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Vefverslun okkar er opin 
allan sólarhringinn. 

Það viðraði vel til vinnu við stækkun sjóvarnargarðsins við Eiðsgranda í gær. Til stendur að breikka varnargarðinn verulega eftir að stórar öldur þeyttu grjóti upp á land fyrir rúmum 
mánuði. Öldurnar rifu upp torfur og lenti ein aldan á hjólreiðamanni. Verður varnargarðurinn breikkaður um sex til átta metra frá JL-húsinu og að Seltjarnarnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

UTANRÍKISMÁL Áætlað er að um 500 
til 600 bandarískir og kanadískir 
hermenn verði staddir hér á landinu 
næstu vikurnar.

Um er að ræða tvo hópa, annars 
vegar 250 manna hóp bandaríska 
f lughersins, sem kom til landsins 
í byrjun október vegna loftrýmis
gæslu Atlantshafsbandalagsins og 
hins vegar 300 manna hóp kanad
íska flughersins sem er hér á landi 
vegna kafbátaeftirlits. 

Ásgeir Erlendsson, upplýsinga
fulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir 
að þessi mikli fjöldi hermanna á 
landinu stafi meðal annars af því 
að sóttvarnareglur eru strangari en 
almennt. 

Auk landamæraskimana fari allir 
í tveggja vikna vinnusóttkví.

„Þeir fara einnig í fjórtán daga 
sóttkví í sínu heimalandi áður en 
þeir koma til landsins. Nú standa 
yfir áhafnaskipti. Af þeim sökum 
eru tvöfaldar áhafnir á staðnum 

tímabundið, en skiptin taka þrjár til 
fjórar vikur vegna farsóttarinnar og 
krafna um sóttkví liðsmanna,“ segir 
Ásgeir.

Engin tengsl eru á milli þessara 
tveggja verkefna og segir Ásgeir að 
það sé tilviljun að þau hafi komið 
til framkvæmda á sama tíma. 
„Áhafnaskiptin taka óvenjulangan 
tíma að þessu sinni vegna kóróna
veirufaraldursins en venjulega taka 
þau nokkra daga.“

Strangari ráðstafanir hafa verið 
gerðar vegna komu erlends liðsafla 
en almennt hefur gilt um ferða
menn sem koma til landsins. Þeir 
liðsmenn sem lokið hafa sóttkví, 
skimunum og uppfyllt reglur við
komandi ríkja, hafa heimild til að 
ferðast utan öryggissvæðis. – uö

Stór hópur til landsins  
Áætlað er að um 500 til 600 bandarískir og kanadískir hermenn verði staddir 
hér á landinu næstu vikurnar. Áhafnaskipti taka nú lengri tíma en venjulega.

DÓM SM ÁL Mannréttindadóm
stóll Evrópu hefur ákveðið að taka 
mál Ingólfs Helgasonar og Bjarkar 
Þórarinsdóttur til efnislegrar með
ferðar. Þau voru bæði sakfelld í 
Hæstarétti árið 2016. Ingólfur var 
dæmdur í fjögurra og hálfs árs 
fangelsi. Björku var ekki gerð sér
stök refsing.

Um er að ræða stærsta saka
málið tengt hruninu. Níu fyrr
verandi starfsmenn bankans voru 
ákærðir fyrir að hafa haft ólögmæt 
áhrif á verð hlutabréfa í bank
anum frá haustinu 2007 og fram 
að falli bankans, með bæði kerfis
bundnum og stórfelldum kaupum 
á bréfum í bankanum. Dómstóllinn 
hefur þegar fjallað um AlThani 
mál Kaupþingsmanna og komst 
að þeirri niðurstöðu í fyrra að þeir 
hefðu ekki notið réttlátrar máls
meðferðar. – aá / sjá síðu 6

MDE tekur 
fyrir stærsta 
hrunmálið

REYK JAVÍK Eigið fé samstæðu
reiknings Reykjavíkurborgar er 
hugsanlega ofmetið um tugi millj
arða króna, ef marka má álit reikn
ingsskila og upplýsinganefndar 
sveitarfélaga um hvernig taka eigi 
reikningsskil félaga í eigu sveitar
félaga inn í samstæðureikning. 
Einar S. Hálfdánarson, lögmaður 
og löggiltur endurskoðandi, sendi 
erindið inn til nefndarinnar.

Nefndin telur að eignir Félagsbú
staða eigi ekki að vera færðar á 
gangverði inn í samstæðureikning 
borgarinnar.  – thg / sjá síðu 4

Eigið fé gæti 
verið ofmetið 
um milljarða

Áhafnaskiptin taka 
óvenjulangan tíma 

að þessu sinni vegna kóróna
veirufaraldursins en venju
lega taka þau nokkra daga.

Ásgeir Erlendsson, upplýsingafull-
trúi Landhelgisgæslunnar

Einar S.  
Hálfdánarson, 
lögmaður



Veður

Gengur í austan 13-18 í dag og 
18-23 syðst um kvöldið, en hægari 
vindur norðan heiða. Rigning eða 
slydda um landið SA-vert, annars 
úrkomulítið. Hiti 2 til 7 stig. 
SJÁ SÍÐU 26

Sparkað í Laugardalnum

Knattspyrnuáhugamenn geta glaðst aftur eftir að heilbrigðisyfirvöld leyfðu æfingar á ný. Skilyrðin eru þó ströng, bannað er að snerta, allir þurfa 
að virða tveggja metra regluna og sótthreinsa þarf boltann milli æfinga. Eiga þá allir leikmenn að vera vel æfðir fyrir lokasprett Íslandsmótsins. 
Pepsi Max-deildin á að klárast 18. nóvember hjá konum og 30. nóvember hjá körlum. Engar hömlur eru á leik ungmenna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SKÓLAMÁL „Það er búið að vera 
þröngt um okkar nemendur í raf-
virkjun og húsasmíði. Það á að 
byggja við skólann og er verið að 
vinna í því en þetta brúar bilið 
þangað til,“ segir Elvar Jónsson, 
aðstoðarskólameistari Fjölbrauta-
skólans í Breiðholti, en skólinn 
hefur fengið samþykkt að koma 
fyrir tólf samliggjandi gámum sem 
eiga að nýtast sem tvær kennslu-
stofur, ásamt tengigangi að vestur-
gafli skólans.

„Þetta er bráðsniðug lausn. Við 
fórum að skoða þennan möguleika 
seint í vor og svo aftur í haust, hvort 
við gætum fengið bráðabirgða-
húsnæði til að taka á móti öllum 
þessum nemendum sem sækja í 
okkar verklega nám, sérstaklega 
rafvirkjun. Þessar kennslustofur 
eru hugsaðar sem kennslustofur 
fyrir rafvirkjun,“ segir Elvar.

Hann segir að lausnin hingað til 
hafi verið að notast við matsalinn, 
enda er hann ekki opinn vegna 
COVID-faraldursins. „Við höfum 
ekki haft mötuneytið í gangi vegna 
COVID, þannig að í ágúst var byrjað 
að hafa matsalinn sem þrjár opnar 
kennslustofur. Það hefur bjargað 
okkur fram að þessu. En okkur 
vantaði lausn til lengri tíma og 
lendingin var þessar gámaeiningar 
enda vonumst við til að geta hleypt 
nemendum aftur í matsalinn sinn 
þegar léttir á ástandinu.“

Hann segir að kröfurnar séu að 
taka við sem flestum nemendum, 
sérstaklega í verknámi og því renni 
FB blóðið til skyldunnar með því 
að hugsa aðeins út fyrir kassann á 
þessum skrýtnu tímum. „Þetta er 
allt gert í samráði við menntamála-
ráðuneytið og yfirvöld og við erum 
að koma til móts við kröfurnar, að 

taka á móti sem allra flestum nem-
endum, sérstaklega í verknámi. 
Við höfum gert það eftir fremsta 
megni,“ segir Elvar.

Hann bætir við að þetta kennslu-
ár hafi verið einstaklega krefjandi, 
og hrósar bæði kennurum og nem-
endum fyrir hvernig hefur tekist til. 
„Það er alveg ótrúlegt og magnað 
afrek segi ég, hvernig kennarar hafa 
náð að útfæra þetta þannig að þetta 
er að ganga ágætlega upp þrátt fyrir 
þessar mjög svo miklu skorður sem 
sóttvarnareglur setja okkur til að 
taka inn hópa. Við höfum gengið 
langt hér í FB í sóttvörnum og 
stundum lengra en ítrustu reglur 
segja til um til að verja okkar fólk 
og nemendur.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Losna loksins við 
kennsluna úr matsal
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur fengið samþykkt að fá 12 gáma til að búa 
til tvær kennslustofur sem mun leysa vanda verklegrar kennslu í rafvirkjun. 
Matsalnum var breytt í kennslustofu vegna COVID en fer nú aftur í fyrra horf. 

FB hefur ekki farið varhluta af ástandinu frekar en aðrir skólar.  Hér má sjá 
Elvar í matsalnum sem nýttur var sem þrjár stofur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það er alveg ótrú-
legt og magnað 

afrek segi ég, hvernig kenn-
arar hafa náð að útfæra 
þetta þannig að þetta er að 
ganga ágætlega upp þrátt 
fyrir þessar mjög svo miklu 
skorður.

Elvar Jónsson, aðstoðarskólameist-
ari Fjölbrautaskólans í Breiðholti

COVID-19 „Við höfum leitað svara 
við því frá heilbrigðisráðuneytinu, 
hvað trompar hvað í reglunum,“ 
segir Þröstur Jón Sigurðsson, eig-
andi Sporthússins. Hann opnaði 
dyrnar að líkamsræktarstöð sinni 
í gær samkvæmt nýjum sóttvarna-
reglum en búningsklefar, sturtur og 
salerni voru lokuð.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá 
í gær er greitt aðgengi að bað- og 
sturtuaðstöðu og fullbúinni snyrt-
ingu, meðal forsendna starfsleyfa 
frá Umhverf isstofnun og heil-
brigðiseftirlitum sveitarfélaga fyrir 
íþróttamannvirki og líkamsræktar-
stöðvar. Skylt er að líkamsræktar-
stöðvar veiti gestum slíka aðstöðu.

Þröstur segir að ýmsir álíka þætt-
ir hafi komið upp eftir að Sporthús-
ið var opnað aftur í gær, til dæmis 
hvernig tryggja skuli brunavarnir 
þar sem inn- og útgangar eru hólf-
aðir niður í sóttvarnahólf. „Sam-
kvæmt þeim upplýsingum sem við 
höfum fengið frá ráðuneytinu hafa 
þau metið það svo að sóttvarnir séu 
mikilvægari en aðgengi að bún-
ingsaðstöðunni og salernum, svo 
við tókum þessa ákvörðun út frá 
því,“ segir Þröstur og bætir við að 
þetta snúist um að „gera það besta 
úr ömurlegum aðstæðum.“

Þá segir hann fjölda viðskipta-
vina hafa krafist þess að stöðvarnar 
yrðu opnaðar eftir að nýjar reglur 
um sóttvarnir tóku gildi í gær. „Við 
erum með um tólf þúsund við-
skiptavini og á milli tíu og tutt-
ugu prósent þeirra setja algjörlega 
þá kröfu að við opnum af því við 
megum það,“ útskýrir hann. – bdj

Sóttvarnir í 
ræktinni trompi 
aðrar reglur

R E YK JAN E S BÆ R  Forsvarsmenn 
Minningarsjóðs Þorbjörns Hauks 
Liljarssonar, Öruggs skjóls, hafa hug 
á að opna áfangaheimili í Reykja-
nesbæ. Hera Ósk Einarsdóttir, 
sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykja-
nesbæjar gerði grein fyrir málinu á 
fundi velferðarsviðs í síðustu viku 
en málinu var frestað og starfsfólki 
sviðsins gert að af la frekari upp-
lýsinga. Í samtali við Fréttablaðið 
sagði Hera að ekki væri enn komið 
á hreint hvort af opnun heimilisins 
yrði en að samtal væri í gangi á milli 
bæjarins og minningarsjóðsins.

Guðrún Hauksdóttir Schmidt, 
talsmaður Öruggs skjóls og móðir 
Þorbjörns Hauks, segir verkefnið 
bæði brýnt og mikilvægt. Ekkert 
áfangaheimili sé á Suðurnesjum 
fyrir þá sem hafi lokið áfengis- eða 
vímuefnameðferð, fyrrum fanga 
eða þá sem eigi í engin hús að venda. 
– bdj

Vilja opna 
áfangaheimili í 
Reykjanesbæ

Þröstur Jón 
Sigurðsson, 
eigandi  
Sporthússins
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Októbertilboð

Hausterikurnar 
á enn betra 
verði

3 stk.
44%

999kr/3 stk.
1.797 kr/3 stk.
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6.990kr

4.990kr

Afmælisvöndur Blómavals

25%
afsláttur

Parket Flísar

25%
afsláttur

Kryddplöntur
Basilíka, Kóríander, Steinselja, Timjan, Rósmarín, 
Skógarsúra, 8 cm pottur.

990kr/3 stk.
399 kr/1 stk.

30%
afsláttur
Luktir

20%
afsláttur
af allri LADY 
innimálningu

21%

Ryksuga Buddy II
Ryksuga fyrir blautt/þurrt, 12 ltr. 
tankur, 1200W þyngd 4,4 kg. 5254378

10.995kr
13.995 kr

AEG þvottavél  L6FBI48S 
8 kg og 1400 snúninga. 1860502

79.990kr
89.990 kr

LADY er bæði  Svansvottuð 
og með Evrópublómið

Græn
vara

OktóberOktóber

tilboðtilboð

28%

Ljósahringur Curly
40 cm, 64 LED, hlýr hvítur. 14500951

Aðventuljós, 7 ljósa
14500401-2

28%2.790kr

1.990kr3.990kr

2.790kr

1.395kr

Friðarlilja
12 cm pottur. 11623437

50%



Ef þessar eignir 
væru teknar inn í 

samstæðureikning á kostn-
aðarverði, eru áhrifin því 
um 52 milljarðar króna til 
lækkunar.

Einar S.  
Hálfdánarson, 
lögmaður og  
löggiltur  
endurskoðandi

Samkvæmt samstæðu-
reikningi Reykjavíkur-
borgar fyrir árið 2019 var 
eiginfjárhlutfall borgarinn-
ar um 50 prósent og eigið fé 
um 344 milljarðar króna.

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

FORSALA Á NÝJUM PLUG-IN HYBRID JEEP RENEGADE OG COMPASS

*Verð miðað við gengi USD 132, svartur Compass, hvítur Renegade.

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP COMPASS LIMITED 4X4 

5.999.000*

PLUG-IN-HYBRIDPLUG-IN-HYBRIDJEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 
5.499.000*

ÓTRÚLEGT FORSÖLUVERÐ Á BÍLUM HLÖÐNUM LÚXUSBÚNAÐI

FYRSTA SENDING UPPSELD! ÖNNUR SENDING VÆNTANLEG Í NÓVEMBER

REYK JAVÍK Eigið fé samstæðu-
reiknings Reykjavíkurborgar er 
hugsanlega ofmetið um tugi millj-
arða króna, ef marka má álit reikn-
ingsskila- og upplýsinganefndar 
sveitarfélaga um hvernig taka eigi 
reikningsskil félaga í eigu sveitar-
félaga inn í samstæðureikning. Til-
efni álits nefndarinnar eru innsend 
erindi Einars S. Hálfdánarsonar, 
lögmanns og Vigdísar Hauksdóttur, 
borgarfulltrúa. Erindin sneru að 
því hvort það stæðist lög að Reykja-
víkurborg skilgreini fasteignir sem 
leigðar eru út til einstaklinga á 
grundvelli laga um félagsþjónustu, 
sem fjárfestingaeignir. Að sama 
skapi var nefndin spurð að því 
hvort Reykjavíkurborg væri heim-
ilt að færa ársreikninga Félagsbú-
staða óbreytta inn í samantekin 
reikningsskil samstæðureiknings 
borgarinnar.

Forsaga málsins er sú að Einar S. 
Hálfdánarson, lögmaður og löggilt-
ur endurskoðandi, sem þá átti sæti 
í endurskoðunarnefnd borgarráðs, 
sendi borgarráði bréf í mars á þessu 
ári þar sem efasemdum var lýst um 
hvernig reikningsskil Félagsbústaða 
væru meðhöndluð í samstæðu-
reikningi Reykjavíkur. Félagsbú-
staðir væru gerðir upp samkvæmt 
alþjóðlegum reikningsstöðlum, 
IFRS. Í bréfi sínu bendir Einar á að 
Félagsbústaðir séu ekki reknir í 
hagnaðarskyni og slík félög í öðrum 
EES-löndum noti ekki IFRS-staðla. 
Fasteignir Félagsbústaða væru 
þannig gerðar upp á gangvirði, sem 
þýddi að árlega hækkaði virði eigna 
félagsins í takt við þróun á markaði. 
Einar sagðist þá telja eðlilegra að 
eignirnar yrðu metnar á afskrifuðu 
kostnaðarverði. Félagsbústaðir 
hafa umsjón með rekstri félagslegra 
leiguíbúða fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur undir ákveðnum tekju-
mörkum, og einnig fyrir aldraða og 
fatlaða.

Samkvæmt lögum um ársreikn-
inga ber að nota sömu matsað-
ferðir við gerð samstæðureikninga 
og móðurfélagið notast við í árs-
reikningi sínum, sem er í þessu 
tilfelli Reykjavíkurborg. „Ef félag 
sem færa skal í B-hluta sveitar-
félags beitir öðrum matsaðferðum 
í eigin ársreikningi en samstæðu-
reikningur sveitarfélagsins byggir 
á, ber að vinna ný reikningsskil 

fyrir félagið, þar sem matsaðferðir 
eru í samræmi við reikningsskil 
samstæðureikningsins,“ segir áliti 
nefndarinnar.

Það er þó sérstaklega tekið fram 
í álitinu að Reykjavíkurborg sé 
heimilt, en ekki skylt, að taka árs-
reikning Félagsbústaða óbreyttan 
inn í samstæðureikning borgar-
innar. Það er þó háð þeirri for-

sendu að starfsemi Félagsbústaða 
sé skilgreind á sviði fjárfestinga í 
fjárfestingafasteignum. Í lögum um 
ársreikninga er hugtakið fjárfest-
ingaeign skilgreind sem „fasteign, 
land, bygging eða hluti byggingar, 
sem ætluð er til öflunar tekna, svo 
sem til útleigu eða í öðru ágóða-
skyni, en ekki til notkunar í rekstri 
félags við framleiðslu, vörslu vöru-
birgða, þjónustu í rekstri félagsins, 
í stjórnunarlegum tilgangi eða til 
sölu í hefðbundnum rekstrartil-
gangi.“

Sé litið á ársreikning Félagsbú-
staða fyrir árið 2019, kemur fram 
að kostnaðarverð fjárfestingaeigna 
félagsins var tæplega 40 milljarðar 

króna við lok þess árs. Gangvirði 
þeirra er hins vegar ríf lega 92 
milljarðar króna. „Það skiptir ekki 
máli hvort fasteignirnar eru taldar 
vera fjárfestingafasteignir af stjórn 
Félagsbústaða, heldur hver til-
gangur borgarinnar er með því að 
eiga félagslegar íbúðir. Matshækkun 
fjárfestingafasteigna Félagsbústaða 
nam 52 milljörðum við árslok 2019. 
Ef þessar eignir væru teknar inn í 
samstæðureikning á kostnaðar-
verði, eru áhrifin því um 52 millj-
arðar króna til lækkunar á eigin fé 
samstæðureiknings Reykjavíkur-
borgar,“ segir Einar í samtali við 
Fréttablaðið.

Samkvæmt samstæðureikningi 
Reykjavíkurborgar fyrir árið 2019 
var eiginfjárhlutfall borgarinnar 
um 50 prósent og eigið fé um 344 
milljarðar króna. Væru eignir 
Félagsbústaða færðar á kostnaðar-
verði, eins og venjan er við bók-
færslu fasteigna innan A-hluta 
borgarsjóðs, myndi eiginfjárhlutfall 
borgarinnar því lækka í ríf lega 42 
prósent. thg@frettabladid.is

Eigið fé Reykjavíkurborgar  
mögulega stórlega ofmetið 
Reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga telur að fasteignir Félagsbústaða eigi ekki að vera 
færðar á gangvirði inn í samstæðureikning borgarinnar nema Félagsbústaðir séu flokkaðir sem fjárfest-
ingaeignir sem eigi að skila hagnaði. Fasteignir innan A-hluta eru bókfærðar á kostnaðarverði.   

Fasteignir Félagsbústaða eru bókfærðar öðruvísi en fasteignir innan A-hluta borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÁRÉTTING

Hljóðgæði í Hofi
Vegna fréttar blaðsins í gær 
um hljóðgæði í Hofi var því 
ranglega haldið fram að 
að lélegt hljóð sé í Hofi og 
Samkomuhúsinu. Þuríður Helga 
Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Menningarfélags Akureyrar, 
segir að það sé búið að vinna 
markvisst að því undanfarin 
ár að bæta hljóðgæðin í Hofi og 
sérstaklega Samkomuhúsinu. 
Menningarfélagið sé í góðu 
samstarfi við Akureyrarbæ um 
að endurnýja búnaðinn í Hofi 
þannig að hann uppfylli ströngustu 
gæðakröfur. Skilja mátti fréttina í 
gær svo að nánast ekkert heyrðist, 
en það er ekki rétt.

S TJ Ó R N M Á L  Ung l iða h rey f i ng 
Alþýðusambandsins, ASÍ-UNG, 
styður ekki frumvarp Ásmundar 
Einars Daðasonar, félags- og barna-
málaráðherra, um breytt fyrirkomu-
lag fæðingarorlofs, ólíkt ASÍ. „Nú 
liggur fyrir frumvarp um breytingu 
á fæðingarorlofslögum. ASÍ hefur 
komið að vinnu við þetta frumvarp 
og styður það, en það gerir ASÍ-UNG 
ekki,“ sagði Ástþór Jón Ragnheiðar-
son, varaformaður ASÍ-UNG, í ræðu 
sinni þegar 44. þing ASÍ fór fram.

Ástþór sagði að raddir unga fólks-
ins innan ASÍ hefðu mátt vera sýni-
legri en það ylti líka á því hve sýni-
leg og áhrifamikil samtökin leyfðu 
þeim að vera.  Í svo stóru máli sem 
fæðingarorlofið er væri slæmt að 
unga fólkið innan ASÍ fengi ekki að 
taka þátt. „Það vill nefnilega svo til 
að þó svo að við eigum að sjá til þess 
að málefni ungs fólks séu ávallt á 
dagskrá, fáum við ekki alltaf að taka 
þátt í þeim málum, sem er ákaflega 
slæmt, sérstaklega þegar um er að 
ræða málefni af þessari stærðar-
gráðu,“ sagði Ástþór.

„Ég held að ekki sé hægt að finna 
grímulausara dæmi um skort á sam-
starfi og samráði heldur en akkúrat 
í þessari vinnu. Málefni sem varðar 
ungt fólk, fyrir ungt fólk, en án 
aðkomu ungs fólks.“

Sagði hann að með stuðningi 
sínum væri ASÍ að styðja við for-
réttindahópa. „Við eigum að vera 
málsvari jaðarsettra hópa, en ekki 
forréttindahópa.“ – bb

ASÍ-UNG 
ósammála ASÍ

Ástþór Jón 
Ragnheiðarson, 
varaformaður 
ASÍ-UNG
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Til hamingju með framúrskarandi árangur! 115 Security • 1912 • A. Óskarsson verktaki • A. Wendel • A.Ó.A. útgerð   
Aalborg Portland • AB varahlutir • Advania • Advania Data Centers • Aðalbjörg RE-5 • Aðalmúr • Afbragðs • Aflvélar • Agnar Ludvigsson ehf. • Akraberg  
Alefli • Allianz • Alma Verk • Almenna leigufélagið • Alvogen • Apótek Grill • Arctic Adventures • Ari Oddsson ehf. • Arkís arkitektar • Arkþing - Nordic • Armar  
Armar - mót og kranar • Artasan • ASK Arkitektar • Atlantsolía • Atlas • Augljós - laser augnlækningar • Aurora Seafood • Axis - húsgögn • AZ Medica   
AÞ - Þrif • Álfaborg • Álnabær • Áltak • Ámundakinn • Árnason Faktor • Ás fasteignasala • Áveitan • B. Hreiðarsson ehf. • B. Pálsson ehf. • B.B. rafverktakar   
B.E. Húsbyggingar • B.M. Vallá • Baader Ísland • Baggalútur • Bakarameistarinn • Bananar • Barki • Bás • BB & synir • BBA Legal • Beiersdorf • Bergmenn  
Bergraf • Bergur Konráðsson ehf. • Birgisson • Birtingahúsið • Bitter • Bílrúðuþjónustan • Bílson • Bjarmar • Bjartsýnn • BL • Blautur • Bláa lónið • Blendi  
Blikkiðjan • Blikksmiðja Guðmundar • Blikksmiðjan Vík • Blikksmiðurinn • BLUE Eignir • Blush • Borgarafl • Borgarverk • Bólholt • Bragi Guðmundsson ehf.  
Brandenburg • Bráð • Breiðavík • Brim • Brimrún • Bruggsmiðjan Kaldi • Brúin • BSI á Íslandi • Bústoð • Bústólpi • Búvangur • Bygg bræður • Byggingafélag 
námsmanna • Byggingafélagið Bakki • Byggingarfélag Gylfa og Gunnars • Byko • Bylgja VE 75 • Bær • Cabin • Car-X • Coca-Cola European Partners Ísland  
Core • Creditinfo Fjölmiðlavaktin • Creditinfo Lánstraust • Dalborg • Dalsnes • Danco • Danfoss • Danica sjávarafurðir • Darri • Deilir tækniþjónusta 
Dekkjahöllin • Deloitte • DHL Express • Distica • Djúpiklettur • dk hugbúnaður • Dodda • Dona • Dorma • DRA • Drafnarfell • Dressmann • DS lausnir • Dynjandi  
Dýralæknirinn í Mosfellsbæ • E. Guðmundsson ehf. • E. Hermannsson ehf. • E. Sigurðsson ehf. • East coast rental • Efla • Efniviður • Egill Árnason 
Egilsstaðabúið • Egilsstaðahúsið • Eignarhaldsfélagið Normi • Eignarhaldsfélagið Ögur • Eik fasteignafélag • Eimskipafélag Íslands • Einhamar Seafood 
Eirvík • Eldhestar • Eldisstöðin Ísþór • Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli • Eldum rétt • Elexa • ELKO • Elvar • Endurskoðun og ráðgjöf • Endurskoðun  
Vestfjarða • Endurvinnslan • Enor • Epal • Ernst & Young • Erpur • Eskja • Expectus • Eyfreyjunes • Eykt • Eyrir Invest • Fagraf • Fagtækni • Fagval • Fagverk  
verktakar • Fallorka • Fasteignafélagið Hús • Fasteignasalan Miklaborg • Fastus • Faxaverk • Fálkinn • Feldur verkstæði • FERIA • Ferill verkfræðistofa 
Festi • Festing • Félagsbústaðir • Fiskikóngurinn • Fiskkaup • FISK-Seafood • Fiskveiðahlutafélagið Venus • Fitjaborg • Five Degrees • Fjallasýn Rúnars 
Óskarssonar • Fjarðaverk • Fjárvakur • Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofa • Fjölnir • FL8 • Fles • Flísabúðin • Flugfélagið Atlanta • Flugfélagið Geirfugl 
Flügger • Flugtak • Flugur listafélag • Flúðajörfi • Flæði • FM-hús • Fossberg • Fossvélar • Fóðurverksmiðjan Laxá • Framjaxlinn • Friðheimar • Friðrik Jónsson 
ehf. • Fríhöfnin • Frystikerfi Ráðgjöf • Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja • Fuglar • Funi • Funi sorphreinsun • Furðufiskar • Fönn -  
Þvottaþjónustan • G & K Seafood • G. Sigvaldason ehf. • G. Skúlason vélaverkstæði • G.B. Magnússon ehf. • G.G. lagnir • G.V. Gröfur • Garðheimar • Garðlist   
Garðræktarfélag Reykhverfinga • Garðyrkjuþjónustan • Garminbúðin • Garri • Gasfélagið • Gastec • GÁB • Gára • Geir • Geymsla Eitt • Geysir • GG optic  
Gilhagi • Gísli Stefán Jónsson • Gjögur • GK heildverslun • Gleipnir verktakar • Globus • Go Campers • GoPro • Góa-Linda sælgætisgerð • GR Verk • Grafa og 
grjót • Grant Thornton endurskoðun • Greiðsluveitan • Grænn markaður • Gröfutækni • GS Import • GSG • Guðmundur Arason ehf • Guðmundur Skúlason 
ehf. • Gufuhlíð • Gunnar Bjarnason ehf. • Gæðabakstur • H.G. og hinir • H.H. Smíði • Hafnarnes VER • Hagar • Hagar verslanir ehf. • Hagblikk • Hagi • Hagtak   
Haki • Hamar • Hamborgarabúlla Tómasar • Hampiðjan • Happy Campers • Harðviðarval • HBH Byggir • HBTB • Hefilverk • Hegas • Heilsa • Heilsan #1  
Heimavellir • Heimavöllur • Heimilistæki • Heimkynni • Hellishólar • Heyrnartækni • Héðinn Schindler lyftur • Héraðsverk • HGH verk • HH Trésmiðja • Hidda   
Hirzlan • Hitastýring • Hitaveita Egilsstaða og Fella • Hlaðbær-Colas • Hlaðir • Hlíðarból • Hljóðfærahúsið • Hlýja • Hlökk • Hnit verkfræðistofa • Hornsteinar 
arkitektar • Hólaskarð • Hópbílar • Hótel Borgarnes • Hótel Eyja • Hótel Framtíð • Hótel Geysir • Hótel Höfn • Hótel Keilir • Hótel Klettur • Hótel Smyrlabjörg  
Hraðfrystihús Hellissands • Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf. • Hreinir sveinar ehf. • Hreinsitækni • Hreinsun & flutningur • Hreint • Hreyfing • HS Veitur  
Huginn • Hugvit • Humar og Skel • Húsalagnir • Húsasmiðjan • Húsasteinn • Húsheild • Hvalasafnið á Húsavík • Hvalur • Höfðakaffi • Ice Fish • Ice Fresh 
Seafood • ICE-GROUP • Iceland Seafood • Iceland Seafood International • Icelandair Cargo • Icelandic Tank Storage • IceMar • Icepharma • Icerental 4x4  
Idea • IÐAN-Fræðslusetur • Iðnmark • Iðnver • IKEA • InExchange • Ingvar og Kristján • Inmarsat Solutions • Innbak • Innnes • Inter • Internet á Íslandi • Into 
The Glacier • Iraco • Ison • IVF holding • Ís og ævintýri • Ísar • Ísfell • Ísfélag Vestmannaeyja • Ísfrost • Ísfugl • Íshamrar • Íslandshótel • Íslandssjóðir • Íslensk 
Orkuvirkjun Seyðisfirði • Íslenska gámafélagið • Íslenska útflutningsmiðstöðin • Íslyft • Ísmar • Ísól • Íspan • Ístak • Ísteka • J.S. Gunnarsson hf. • Jakob Valgeir 
ehf. • Jarðboranir • Jarðböðin • Jarðefnaiðnaður • Já • Járn og gler • JÁVERK • JE Vélaverkstæði • Jensen, Bjarnason og Co • Johan Rönning • Jóhann Ólafsson 
& Co. • Jón Ingi Hinriksson ehf. • Jónar Transport • Jónatansson & Co. • Jónsmenn • JW-Suðuverk • Jökulsárlón - ferðaþjónusta • K. Þorsteinsson og Co.  
K16 • Kaffibaunin • Kalka sorpeyðingarstöð • KAPP • Kaptio • Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar • Katla - byggingarfélag • Kaupfélag Borgfirðinga • Kaupfélag 
Fáskrúðsfirðinga • Kaupfélag Skagfirðinga • Kauphöll Íslands • Kári Borgar ehf. • Kebab • Kemi • Kerfóðrun • KFC • KH Vinnuföt • Kiosk • Kj. Kjartansson 
ehf. • Kjaran • Kjarnavörur • Kjötmarkaðurinn • Klettaskjól • Klettur • Knatthöllin • Kolibri • Korputorg • Kólus • KPMG • Kraftlagnir • Kraftur • Kristinn 
Ragnarsson arkitekt • Kubbur • Kukl • Kú Kú Campers • Kvika eignastýring • Kvikna • Kælismiðjan Frost • Kælitækni • Köfunarþjónustan • Kökulist • Lagardère 
- Travel retail • Lagnaþjónusta Suðurnesja • Lagnir og þjónusta • Lali • Lambhagabúið • Landnám • Landsbréf • Landslag • Landslagnir • Landsnet  
Landsprent • Landstólpi • Landsvirkjun • Launafl • LDX19 • Leigufélag Búseta • Leikfélag Reykjavíkur • LEX • Libra lögmenn • Lind fasteignasala • Linde 
Gas • Litlalón • Livio Reykjavík • Líf og List • Lífland • Lín Design • Línan • LK þjónusta • Loðnuvinnslan • Loftleiðir - Icelandic • Loftmyndir • Logoflex • Logos  
 Look North • Lostæti - Austurlyst • Lóðaþjónustan • Lúkas D. Karlsson ehf. • Lyf og heilsa • LYFIS • Lyfja • Lyfjaval • Lykill - Fjármögnun • Lýsi • Læknisfræðileg 
myndgreining • Malbiksviðgerðir • Malbikunarstöðin Höfði • Marel • Margt smátt • Mata • Málmsteypa Þorgríms Jónssonar • Málning • Málningarvörur  
Media Rental • MEDOR • Meistarasmíð • Meitill - GT tækni • Mekka Wines& Spirits • Melabúðin • Men and Mice • Menja • MG-hús • MHG - verslun • Microsoft 
Ísland • Miðstöðin Vestmannaeyjum • Miracle • Mímir - símenntun • Mítra • Momentum • Mosfellsbakarí • Motus • Módelhús • Multivac • Múlakaffi  
Múlavirkjun • Múrbúðin • Myllan • Myndform • Myndlistaskólinn í Reykjavík • Mörk • Mörkin Lögmannsstofa • Nesbúegg • Nesey • Nesfiskur • Nesraf • Nestak   
Nesver • Netkerfi og tölvur • Netorka • Netpartar • NetPartner • NOKK • Nonni litli • NORAK • Norðurorka • Norðurtak • Norlandair • Norvik • Nova • Nox 
Medical • Nói - Siríus • Oddi • Oddur Pétursson ehf. • Odont • Olíudreifing • Olíuverzlun Íslands • OMR verkfræðistofa • One Systems • Optical Studio • ORF 
Líftækni • Origo • Orka • Orkufjarskipti • Orkusalan • OSN • Ó.D. ehf. • Ó. Johnson & Kaaber • Ó.K. gámaþjónusta • ÓDT Ráðgjöf • Ólafur Gíslason og Co.  
Ós • Parvík • Passamyndir • Pálmar • Penninn • PetMark • Pétur Stefánsson ehf. • PFAFF • Pharmarctica • Pixel • Pizza-Pizza • Pípulagnir Helga • Plastco  
PricewaterhouseCoopers • Prógramm • Pure Spirits • Púst • Pústþjónusta BJB • Radix • Raðhús • Rafal • Rafbogi • Rafborg • Rafey • Rafeyri • Rafha • Rafholt   
Rafkaup • Rafland • Rafmiðlun • Rafstilling • Rafstjórn • RafSuð • Rafvirki • Ragnar Björnsson ehf. • Ragnar og Ásgeir ehf. • Rannsóknasetrið í Mjódd  
Rauðás - hugbúnaður • Regalo • Reginn • Reiknistofa bankanna • Reitir fasteignafélag • Reki • Reklar • Rekstrarvörur • Reykjabúið • Reykjafell • Reykjavík 
Rent • RFC • RJR • RST Net • Rue de Net • Runólfur Hallfreðsson • Rúmfatalagerinn • Rými - Ofnasmiðjan • Ræktunarsamband Flóa og Skeiða • S.B.J. 
Réttingar • SOS lagnir • S4S • SagaZ • Saltkaup • Samasem • Sameind • Samherji • Samherji Ísland • Samsýn • Samvirkni • Sandbrún • Scandinavian Travel 
Services • Sementsverksmiðjan • Sena • Sendibílar Reykjavíkur • Sensa • Set • Sérefni • Sérleyfisbílar Akureyrar-Norðurleið • SI raflagnir • SIAL • Sigga og 
Timo • SIGN • Sigurður Ólafsson ehf. • Sigurjónsson & Thor • Silfurberg • SÍ • Sílafur • Síldarvinnslan • Síminn • Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar • Sjóvá-
Almennar • Skagaverk • Skakkiturn • Skarðsvík • Skeljungur • Skinnfiskur • Skipalyftan • Skipamiðlarar • Skipaþjónusta Íslands • Skorri • Skólamatur • Skóli 
Ísaks Jónssonar • Skurðtækni • Skurn • Skútaberg • Sláturfélag Suðurlands • Sláturhús KVH • Slippfélagið • Slippurinn Akureyri • Smáragarður • Snæland 
Grímsson ehf. • Sorpurðun Vesturlands • Southcoast Adventure • Sólar • Sólhús • Sómi • Sónar • Spíra • Sportís • Sportmenn • Sportvangur • Sportver  
Spur • SS Byggir • SSG verktakar • Stál og stansar • Stál og suða • Stálgæði • Stálnaust • Stefán Þórðarson • Stefnir • Steinbock - þjónustan • Steingarður   
Steinull • Steypustöð Akureyrar • Steypustöð Skagafjarðar • Steypustöðin • Steypustöðin Dalvík • Stjörnublikk • Stjörnuegg • Stjörnugrís • Stoð • Stoðhús  
Stofnfiskur • Stokkhylur • Stólpi • Stólpi - gámar • Stóra - Ármót • Straumvirki • Strikamerki - Gagnastýring • Suðureignir • Sunnugisting • Suzuki - bílar  
Svalþúfa • Systrakaffi • Sæfell • Sælkeradreifing • Sæluhús Akureyri • Sænes • Sæplast • Sætoppur • Sögin • Sölufélag garðyrkjumanna • T Plús • T.ark 
arkitektar • Tandur • Tannbjörg • Tannsmíðaverkstæðið • Tapas • Teitur Jónasson ehf. • Tempra • Tengi • Tengill • Tengir • Terma • Terra Efnaeyðing • Terra 
Einingar • Terra Norðurland • Terra umhverfisþjónusta • Tékkland bifreiðaskoðun • TG raf • Thor Shipping • Tinna • Tjöld • TK bílar • TM • Tokyo - veitingar  
Toppbílar • Topplagnir • Toyota • Tónastöðin • Trackwell • Trésmiðja GKS • Trésmiðja Guðmundar Friðrikssonar • Trésmiðjan Akur • Trésmiðjan Rein • Trétak   
Tréverk • TRI • Triton • TRS • Tryggingamiðlun Íslands • TSA • TSP • TVG - Zimsen • Tækniskólinn • Tæknivörur • Tölvubílar • Tölvulistinn • Ueno • Umbúðamiðlun   
Umslag • Undanfari • Universal • Unnarbakki • Urta Islandica • Útgerðarfélag Akureyringa • Útgerðarfélag Reykjavíkur • Útgerðarfélag Sandgerðis  
Útgerðarfélagið Guðmundur • Útivera • Útlitslækning • Útnes • Útungun • Valhöll - fasteignasala • Valka • Vallhólmi • Varma og Vélaverk • Vatnsvirkinn  
Vátryggingafélag Íslands • Veiðafæraþjónustan • Verifone • Veritas Capital • Verkeining • Verkfræðistofa Suðurnesja • Verkfæralagerinn • Verkfærasalan  
Verkís • Verkvík - Sandtak • Verslunin Kassinn • Verzlunarskóli Íslands • Vélaleiga HB • Vélar og skip • Vélar og verkfæri • Vélaverkstæði Kristjáns  
Vélaverkstæðið Þór • Vélfang • Vélsmiðja Orms • Vélsmiðja Orms og Víglundar • Vélsmiðja Suðurlands • Vélsmiðjan Ásverk • Vélsmiðjan Þristur • Vélvík 
Video-markaðurinn • Viðhald og nýsmíði • Vigdísarholt • Vignir G. Jónsson ehf. • Viking Life-Saving Equipment • Vinnslustöðin • Vinnuföt, heildverslun  
Vinnuvélar Eyþórs • Vinnuvélar Símonar • VIRK - Starfsendurhæfingarsjóður • Vistor • Vital • Vínnes • VON Harðfiskverkun • VSB-verkfræðistofa • VSÓ 
Ráðgjöf • Vörðuland • Vörður - tryggingar • Vörubretti • Vörukaup • Vörumiðlun • Ylur • Zymetech • Þ. Þorgrímsson & Co • Þ.S. verktakar • Þaktak • Þarfaþing   
ÞEJ fasteignir • ÞG verktakar • Þjótandi • Þokki • Þorgeir & Ellert ehf. • Þotan • ÞR • Þriftækni • Þróttur • Þula - Norrænt hugvit • Ökuskóli 3 • Öldungur  
Ölduós • Önundur • Örkin - veitingar • Örninn • Öryggisfjarskipti • Öryggismiðstöð Íslands • Össur • Össur Iceland. Við óskum fyrirtækjum sem hlutu 
viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki 2020 til hamingju með árangurinn. Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu 
í íslensku atvinnulífi og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.



GOUDA 
MILDUR 26%
Nú fáanlegur í 700 g umbúðum

– hentar vel fyrir ostaskera

DÓMSMÁL Mannréttindadómstóll 
Evrópu hefur fallist á að taka til 
efnismeðferðar tvö aðskilin mál 
einstaklinga sem sakfelldir voru í 
stóra markaðsmisnotkunarmáli 
Kaupþings. Ákvarðanir þessa efnis 
voru birtar á vef Mannréttindadóm-
stóls Evrópu fyrr í vikunni.

Um er að ræða mál Ingólfs Helga-
sonar fyrrverandi forstjóra Kaup-
þings á Íslandi, sem var dæmdur í 
fjögurra og hálfs árs fangelsi fyrir 
markaðsmisnotkun í Hæstarétti 
haustið 2016 og mál Bjarkar Þórar-
insdóttur sem var sakfelld fyrir til-
raun til umboðssvika í sama dómi 
Hæstaréttar en ekki gerð sérstök 
refsing.

Umrætt sakamál er án efa stærsta 
sakamálið tengt hruninu. Níu fyrr-
verandi starfsmenn bankans voru 
ákærðir fyrir að hafa haft ólögmæt 
áhrif á verð hlutabréfa í bankanum 
frá haustinu 2007 og fram að falli 
bankans, með bæði kerfisbundnum 
og stórfelldum kaupum á bréfum í 
bankanum í krafti f járhagslegs 
styrks hans.

Aðalmeðferð málsins tók yfir 20 
daga þar sem hlýtt var á framburði 
yfir 50 vitna. Í héraði voru allir sak-
felldir að öllu leyti eða hluta, nema 
Björk sem var sýknuð. Hins vegar 
voru öll sakfelld í Hæstarétti. Ing-
ólfur fékk þyngsta dóminn, fjögur 
og hálft ár, en aðrir fengu skilorðs-
bundna dóma. Sigurður Einarsson 
og Hreiðar Már Sigurðsson höfðu 
þegar verið dæmdir til fangelsis-
vistar vegna annarra mála og var 
þeim báðum gerður hegningar-
auki. Sigurði eitt ár til viðbótar við 
fjögurra ára dóm sem hann hlaut í 
Al-Thani málinu og Hreiðari Má sex 
mánaða hegningarauki.

Í kvörtun sinni til bankans kvart-
ar Björk undan því að ruglings hafi 
gætt bæði í héraði og í Hæstarétti 
á hlutverkum hennar sem annars 
vegar yfirmanns lánasviðs bankans 
og hins vegar sem nefndarmanns í 
lánanefnd bankans.

Þá hafi verið brotið á rétti hennar 
samkvæmt 7. gr. sáttmálans vegna 
óskýrleika þeirra réttarreglna sem 
voru grundvöllur sakfellingarinnar. 
Að lokum kvartar hún undan því að 
hafa ekki fengið réttláta málsmeð-
ferð fyrir Hæstarétti vegna fjárhags-

legra hagsmuna þriggja dómara 
sem dæmdu mál hennar og taps 
sem þeir urðu fyrir í bankahruninu.

Í kæru Ingólfs er einnig byggt á 
því að réttarreglur sem sakfelling 
hans byggðist á hafi verið óskýrar. 
Þá hafi beiðni hans um ráðgefandi 
álit EFTA dómstólsins á túlkun 
EES-reglna verið synjað og honum 
verið meinaður aðgangur að máls-
gögnum. Í fjórða lagi byggir hann á 
því að refsing hans hafi verið þyngd 
í Hæstarétti án þess að hlýtt væri að 
nýju á framburð hans og annarra 
vitna og að lokum hafi hann, líkt 
og Björk, ekki fengið réttláta máls-
meðferð fyrir Hæstarétti vegna fjár-
hagslegra hagsmuna þriggja dóm-
ara sem dæmdu mál hennar og taps 
sem þeir urðu fyrir í bankahruninu.

Önnur mál vegna þessa stóra 
refsimáls eru nú þegar til meðferðar 
hjá MDE, þar á meðal mál Bjarka 
Diego, sem var dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi fyrir umboðssvik, 
í starfi sínu sem framkvæmdastjóri 
útlána hjá Kaupþingi. Mál Magnús-
ar Guðmundssonar er einnig þar til 
meðferðar, en hann var sakfelldur 
fyrir aðild að sams konar brotum, 
þegar hann gegndi starfi banka-
stjóra Kaupþings í Lúxemborg.

M a n n r é t t i n d a d ó m s t ó l l i n n 
hefur þegar fjallað um Al-Thani 
mál Kaupþingsmanna og komst að 
þeirri niðurstöðu í fyrra að dóm-
felldu hefðu ekki notið réttlátrar 
málsmeðferðar, vegna þess að sonur 
eins dómarans í Hæstarétti hafi 
starfað hjá Kaupþingi og síðar hjá 
skilanefnd bankans. Málsmeðferð-
in hefði þó að öðru leyti ekki farið í 
bága við ákvæði Mannréttindasátt-
málans. adalheidur@frettabladid.is

Mál Ingólfs og Bjarkar 
komin til Strassborgar 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur ákveðið að taka mál Ingólfs Helgasonar 
og Bjarkar Þórarinsdóttur til efnislegrar meðferðar. Þau voru bæði sakfelld í í 
Hæstarétti árið 2016. Fleiri mál tengd sama sakamáli eru nú til meðferðar.

Björk og Ingólfur voru meðal níu starfsmanna Kaupþings sem sakfelld voru í stóru markaðsmisnotkunarmáli árið 
2016. Ingólfur var dæmdur í fjögurra og hálfs árs fangelsi. Björku var ekki gerð sérstök refsing.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Frá aðalmeðferð í Héraðsdómi Reykjavíkur árið 2015. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Flóttafólkið sjálft 
hefur sýnt já-

kvæðni, elju og þrautseigju.

Helga Margrét Rútsdóttir  
verkefnisstjóri

FÉLAGSMÁL „Mikilvægt er að passa 
upp á að fólk sem aðhyllist mismun-
andi trúarbrögð þurfi ekki að deila 
íbúð,“ segir í skýrslu um móttöku 
flóttafólks frá Kenía í Mosfellsbæ.

Mosfellsbær tók í september í 
fyrra við ellefu svokölluðum kvóta-
flóttamönnum, níu fullorðnum og 
tveimur börnum, sem áður höfðu 
flúið frá Súdan og Úganda til Kenía 
og komu þaðan. Helga Margrét 
Rútsdóttir verkefnisstjóri segir í 
skýrslu sinni að vel hafi tekist til 
við móttöku fólksins, ef frá séu talin 
vandkvæði við að útvega fólkinu 
húsnæði og skort á einstaklings-
íbúðum. Það gerði einnig stöðuna 
vandasamari að í hópnum var bæði 
kristið fólk og múslimar.

„Vegna skorts á einstaklingsíbúð-
um leigðu sjö einstaklingar saman 
fyrsta árið, það er þrír einstaklingar 
leigðu saman á einum stað og tveir 
og tveir í sitt hvorri íbúðinni. Aðeins 
í einu tilfelli höfðu einstaklingarnir 
gefið til kynna í viðtölum fyrir 
komu að þeir gætu hugsað sér að 
deila íbúð saman og kom á daginn 
að sambúðin var erfið, sérstaklega í 
einni íbúðinni,“ lýsir verkefnisstjór-
inn þeim hnökrum sem síðar tókst 
þó að greiða nokkuð vel úr.

„Sambúðarörðugleikar, óeining 
og slagsmál milli nokkurra aðila 
í hópnum sköpuðu sundrung og 
erfiðleika við að hitta alla í einu og 
fótbrot eins einstaklings kallaði á 
meiri vinnu og stuðning verkefna-
stjóra við þann aðila. Þegar nær dró 
lokum verkefnisins virtist þó allt 
vera komið í góðan farveg og allir 
nema einn úr hópnum geta hist án 
vandkvæða. Hluti af sambúðar-
örðugleikum og óeiningu má kalla 
trúarlegs eðlis,“ segir í skýrslunni.

Þá segir að samfélagið í Mos-
fellsbæ í heild hafi verið mjög 
jákvætt gagnvart fólkinu og að bær-
inn hafi verið mjög vel til þess fall-
inn að taka á móti hópnum. „Flótta-
fólkið sjálft hefur sýnt jákvæðni, 
elju og þrautseigju og hafa þau flest 
staðið sig með sóma í því sem þau 
hafa tekið sér fyrir hendur. Fram-
tíðin er björt.“ – gar

Mismunandi trúarbrögð 
ekki hentug í sömu íbúð

Aðalmeðferð stóra 
markaðsmisnotkunarmáls-
ins tók yfir 20 daga og var 
hlýtt á framburði yfir 50 
vitna.

Ingólfur  
Helgason

Björk  
Þórarinsdóttir

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Grasker, hrekkjavöku

MENNING Tónleikagestum í tón-
leikahús landsins hefur fækkað 
síðan árið 2015, en árið 2019 mættu 
um 205 þúsund gestir á þá 695 tón-
leika sem haldnir voru í Hörpu, Hofi 
og Salnum í Kópavogi. Þar af voru 
gestirnir f lestir í Hörpu rúmlega 
174 þúsund talsins, um 22 þúsund 
sóttu tónleika í Salnum og tæplega 
níu þúsund í Hofi. Aldrei hafa fleiri 
gestir sótt tónleika í Hörpu en árið 
2015, en þá voru þeir yfir 236 þús-
und talsins.

Tónleikar sinfóníuhljómsveita 
landsins voru 96 talsins á síðasta ári 
og þá sóttu tæplega þrjátíu prósent 
landsmanna eða um 105 þúsund 
gestir. Mikill meirihluti sótti tón-
leika Sinfóníuhljómsveitar Íslands 
eða um 103 þúsund manns, en það 
eru rúmum fjórðungi f leiri gestir 
en árið 2015. Tæplega þrjú þúsund 
fóru á tónleika hjá Sinfóníuhljóm-
sveit Norðurlands í fyrra og hefur 
fjöldi gesta haldist svipaður síðan 
árið 2010.

Það sem af er þessu ári hafa verið 
haldnir 138 tónleikar í Hörpu auk 
23 streymistónleika. Í Salnum hafa 
verið haldnir 53 tónleikar með 
áhorfendum og fernir streymistón-
leikar á þessu ári. Ekki fengust svör 
við fyrirspurn Fréttablaðsins um 
fjölda tónleika sem haldnir hafa 
verið í Hofi í ár.

Svanhildur Konráðsdóttir, for-
stjóri Hörpu, segir að um varnar-
sigur sé að ræða í ljósi aðstæðna. 
Kórónaveir u fa ra ldu r inn ha f i 
óneitanlega haft mikil og neikvæð 
áhrif á starfsemi í húsinu. „Við 
höfum lagt ríka áherslu á að halda 
Hörpu sem mest lifandi og vinna 
með viðburðahöldurum að því að 
finna lausnir, innan þeirra marka 
sem sóttvarnaráðstafanir á hverjum 
tíma hafa leyft. Það hefur gengið vel 
með góðum vilja, skapandi lausnum 
og áherslu á ábyrgt viðburðahald,“ 
segir hún.

„Við erum að vinna miklu meira 
með streymi og upptökur og þar er 
Harpa líka einstaklega sterk með 

sitt framúrskarandi tæknifólk og 
aðstöðu,“ segir Svanhildur og bætir 
við að Harpa hafi einnig nýst vel 
við upptökur á alþjóðlegum kvik-
myndaverkefnum á meðan á far-
aldrinum hefur staðið.

Hvað varðar framhaldið og tón-
leika í tengslum við jólin, segir 
Aino Freyja Järvelä, forstöðu-
maður í Salnum, framhaldið 
óráðið. „Við erum núna í biðstöðu 
eins og allir aðrir upp á það hvort 

við getum haldið þeirri dagskrá 
sem fyrirhuguð var. Margt hefur 
frestast fram yfir áramót. Hvernig 
framhaldið verður fer eftir fjölda-
takmörkunum.“

Svanhildur tekur undir orð Aino, 
en segir það koma sér vel hversu 
hátt sé til lofts í Hörpu og vítt til 
veggja. „Við kunnum það upp á tíu 
að halda jafnvel stóra tónleika með 
mörgum sóttvarnahólfum. Það 
gengur hins vegar ekki með tveggja 
metra reglu og undir 200 manna 
takmörkunum. Það liggur því alveg 
fyrir að þegar á heildina er litið 
verður örugglega flest með verulega 
breyttu jólasniði,“ segir hún.

„En þá er bara að finna nýjar leið-
ir og lausnir og við Hörpufólk erum 
að vinna í því á hverjum degi,“ bætir 
hún við. birnadrofn@frettabladid.is

Faraldurinn haft mikil og 
neikvæð áhrif á tónleikahald
Árið 2019 mættu um 205 þúsund gestir á þá 695 tónleika sem haldnir voru í Hörpu, Hofi og Salnum 
í Kópavogi. Það sem af er þessu ári hafa verið haldnir 138 tónleikar í Hörpu og 53 í Salnum. Forstjóri 
Hörpu segir faraldurinn hafa haft mikil og neikvæð áhrif. Ekki er ljóst hvernig jólatónleikahald verði.

Tæplega þrjátíu prósent landsmanna eða um 105 þúsund gestir sóttu tónleika sinfóníuhljómsveita landsins á 
síðasta ári. Alls voru tónleikar sinfóníuhljómsveita landsins 96 talsins á síðasta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við erum að vinna 
miklu meira með 

streymi og upptökur, og þar 
er Harpa einstaklega sterk.

Svanhildur  
Konráðsdóttir, 
forstjóri Hörpu

Hvernig framhaldið 
verður fer eftir 

fjöldatakmörkunum.

Aino Freyja Järvelä, 
forstöðumaður í 
Salnum

GARÐABÆR Bæjarstjórn Garðabæjar 
hefur gert viðauka við samning við 
Sjómannadagsráð Hrafnistu til að 
tryggja rekstur hjúkrunarheim-
ilisins Ísafoldar út árið 2021. Inni 
í þessum samningi er yfirlýsing 
beggja aðila um að ef ekki komi til 
verulegrar hækkunar á daggjöld-
um ríkisins til hjúkrunarheimila á 
fyrri hluta næsta árs verði rekstrin-
um skilað. Tap mun þá halda áfram 
og hvorki forsendur fyrir Garðabæ 
né Hrafnistu að halda rekstrinum 
áfram.

Ísafold var opnuð árið 2013 og 
rak Garðabær heimilið til ársins 
2017 þegar Hrafnista tók yf ir. 
Garðabær höfðaði mál á hendur 
ríkinu vegna tapreksturs fyrstu 
þrjú árin, sem gekk alla leið upp 
dómskerfið. Í júní síðastliðnum 
sýknaði Hæstiréttur ríkið af kröf-
unum, sagði samning um rekstur-
inn vanta og að ríkið hafi axlað 
skuldbindingar sínar með því að 
tryggja Garðabæ daggjöld.

Rekstur hjúkrunarheimila hefur 
verið mörgum sveitarfélögum 
þungur á undanförnum árum. Á 
þessu ári skilaði Akureyrarbær 
rekstri tveggja hjúkrunarheimila 
til ríkisins og Vestmannaeyjar, 
Hornaf jörður og Fjarðabyg gð 
vilja fara sömu leið. Starfshópur 
um framtíðarskipulag reksturs 
hjúkrunarheimila er nú að störfum 
innan heilbrigðisráðuneytisins.

Með hinum ný ja viðauka í 
samningi Ísafoldar, mun Garðabær 
meðal annars greiða 26 milljónir 
vegna húsnæðisgjalds, 18 milljónir 
vegna útreiknaðs launamunar og 6 
milljónir vegna aksturs.

„Garðabær lýsir því yfir að óháð 
uppsögn samstarfssamnings um 
rek st u r hjúk r u nar r ý ma mu n 
bærinn hefja viðræður við ríkið 
um að það ábyrgist rekstur hjúkr-
unarheimilisins til framtíðar enda 
um að ræða öldrunarstofnun þar 
sem veita á hjúkrunar- og læknis-
þjónustu og endurhæfingu sam-
kvæmt lögum um málefni aldraða 
nr. 125/1999,“ segir í viðaukanum. 
– khg

Vilja verulega 
hækkun gjalda

Gunnar Einars-
son, bæjarstjóri 
Garðabæjar
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Þessi hernaðarum
svif hafa kveikt í 

NATO, sem ætti þó að átta 
sig á því að þessi mannvirki 
ógna í raun engum, nema 
kannski ísbjörnum.
Carl Bildt, fyrr-
verandi forsætis-
ráðherra

Hátt í 40 milljón manns 
hafa þegar greitt atkvæði í 
kosningunum en Biden og 
Trump keppast nú við að 
sannfæra þá sem eru enn 
óákveðnir. 

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

BANDARÍKIN Donald Trump, 45. for
seti Bandaríkjanna, og Joe Biden, 
47. varaforseti Bandaríkjanna og 
forsetaframbjóðandi Demókrata, 
mætast í annað sinn í kappræðum í 
kvöld. Um er að ræða síðustu kapp
ræðurnar fyrir komandi forseta
kosningar, þann 3. nóvember.

Kappræðurnar fara fram í Nash
ville í Tennessee klukkan 1 eftir 
miðnætti að íslenskum tíma, en 
baráttan við COVID19, kynþátta
misrétti, loftslagsbreytingar og 
leiðtogahæfni, verða meðal helstu 
umræðuefna kvöldsins.

Metfjöldi fólks hefur þegar greitt 
atkvæði í kosningunum. Nú hafa 
hátt í 40 milljón manns kosið, en 
alls kusu í heildina  tæplega 140 
milljón manns í kosningunum árið 
2016. Þannig hafa margir þegar 
ákveðið sig en Biden og Trump 
keppast nú um þá kjósendur sem 
eru enn óákveðnir.

Óháð því hver vinnur er ljóst 
að annað hvort Trump eða Biden 
verður elsti sitjandi forseti í sögu 
Bandaríkjanna. Biden fæddist þann 
20. nóvember árið 1942 í Pennsyl

vaníu og tæpum fjórum árum síðar 
fæddist Trump, þann 14. júní 1946, 
í New York.

Uppvaxtarár þeirra voru heldur 
ólík, Biden er sonur verkamanns 
og Trump sonur farsæls kaupsýslu
manns. Biden hefur þakkað föður 
sínum fyrir að innræta sér dugnað 
og seiglu, en faðir Trumps sendi 
son sinn í herskóla til þess að kenna 
honum aga.

Báðir útskrifuðust þeir úr háskóla 
á sjöunda áratugnum en á meðan 
Trump var talinn afbragðsnemandi 
var Biden í besta falli sæmilegur 

námsmaður. Biden útskrifaðist með 
gráðu í stjórnmálafræði og sögu, og 
síðar meir lögfræði, en Trump með 
hagfræðigráðu.

Eftir háskóla fóru Trump og Biden 
sitt hvora leiðina. Trump fór að 
vinna hjá fasteignafélagi föður síns, 
þar sem hann tók síðan við taum
unum á áttunda áratugnum. Biden 
starfaði aftur á móti í skamman 
tíma sem saksóknari áður en hann 
ákvað að snúa sér að stjórnmálum, 
en hann var kjörinn þingmaður við 
öldungadeild Bandaríkjaþings árið 
1972.

Næstu árin áttu bæði Biden 
og Trump eftir að koma víða við 
og gekk það ekki allt hnökralaust 
fyrir sig. Báðir hafa þurft að glíma 
við fjölskylduharmleiki og upp 
komst um ýmis hneykslismál á 
þeirra ferli. Þrátt fyrir allt hafa þeir 
þó skipað stóran sess í bandarísku 
þjóðlífi.

Þegar Trump tók við af Barack 
Obama lagði hann mikla áherslu á 
efnahagsmál og skattalækkanir, en 
hann hefur einnig einbeitt sér að 
málefnum innf lytjenda. Þá hefur 

hann lagt mikinn þunga á að fella 
niður ýmsar ákvarðanir forvera síns 
og almennt farið á móti straumnum 
í ýmsum málum.

Biden aftur á móti hefur alla 
tíð beitt sér fyrir bættum utan
ríkissamskiptum, endurbótum 
á réttarkerfinu og mótun eitur
lyfjastefnu. Í seinni tíð hefur hann 
lagt  aukna  áherslu á loftslags 
og heilbrigðismál, en hann einbeitti 
sér sérstaklega að heilbrigðismálum 
eftir dauða sonar  síns árið 2015. 
Þá hefur hann  mikið talað gegn 
ákvörðunum Trumps.

Það er nokkuð ljóst að fram
bjóðendurnir sem sækjast nú eftir 
embætti forseta eru á öndverðum 
meiði þegar kemur að hinum ýmsu 
málefnum og má gera ráð fyrir því 
að baráttan verði hörð allt fram á 
síðustu stundu. 
fanndis@frettabladid.is 

Baráttan nú á lokametrunum
Einungis tólf dagar eru nú í að kjördagur renni upp í Bandaríkjunum. Donald Trump og Joe Biden munu  
í kvöld reyna að sannfæra kjósendur um að þeir séu rétti kosturinn í embætti forseta Bandaríkjanna.

Meira á frettabladid.is

Donald Trump og Joe Biden mætast í Tennessee í kvöld. Um er  að ræða síðustu kappræðurnar fyrir forsetakosningarnar  í nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

NORÐURSLÓÐIR Carl Bildt, fyrrver
andi forsætisráðherra Svíþjóðar og 
sáttasemjari í Júgóslavíustríðunum, 
varar við spennu við norðurheim
skautið fyrir aðalfund Norðurslóða
ráðsins. Hann fer fram í Reykjavík, 
með fjarfundarbúnaði, um miðjan 
nóvember næstkomandi.

„Norðurheimskautið verður 
sífellt mikilvægari vettvangur stór
veldanna. Það gagnast okkur öllum 
að eiga í góðu samstarfi, ekki stríði,“ 
segir hann í grein sem var birt í 
ýmsum dagblöðum víða um heim.

Hlýnun loftslagsins gerist tvö
falt hraðar við pólana en annars 
staðar á jörðinni og því hafi skipa
leiðir verið að opnast. Nefnir Bildt 
tvær leiðir sem mestu máli skipti, 
norðvesturleiðina við kanadísku 
eyjarnar og NorðurÍshafsleiðina, 
norðan við Rússland.

„Í sumar sigldi hið hundrað ára 
gamla skip Sedov NorðurÍshafs
leiðina án þess að mæta nokkrum 

ís,“ segir Bildt. Bendir hann á að 
ísbrjóta þurfi enn á öðrum tíma árs
ins en þeim hefur einmitt verið að 
fjölga í f lotum stórveldanna. Ljóst 
sé að skipaumferð sé að stóraukast 
á þessum slóðum, bæði vegna meiri 
umsvifa í Rússlandi og að flutninga
leið milli Vesturlanda og Asíu sé 
að opnast, sem er nærri helmingi 

styttri en suðurleiðin í gegnum Ind
landshaf og Súezskurðinn.

Norðurskautsráðið, sem stofnað 
var árið 1996, hafi hingað til aðal
lega fengist við umhverfismál. En 
vegna þessara breytinga skipti vett
vangurinn sífellt meira máli. Meðal 
annars hafi Kínverjar, Japanir, Ind
verjar og f leiri Asíuþjóðir fengið 
áheyrnarfulltrúa í ráðinu árið 2013.

Hafa beri í huga að Rússar muni 
taka við formennsku í ráðinu á 
næsta ári og leiða það í tvö ár. 
„Kreml hefur í áratug eytt miklum 
fjármunum í uppbyggingu á norð
urslóðum, endurreist gömul, sovésk 
hernaðarmannvirki og byggt ný,“ 
segir Bildt. „Þessi hernaðarumsvif 
hafa kveikt í NATO, sem ætti þó að 
átta sig á því að þessi mannvirki 
ógna í raun engum, nema kannski 
ísbjörnum.“ Stórveldin ættu því að 
hætta að bítast um norðurslóðirnar 
og þess í stað byggja upp samkomu
lag um nýtingu þeirra. – khg

Varar við ófriði á norðurslóðum

NÍGERÍA Mikil ólga er í fjölda borga 
í Nígeríu eftir að lögreglusveitir 
skutu á mótmælendur.

M a n n r é t t i n d a s a m t ö k i n 
Amnesty International segja að lög
reglusveitir í Lagos hafi skotið tólf 
mótmælendur til bana í gær. BBC 
hefur eftir vitni að minnst tuttugu 
og fimm manns liggi í valnum.

Bæði herinn og ríkisstjóri Lagos 
þvertaka fyrir þetta og segja engan 
hafa látist í mótmælunum.

Útgöngubann hefur verið sett á 
vegna mótmælanna sem hafa nú 
staðið yfir í tvær vikur.

Mótmælin brutust fyrst út vegna 
hins svokalla SARSteymis níg
ersku lögreglunnar sem var sett á 
laggirnar til að sporna gegn vopn
uðum ránum. Beinast mótmælin að 
því að teymið hafi gengið of langt 
í þeirri baráttu og jafnvel fram
kvæmt aftökur án dóms og laga. 
– atv

Nígería á 
suðupunkti

Mótmælendur í Lagos.

ÍTALÍA Frans páfi segir að hann telji 
rétt að samkynja pör fái borgara
lega vígslu. Orðin lét páfi falla í 
heimildarmyndinni Francesco 
sem frumsýnd var á kvikmynda
hátíðinni í Róm í gær.

„Samkynhneigðir eiga rétt á því 
að vera í fjölskyldu,“ sagði Frans 
páfi. „Þeir eru börn Guðs og eiga rétt 
á því að stofna fjölskyldu.“ Kallar 
hann eftir að kaþólskar þjóðir heims 
komi í kring sérstakri löggjöf sam
bærilegri og staðfest samvist var hér 
á landi áður en hjónabönd samkyn
hneigðra voru leidd í lög. „Það þarf 
að setja lög sem heimila borgaralega 
vígslu. Þannig eiga slík pör að vera 
vernduð með lögum.“ – ab

Styður vígslur 
samkynja para

Myndin fjallar um ævi Frans páfa.
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Gerum
NÝ SA MFÉLAGSSTEFNA SJÁVA RÚTV EGS I NS

Sjávarútvegurinn tekur hlut  verk sitt í sam félag inu alvar lega.  
Síðustu mánuði höfum við kallað eftir röddum úr sjávar útvegi og 

sam félag inu með opnum fundum og vinnu stofum. Afrakstur inn er 
sam félags stefna sem verður leiðar ljós okkar í því hvernig við ætlum 

að vera já kvætt afl fyrir sam félagið, hafið og umhverfið.

Samfélag UmhverfiStjórnarhættir

betur

Lestu allt um samfélagsstefnuna á samfelag.sfs.is



Við gerum ekki ráð 
fyrir að margir 

hluthafar muni nýta sér 
tilboðið.

Þorsteinn Már 
Baldvinsson,  
forstjóri  
Samherja

Framboð á skrifstofu-
húsnæði gæti aukist 
um 71 þúsund fermetra 
á næstu þremur eða 
f jór u m á r u m, sa m-
kvæmt skýrslu ráðgjaf-

arstofunnar Reykjavík Economics 
sem var unnin fyrir hagfræðideild 
Landsbankans. Lagt var mat á það 
hversu mörg uppbyggingarverkefni 
væru í pípunum.

„Að öllu óbreyttu verður nægt 
framboð á skrifstofuhúsnæði á 
næstu árum,“ segir í greiningu hag-
fræðideildarinnar.

Aukningu framboðs má meðal 
annars rekja til f lutninga skrifstofu 
Alþingis í nýtt húsnæði og Lands-
bankans sem stendur að uppbygg-
ingu á nýjum höfuðstöðvum við 
Austurhöfn. Mikil uppbygging 
og tilf lutningar munu auka fram-
boð skrifstofuhúsnæðis í miðborg 
Reykjavíkur um 30 þúsund fer-
metra, að mati skýrsluhöfundar.

Alls voru 1,3 milljónir fermetra 
lagðir undir skrifstofustörf á Íslandi 
og reiknast hagfræðideild Lands-
bankans til að skráðu fasteigna-
félögin, það er Eik, Reginn og Reitir, 
eigi á bilinu 440 til 460 þúsund fer-
metra. Fram kemur í fyrrnefndri 
skýrslu Reykjavík Economics að ef 
horft er á landið í heild sinni, geti 
71 þúsund fermetrar af skrifstofu-
húsnæði komið inn á markaðinn á 
næstu þremur til fjórum árum. Full 
nýting á öllum þessum fermetrum 
samsvari 4.700 störfum. Þá kemur 
einnig fram að 12 prósent skrif-
stofuhúsnæðis á höfuðborgarsvæð-
inu, alls 120 þúsund fermetrar, hafi 
verið sett á sölu eða leigu.

Hins vegar höfðu einungis 4 pró-
sent af verslunarhúsnæði verið 
sett á sölu eða leigu samkvæmt 
skýrslunni. Á landinu öllu eru 
verslunarfermetrar rúmlega 1,5 
milljón talsins og þar af eiga skráðu 
fasteignafélögin á bilinu 320 til 340 
þúsund fermetra. Skýrsluhöfundur 
telur að um 73 þúsund verslunarfer-
metrar séu í pípunum.

Verðvísitala atvinnuhúsnæðis 
hefur á síðustu tólf mánuðum 
lækkað að raunvirði um rúmlega 
21 prósent eftir að hafa náð hágildi 
á öðrum ársfjórðungi 2019. Grein-
endur bankans benda á að verð-
vísitala atvinnuhúsnæðis gefi vís-
bendingar um verðþróun, en sé ekki 
nákvæmur mælikvarði. Dræm eftir-
spurn og veruleg aukning framboðs 
getur dregið verðið enn meira niður 
á næsta ári.

Mikið framboð fermetra gæti 
flætt inn á dauflegan markað
Framboð skrifstofuhúsnæðis gæti aukist um 71 þúsund fermetra á næstu 3-4 árum samkvæmt nýlegri 
skýrslu. Um 12 prósent af þeim fermetrum sem eru nú þegar til staðar eru á sölu- eða leiguskrá. Dræm 
eftirspurn og aukið framboð gætu litað uppgjör fasteignafélaga að einhverju leyti á næstu fjórðungum.

Landsbankinn nýtir 10 þúsund fermetra í nýju byggingunni en selur um 6.500 fermetra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Við teljum að neikvæðar virðis-
breytingar á fjárfestingaeignum geti 
að einhverju leyti litað niðurstöður 
fasteignafélaganna á næstu fjórð-
ungum, þótt stórbrotnar breytingar 
séu ólíklegar,“ segir í greiningunni.

Athygli vekur að markaðsverð 
fasteignafélaganna er mun lægra 
en bókfært virði eigin fjár (e. price 
to book). Hlutfallið er lítillega hærra 
en 0,5. Greinendur Landsbankans 
segja að í ljósi þess að fasteignirnar 
séu bókfærðar á markaðsvirði, sé 
djúp gjá á milli væntinga hluta-
bréfamarkaðarins um framtíð 
atvinnuhúsnæðismarkaðarins og 
stjórnenda fyrirtækjanna.

Þá vísa greinendur til ritsins Fjár-
málastöðugleika, sem var gefið út af 
Seðlabanka Íslands síðla september, 
en þar kom fram að mikið af hótel- 
og gistirýmum væri enn í byggingu 
víða um land. Rúmlega 42 þúsund 
fermetrar gistirýmis voru til dæmis 
í byggingu á höfuðborgarsvæðinu 
í júlí, sem jafngildir um 16 pró-
sentum af því gistirými sem þegar 
er þar til staðar.

Á fyrri helmingi ársins færðu 
félögin niður virði fjárfestingar-
eigna sinna um tæpa 3 milljarða 
króna sem nemur um 0,8 prósent-
um af heildarverðmæti eignanna í 
byrjun ársins. Virðislækkunin hefur 

að langmestu leyti tengst hótelum. 
„Dragist viðspyrnan á langinn gætu 
neikvæð áhrif færst út til f leiri teg-
unda atvinnuhúsnæðis og frekari 
virðislækkanir átt sér stað,“ sagði 
í Fjármálastöðugleika Seðlabanka 
Íslands.

Þá var bent á að enn hefði ekki 
mælst mikil lækkun á ávöxtun fjár-
festingareigna sem var 5,1 prósent á 
öðrum ársfjórðungi. 

Félögin hafa leitast við að standa 
vörð um lausafjárstöðu sína, meðal 
annars með frestun greiðslna af 
lánum, ný jum skuldabréfaút-
gáfum og útgáfu nýs hlutafjár.  
thorsteinn@frettabladid.is

✿   Verslunar- og skrifstofuhúsnæði í byggingu 
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✿   Gistihúsnæði í byggingu
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Þorsteinn Már Baldvinsson, 
forstjóri Samherja, segist ekki 
gera ráð fyrir því að margir 

hluthafar Eimskips muni selja 
hlut sinn, í yfirtökutilboði sem 
berast mun í skipafélagið. Sam-
herji Holding, sem er tengt sam-
nefndri útgerð, mun leggja fram 
yfirtökutilboðið. Hann segir að 
ekki sé stefnt að því að skrá félagið 
úr Kauphöll.

Samherji Holding jók hlut sinn 
í Eimskip í 30,3 prósent í gær, úr 
27,4 prósentum. Við það myndaðist 
yfirtökuskylda. Hún skapast þegar 
hluthafi eignast meira en 30 pró-
sent í skráðu fyrirtæki á Aðallista 
Kauphallarinnar.

Þorsteinn Már segir að stærstu 

hluthafar skipafélagsins hafi ekki 
verið spurðir um afstöðu til yfir-
tökutilboðsins. „Nei, í raun ekki. 
Það hefur sýnt sig að það er áhugi á 
félaginu. Við gerum ekki ráð fyrir 
að margir hluthafar muni nýta 
sér tilboðið,“ segir hann í sam-
tali við Markaðinn. Lífeyrissjóðir 
fara saman með rúmlega helming 
hlutafjár.

Hann segir að ástæða yfirtöku-
tilboðsins sé tvíþætt. Annars vegar 
hafi vakað fyrir stjórnendum Sam-
herja Holding að „ljúka þessu“ er 
varði 30 prósenta mörkin. Ekki 
sé ólíklegt að hlutafé skipafélags-
ins verði lækkað innan tíðar, en 
Eimskip eigi umtalsvert af eigin 
bréfum, og við það myndi eignar-

hlutur Samherja Holding fara yfir 
30 prósent. Fram kemur á hluthafa-
lista að Eimskip er áttundi stærsti 
hluthafi skipafélagsins með 3,3 
prósenta hlut.

Hins vegar hafi Samherji Hold-

ing farið yfir 30 prósenta mörkin 
í mars, rifjar Þorsteinn upp, og 
því gert yfirtökutilboð í Eimskip, 
en með það í huga að skipafélagið 
yrði áfram skráð í Kauphöll. Horfið 
var frá þeim áformum vegna óvissu 
sem COVID-19 leiddi af sér. „Við 
vildum klára vegferðina sem hófst 
í mars,“ segir Þorsteinn Már.

Fram hefur komið í fréttum 
að hinn 10. mars hafi Samherji 
Holding aukið hlut sinn um þrjú 
prósent í Eimskip og við það fór 
eignarhluturinn yfir 30 prósent. 
Samherji Holding óskaði síðan 
eftir undanþágu frá tilboðsskyldu, 
vegna þeirrar óvissu sem COVID-19 
hafði á efnahagslífið á þeim tíma. 
Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands 

veitti Samherja Holding slíka und-
anþágu hinn 31. mars síðastliðinn 
og seldi Samherji Holding hluta-
bréf í Eimskip samdægurs, þannig 
að hlutafjáreign félagsins í Eimskip 
fór niður fyrir 30 prósent.

Verðið í yfirtökutilboðinu nú 
miðast við gengið í gær, en ekki 
10. mars. Frá þeim tíma og fram á 
þriðjudag hafa hlutabréf Eimskips 
hækkað um 24 prósent. Til viðbót-
ar hækkuðu bréfin um níu prósent 
í gær. Það sem af er ári hafa hluta-
bréfin lækkað um tólf prósent.

Fram kemur í tilkynningu frá 
Samherja að kaupin á hlutabréfum 
í Eimskip endurspegli þá trú sem 
stjórnendur Samherja Holding hafi 
á rekstri skipafélagsins. – hvj

Ekki kannað afstöðu stórra hluthafa Eimskips til tilboðsins 

Peningastefnunefnd Seðla-
banka Íslands taldi á fundi 
sínum fyrr í þessum mánuði 

ekki vera ástæðu til „umfangsmikill-
ar [magnbundinnar] íhlutunar þar 
sem framboð á ríkisbréfum hefði 
ekki aukist til muna og verðmynd-
un og virkni markaða verið eðlileg. 
Nefndarmenn voru sammála um 
að þótt langtímaávöxtunarkrafa á 
skuldabréfamarkaði hefði þokast 
upp að undanförnu væri ekki til-
efni til kröftugri viðbragða að sinni.“

Þetta kemur fram í fundargerð 
nefndarinnar sem var birt í gær en 
þar segir einnig að allir nefndar-
menn hafi verið þeirrar skoðunar 
að halda ætti meginvöxtum bank-
ans óbreyttum í einu prósenti.

Frá því í lok ágúst hafa vextir á 
tíu ára ríkisskuldabréfum hækkað 
um liðlega 0,5 prósent – úr 2,6 pró-
sentum í 3,1 prósent – og eru nú 
komnir á svipaðar slóðir og í mars 
þegar stýrivextir Seðlabankans 
voru 2,25 prósent. Agnar Tómas 
Möller, sjóðsstjóri skuldabréfa hjá 
Kviku eignastýringu, sagði í sam-
tali við Markaðinn í síðustu viku 
að skilaboðin sem markaðurinn 
væri líklega að senda væru „að 
Seðlabankinn þurfi að byrja að tala 
minna um magnbundna íhlutun 
[kaup á ríkisskuldabréfum] og þess 
í stað að framkvæma meira.“

Seðlabankinn boðaði kaup á 
ríkisskuldabréfum fyrir allt að 150 
milljarða í mars, en frá þeim tíma 
hefur hann hins vegar aðeins keypt 
ríkisbréf fyrir um 900 milljónir.

Í fundargerð peningastefnu-
nefndarinnar, sem kom saman 
dagana 5. og 6. október, segir að 
það sé mat hennar að líklega væri 
raungengi krónunnar lægra en 
jafnvægisraungengið um þessar 
mundir. Því væri mikilvægt að 
Seðlabankinn héldi áfram inn-
gripum á gjaldeyrismarkaði til að 
stemma stigu við veikingu á gengi 
krónunnar. Taldi nefndin að reglu-
bundin sala bankans á gjaldeyri 
við opnun markaða, sem hófst um 
miðjan september, hafi aukið dýpt 
og bætt verðmyndun. „Taldi nefnd-
in að þessar aðgerðir hefðu átt þátt 
í að gengi krónunnar hélst nokkuð 
stöðugt milli funda,“ segir í fundar-
gerðinni. – hae

Ekki tilefni 
til kröftugri 
viðbragða 

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.

MARKAÐURINN
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Þið eruð 
framúrskarandi
Í áraraðir hefur Creditinfo unnið greiningu á 
rekstri íslenskra fyrirtækja og veitt Framúrskarandi 
fyrirtækjum viðurkenningu fyrir árangurinn.

Meirihluti Framúrskarandi fyrirtækja hefur valið 
Íslandsbanka sem sinn samstarfsaðila. 

Við óskum Framúrskarandi fyrirtækjum 
innilega til hamingju með árangurinn og 
viðurkenninguna. 
 
Starfsfólk Íslandsbanka 



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

Hverasvæðin vestur af Hrafntinnuskeri minna helst á gómsætt nammi og hrafntinnan í kring á lakkrísbita. MYNDIR/TG

Litrík líparítgil með snotrum hverum einkenna Reykjadali.

Sjóðheitir 
hverir bræða 
víða göt í snjó-
skafla og úr 
verða abstrakt 
listaverk.

Eitt mesta háhitasvæði landsins er staðsett 
milli Landmannalauga og Torfajökuls. 
Þar er það innan Friðlandsins að Fjalla
baki og verður því varla virkjunum að 
bráð. Jarðhitinn er hvað mestur í kringum 
Hrafntinnusker, en það þekkja allir sem 

farið hafa Laugaveginn. Vestur af Hrafntinnuskeri er 
afskekkt en stórbrotið svæði sem áður var þekkt fyrir 
myndarlega íshella, sem eru í dag varla svipur hjá 
sjón. Skammt frá þeim er frábær útsýnisstaður, Jóns
varða, en hana hlóð Jón bóndi Hannesson, árið 1928. 
Í kyrru veðri má þarna sjá gufustróka stíga út um allt 
til himins, ekki síst þegar horft er til Reykjadala sem 
bera nafn með rentu. Stærstur hveranna var löngum 
Hvínandi en þar sem hann geispaði nýlega golunni 
keppast aðrir hverir svæðisins um athyglina. Einnig 
má víða sjá hveraaugu og soðpönnur með litfögrum 
útfellingum sem minna á sælgæti, auk leirhvera sem 
stöðugt malla grábláan graut. Eins og nafnið ber með 
sér er hrafntinnu víða að finna við Hrafntinnusker. 
Svartir molarnir minna á lakkrískurl sem glampar 
á þegar sólin skín á þá. Þetta er biksvart gler sem 
myndað er úr súrri líparítkviku sem ekki náði að 
kristallast vegna hraðrar kólnunar. Hrafntinna hefur 
löngum verið vinsæl í skartgripi en á fjórða og fimmta 
áratug síðustu aldar komst einnig í tísku að nota hana 
í klæðningu á opinberar byggingar, eins og Þjóðleik
húsið. Var hrafntinnan þá sótt í námur í Sléttahrauni 
skammt frá Hrafntinnuskeri. Þetta voru sannkallaðir 
þungaflutningar því blýþung hrafntinnan var framan 
af flutt á hestum yfir svokallaða Pokahryggi og inn á 
Landmannaleið, þar sem vörubílar biðu.

Hveraveisluna vestan Hrafntinnuskers má nálgast 
úr ýmsum áttum, til dæmis frá Höskuldsskála austan 
Skersins, eða akandi eftir jeppavegi sem liggur að 
íshellunum vestan frá Dalakofa, eða norðan af Land
mannaleið yfir Pokahryggi. Efst á Pokahryggjaleið er 
Litlhöfðaalda með frábæru útsýni yfir Hrafntinnu
sker og Reykjadali. Enn stórfenglegri er þó daglöng 
ganga frá Hrafntinnuskeri að Jónsvörðu, þaðan ofan 
í AusturReykjadali með fram Hrafntinnuhrauni og 

áðurnefndu Sléttahrauni, og loks niður eftir 
VesturReykjadal að Dalakofa. Litrík gil eru 

þarna á hverju strái og ofan í þeim leynast 
oftar en ekki snotur hverasvæði. Sann
kallaður konfektkassi, sem einnig er 

gaman að kynnast á fjallahjóli.

Hverakonfekt  
með lakkrískurli
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Málflutn-
ingi sem 
byggist á 
mannfyrir-
litningu á 
ekki að taka 
þegjandi, 
heldur ber 
að svara af 
krafti.

 

Ef samhjálp 
og jöfnuður 
verða okkar 
leiðarljós á 
næstu miss-
erum, getum 
við hæglega 
komið út úr 
COVID-
kreppunni 
sem betra og 
sterkara 
samfélag.

Þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
Ásmundur Friðriksson, hefur kvartað 
sáran undan því að fjölmiðlar birti ekki 
nákvæmar fréttir af komu hælisleitenda 
hingað til lands. Svo virðist sem honum 
finnist að fjölmiðlar eigi að fara í hausa-
talningu á þeim, til að þjóðin geti áttað 

sig á því hversu mikil vá er á ferð.
Til að bæta úr því sem honum finnst vera alvarleg 

vanræksla af hálfu fjölmiðla, hefur Ásmundur tekið 
sér fyrir hendur að birta reglulega á Facebook-síðu 
sinni tölur um fjölda þeirra einstaklinga sem lent hafa 
á Kefla vík ur flug velli og sótt um alþjóð lega vernd. 
Reyndar er ekki ljóst hvaðan Ásmundur hefur tölur 
sínar, einhver er greinilega að fóðra hann á þeim – 
eflaust einhver af skoðanabræðrum hans sem hefur 
greiðan aðgang að þeim upplýsingum. Ásmundur 
þykist síðan vita hver kostnaðurinn við hvern hælis-
leitanda er mikill, nokkrar milljónir segir hann, og 
finnst að það sé óafsakanlegt að eyða fjármunum 
í útlendinga sem ættu að hafa vit á því að halda sig 
heima hjá sér, eða fara eitthvert allt annað en hingað 
til lands.

Þessar áherslur Ásmundar falla örugglega í góðan 
jarðveg hjá fólki sem er eins þenkjandi og hann sjálfur. 
Það segir, eins og Ásmundur sagði fyrir ekki svo ýkja 
löngu: „Eigum við ekki nóg með okkur sjálf nún a?“ 
Orð, sem hver sá sem trúir á aðgreininguna „við“ og 
„hinir“, getur auðveldlega viðhaft á hvaða tíma sem er. 
Um leið er allt sem „hinir“ fá, hvort sem um er að ræða 
aðstoð eða tækifæri til betra lífs, á kostnað „okkar“. 
Þetta er skelfileg hugmyndafræði sem, eins og dæmin 
sanna, elur á andúð, hatri, fordómum og ofsóknum.

Það flokkast til mannkosta að geta sett sig í spor 
þeirra sem vilja af ýmsum ástæðum skapa sér tæki-
færi í öðru landi. Það á ekki að flokka slíka einstakl-
inga sem sníkjudýr og kveikja samstundis í huganum 
á reiknivél til að komast að því hversu mikið þurfi 
að borga með þeim. Ekkert skal hér fullyrt um það 
hversu margir á Íslandi hugsa á þessum nótum, en 
umræðan hér á landi opinberar að þeir eru of margir. 
Þingmaðurinn Ásmundur Friðriksson er því miður 
ekki eini fulltrúi þessa hóps sem situr Alþingi.

Umræddur hópur óttast mjög að útlendingar, sem 
að hans áliti koma ekki frá sómasamlegum löndum og 
hafa aðra trú en kristni, muni fylla landið, einhverjir 
þeirra muni taka atvinnu frá Íslendingum en flestir 
vera á bótum, enda algjörir vandræðapésar, eins og 
öllum hefði átt að vera ljóst í upphafi.

Allir sem fylgst hafa með umræðu þessa hóps um 
stöðu flóttamanna og hælisleitenda, vita að hugs-
unarhátturinn og málflutningurinn er nákvæmlega 
á þessum nótum. Málflutningi sem byggist á mann-
fyrirlitningu á ekki að taka þegjandi, heldur ber að 
svara af krafti. Sjálfstæðismenn ættu því að eiga ýmis-
legt vantalað við þingmann sinn, Ásmund Friðriks-
son. Nema þeir séu sammála honum og kjósi þá annað 
hvort að taka undir með honum eða veita orðum hans 
samþykki með því að þegja.

Við og hinir

Í dag eru um tuttugu og tvö þúsund samborgarar 
okkar á atvinnuleysisskrá, aðrir tvö þúsund fá fjár-
hagsaðstoð til framfærslu frá sínu sveitarfélagi og 

þúsundir einyrkja, listafólks og ferðaþjónustuaðila 
berjast í bökkum vegna COVID-kreppunnar. Um 
helmingur þeirra sem nú leita vinnu og lífsviðurværis 
er ungt fólk sem margt hvert er að stíga sín fyrstu 
skref á vinnumarkaði, fjölskyldufólk með ung börn 
á framfæri. Áður en COVID kom til sögunnar töldust 
tugþúsundir Íslendinga búa við fátækt, bilið á milli 
örorkulífeyris og lágmarkslauna heldur áfram að 
breikka og tæplega sex þúsund eldri borgarar lifa undir 
fátæktarmörkum. Öllum ætti að vera ljóst, að með 
sömu stjórnarstefnu er verið að þrengja mjög harka-
lega að lífskjörum tug þúsunda Íslendinga og skapa 
hér aðstæður sem geta leitt af sér langvarandi skaðleg 
samfélagsáhrif og efnahagslegan ójöfnuð.

Ójöfnuður er skaðlegur samfélaginu öllu. Ójöfnuður 
leiðir til félagslegra og heilsufarslegra vandamála, 
eykur óöryggi og minnkar traust. Öllum líður verr í 
samfélagi ójöfnuðar, ekki bara hinum verr settu. Það 
fólk sem núna er að missa vinnuna og berst í bökkum, 
börn þess og fjölskyldur, verða að finna að þau tilheyra 
samfélagi sem ekki er sama. Samfélagi sem stendur 
með þeim í gegnum þennan tímabundna vanda, 
tryggir þeim afkomu og ný tækifæri til að láta til sín 
taka. Við þurfum að hækka atvinnuleysisbætur þannig 
að fólk geti haldið áfram með líf sitt, greitt af húsnæði 
og tryggt börnunum sínum góð lífsskilyrði, tómstund-
ir eða annað það sem er þeim mikilvægast.

Á krepputímum blasir það við að gæfa einstaklings-
ins byggir ekki bara á hans eigin gjörðum eða dugnaði. 
Gæfa okkar allra byggist fyrst og fremst á því samfélagi 
sem við eigum saman og hvernig við kjósum að deila 
þeim gæðum sem við búum yfir og sköpum – saman. 
Ef samhjálp og jöfnuður verða okkar leiðarljós á næstu 
misserum, getum við hæglega komið út úr COVID-
kreppunni sem betra og sterkara samfélag. Samfylk-
ingin hefur lagt til aðgerðir í sveitarfélögum og á þingi 
sem vísa í átt að réttlátara og grænna samfélagi handan 
COVID-kreppunnar. Veljum þann veg saman.

Ögurstund

Heiða Björg 
Hilmisdóttir
varaformaður 
Samfylkingar-
innarHAFÐU FJÖLPÓSTINN 

ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!
                                           Íslendingar lesa Fréttablaðið      
                                    daglega að meðaltali.*

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

ÚÚtvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

Skrautið
Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu hefur skorið upp 
herör gegn öllum skreyt-
ingum sem lögreglumenn 
hafa gengið með síðustu 
árin. Málið má rekja til ansi 
vafasamra fána á búningi 
sem náðust á mynd. Auk fána 
mega lögreglumenn ekki leng-
ur ganga um í hringabrynjum, 
heimasmíðuðum eða ekki. 
Þá stillti lögreglustjórinn 
öllum starfsmönnum upp við 
vegg og reif af þeim pípu-
kraga, refaskott, kanínueyru, 
Bane-grímur og veggklukkur 
í hálsfestum að hætti Flavor 
Flav. Þá hefur óeinkennis-
klæddum lögreglumönnum 
verið bannað að ganga um í 
sjóræningaskyrtum með risa-
kraga og síðpelsum.

Áhugamálin
Misskipting hér á landi er 
áhyggjuefni sumra. Óttast 
þeir helst að hér sitjum við 
uppi með bresklega yfirstétt 
sem enginn kemst í nema fæð-
ast með silfurskeið í munni. 
Undanþágur vegna sóttvarna 
gefa góða mynd af því hvar 
áhrifin liggja. Í Bretlandi eru 
undanþágur veittar til veiða á 
lyngrjúpum, sem er einungis 
áhugamál hinna allra ríkustu. 
Hér á landi eru hins vegar 
veittar undanþágur til að fara 
í spinning, sem er áhugamál 
plebba. Ætti þetta að segja 
okkur ýmislegt.
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Þorsteinn  
Pálsson

AF KÖGUNARHÓLI

Í stjórnarsáttmálanum eru engin 
ákvæði um efnisbreytingar á 
stjórnarskránni, aðeins um 

málsmeðferð. Hún byggist á þremur 
atriðum: Heildarendurskoðun, 
þverpólitísku samstarfi og aðkomu 
þjóðarinnar.

Forsætisráðherra ákvað að skipta 
heildarendurskoðuninni á tvö 
kjörtímabil. Formenn allra flokka á 
Alþingi féllust á það. Síðan var efnt 
til tímamóta rökræðukönnunar til 
að varpa ljósi á viðhorf þjóðarinnar.

Forsætisráðherra lýsir því svo 
í minnisblaði hvernig staðið yrði 
að flutningi tillagna: „Ef samstaða 
næst ekki girðir það ekki fyrir að 
þær verði lagðar fram af breiðum 
meirihluta.“

Þetta var sallafínt og hyggilegt 
plan. Málið fór fyrst að vandast 
þegar kom að efnisatriðum. Veru-
legur ágreiningur er um tvö þeirra, 
auðlindir og fjölþjóðasamvinnu.

Réttur þjóðarinnar til að  
ákveða fjölþjóðasamvinnu
Að því er varðar fjölþjóðasam-
vinnu stendur deilan um það 
hvort heimila eigi framsal vald-
heimilda. Spurningin er ekki 
hvort ganga eigi í Evrópusam-
bandið. Hún snýst um hitt: Mega 
kjósendur taka slíka ákvörðun 
með þjóðaratkvæði, samkvæmt 
stjórnskipunarreglum, sem settar 
eru óháð þeim ágreiningi?

Í tillögu stjórnlagaráðs er gert 
ráð fyrir að þjóðin fái þetta vald. 
Tveir þriðju hlutar kjósenda vildu í 
leiðbeinandi þjóðaratkvæði leggja 
hana til grundvallar. Í rökræðu-
könnuninni segjast tveir þriðju 
hlutar þátttakenda vilja breytingar 
á stjórnarskrá „til að stjórnvöld geti 
gengist undir skuldbindingar sem 
alþjóðasamstarf kann að krefjast.“ 
Og yfir níutíu prósent vilja „að 
alþjóðasamvinna lúti fyrir fram 
gefnum og skýrum reglum, sem 
eru óháðar pólitískum ágreiningi“. 
Þessi meirihluta sjónarmið virðast 
standa í ríkisstjórninni.

Tímabundinn  
nýtingarréttur auðlinda
Ágreiningurinn um auðlinda-
ákvæðið snýst um það hvort binda 
eigi gjaldtöku við tiltekinn tíma 
eða hvort veiðirétturinn eigi áfram 
að vera endalaus.

Forsætisráðherra hefur kynnt 
auðlindaákvæði, sem er efnislega 
eins og ákvæði fiskveiðistjórn-
unarlaganna. Það leiðir því ekki 
til breytinga á þeim. Og það kallar 
ekki á breytingar á skattalögum, 
sem líta á aflahlutdeild sem varan-
lega eign og leyfa því ekki fyrningu.

Í rökræðukönnuninni var ekki 
spurt um auðlindaákvæði. Vís-
bendingar um afstöðu kjósenda 
má hins vegar lesa úr leiðbeinandi 
þjóðaratkvæði frá 2012 og úrslitum 
þingkosninga.

Í tillögum stjórnlagaráðs er gert 
ráð fyrir gjaldtöku fyrir tíma-
bundnar heimildir. Tveir þriðju 
hlutar kjósenda vildu leggja þær 
til grundvallar. Í síðustu þing-
kosningum féllu einnig tveir þriðju 
hlutar atkvæða á flokka, sem þá 
studdu tímabindingu. Þar á meðal 
voru VG og Framsókn.

Stærsti minnihluti  
stöðvar breytingar
Auðlindatillaga forsætisráðherra 
gengur í berhögg við það sem lesa 
má úr þjóðaratkvæðinu og síðustu 
kosningum um vilja kjósenda.

Handjárn og stjórnarskrá
Af stjórnarsáttmálanum verður 

ekki ráðið að fyrirfram hafi verið 
ákveðið að gefa „aðkomu þjóðar-
innar“ að þessu álitaefni langt nef.

Tillaga forsætisráðherra byggist 
því væntanlega á þeim skilningi 
að Sjálfstæðisflokkurinn geti sett 
þingmenn VG og Framsóknar í 
handjárn. Það er gagnkvæm leik-
regla í óumsömdum málum.

Þetta er klípan sem stjórnar-
skrárendurskoðunin er í: Hand-

járn fulltrúa fjórðungs þjóðar-
innar koma í veg fyrir að sjónarmið 
tveggja þriðju hluta kjósenda í 
síðustu kosningum endurspeglist 
á Alþingi og að loforðið í stjórnar-
sáttmálanum um „aðkomu þjóðar-
innar“ öðlist efnislegt gildi.

Staðfesting án handjárna
Í þessu tilviki ná handjárn sam-
starfsflokksins inn á næsta kjör-
tímabil með því að stjórnarskrár-

breytingar ber að staðfesta á nýju 
þingi. Með atbeina Miðflokksins 
getur forsætisráðherra staðið 
við loforðið um að tillögur um 
ágreiningsefnin verði lagðar fram 
af breiðum meirihluta. En ekki er 
víst að sá meirihluti verði breiður 
eftir kosningar.

Af þeim sökum væri hyggilegt 
að huga að því hvernig staðfesting 
stjórnarskrárbreytinga verður 
tryggð án handjárna eftir kosn-

ingar. Það er eina leiðin til að virða 
aðkomu þjóðarinnar á borði en 
ekki bara í orði.

Ekki er útilokað að innst inni 
standi vilji forsætisráðherra til 
þess. En eins og flest í pólitík er það 
val milli meiri hagsmuna og minni.

Ekkert stjórnarsamstarf virkar 
án gagnkvæms réttar til að nota 
handjárn. En þegar þau eru sett á 
stjórnarskrána geta komið brestir 
í lýðræðið.

FJÓRIR FYRIR ÞRJÁ

Hafnarstræti 2, Ísa�rði

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Opið virka daga 8:00–18:00 
The original comes from

*Ef keyptar eru mismunandi gerðir er ódýrasti stóllinn frír.
  Gildir ekki fyrir fiberglass.
  Tilboð gildir til 31. október 2020.
  Tilboðið gildir eingöngu á penninn.is, Skeifunni 10, Ísafirði & á Akureyri.

Þú kaupir þrjá Eames Plastic stóla & færð fjórða stólinn í kaupbæti*
Hönnun:  Charles & Ray Eames
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Það hefur verið magnað að 
fylgjast með þeim áhuga sem 
stór hluti þjóðarinnar hefur á 

stjórnarskrármálum og birst hefur 
í góðri þátttöku í undirskrifta-
söfnun stjórnarskrár félagsins. 
Það er mikilvægt fyrir samfélag að 
vera í reglulegu samtali um sínar 
grundvallarreglur. Nú, þegar 43 
þúsund hafa tekið þátt í undir-
skriftasöfnun um að virða niður-
stöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 
árið 2012, er ekki úr vegi að beina 
sjónum að henni.

Fyrst aðeins að forsögunni. 
Stjórnlagaráð skilaði drögum að 
nýrri stjórnarskrá í júlí 2011. For-
sætisnefnd Alþingis skilaði af sér 
skýrslu um málið í október sama 
ár. Hún fór til umfjöllunar í stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd sem 
skipaði, í júní 2012, nefnd óháðra 
sérfræðinga til að undirbúa þing-
mál á grundvelli tillagna stjórn-
lagaráðs. Nefndin hafði það að 
leiðarljósi að hróf la sem minnst 
við tillögunum, nema út frá laga-
tæknilegum sjónarhóli. Einhverjar 
breytingar þurfti að gera, ekki síst á 
skýringum sem fylgdu tillögunum 
og nefndin tók meðal annars upp 
ákvæði um þjóðkirkju í takt við 
niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðsl-
unnar.

Þjóðaratk væðagreiðslan var 
haldin í október 2012 og voru sex 
spurningar lagðar fyrir þjóðina. 
Sú fyrsta var: „Vilt þú að tillögur 
stjórnlagaráðs verði lagðar til 
grundvallar frumvarpi að nýrri 
stjórnarskrá?“ Tæp 67% þeirra 
sem tóku þátt svöruðu þeirri 
spurningu játandi. Fimm aðrar 
spurningar voru lagðar fyrir þjóð-
ina og sneru þær allar að því hvort 
kjósendur vildu ákveðin ákvæði í 
nýrri stjórnarskrá. Þau ákvæði lutu 
að náttúruauðlindum í þjóðareign, 

þjóðkirkju, meira persónukjöri, 
jöfnu atkvæðavægi og hlutfalli 
sem getur krafist þjóðaratkvæða-
greiðslu. Fjallað var um öll þessi 
mál í drögum stjórnlagaráðs og 
það segir sig sjálft að með því að 
spyrja sérstaklega út í þessi fimm 
ákvæði var morgunljóst að ekki var 
ætlunin að taka þau drög óbreytt 
upp sem stjórnarskrá. Annars hefði 
ekki þurft að spyrja nema fyrstu 
spurningarinnar.

Enginn sem tók þátt í þjóðarat-
kvæðagreiðslunni í október 2012 
átti að velkjast í vafa um að ekki 
var verið að kjósa um heildar-
pakka. Það var alltaf vilji þeirra 
sem að þjóðaratkvæðagreiðslunni 
komu að hún væri aðeins liður í 
mun lengra ferli. Væri til grund-
vallar. Þannig nægir að nefna að 
nefndin sem undirbjó þjóðarat-
kvæðagreiðsluna samþykkti að á 
kjörseðilinn skyldi rita:

„Stjórnarskrá er breytt þannig 
að frumvarp er lagt fram á Alþingi. 
Það er rætt við þrjár umræður og 
getur tekið breytingum í með-
förum þingsins. Verði frumvarpið 
samþykkt skal rjúfa Alþingi og 
kjósa nýtt þing. Frumvarpið er 
þá lagt fram að nýju og samþykki 
Alþingi það óbreytt taka breyting-
arnar gildi að fenginni staðfestingu 
forseta. Stjórnlagaráð hefur skilað 
Alþingi tillögum að frumvarpi að 
nýrri stjórnarskrá. Verði það lagt 
fram sem frumvarp á Alþingi fær 
það þá meðferð sem lýst hefur 
verið.“

Hér er sérstaklega vakin athygli 
á því að frumvarpið geti tekið 
breytingum í meðförum þingsins 
og reyndist það einmitt raunin. Í 
gegnum árin hefur verið óljóst til 
hvers er verið að vísa þegar þess 
er krafist að nýja stjórnarskráin 
sé samþykkt. Lögð hafa verið 
fram frumvörp um að drög stjórn-
lagaráðs séu samþykkt óbreytt en 
einnig um að drögin eftir meðferð 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
séu samþykkt. Þegar leið á undir-
skriftasöfnunina kom fram hjá for-
svarsfólki hennar að hún sneri að 
málinu eftir meðferð þingnefndar-
innar.

Eftir stendur spurningin til hvers 
er ætlast af Alþingi. Hvað er það 
sem segir að ekki megi breyta því 
máli sem þingnefnd skilaði af sér 
fyrir átta árum síðan? Hvað er það 
sem segir að nákvæmlega þeir níu 
þingmenn sem í stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd sátu kjörtímabilið 
2009-13, ágætir sem þeir eru, séu 
þeir einu sem megi gera breytingar 
á drögum stjórnlagaráðs? Af hverju 
eru þeir þingmenn færari til þess 
en þeir sem nú skipa þá nefnd?

Mikilvægt er að virða niðurstöðu 
þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Það 
er hins vegar ekki valkvætt hvað 
úr henni við veljum að virða. Þau 
sem skrifuðu undir undirskrifta-
söfnunina og kröfðust þess að 
þjóðaratkvæðagreiðslan væri virt, 
voru væntanlega jafn mikið að 
krefjast ákvæðis um þjóðkirkju í 
stjórnarskrá og þess að drög stjórn-
lagaráðs yrðu lögð til grundvallar 
nýrri stjórnarskrá, eða hvað?

Alþingi tókst ekki að samþykkja 
stjórnarskrárbreytingar fyrir sjö 
árum síðan. Fyrirvarinn á kjörseðl-
inum um málsmeðferð reyndist 
þarfur. Eftir stendur það verkefni 
að uppfylla þjóðaratkvæðagreiðsl-
una, hvernig öllum þeim sex álita-
efnum sem þjóðin þá tók afstöðu 
til verður komið áfram. Til þess 
eru ýmsar leiðir, meðal annars sú 
sem forsætisráðherra hefur boðað 
með frumvörpum til breytinga á 
stjórnarskrá. Frumvörpum sem 
mörg hver eru beint svar við þeim 
spurningum sem lagðar voru fyrir 
í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 
átta árum, sællar minningar.

Það var alltaf vilji þeirra 
sem að þjóðaratkvæða-
greiðslunni komu að hún 
væri aðeins liður í mun 
lengra ferli.

LÆGSTA VERÐIÐ Í
ÖLLUM LANDSHLUTUM
OG ÓDÝRASTA ELDS-
NEYTI LANDSINS Á
DALVEGI, REYKJAVÍKUR-
VEGI OG Á MÝRARVEGI,
AKUREYRI
SKILYRÐISLAUST

Orkan – Ódýrt fyrir alla

Sú stórsókn sem hafin er í sam-
göngum snýst ekki um kíló-
metra heldur um mannslíf og 

lífsgæði. Sóknin felst í stórauknum 
framlögum ríkisins til vega, hafna 
og f lugvalla um allt land. Sam-
göngukerfið er lífæð samskipta 
og viðskipta í landinu okkar. Betri 
samgöngur milli byggða stækka 
atvinnu- og skólasóknarsvæði og 
styrkja byggðarlögin og samfélög 
þeirra.

900 milljarða umfang
Í nýendurskoðaðri samgöngu-
áætlun er beint framlag ríkisins 
640 milljarðar króna á næstu fimm-
tán árum. Þegar við tökum með í 
reikninginn samgöngusáttmála 
ríkis og sex sveitarfélaga á höfuð-
borgarsvæðinu og þau sex verkefni 
sem Alþingi hefur samþykkt að falli 
undir samvinnuverkefni ríkis og 
einkaaðila (PPP), Sundabraut, nýja 
Ölfusárbrú, láglendisveg í Mýrdal 
og göng gegnum Reynisfjall, nýja 
brú yfir Hornafjarðarf ljót, nýjan 
veg um Öxi og tvöföldun Hval-
fjarðarganga þá er heildarumfang 
samgöngumála á næstu 15 árum um 
900 milljarðar króna.

Samgöngusáttmálinn
Það markaði tímamót þegar skrifað 
var undir samgöngusáttmála um 
uppbyggingu samgangna á höfuð-
borgarsvæðinu. Segja má að frost 
hafi ríkt í samskiptum ríkis og borg-
arinnar á síðustu árum og jafnvel 
áratugum, þegar kom að uppbygg-

ingu samgönguinnviða. Ekki ríkti 
heldur samstaða um heildarsýn hjá 
sveitarfélögunum sex. Sú sátt sem 
náðist um heildarsýn um uppbygg-
ingu hefur í för með sér stórkost-
legar framfarir í samgöngum á suð-
vesturhorninu.

Meira en tvöföldun framlaga
Framlög til vegagerðar, nýfram-
kvæmda og viðhalds, hafa verið 
aukin um 117% frá árinu 2016. Ég 
hef lagt mikla áherslu á að aðskilja 
akstursstefnur á umferðarþyngstu 
vegunum inn á höfuðborgarsvæðið, 
frá Keflavíkurflugvelli, frá Borgar-
nesi og frá Hellu. Það hefur sýnt 
sig að aðskilnaður akstursstefna 
á Reykjanesbrautinni hefur aukið 
öryggi og bjargað mannslífum á 
þessari fjölförnu leið.

Fækkun einbreiðra brúa
Ég hef einnig lagt mikla áherslu á 
að fækka einbreiðum brúm, sér-
staklega á hringveginum, en þær 
eru sérstaklega hættulegar, ekki 
síst þegar umferðin hefur stór-
aukist og fólki sem ekki er vant 
íslenska vegakerfinu hefur fjölgað 
á vegunum. Á næstu fimm árum 
mun einbreiðum brúm á hring-
veginum fækka um 17.

Núllsýn í umferðinni
Ég hef bent á það í ræðu og riti að 
það er ekki langt síðan við misst-
um marga á hverju ári sem fórust 
á sjó. Með markvissum aðgerðum 
og samvinnu opinberra aðila og 
útgerða og auðvitað betri tækni 
höfum við náð að fækka þeim sem 
drukkna í hafi. Takmarkið þar er 
að enginn farist og það er takmark 
sem við getum yfirfært á umferð-
ina á næstu árum þegar við höfum 
komið vegakerfinu í betra horf. Það 
er markmið samgönguáætlunar til 
fimmtán ára og því mun ég fylgja 
eftir af öllum mætti.

Samgönguáætlun snýst 
um mannslíf og lífsgæði

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
formaður 
Framsóknar og 
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra

Virðum (alla) 
þjóðaratkvæðagreiðsluna

Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Að minnka losun gróðurhúsa-
lofttegunda er eitt mikilvæg-
asta verkefni samtímans. Það 

er því mikilvægt að ekki sé á sveimi 
misskilningur um gagnsemi endur-
heimtar votlendis, í því sambandi. Á 
vefsíðu Votlendissjóðsins má finna 
svör við ýmsum vangaveltum úr 
umræðunni, með vísun í rann-
sóknir sérfræðinga.

Mýrar (votlendi) eru sérstakar 
því gróður sem vex í þeim rotnar 
ekki nema að mjög litlu leyti og 
safnast því fyrir. Jurtaleifar geta þar 
safnast saman í mjög þykk mólög í 
hundruð eða þúsundir ára. Ástæð-

an fyrir þessu er sú að vegna vatns-
ins er lítið súrefni til staðar og því 
ekki hagstæð skilyrði fyrir örverur 
til að brjóta niður lífræna efnið og 
breyta því í CO2 (koldíoxíð). Þegar 
votlendi er framræst (skurðir grafn-
ir) minnkar vatn í jarðveginum, súr-
efnið kemst að og skilyrði skapast 
fyrir örverurnar til að brjóta niður 
lífræna efnið. Rotnun hefst og þar 
með losun á CO2.

Fyrir framræstar mýrar í okkar 
loftslagsbelti nemur nettó losun um 
20 tonnum af CO2 á hektara á ári. 
Einn fótboltavöllur er tæpur 1 hekt-
ari. Til samanburðar losar ný bifreið 
um 2 tonn af CO2 á ári. Þessar tölur 
eru viðurkenndar af milliríkjanefnd 
Sameinuðu þjóðanna um loftslags-
mál (IPCC), stundum nefnd Lofts-
lagsráð Sameinuðu þjóðanna.

Niðurstöður rannsókna Land-
búnaðarháskólans, Landgræðsl-
unnar og Háskóla Íslands sem hafa 
verið gerðar og eru í gangi, gefa 
ekki tilefni til að ætla að losun frá 
íslenskum mýrum sé almennt frá-
brugðin losun frá mýrum á sam-
bærilegum stöðum á hnettinum.

Samkvæmt rannsókn Susanne 
Möckel, við Háskóla Íslands, inni-
halda íslenskar mýrar meira af 
steinefnum en mýrar á sambæri-
legum stöðum á hnettinum, vegna 
gosefna frá eldfjöllum og stöðugs 

áfoks. Vegna steinefnanna er 
íslenskur mýrajarðvegur iðulega 
þyngri í sér en norrænar mómýrar. 
Heildarmagn kolefnis í hverjum 
rúmmetra er eigi að síður svipað og 
jafnvel meira í íslenskum mýrum en 
þar sem steinefnamagnið er minna. 
Við framræslu verður losun CO2 því 
sambærileg eða jafnvel meiri. Við-
tal við Susanne má finna á Votlendi.
is þar sem hún fer yfir og útskýrir 
sínar rannsóknir.

Stór skref í rétta átt

Fyrir framræstar mýrar í 
okkar loftslagsbelti nemur 
nettó losun um 20 tonnum 
af CO2 á hektara á ári. Einn 
fótboltavöllur er tæpur 1 
hektari.

Þórunn Inga  
Ingjaldsdóttir
stjórnarmaður 
Votlendissjóðs

Ingunn Agnes 
Kro
stjórnarmaður 
Votlendissjóðs

Hægt er að kynna sér gagnsemi 
endurheimtar votlendis á  
votlendi.is
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Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 
(m/skrúfstykki)

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Lunchbox útvarp 
ryk/regn/
frostþolið 

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBarnaverkfærasett

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 3.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

34.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

2.985

24.995

9.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 4.995

frá 995
19.995 16.995 14.995



Smáþörungafamleiðsla felur í sér 
tækifæri fyrir Ísland til að auka 
útf lutningstekjur, nýta þekk-

ingu á sviði matvælaiðnaðar, verk-
fræði og annarra tæknigreina og 
nýta dýrmætar auðlindir fyrir vist-
væna og umhverfisvæna matvæla-
framleiðslu. Það skiptir miklu máli 
að yfirvöld á Íslandi horfi til þess-
ara tækifæra og skapi þessari nýju 
atvinnugrein sterkan grunn sem 
er samkeppnishæfur til framtíðar 
á alþjóðavísu. Ýmis hátæknistörf 
skapast sem og nýsköpun á sviði líf-
tækni, verkfræði og matvælafræði.

Þær auðlindir sem þarf fyrir rækt-
un þörunga er umhverfisvænt raf-
magn, hreint vatn og hreint loft, sem 
Ísland er þekkt fyrir. Smáþörunga-
rækt er því tækifæri fyrir Ísland sem 
felur í sér möguleika á að byggja á 
þeim grunni öfluga matvælafram-
leiðslu með neikvætt kolefnisspor. 
Fyrir hvert kg af smáþörungum þá 
nýtir þörungurinn 1.8 kg af kol-
sýringi.

Smáþörungar eru skilvirkasti 
hópur lífvera á jörðinni sem breytir 
koltvísýringi í næringarrík efni 
fyrir aðrar lífverur, þar á meðal fyrir 
okkur mennina. Þeir eru örsmáar 
lífverur sem finnast bæði í fersku 
vatni og sjó og innihalda mikið af 
næringarefnum svo sem lífsnauð-
synlegar amínósýrur og lífsnauð-
synlegar fitusýrur, þar á meðal 
omega-3, omega-6, omega-7, ásamt 
vítamínum. Næringarinnihald smá-

þörunga er breytilegt eftir tegund-
um en meira en 100.000 tegundir 
hafa verið skjalfestar. Fáar tegundir 
smáþörunga eru notaðir í dag í 
matvæli. Helstar þeirra eru Chlo-
rella, Spirulina, Haematococcus og 
Nanochloropsis. Haematococcus 
er mjög ríkur af öfluga andoxunar-
efninu astaxanthini og er það sama 
efni og gefur laxfiskum rauða litinn 
en í náttúrunni fá fiskar astaxant-
hin úr þörungum. Smáþörungar 
eru undirstaða fæðukeðjunnar í 
sjó og vötnum. Efni úr þeim ferðast 
upp fæðukeðjuna og eru mikilvæg 
næringarefni fyrir fisk sem í vissum 
tilvikum safna þeim í vefi svo sem 
astaxanthini og omega- 3 fitusýrum.

Þjóðir heims þurfa að leita nýrra 
leiða til að brauðfæða þegna sína á 
sjálf bæran en jafnframt umhverf-

isvænan máta. Tæplega milljarð 
manna í heiminum skortir mat og 
fjöldi vannærðra í heiminum fer 
enn vaxandi. Á sama tíma hefur 
það mikil áhrif á jörðina hvernig 
við framleiðum matvæli. Eftir-
spurn eftir hráefni eins og soja-
baunum í dýrafóður mun tæplega 
tvöfaldast fram til ársins 2050. 
Þurrkaðir smáþörungar eins og 
Spirulina innihalda 30% til 60% 
prótein sem gerir það sambærilegt 
við sojabaunir, sem innihalda um 
það bil 35% til 40% prótein. Það er 
mikill umhverfislegur ávinningur 
af því að nýta smáþörunga inn í 
virðiskeðju matvælanna. Þörungar 
verða í framtíðinni hluti af venju-
legri fæðu enda eru smáþörungar 
ein öflugasta næringaruppspretta 
sem til er hvort sem um er að ræða 

lífsnauðsynleg næringarefni, pró-
tein, fitu og ýmis efni sem gagnast 
heilsu manna og dýra og hafa smá-
þörungar oft verið nefndir ofurfæða 
framtíðarinnar. Smáþörungar eru 
jafnframt tilvalið hráefni í vegan 
vörur. Smáþörungar til manneldis 
eru nú á tímum markaðssettir í mis-
munandi formum eins og töflum, 
hylkjum og vökva. Þeir eru einnig 
nýttir til blöndunar í ýmis matvæli 
sem næringarefni og náttúruleg 
litarefni. Á heildina litið var heims-
markaðurinn fyrir smáþörunga 
metinn á um 30 milljarða Banda-
ríkjadala árið 2018 og mun vaxa 
hratt á næstu árum. Er áætlað að 
hann verði um 60 milljarðar Banda-
ríkjadala fyrir árið 2027.

Smáþörungaræktun hefur verið 
stunduð um árabil og er í stöð-

ugum vexti og þá sérstaklega í 
heitari löndum þar sem sólarljóss 
gætir meira og minna allt árið. 
Ræktunin fer oft fram í grunnum 
opnum tjörnum sem ná yfir stór 
svæði. Slíkt ræktunarkerfi er ódýrt 
í byggingu og orkukostnaður lágur. 
Ókostirnir við tjarnirnar eru að 
það er erfitt að hafa stjórn á mikil-
vægum ræktunarbreytum, þær eru 
plássfrekar, framleiðnin er lítil og 
þær eru óvarðar fyrir mengun sem 
hefur augljóslega neikvæð áhrif á 
gæði afurðanna.

Smáþörungaræktun þarf ljós, 
koltvísýring og hreint umhverfi, 
loft og vatn. Líftækni- og nýsköp-
unarfyrirtækið SagaNatura í Hafn-
arfirði var stofnað 2014 og selur í 
dag smáþörunga- og heilsuvörur á 
erlenda markaði. Fyrirtækið hefur 
þróað ræktunarkerfi og byggt upp 
framleiðslu á smáþörungum og 
hefur fengið einkaleyfi á lokuðum 
ræktunarkerfum sem hafa sérstöðu 
á alþjóðamarkaði. Ræktunarkerfi 
SagaNatura byggir á að hámarka 
framleiðni, lágmarka orkunotkun 
sem og að stýra sjálfvirkt megin-
þáttum framleiðslunnar. SagaNat-
ura hefur verið leiðandi í að byggja 
upp nýjar leiðir í ræktunartækni á 
smáþörungum og hefur þróað fjöl-
margar vörur sem seldar eru víða 
um heim.

Eru smáþörungar matvæli framtíðarinnar?

Á dögunum stóð Amnesty Int-
ernational fyrir herferð undir 
slagorðinu „Tjáningarfrelsið 

má aldrei veikjast“. Markmiðið var 
að vekja athygli á mannréttinda-
brotum tengdum skerðingu á tján-
ingarfrelsi víða um heim og hve lán-
söm við Íslendingar erum að mega 
tjá okkur óhindrað og óttalaust án 
ólögmætra afskipta ríkisvaldsins. 
Herferðin vakti mig til umhugs-

unar um tjáningarfrelsi yngsta og 
viðkvæmasta fólksins okkar.

Ung börn eru með þeim tak-
mörkunum gerð að geta ekki tjáð 
sig með orðum. Röddina nota þau 
samt óspart og stundum með þeim 
af leiðingum að fullorðnum líður 
ekki vel í návist þeirra. Atferli barna 
er að sama skapi tjáningarmáti sem 
er misjafnlega skiljanlegur og krefj-
andi. Sem betur fer er flestum börn-
um oftast mætt af skilningi og hlýju 
en stundum reynir tjáning þeirra 
verulega á þolrif hinna fullorðnu. 
Þá eiga sumir það til að hverfa inn 
í eigin heim, aðrir reiðast, yfir-
gefa barnið, skamma það eða refsa 
því á annan hátt. Viðbrögð hinna 
fullorðnu stafa stundum af þeirri 
ranghugmynd að samkennd með 
börnum jafngildi linkind og valdi 
því að börn gangi á lagið, verði enn 

þá „erfiðari“, óþolandi stjórnsöm 
og frek. Svo eru þeir sem hafa ekki 
getu til að bregðast við börnum á 
viðeigandi máta, bæði foreldrar og 
fólk sem kemur í þeirra stað.

Hvað svo sem veldur hafnandi 
og óviðeigandi viðbrögðum full-
orðinna gagnvart börnum draga 
þau lærdóm sem sjaldnast er sá 
sem vonast er eftir. Sterkustu skila-
boð höfnunar eru að maður sé ekki 
eftirsóknarverður. Fyrir barn eru 
slík skilaboð dauðans alvara því að 
án umönnunar fullorðinna getur 
það ekki lifað. Upplifi barn að tján-
ing þess fæli mikilvægasta fólkið í 
lífi þess frá eða geri það hættulegt 
á það um tvo kosti að velja: Að hafa 
hærra eða þagna. Kornung börn 
geta látið lítið fyrir sér fara og reynt 
að bjarga sér sjálf en þannig fara þau 
á mis við mikilvæg þroskatækifæri. 

Önnur garga hærra og trufla meira. 
Í stað þess að spyrja „hvað í tján-
ingu barnsins þurfum við að skilja 
betur?“ höfum við tilhneigingu til 
að segja „það er eitthvað að þessu 
barni.“ „Erfið“ börn eru ekki sett í 
fangelsi, eins og truflandi fullorðnir 
einstaklingar þar sem tjáningar-
frelsi er skert, en það er hefð fyrir 
því að setja þau í skammarkrók. Við 
eyðum líka meira púðri í að breyta 
tjáningu barna heldur en að reyna 
að skilja hana og bætum stundum 
um betur með sjúkdómsgreining-
um og lyfjagjöf.

Börn tjá sig öðruvísi en fullorðnir. 
Á sama hátt og tjáningarfrelsið er 
grunnurinn að því að geta lifað í 
opnu og sanngjörnu samfélagi velt-
ur þroski og heilsa barna á að þau 
fái að tjá sig og að á þau sé hlustað, 
bæði heima og í skóla. Eigi foreldrar, 

kennarar og aðrir sem annast börn 
að geta meðtekið og skilið tjáningu 
þeirra þurfa þeir sjálfir að vera 
þokkalega á sig komnir. Því erfið-
ara sem þeim reynist að setja sig í 
spor barna því meiri þörf hafa þeir, 
rétt eins og börnin, fyrir að fá að tjá 
sig umbúðalaust án þess að verða 
skammaðir.

Tjáningarfrelsi barna

Til eru þeir sem halda því fram 
að einungis séu til tvenns 
konar fjölmiðlamenn, þeir 

sem grafa sannleikann upp og svo 
hinir sem grafa hann niður. Ekki 
verður hér um það dæmt, en fyrir 
kemur að upp koma atvik og mál 
sem erindi eiga við almenning og 
ekki hafa auðveldan aðgang að fjöl-
miðlum. Ráðamenn fjölmiðla hafa 

sjálfdæmi um hvað þeir fjalla og 
hverjum þeir hleypa að almennri 
umræðu með reynslu sína og sjónar-
mið.

Það er háð mati fjölmiðlamanna 
hvað erindi á við almenning, enda 
gjarnan talað um þá sem hliðar-
verði opinnar þjóðfélagsumræðu. 
Og dæmin hræða. Afskiptaleysi fjöl-
miðla á erfiðum eftirmálum banka-
hrunsins 2008 var nánast algert, 
þegar bankar og sýslumenn rændu, 
óáreittir af fjölmiðlum, þúsundir 
Íslendinga heimilum sínum.

Fjölmiðlar þurfa áreiti. Það þarf 
að halda þeim við efnið sem fjórða 
þjóðfélagsvaldinu og fjölmiðlamenn 
stæra sig gjarnan af. Það er engu 
samfélagi hollt að fjölmiðlar einir 
hafi sjálfdæmi um hvað er talað 

opinberlega og þó það ekki sé fyrir 
illan ásetning, fær margt að þola 
þöggun. Fjölmiðlafólk lýtur hús-
bóndavaldi rétt eins og aðrir.

Mál geta verið þess eðlis að þeir 
sem eiga í hlut hafa takmarkaða 
möguleika á að koma þeim á fram-
færi við fjölmiðla. Þau geta varðað 
stjórnvaldsof beldi og mismunun, 
bæði gagnvart einstaklingum og 
hópum sem lenda í óviðunandi 
aðstæðum. Um getur verið að 
ræða þolendur of beldis og mis-
notkunar af öllu tagi, þá sem miðla 
vilja reynslu án þess að koma fram 
undir nafni, jafnvel leita hjálpar eða 
viðurkenningar, en hafa engin tök á 
því. Þetta geta líka verið almennar 
ábendingar, í raun verið allt milli 
himins og jarðar.

Þá gæti fólk og minnihluta-
hópar í löndum þar sem fjölmiðlar 
sæta ritskoðun nýtt sér vettvang af 
þessu tagi við að koma rödd sinni 
til umheimsins. Fólk sem á í vök að 
verjast með líf sitt og réttindi.

Það vantar tilfinnanlega vett-
vang fyrir einstaklinga og hópa í 
aðstæðum sem hindrar aðgengi 
þeirra að fjölmiðlum með það sem 
á þeim brennur, ábyrgan aðila sem 
auðveldar þeim leiðina. Þetta gætu 
verið samtök sem tækju við málum 
af þeim sem þurfa á öruggri leynd að 
halda, einnig þeim sem ekki treysta 
sér í bein samskipti við fjölmiðla.

Þetta yrði eins konar ígildi blaða-
mannafunda, opinn vettvangur þar 
sem tekið væri við málum fólks í 
fullum trúnaði þar sem fjölmiðlar 
gætu síðan nálgast þau. Fjölmiðla-
torg almennings. Public Media 
Square. Hljómar það svo illa? Er 
ekki rétt að þróa þessa hugmynd 
áfram?
Sandnes Noregi, í október 2020.

Hugleiðing um fjölmiðlatorg
Ámundi  
Loftsson

Það er engu samfélagi hollt 
að fjölmiðlar einir hafi 
sjálfdæmi um hvað er talað 
opinberlega og þó það ekki 
sé fyrir illan ásetning, fær 
margt að þola þöggun.

Sæunn  
Kjartansdóttir
sálgreinir

 Sem betur fer er flestum 
börnum oftast mætt af 
skilningi og hlýju en stund-
um reynir tjáning þeirra 
verulega á þolrif hinna full-
orðnu.

Sjöfn  
Sigurgísladóttir
Ph.D, einn af 
stofnendum 
SagaNatura og 
stjórnarmaður

Spirulina inniheldur 30% til 
60% prótein sem gerir það 
sambærilegt við sojabaunir, 
sem innihalda um það bil 
35% til 40% prótein.
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KYNNINGARBLAÐ

Fyrirsætan, athafna-
konan og þyrluflug-
maðurinn Ásdís Rán býr 
í búlgörsku tískuborg-
inni Sofíu. Hún segir 
kvenlegan þokka þar í 
hávegum hafðan og það 
hafi kennt sér að klæða 
sig oftar upp.   ➛4
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Björn Þór Heiðdal til hægri og Margrét Guðlaugsdóttir saumakona til vinstri, standa hér vaktina í versluninni að Nýbýlavegi 28. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN.

Rúmföt.is fagnar 
tveggja ára afmæli
Rúmföt.is er staðsett við Nýbýlaveg 28 og um þessar mundir fagnar rúmfata-
verslunin tveggja ára afmæli. Af því tilefni eru frábær tilboð á fyrsta flokks 
rúmfötum í gangi. Um að gera að koma við og næla sér í falleg rúmföt. ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

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

Rúmföt.is er rúmfatabúð 
sem sérhæfir sig í vönd-
uðum rúmfötum. Rúmfötin 

í versluninni koma víða að úr 
heiminum, en eiga það sameigin-
legt að vera úr allra vönduðustu 
efnum sem til eru. Verslunin er 
staðsett að Nýbýlavegi í Kópa-
vogi. Síminn er 565-1025. Einnig 
er starfrækt glæsileg vefverslun: 
www.rumfot.is.

Arftaki Fatabúðarinnar 
„Á þessum tveimur árum höfum 
við fengið frábærar móttökur. 
Alveg ótrúlega góðar, verð ég að 
segja. Fólk sem kann að meta gæði 
og verslaði áður fyrr í Fatabúðinni 
og Verinu, þakkar mér reglu-
lega fyrir að hafa opnað svona 
vandaða rúmfatabúð.“ Björn 
segist ekki hafa áhuga á að græða 
peninga heldur er drif kraftur 
hans að selja frábær rúmföt á 
sanngjörnu verði.

„Auðvitað þarf búðin að leggja 
smá á vörurnar til að ganga vel, 
en vörurnar verða að standa 
fyrir sínu. Ég gæti aldrei selt bara 
eitthvað til að græða. Það selja 
margar búðir rúmföt og ef mikið 
liggur við geturðu jafnvel keypt 
rúmföt um miðja nótt í völdum 
stórmörkuðum ásamt snakkpoka 
og ítalskri rúllupylsu. Sjálfur 
myndi ég frekar sofa undir snakk-
poka en rúmfötunum sem þar 
fást.“

Góð þjónusta 
„Það sem veitir mér ánægju er 
að gleðja fólk og partur af því er 
að veita góða þjónustu. Ég man 
eftir einni konu sem hafði verslað 
rúmföt hjá okkur. Þegar hún var 
búin að þvo rúmfötin og máta þau 
við rúmið fannst henni liturinn 
ekki passa. 

Ég tók þau til baka og hún fann 
önnur sem henni leist betur á. Ég 
er ekki viss um að ég gæti labbað 
inn í dýrustu búðir bæjarins og 
beðið um að fá að skipta notuðum 
rúmfötum fyrir mig.“

Búðin stækkar 
„Það hafa verið töluverðar fram-
kvæmdir hjá okkur í haust, enda 
erum við að stækka verslunina. 
Plássið í búðinni verður því næst-
um þrisvar sinnum meira. 

Hún Dísa vinkona mín, sem á 
húsnæð ið, hefur staðið í ströngu 
við að snúa upp á nokkrar hendur 
hjá vösk um iðnaðarmönnum. 
Sem bet ur fer kunna þeir gott að 
meta og mér sýnist þetta ætla 
að hafast fyrir jólin.“ Það er því 
tilvalið að kíkja við í versluninni 
og næla sér í gæðarúmföt í jóla-
pakkann, eða á jóla sængina í ár og 
tryggja þannig góðan og óslitinn 
nætursvefn á næsta ári.

Handsaumaður rúmfatnaður 
„Við bjóðum upp á rúmföt frá allra 
bestu og vönduðustu vefurum 
Ítalíu. Meðal annars erum við með 
rúmföt frá ítalska merkinu Quag-
liotti sem vefur dúka og sængurföt 
fyrir bresku drottninguna. Fyrir 
rúmum tólf árum ákvað Hotel Ritz 
í París að bjóða gestum sínum upp 
á rúmföt frá Quagliotti eftir ítarlega 
leit að bestu rúmfötum í heimi. 

Öll fremstu hótelin, eins og The 
Mark í New York, MGM í Macau, 
The Peninsula í Hong Kong, 
Armani í Mílanó og 101 Reykja-
vík bjóða gestum sínum öll upp á 

Quagliotti-rúmföt,“ segir Björn Þór 
Heiðdal, eigandi Rúmföt.is.

Rúmföt.is býður einnig upp 
á handsaumaðan rúmfatnað úr 
gæðaefnum sem þekkt eru fyrir 
að veita mikil þægindi í svefni. 
„Sérstaða verslunarinnar liggur 
ekki einungis í þeim gæðaefnum 
sem rúmfötin eru saumuð úr. 
Þau eru líka mörg hver saumuð á 
staðnum af henni Möggu sauma-
konu, eða Margréti Guðlaugs-
dóttur eins og hún heitir fullu 
nafni,“ segir Björn.

„Ég saumaði meðal annars fyrir 
Fatabúðina á sínum tíma en einnig 

fyrir búðirnar Höfnina, Erlu við 
Snorrabraut og Kristínu, en þær eru 
allar löngu farnar. Síðust til að fara 
var Fatabúðin og var mikil eftirsjá 
að henni,“ segir Magga sem er öllum 
hnútum kunnug þegar kemur að 
vönduðum saumaskap. „Sjálfur er 
ég að þessu vegna þess að ég einfald-
lega elska góð rúmföt!“ segir Björn.

Verslunin á Nýbýlavegi 28 verður 
opin frá 12-17 virka daga og 11-15 
um helgar. Nánari upplýsingar 
má finna á www.rumfot.is. Sími: 
565-1025.

Sérstaða versl-
unarinnar liggur 
ekki einungis 
í þeim gæða-
efnum sem 
rúmfötin eru 
saumuð úr. Þau 
eru líka mörg 
hver saumuð 
á staðnum af 
henni Möggu 
saumakonu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN.

Hér má sjá 
fallegt gæða 
sængurver 
frá Kína, en 
Rúmföt.is er 
með gott úrval 
af fyrsta flokks 
barnarúm-
fötum.

Þessi guðdómlegu blómamynstr-
uðu rúmföt koma beinustu leið 
frá Ítalíu og eru sérframleidd fyrir 
Rúmföt.is úr egypskri bómull.

Vönduð sérofin damask-rúmföt úr egypskri bómull frá Ítalíu.

Hágæða barnarúmföt í miklu úrvali. Nú sofa allir undurvært.Í tilefni tveggja ára afmælis er nú 20% afmælisafsláttur af öllu 300 og 600 þráða satíni hjá Rúmföt.is.

Framhald af forsíðu ➛
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Fallegar 
yfirhafnir 



Hvað einkennir stíl búlg
arskra kvenna?

Það er glæsilegur fatn
aður, mikið af hátískumerkja
vöru, háir hælar og stígvél, fall
egar töskur, skart og feldir, og allt 
er mjög kvenlegt.

Hver er þinn eftirlætis hönn
uður í Búlgaríu?

Ég sæki í að sjá alla stórkost
legu búlgörsku kjólahönnuðina 
á tískuvikunni hér. Maður 
dettur algjörlega inn í drauma
heim þegar maður horfir á 
þau meistaraverk. Svo ég nefni 
búlgörsk nöfn má nefna Stoian 
Radichev, Hristo Chuchev og 
Sofiu Borisova, en það er ótúlega 
mikið af klárum hönnuðum hér.

Hvað er Búlgaría þekktust fyrir 
þegar kemur að tísku?

Glæsilega kjóla á rauða 

dregilinn, galakjóla, brúðarkjóla 
og svakalega klára kjólahönnuði. 
Einnig glæsilega klæddar konur í 
mjög háum hælum.

Kaupir þú þér búlgarskan tísku
varning og hvað keyptirðu þér 
síðast?

Já, mér finnst alltaf gaman að 
kaupa eitthvað búlgarskt til að 
styrkja þessa duglegu hönnuði. 
Ég hef verið mjög slöpp í fata
kaupum 2020, enda ekki mörg 
tækifæri til að skarta glæsilegu 
dressi í kófinu. Ég keypti mér 
þó dress frá illumminee.com á 
dögunum, sem er skemmtileg 
búlgörsk hönnun.

Eru búlgarskar konur tískumeð
vitaðar og vel til hafðar yfirhöfuð?

Já, mjög, þær eru alveg stór
glæsilegar. Maður verður þó var 
við kynslóðaskipti. Konur um og 
yfir 50 ára lifa ekki né hrærast 
eins mikið í tískuheiminum og 
þær yngri; þær hafa minni aura
ráð og voru aldar upp á árum 
kommúnismans þegar lífsbar
áttan var erfiðari. En eins og við 
vitum er mjög dýrt að klæða sig 
vel! Nýir Nikeskór kosta hálfan 
handlegginn og hvað þá 66°Norð
ur úlpa, sem allir á Íslandi vilja.

Eru Búlgarar á eftir eða á undan 
Íslendingum þegar kemur að 
tískunni?

Þeir eru töluvert á undan 
Íslandi, en Ísland er nú ekki 
komið mjög langt á tískukort
unum, að mínu mati. Þó svo að til 
séu margir f lottir og hæfileika
ríkir íslenskir hönnuðir eru bara 
örfá ár síðan alþjóðleg tískumerki 
og keðjur komu til Íslands og 
fyrir þann tíma var nú lítið í boði 
fyrir utan 17 og nokkrar íslenskar 

tuskubúðir sem stýrðu því sem 
var í tísku á landinu síðustu tugi 
ára.

Á Íslandi eru enn ófáanlegar 
vörur frá hátískuhönnuðum sem 
stjórna tískuheiminum, fyrir 
utan kannski nokkur stykki 
hér og þar í örfáum búðum, og 
þá er ég að tala um heimsklassa 
hönnuði og tískumerki eins og 
Gucci, Louis Vuitton, Armani, 
Chanel, Versace, Donna Karan, 
Dior, Guess, Vivian Westwood, 
Dolce & Gabbana, Fendi, Prada, 
Balmain, Kenzo, Burberry, 
Givenchy og get talið endalaust 
upp. Svo er líka mikið af nýjum 
og nýfrægum merkjum sem eru 
geggjuð og poppa nú upp um 
allan heim. Þekktustu keðjurnar 
í ódýrari kantinum, og sem hafa 
nokkrar poppað upp á Íslandi 
undanfarin ár, eru til dæmis Zara, 
New Yorker, Mango og H&M, en 
það er bara smábrot af því sem er 
til í öðrum löndum þótt þetta sé 
að þróast heilmikið og vonandi 
bætast miklu f leiri merki við 
næstu árin.

Hvar kaupirðu þín föt og fylgi
hluti?

Undafarin tuttugu ár hef ég að 
mestu keypt fatnað utan land
steinanna. Ég á persónulega 
mjög erfitt með að finna á mig 
föt á Íslandi; það er allt svo vítt 
og stórt og mikið til sami stíll í 
öllum búðum, sem er of þungur 
fyrir mig. Ég verslaði mikið í 
Karen Millen áður en þeirri búð 
var lokað heima á Íslandi en 
þar fékkst f lottur og kvenlegur 
klæðnaður.

Áttu þér uppáhalds búð í höfuð
borginni Sófíu?

Það eru svo margar búðir og 
Kringlur hér í Sófíu að það er 
erfitt að velja sínar uppáhalds. 
Ég vil heldur ekki að nafn á búð 
ákvarði minn stíl; mér finnst 
gaman að versla úti um allt og 
púsla saman, og svo er æðislega 
gaman að fara í litlar „bouti
que“ og hönnunarbúðir sem eru 
gjarnan rétt við helstu versl
unargöturnar. Þar finnur maður 
oft hina glæsilegustu fjársjóði.

Hver er helsti tískuáhrifa
valdurinn í Búlgaríu?

Ég hreinlega veit það ekki, 
þær eru svo margar og skipta 
ef laust þúsundum þessar tísku
stjörnur sem eru mjög vinsælar 
hér í landi, en ég man bara ekki 
hvað heita. Ég er lítið að pæla 
í hverju aðrir klæðast, ég hef 
alltaf haft minn eigin stíl og 
klæðist því sem mér finnst fal
legt og fer mér vel, burt séð frá 
tískustraumum. Það gæti verið 
f lík fyrir 3.000 krónur eða 100 
þúsund krónur.

Hefur þú tileinkað þér eitt
hvað frá Búlgaríu þegar kemur 
að útliti og stíl?

Ég hef alltaf fittað frekar vel 
inn hér í Búlgaríu þar sem stíll
inn minn er bæði glyskenndur 
og kvenlegur. Því má segja að 
ég sé frekar undir áhrifum frá 
Balkanlöndunum og Rússlandi, 
frekar en Norðurlöndunum.

Hvað hefur Búlgaría kennt þér 
í sambandi við tísku og útlit?

Að njóta þess að klæða mig 
upp á oftar! Það er mikið um 
það hér að konur klæði sig upp 
á, fari í fallega kjóla, háa hæla og 
allan pakkann til að undirstrika 
kvenleika sinn.

Meistaraverk kvenlegs yndisþokka
Fyrirsætan, athafnakonan og þyrluflugmaðurinn Ásdís Rán býr í búlgörsku tískuborginni Sófíu. Hún 
segir kvenlegan þokka þar í hávegum hafðan og að það hafi kennt sér að klæða sig oftar upp á.

Ásdís Rán Gunn-
arsdóttir segir 
sinn stíl bæði 
kvenlega og 
glyskenndan  og 
því fitti hún vel 
inn í búlgarska 
stílinn, sem og 
þann rússneska 
og Balkanland-
anna. MYNDIR AF 
ÁSDÍSI/AÐSENDAR

Ásdís Rán nýtur þess að versla 
í litlum boutique og hönnunar-
búðum í höfuðborginni Sófíu.

Himinháir hælar er eitt af því sem búlgarskar konur 
klæðast dagsdaglega, og við þá fallegar töskur og skart.

Ásdís Rán kaupir flest sín föt ytra 
enda finni hún fátt heima á Íslandi.

Ásdís keypti nýlega búlgarska hönnun frá Illumminee.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Kvikmyndin Clueless er nú 
orðin 25 ára gömul og hefur 
fest sig vandlega í sessi sem 

költ-klassík og hálfgert tímahylki 
tísku 10. áratugs síðustu aldar, 
eða að minnsta kosti þeirrar tísku 
sem fólk langar að muna eftir frá 
þeim tíma.

Búningahönnuður Clueless, 
Mona May, sem starfaði líka 
sem búningahönnuður kvik-
myndanna Romy And Michele’s 
High School Reunion, Never Been 
Kissed, The Wedding Singer og 
Enchanted, var nýlega í viðtali við 
fréttastofu PA Media í Bretlandi í 
tilefni af 25 ára afmæli kvikmynd-
arinnar. Þar sagði hún frá ferlinu á 
bak við búningahönnunina.

May segir að Alicia Silverstone, 
sem leikur Cher Horowitz, aðal-
persónu Clueless, hafi mátað 
köf lóttar dragtir í ýmsum litum, 
áður en gula dragtin frá Dolce & 
Gabbana, sem seinna varð fræg, 
fannst. May segir að sú dragt hafi 
undirstrikað að Cher Horowitz 
væri drottning skólans.

Sólrík drottning skólans
„Atriðið sem við vorum að finna 
klæðnað fyrir átti sér stað utan-
dyra og það er mikið af grænum 
gróðri í Kaliforníu, mikið af litum 
og plöntum og það var mikið af 
fólki að labba í veg fyrir hana og 
mikið að gerast, þannig að hún 
þurfti að skera sig úr,“ sagði May. 
„Þannig að við byrjuðum að máta 
fötin. Það voru 60 sett af fötum 
fyrir Aliciu, þannig að það var 
mikið af fötum til að máta. En fyrir 
þetta tiltekna atriði vildum við 
prófa dragtir og við vildum nota 
köf lóttan, vegna þess að köf lóttur 
er svo tengdur skólabúningum og 
fyrsta skóladeginum, það passar 
bara.

Við vorum með bláa dragt, hún 
var falleg en hún stóð ekki nógu 
mikið út úr. Við prófuðum svo 
rauða dragt, en það var of mikið, 

það var eins og hún væri að reyna 
of mikið og hún var kannski 
aðeins of jólaleg,“ sagði May. „Og 
svo prófuðum við þá gulu og við 
tókum allar andköf af því að þar 
var þetta komið.

Dragtin var gul, hún var sól-
skin, hún var drottning skólans, 
þannig orka geislaði bara af 
henni,“ sagði May. „Þegar við 
ímynduðum okkur Aliciu að 
labba í þessu atriði með allt þetta 
fólk í kringum sig vissum við að 
augu allra yrðu samt á henni.“

Lítill innblástur frá grugginu
May segir að henni hafi þótt erfitt 
að fá innblástur frá menntaskólum 
fyrir búningana árið 1995, vegna 
þess að grugg-útlitið var svo alls-
ráðandi. „Í handritinu er talað 
um þessar stelpur sem eru ríkar, 
frá Beverly Hills og með áhuga á 
tísku, nógu ríkar til að fara á tísku-
sýningarnar,“ sagði hún. „Þannig 

að þaðan tók ég innblásturinn 
minn, frá sýningarpöllunum. Svo 
þurfti ég að taka allar þessar hug-
myndir og finna út úr því hvernig 
þær myndu virka í menntaskóla-
samhengi.

Ég vildi ekki að þær væru 
ofurfyrirsætur hlaupandi um á 
háum hælum með bert mitti, ég 
vildi að þær væru ungar stúlkur 
í klæðnaði sem væri viðeigandi 
fyrir aldur þeirra,“ sagði May. 

„Þannig að ég þurfti eigin-
lega að finna út hvað myndi vera 
tímalaust, eins og ermahnappar, 
kaskeiti, hnepptir frakkar og 
köf lótt pils.“

May segir að gerð kvikmyndar-
innar hafi verið erfið, því það 
hafi ekki verið miklir peningar til 
skiptanna og hún fékk aðeins átta 
vikur til að undirbúa sig, en bara 
aðalpersónan var í 60 mismun-
andi atriðum. Dionne, leikin af 
Stacey Dash, var svo í 45, Ty, leikin 
af Brittany Murphy, var í 35 og svo 
þurfti að klæða Amber, sem var 
leikin af Elisa Donovan, og alla 
hina krakkana líka.

Tóku andköf þegar þær sáu 
gulköflóttu dragtina fyrst
Kvikmyndin Clueless, sem er sígildur vitnisburður um tísku 10. áratugarins, varð 25 ára á þessu ári. Í 
tilefni afmælisins sagði búningahönnuðurinn Mona May frá ferlinu á bak við hönnun búninganna.

Stacey Dash og 
Alicia Silver-
stone í hlut-
verkum sínum 
í kvikmyndinni 
Clueless frá 
árinu 1995. 
Þessi gula dragt 
undirstrikaði 
að persóna 
Silverstone, 
Cher Horowitz, 
væri drottning 
menntaskólans 
síns. MYND/GETTY

Búningahönnuðurinn Mona May 
sagði frá ferlinu á bak við hönnun 
búninganna í Clueless í nýlegu 
viðtali í tilefni af 25 ára afmæli 
myndarinnar. MYND/GETTY

Aðalpersónur Clueless eru ríkar, 
frá Beverly Hills og með brennandi 
áhuga á tísku og strákum. MYND/
GETTY

Clueless kom út árið 1995 og sló í 
gegn. Hún hefur fest sig í sessi sem 
költ-klassík og vitnisburður um tísku 
10. áratugarins. MYND/IMDB

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

VEGAN
Föstudaginn 1. nóvember er alþjóðlegi vegan dagurinn og í tilefni hans 

ætlar Fréttblaðið að gefa út sérblaðið Vegan þann sama dag.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 550-5652
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Bílar 
Farartæki

 Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
Hybrid. Uppgefin drægni 67 km á 
rafmagni. Ótrúlega vel útbúnir bílar 
á lágu verði. 800.000 undir listaverði 
á 5.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

ÓDÝR (!?) HÚSBÍLL
til sölu á bilauppbod.is. Myndir eru 
á bilauppbod.is

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

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

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 og 782 
4540 / loggildurmalari@gmail.com

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

 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

Hreinsa þakrennur og tek að 
mér ýmis smærri verkefni. Uppl. 
s:8478704 eða manninn@hotmail.
com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar. 
Sími 694 7881, Janna.

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

MEIRAPRÓFSBÍLSSTJÓRAR
Meiraprófsbílsstjórar óskast á 

vörubifreiðar, gámabifreiðar og 
trailera bæði tímabundið og til 

lengri tíma.
Geta byrjað strax.

Upplýsingar í síma 852-5804 
og 852-5808

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.

 Einkamál

Vandaður íslenskur 
stefnumótavefur. Makaleit.is - 
aðeins 999 kr

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

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

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

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

 

 
Framkvæmdir við Sundahöfn 
Mat á umhverfisáhrifum. Kynning á drögum að tillögu að 
matsáætlun og athugasemdafrestur.  

Drög að tillögu að matsáætlun, athugasemdafrestur frá 23. 
október til og með 6. nóvember 2020. 

Á næstu árum hyggja Faxaflóahafnir á framkvæmdir í 
Sundahöfn, m.a. dýpkun á Viðeyjarsundi og gerð landfyllinga.  
Nauðsynlegt er að fjalla um framkvæmdirnar í samræmi við lög 
um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú birt til kynningar á 
heimasíðu Faxaflóahafna, www.faxafloahafnir.is, og heimasíðu 
verkfræðistofunnar EFLU, www.efla.is. 

Allir geta gert athugasemdir. Koma skal athugasemdum til 
Ragnhildar Gunnarsdóttir hjá verkfræðistofunni EFLU á 
netfangið ragnhildur.gunnarsdottir@efla.is. Skriflegar 
athugasemdir skal merkja „Sundahöfn - umhverfismat“ og 
senda á Ragnhildur Gunnarsdóttir, EFLA Verkfræðistofa, 
Lynghálsi 4, 110 Reykjavík. 

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   2 2 .  O K TÓ B E R  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Erum með til sölu geymsluskúra að Álhellu 14 Hafnarfirði. 
Afhending í desember 2020.

45 fm geymsluskúr á 14.900.000 kr
32 fm geymsluskúr á 9.900.000 kr

26,3 fm geymsluskúr á 8.500.000 kr 

Nánari upplýsingar veitir Gunnar Bergmann  
í síma: 839-1600 eða gunnar@fasteignamidlun.is 

Geymsluskúrar 
að Álhellu 14, Hafnarfirði

Skólavörðustíg 3 - 2. hæð - 101 Reykjavík
Sími 575 8500 - www.fasteignamidlun.is

Ármúla 19 •108 Reykjavík
Sími 575 8500 • Fax 575 8505

Pálmi B. Almarsson
Löggiltur fasteignasali

kt. 261056-4459

Sverrir Pálmason, 
lögmaður og löggiltur fasteignasali,
sími 867-1001

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi

Erum við 
að leita 
að þér?

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Það er kaldranaleg staðreynd að 
í þjóðfélagi okkar er langveikt 
fólk sem á ekki annan kost en 

að búa inni á öðrum, kemst ekki úr 
foreldrahúsum, býr í bílnum sínum 
eða jafnvel í tjaldi. Birtingarmynd 
þess að fátækt er nánast óhjákvæmi-
legur fylgifiskur örorku. Möguleikar 
örorkulífeyrisþega til þess að eignast 
sitt eigið húsnæði hafa verið mjög 
takmarkaðir. Samkvæmt könnun 
sem ÍLS gerði árið 2018 eru um 75% 
launþega í eigin húsnæði og 96% eft-
irlaunaþega en aðeins 40% öryrkja.

Mótun húsnæðisstefnu  
í kjölfar Lífskjarasamninga
Það var fagnaðarefni þegar verka-
lýðshreyfingunni var boðið að taka 
þátt í mótun húsnæðisstefnu ríkis-
stjórnarinnar við gerð Lífskjara-
samninganna vorið 2019. Öryrkja-
bandalagið hefði þó einnig átt að 
koma að ráðagerðinni, enda ekki 
aðeins markmiðið að bregðast við 
vanda ungs fólks, heldur einnig 
tekjulágra. Þar telja öryrkjar í eða 
án atvinnu hátt í 20 þúsund manns.

Á Íslandi er rík hefð fyrir því að 
fólk eigi sitt húsnæði sjálft. Hugsan-
lega má rekja það aftur til aldamót-
anna 1900 þar sem konur og fólk 
í fátækt höfðu ekki kosningarétt. 
Aðeins þeir sem áttu eitthvað undir 
sér. Það var því hugsanlega hluti af 
lýðræðisvitund verkalýðsins, að 
koma hér upp verkamannabústaða-
kerfi þar sem fólk gat eignast hús-
næði á viðráðanlegum kjörum. Við 
vorum ólánsöm að leggja það kerfi 
af og síðan hafa verið gerðar ýmsar 
mistækar tilraunir til að auðvelda 
efnalitlu fólki að eignast húsnæði.

Hlutdeildarlán  
– ekki fyrir öryrkja
Í vor lagði félags- og barnamála-
ráðherra fram frumvarp um svo-
kölluð hlutdeildarlán. Lánin eiga að 
aðstoða ungt og tekjulágt fólk við að 
brúa eiginfjárkröfu við íbúðarkaup 
og eru lánuð á 2. veðrétti vaxta-
laust á eftir hefðbundnum íbúða-
lánum. Öryrkjabandalagið sendi 
inn umsögn um frumvarpið og 
lagði þar meðal annars til rýmkun 
á lánstímanum svo líklegra væri að 
örorkulífeyrisþegar réðu við afborg-
anir og kæmust í gegnum greiðslu-
mat. En ríkisstjórnin ákvað að fara 
aðra leið og stytti lánstímann úr 25 
árum í 10 með heimild um undan-
þágu til framlengingar 5 ár í senn. 
Þetta gagnrýndi ÖBÍ með vísan í 
Samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks sem Ísland 
er aðili að. Þar segir að „aðildar-
ríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks 
til félagslegrar verndar og til þess 
að njóta þess réttar án mismununar 
vegna fötlunar... og skulu gera við-
eigandi ráðstafanir til að stuðla að 
því m.a. með því að tryggja fötluðu 
fólki aðgang að húsnæðiskerfi hins 
opinbera.“

Þá er þetta undanþáguákvæði 
um framlengingu 5 ár í senn að því 
tilskildu að lántaki sæki námskeið í 
fjármálalæsi umhugsunarvert, enda 
slík krafa óþekkt. Þá er einnig komið 
fram við lántakendur eins og leigj-
endur en ekki kaupendur húsnæðis 
í ljósi þess að vera meinað að fram-
leigja húsnæði sitt.

Annað skilyrði er að aðeins er 
lánað á höfuðborgarsvæðinu fyrir 
nýbyggingum. Þetta þykir okkur 
miður enda eldra húsnæði jafnan 
ódýrara og mun eðlilegri kostur 
sem fyrsta eign. Auk þess takmarkar 
þetta möguleika fólks til að velja sér 
hverfi til búsetu og til að halda sig 
við tiltekið skólahverfi. Með þessu 
er beinlínis verið að úthýsa fötluðu 
fólki af ákveðnum svæðum borgar-
innar.

Þá er það skilyrðið sem snýr að því 

að húsnæðið sé af hagkvæmri stærð 
og gerð en HMS er gert að meta hvort 
íbúð uppfylli þetta skilyrði. Þetta er 
afar óljóst en hreyfihamlaðir þurfa 
meira rými vegna hjálpartækja 
og stærri salerni, jafnvel auka her-
bergi fyrir NPA-starfsmenn. Þess 
utan er ekki stafkrókur í lögunum 
um algilda hönnun en slík hönnun 
táknar hindrunarlaust umhverfi 
fyrir einstaklinga með fötlun.

Í lögunum er tekið fram að eigi 
umsækjandi meira en 5% eigið fé 
komi það til lækkunar á hlutdeild-
arláni. Í umsögn ÖBÍ er bent á að fatl-
að fólk getur verið í þeirri stöðu að 
hafa eftir slys fengið skaðabætur sem 
eiga að endast þeim út ævina. Sumir 
þurfa einnig að eiga dýra sérútbúna 
bíla og gætu átt sjóð til slíkra kaupa 
eða hreinlega viljað eiga varasjóð. 
Því verður að tryggja að slíkt komi 
ekki til lækkunar lánsins.

Fyrstu kemur fyrstur fær
Það er sorgleg staða að ríkið skuli 
setja kvóta á lántökuna á þann hátt 
að fólki geti verið synjað um lán 
þrátt fyrir að uppfylla öll skilyrði. 
Getur það virkilega staðist jafn-
ræðisreglur og lög?

Þá vekur það furðu að þarna eru 
tilgreindir mögulegir samningar 
byggingaverktaka við HMS án ítar-
legra útskýringa.

Öryrkjabandalagið harmar að 
ríkisstjórnin hafi hvorki ráðfært 
sig  við það í upphafi, né hlustað á 
athugasemdir þess við frumvarpið. 
Örorkulífeyrisþegar verða að hafa 
möguleika á að nýta sér lánskost 
sem þennan. Til þess að það sé 
raunveruleikinn verður að hækka 
örorkulífeyri og draga úr skerð-
ingum. Fatlað fólk verður að búa 
við það öryggi að geta átt eigið hús-
næði, eins og aðrir en ekki treysta 
eingöngu á erfiðan leigumarkað. 
Þá verða að vera í boði húsnæðis-
lán sem taka tillit til framfærslu-
möguleika fatlaðs fólks, mögulegra 
eigna, skaðabóta og annarra þarfa. 
Við bíðum nú þeirra úrbóta.

Örorkulífeyrisþegar með 
lífstíðardóm á leigumarkaði

Ein alvarlegasta vanræksla 
stjórnvalda gagnvart eldri 
borgurum er skortur á dvalar- 

og hjúkrunarrýmum. Þegar talað 
er um langa biðlista, grátandi afa 
og ömmur sem eru f lutt hreppa-
f lutningum langt frá eigin fjöl-
skyldum og yfirfulla spítala af fólki 
sem er of veikt til að vera heima 
við, er mikilvægt að hafa í huga 
að ástandið er svona vegna stefnu 
stjórnvalda. Margar ríkisstjórnir 
hafa komið og farið án þess að for-
gangsraða þessu máli, þrátt fyrir 
fulla vitneskju um þjáningar þús-
unda veikra eldri borgara.

Meðalbiðtími eftir hjúkrunar-
rými árið 2019 var 132 dagar! Búa 
þarf til ramma sem kemur í veg 
fyrir þetta. Flokkur fólksins hefur 
lagt fram þingsályktun þar sem 
ríki og sveitarfélögum er skylt 
að útvega öldruðum dvalar- eða 
hjúkrunarrými eigi síðar en 60 
dögum eftir að niðurstöður mats 
um að viðkomandi eigi rétt á slíku 
úrræði liggja fyrir. Einnig segir 
ályktunin að öldruðum einstakl-
ingum sem dvalist hafa lengur en 
10 daga á sjúkrahúsi án sérstakrar 
meðferðar verði strax útvegað 
pláss í dvalar- eða hjúkrunarrými.

Þessi þingsályktun hefur marg-
oft verið svæfð í fastanefnd þings-
ins og hefur ekki verið hleypt 
áfram til atkvæðagreiðslu. Sam-
kvæmt umsögn sem málið fékk 
frá Embætti landlæknis er helsta 
áhyggjuefni þeirra eftirfarandi: 
„Ljóst er að eins og staðan er í dag 
er engan veginn hægt að tryggja 
að öldruðum með gilt færni- og 
heilsumat sé úthlutað dvalar- eða 
hjúkrunarrými innan 60 daga.“ 
Það er ekkert annað en hneyksli 
þegar 60 daga bið eftir þessari 
grunnheilbrigðisþjónustu er talin 
of róttæk tillaga til að vera tekin 
alvarlega. Í raun á þessi tími að vera 
mun styttri.

Eldra fólki fjölgar hratt vegna 
hærri lífaldurs og vandinn vex 
stöðugt. Tíminn til að kippa þessu 
í lag er núna. Það hlýtur að vera 
hagsmunamál allra landsmanna 
að koma í veg fyrir stjórnarstefnu 
sem stuðlar að kvíða og vanlíðan. 
Stjórnvöldum ber skylda til að 
veita öldruðum áhyggjulaust ævi-
kvöld.

Vanræksla  
við eldri borgara

Sigurjón  
Arnórsson
framkvæmda-
stjóri Flokks 
fólksins

Ástæða er til að fagna þeirri 
áherslu sem kemur fram í 
grein Lilju Daggar Alfreðs-

dóttur menntamálaráðherra í 
Morgunblaðinu þann 5. október 
síðastliðinn, sem ber yfirskrift-
ina: „Góður kennari gerir krafta-
verk“. Þar er réttilega lögð áhersla 
á mikilvægi kennarastarfsins og 
tek ég heils hugar undir það, svo 
stór þáttur sem skólinn, frá leik-
skóla til háskóla, er orðinn í lífi 
ungs fólks.

Lestrarvandi  
og rafrænar lausnir
En ekki löngu áður var rétt einu 
sinni vakið máls í f jölmiðlum 
á einu stærsta áhyggjuefninu í 
menntamálum þjóðarinnar: stöðu 
barna í lestri, þau lesi og skrifi 
minna en áður. Sagt er að um 30% 
barna ljúki nú grunnskóla án full-
nægjandi lestrarfærni. Í nýlegri 
frétt í Ríkisútvarpinu var haft 
eftir Guðbjörgu Rut Þórisdóttur 
læsisfræðingi, að þetta megi meðal 
annars rekja til aukinnar notkunar 
snjalltækja á ensku. Að f lestu leyti 
voru viðbrögð álitsgjafa við þessari 
frétt með svipuðum hætti og verið 
hafa að undanförnu, að kalla eftir 
meiri rafrænum lausnum, og ekki 
er ástæða til að draga úr mikilvægi 
þeirra. 

Nýjar kynslóðir eru ekki verr 
gefnar en þær eldri, en þær fá ekki 
rétta örvun. Bent er á að það þurfi 
að tala meira við börnin og að þau 
vanti lesefni (þótt bókasöfn séu 
full af bókum og stórir haugar 
þess sem einu sinni voru kölluð 
verðmæt bókasöfn séu nú f luttir 
á öskuhauga). En Guðbjörg Rut 

vakti athygli á vandamáli sem oft 
er nokkuð fimlega skautað framhjá 
í umræðunni:

„Ábyrgðin virðist hvergi liggja“
Þannig hljóðar undirfyrirsögn 
RÚV í fréttinni á vefnum þann 3. 
september, sem áður var vitnað 
til. Og haft er eftir Guðbjörgu, 
að það „sé kerfislægur vandi í 
íslensku skólakerfi því ábyrgðin 
á að laga stöðuna virðist hvergi 
liggja. Menntamálastofnun geri 
ytra mat á skólum og í framhaldi 
af því sé gerð umbótaáætlun. Það 
sé hins vegar ekki svigrúm til 
þess að fylgja því eftir og enginn 
ábyrgur fyrir því að skoða hvort 
umbótum hafi verið hrundið í 
framkvæmd þannig að skóla-
kerfið lagist.“

Með vísun til kraftaverka-
ma nna nna, kenna ra nna, er 
eðlilegt að spurt sé hvort kenn-
arar landsins ráði við það verk-
efni sem þeim er ætlað, einir og 
óstuddir. Ég hef áður bent á mikil-
vægi menntunar og rannsókna í 
íslenskum fræðum, og þörfina á 
því að undirbúa íslenskukenn-
ara og aðra móðurmálskennara 
vel undir þeirra störf. Þá á ég 
ekki við að þeir séu settir í það að 
læra sem f lest beygingardæmi og 
ummyndanir, eða skilja sem best 
eðli myndhvarfa. 

Fleira þarf til. Að mínu mati 
þurfa kennarar að hafa glöggan 
skilning á þeim málfélagslegu 
aðstæðum sem hér ríkja um 
þessar mundir. Þessar aðstæður 
eru f lóknar og skilningur á þeim 
virðist takmarkaður þar sem ég 
þekki til í menntakerfinu, allt til 
efsta stigs. Huga þarf heildstætt 
að inntaki og skipulagi allrar 
móðurmálskennslu og menntun 
kennara á því sviði. 

Háskólar landsins hafa verk 
að vinna. Huga þarf að inntaki, 
aðferðum og markmiðum móður-
málskennslu og íslenskukennslu, 
sem ekki er endilega sami hlutur-
inn, eins og einu sinni var talið að 
gilti hér á landi.

Kennarar og kraftaverk
Kristján 
 Árnason
prófessor 
emeritus og 
fyrrverandi for-
maður Íslenskr-
ar málnefndar 

Að börn njóti sömu tæki-
færa óháð uppruna er ein 
a f st ær st u á skor u nu m 

nútímans. Ísland er að mörgu leyti 
ungt fjölmenningarsamfélag og er 
brýn þörf á því að skapa hér sam-
félag með jöfnum tækifærum og 
stuðla að aukinni samfélagsþátttöku 
barna og fullorðinna af erlendum 
uppruna. Í þessu samhengi er tungu-
málið okkar lykilatriði. Börnum 
með annað móðurmál en íslensku 
fjölgar í skólakerfinu en árið 2019 
voru 5.343 grunnskólanemendur á 
Íslandi skráðir með erlent móður-
mál en árið 2009 voru þeir 2.314 
(Hagstofa Íslands). Það ætti því að 
vera í brennidepli hjá sveitarfélögum 
að styrkja íslenskukunnáttu þessa 
hóps á sama tíma og fjölbreyttum 
uppruna hans er fagnað.

Í vor kynntist ég samtökunum 
Tungumálatöfrar og í kjölfarið 
vann ég fyrir þau rannsókn styrkta 
af Nýsköpunarsjóði námsmanna. 
Tu ng u má latöf r a r st a nd a að 
íslenskunámskeiðum á Ísafirði fyrir 
tví- og fjöltyngd börn og kemur þar 
saman fjölbreyttur hópur sem lærir 
íslensku með listsköpun og leik. 
Án þess að fara djúpt í saumana á 
niðurstöðunum ætla ég þó að deila 

nokkrum áhugaverðum atriðum.
Meðal spurninga sem ég velti 

fyrir mér yfir sumarið voru hvaða 
börn það eru sem sækja námskeið 
Tungumálatöfra og hvað þau fá út úr 
því. Í lok sumars skilgreindi ég þrjá 
helstu hópa þeirra barna sem komu 
á námskeiðin. Í fyrsta hópnum eru 
börn búsett á Íslandi sem eiga for-
eldra af erlendum uppruna. Misjafnt 
er hvort annað eða bæði foreldri 
komu að utan. Í öðrum hópnum eru 
börn búsett erlendis sem eiga rætur 
að rekja til Íslands. Í þeim þriðja eru 
börn af íslenskum uppruna búsett á 
Íslandi.

Fyrsti og annar hópurinn áttu 
það sameiginlegt að börnin styrktu 
íslenskukunnáttu sína. Auk þess 
nefndu foreldrar þeirra ítrekað 
að þau tækju eftir auknu sjálfs-
trausti hjá börnum sínum og meiri 
ánægju þeirra við að nota tungu-
málið í daglegu lífi. Ástæður þessa 
má bæði finna í kennsluaðferðum 
og jákvæðu viðmóti kennara nám-
skeiðanna en áhersla er lögð á að 
íslenska er nákvæmlega eins og við 
tölum hana sjálf, ein útgáfa er ekki 
réttari en önnur. Það er í lagi að fall-
beygja vitlaust og það er í lagi að tala 
með hreim, íslenska er nefnilega 
alls konar. Foreldrar barna í fyrsta 
hópnum nefndu einnig jákvæðar 
afleiðingar þess að börn þeirra ættu 
aðra tvítyngda vini í von um að það 
myndi hvetja þau til þess að rækta 
móðurmálið sitt á sama tíma og 
íslenskan er efld.

Þriðji hópurinn var sá fámenn-
asti en aðeins 20% þátttakenda áttu 

íslenska foreldra sem voru búsettir 
á Íslandi. Á sama tíma og þau voru 
öflugar málfyrirmyndir fyrir félaga 
sína var ávinningur þessara barna 
allra helst samfélagslegur. Þau upp-
skáru vináttu með börnum af öðru 
þjóðerni og fengu að kynnast örlítið 
hinum tungumálunum sem vinir 
þeirra töluðu. Fræi fjölmenningar 
var sáð sem ég er viss um að verði 
falleg uppskera af í framtíðinni. 
Vegna Tungumálatöfra fengu þessi 
börn að kynnast því snemma á ævi 
sinni hversu mikill styrkur liggur í 
fjölmenningu, í tvítyngi og blöndun 
menningarheima.

Það er í þessari fjölbreyttu flóru 
sem töfrandi máttur námskeiðanna 
á upptök sín. Hver hópur uppskar 
ólíkan lærdóm, hver fékk sína upp-
lifun og allar voru þær jafn dýrmæt-
ar. Frítími er mikilvægur vettvangur 
fyrir félagsmótun og er brýnt að börn 
af erlendum uppruna taki að jöfnu 
þátt í tómstundastarfi og önnur 
börn í íslensku samfélagi. Hjá Tungu-
málatöfrum er tæplega helmingur 
þátttakenda börn nýbúa og því gott 
dæmi til þess að draga lærdóm af.

Tungumál eru svo sannarlega 
töfrum líkust. Töfrar sem leyfa 
okkur að tengjast, skiptast á hug-
myndum og hefðum, eignast vini og 
vandamenn. Tungumál eru tækifæri 
og það er mikilvægt tól í því að efla 
börn af erlendum uppruna til sam-
félagsþátttöku. Ég skora á fulltrúa 
í fræðsluráðum sveitarfélaga að 
kynna sér aðferðir Tungumálatöfra, 
undirrituð skal með ánægju sitja 
fyrir svörum.

Tungumál eru tækifæri

María  
Pétursdóttir
formaður 
 málefnahóps 
ÖBÍ um hús-
næðismál

Það hlýtur að vera hags-
munamál allra landsmanna 
að koma í veg fyrir stjórnar-
stefnu sem stuðlar að kvíða 
og vanlíðan. 

Alexandra Ýr 
van Erven
rannsakandi og 
háskólanemi
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Það er engin til-
viljun að hugmynd-

ir þessara stóru félaga í 
Evrópu eru að koma upp á 
þessum tímapunkti. 

Björn Berg Gunn-
arsson, sérfræð-
ingur um fjármál 
í íþróttum
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FÓTBOLTI Viku eftir að forráða-
menn ensku knattspyrnufélaganna 
Liverpool og Manchester United 
voru gerðir afturreka með tillögur 
sínar um róttækar breytingar á 
fyrirkomulaginu í kringum ensku 
deildarkeppnina hafa sprottið fram 
á sjónarsviðið vangaveltur þeirra, í 
slagtogi við kollega þeirra í stærstu 
félagsliðum Evrópu, um að setja 
á laggirnar eins konar Ofurdeild 
félagsliða í álfunni. Þar myndu 18 af 
sterkustu félögum heims taka þátt 
í keppni sem stofnaðilar hennar 
væru eigendur að. Spilað yrði eftir 
því fyrirkomulagi að lið falli ekki 
úr keppni á milli keppnistímabila 
heldur myndu stofnendur sjá um að 
velja þau lið sem keppa hverju sinni 
án aðkomu sérsambanda.

Fréttablaðið leitaði til Björns Berg 
Gunnarssonar, deildarstjóra Grein-
ingar Íslandsbanka og sérfræðings í 
fjármálum í íþróttum, um rót þess-
ara tillagna, áhrif þeirra og líklegt 
lokamarkmið sem þær eiga að hafa 
í för með sér.

„Það er ljóst að mínu mati að 
stóru félögin í Evrópu eru með 
afgerandi hætti að krefjast meiri 
tekna. Þau skapi í raun stærstan 
hluta tekna Evrópuboltans en stór 
hluti þeirra verðmæta renni svo 
til annarra félagsliða og það sé til-
raunarinnar virði að freista þess að 
stórauka hlut þeirra. Í þeirra huga 
er ein leið til þess að hala inn meiri 
tekjur sú að fara í það módel að þau 
keppi innbyrðis og tekjurnar renni 
óskertar til þeirra,“ segir Björn Berg 
í samtali við Fréttablaðið.

„Inn í þetta blandast svo deilur 
milli alþjóða knattspyrnusam-
bandsins, FIFA, og evrópska knatt-
spyrnusambandsins, UEFA. FIFA 
kom nýlega með þá hugmynd að 
búa til sams konar keppni og félög-
in eru nú að bollaleggja um að setja 
laggirnar. Sú keppni átti að koma í 
stað heimsmeistaramóts félagsliða 

og þar áttu sterkustu félagslið heims 
að spila. Sú hugmynd fékk ekki mik-
inn hljómgrunn þegar það kom upp 
úr krafsinu, þrátt fyrir tilraunir til 
að leyna þeim upplýsingum, að 
keppnina átti að fjármagna með 
fé frá Sádí-Arabíu,“ segir Björn um 
stöðu mála.

Hugmyndin kemur stuttu eftir 
að hugmynd Manchester United 
og Liverpool um breytingu á ensku 
úrvalsdeildinni var felld.

„Það er engin tilviljun að hug-
myndir þessara stóru félaga í Evr-
ópu séu að koma upp á yfirborðið 
á þessum tímapunkti. Þetta er 
ekki eitthvað kaffispjall forráða-
manna félaga á vinalegum nótum 
um framtíðarplön þeirra. Það er 
mikill þungi í þessum sjónarmiðum 

þeirra og þau eru að setja gríðarlega 
pressu á UEFA og deildirnar heima 
fyrir að viðkomandi félög fái stærri 
sneið af kökunni í deildum og Evr-
ópukeppnum. Þeim þykir ekki 
sanngjarnt að sjónvarpsréttur sem 
er keyptur út á aðdráttarafl þeirra 
renni til annarra félaga,“ segir Björn.

„Núverandi fyrirkomulag UEFA 
varðandi Evrópukeppnir gildir 
til 2024 og stendur endurskoðun 
þeirra væntanlega yfir. Sterkustu 
félögin í Evrópu eru nú byrjuð að 
ota sínum tota í þeim hugleið-
ingum. Þau eru í raun að segja þau 
muni ekki sætta sig við núverandi 
fyrirkomulag og hóta því óbeint að 
taka félögin úr Meistaradeild Evr-
ópu. Þau eru með gríðarlega góða 
samningsstöðu í ljósi þess hversu 
veikar keppnirnar yrðu án þeirra. 
Þá verður athyglisvert að fylgjast 
með því hvernig störukeppnin milli 
FIFA og UEFA um hverjir munu fá 
tekjur af keppnum í framtíðinni 
mun þróast.

Hingað til hefur það verið 
þegjandi samkomulag að FIFA fái 
lungann af sínum tekjum af heims-
meistaramóti landsliða á meðan 

UEFA hefur verið borið uppi af 
Meistaradeild Evrópu. Það gæti 
breyst ef félögin ákveða að fara aðra 
leið í þessum efnum og fá FIFA jafn-
vel með í þann dans,“ segir Björn.

„Hér munu togast á sjónarmið 
sem hafa verið ríkjandi í knatt-
spyrnunni í Evrópu og ekki síst 
á Englandi um að öll félög eigi að 
eiga sem jafnasta möguleika á að 
færast upp á milli deilda og ná 
árangri í efstu lögum annars vegar 
og hins vegar hagsmunir sterkustu 
félaganna sem hafa vissulega dregið 
að stærstu sjónvarpssamningana 
og samstarfsaðilana, til hagsbóta 
fyrir minni félögin. Ef kerfinu væri 
ekki miðstýrt hvað tekjudreifingu 
varðar þá væru lið í ensku úrvals-
deildinni og Meistaradeild Evrópu 
ekki að keppa á jafnréttisgrundvelli 
við aðra heldur væru allt of sterk. 
Svo er bara spurning hvort knatt-
spyrnan vill taka sterkustu félögin 
út fyrir sviga og láta þau mætast 
oftar yfir árið eða ríghalda í gamal-
grónar og rómantískar hugmyndir 
um að þátttaka í keppnum eigi að 
ákvarðast út frá úrslitum inni á 
knattspyrnuvellinum,“ segir hann 
enn fremur um næstu skref í mál-
efnum knattspyrnunnar en bætir 
við að hið síðarnefnda hugn ist 
honum talsvert betur.
hjorvaro@frettabladid.is
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FÓTBOLTI Telmo Castanheira, leik-
maður ÍBV, er trúlega á leið frá 
félaginu eftir tímabilið, en sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
hefur allavega eitt félag í Pepsi 
Max-deildinni sýnt leikmanninum 
áhuga. Telmo, sem var kjörinn besti 
leikmaður ÍBV í fyrra þegar liðið féll 
úr úrvalsdeildinni, hefur spilað 18 
leiki í sumar en ekki tekist að skora. 
Telmo er Portúgali sem ólst upp hjá 
Porto en gekk í raðir ÍBV í fyrra. 

Telmo hefur skorað tvö mörk í 
bikarnum þar sem ÍBV mætir FH í 
undanúrslitum, ef KSÍ tekst að koma 
að lokakaf la bikarkeppninnar í 
þétta dagskrá næstu vikurnar. Ljóst 
er að ÍBV nær ekki markmiði sínu 
að komast upp í deild þeirra bestu 
á þessu ári. Eyjamenn, sem byrjuðu 
tímabilið af miklum krafti, eru með 
þrjátíu stig um miðja deild þegar 
tvær umferðir eru eftir og geta ekki 
komist ofar en fjórða sætið.  – bb

Áhugi á Telmo 
úr efstu deild

FÓTBOLTI Í kvöld verður íslenskur 
dómarakvartett sem mun dæma 
leik Wales og Færeyja í undan-
keppni EM 2021 í Wales. Er það 
í fyrsta sinn sem fjórar íslenskar 
konur skipa dómarakvartett í 
alþjóðlegum leik A-landsliða, sem 
fer fram ytra.

Bríet Bragadóttir, sem hefur 
unnið við alþjóðleg verkefni undan-
farin sex ár, verður á f lautunni og 
henni til aðstoðar verða þær Rúna 
Kristín Stefánsdóttir og Eydís 
Einarsdóttir. Varadómarinn sem 
verður til taks er Bergrós Unudóttir.

Velska liðið er í harðri baráttu um 
annað sætið í riðlinum, en færeyska 
liðið er án stiga eftir fimm umferðir.  
Leikurinn fer fram í Cardiff og hefst 
18.05 að íslenskum tíma. – kpt.

Kvennakvartett 
í fyrsta sinn á 
erlendri grundu

Bríet og Rúna Kristín ásamt Jovönu 
Cosic. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þungi í málflutningi risanna
Hugmyndir stærstu liða Evrópu um svokallaða Ofurdeild er ekki ný af nálinni. Stærstu liðin vilja stærri 
bita af kökunni í fjármálunum og njóta stuðnings FIFA sem vill ná betri stjórn yfir stærstu keppni heims.

Ef hugmyndir stórliðanna ganga fram fá stærstu lið Evrópu að kljást tvisvar á hverju ári og bætist það við álagið sem fylgir deildunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ég var ekki hrifinn 
af þeim hugmynd-

um sem ég las um í fjöl-
miðlum.

Frank Lampard, knattspyrnustjóri 
Chelsea

FÓTBOLTI Í ársskýrslu Manchester 
United, sem var gefin út í gær, komu 
bersýnilega í ljós áhrif kórónaveiru-
faraldursins á eitt stærsta félag 
heims. Félagið varð af sjötíu millj-
ónum í tekjum og jukust skuldir 
félagsins um 133% frá því sem áður 
var. Skuldir félagsins telja í dag 438 
milljónir punda eftir tap upp á 23 
milljónir punda á síðasta tímabili.

Tekjur félagsins minnkuðu um 
tuttugu prósent á milli ára og hafa 
ekki verið lægri í fimm ár. Á nýaf-
stöðnu tímabili komu 509 milljónir 
inn í kassann sem er 18,8% minna 
en árið áður þegar félagið skilaði 
meti í tekjuinnkomu með 627 millj-
ónum. Hluta þess má rekja til þess 
að United lék ekki í Meistaradeild 
Evrópu á síðasta ári. – kpt

Skuldir United 
stórjukust í ár

Liverpool og Barcelona yrðu í aðalshlutverki í nýju deildinni. MYND/GETTY



HÁLFRENNDUR 
BOLUR 
200 g/m2

HÁLFRENNDUR 
BOLUR 
175 g/m2

LEGGINGS 
200 g/m2

LEGGINGS 
175 g/m2

ANTARES HÚFA 
m/endurskini

4.990 kr.

LAMBHÚSHETTA 
m/vindvörn

8.490 kr.

TORRES LÚFFUR 
vatnsheldar, loðfóðraðar

13.990 kr.

BAKEWELL 
ULLARHÚFA 

flísfóðruð

7.590 kr.

HAWK HANSKAR 
hægt að hafa fingur 

opna, vindvörn

6.990 kr.

WATERPROOF STICKY 
vatnsheldir, hlýir, gott grip

6.490 kr.

FURNACE HANSKAR 
vatnsheldir, hlýir, f/snertiskjá

10.990 kr.

MAZE RUNNER  
HANSKAR 

m/endurskini, léttir, 
vindvörn

6.990 kr.

FURNACE HÚFA 
hlý og vatnsheld

4.990 kr.

TORRES HANSKAR 
vatnsheldir, loðfóðraðir

13.990 kr.

NOVA LEGGHLÍFAR 
GORE-TEX®

10.490 kr.

15.990 kr.

14.990 kr.

14.990 kr.11.990 kr.

Veturinn er kominn
Skoðaðu úrvalið okkar á ggsport.is

Hlýjar Extremities vörur  
Vatnsheldar eða með endurskini

Icebreaker ullarfatnaður 
á alla fjölskylduna

Vandaðir hálkubroddar 
frá Veriga fyrir þínar þarfir

Smiðjuvegur 8, Græn Gata, 200 Kóp.  | 571 1020 | www.ggsport.is

CITY TRACK 

2.990 kr.

MOUNT TRACK

7.990 kr.
ICE TRACK

6.990 kr.

FIELD LEGGHLÍFAR 
vatnsheldar

8.490 kr.



Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Þröstur H. Elíasson

sendibílstjóri,  
Melabraut 46, Seltjarnarnesi,

andaðist 11. október á 
Hjúkrunarheimilinu Eir. Útförin fer fram frá 

Grafarvogskirkju föstudaginn 23. október klukkan 13.  
Vegna fjöldatakmarkana verða aðeins nánustu 

aðstandendur viðstaddir en athöfninni verður streymt á 
https://youtu.be/1vXk18tzkEE 

Lilja Þrastardóttir Skúli Þorsteinsson 
Helgi Leifur Þrastarson Guðrún R. Maríusdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Hjalti Geir Kristjánsson
húsgagnaarkitekt,

sem lést 13. október síðastliðinn, verður 
jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík 

þriðjudaginn 27. október klukkan 15. Vegna aðstæðna 
verður einungis nánasta fjölskylda viðstödd en streymt 
verður á: https://beint.is/streymi/hjaltigeirkristjansson

Sigríður Th. Erlendsdóttir 
Ragnhildur Hjaltadóttir

Kristján Hjaltason Rannveig Einarsdóttir
Erlendur Hjaltason Aðalheiður Valgeirsdóttir
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir Guðmundur Magnússon

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
stjúpfaðir, tengdafaðir og afi, 
Lúðvík Vilhjálmsson 

flugumferðarstjóri, 

verður jarðsunginn frá Guðríðarkirkju 
föstudaginn 23. október klukkan 13.  

Aðeins nánustu aðstandendur geta verið 
viðstaddir en streymi frá athöfninni verður hægt að 

nálgast á mbl.is/andlát, einnig á slóðinni:  
https://youtu.be/-A5U32L0JXQ 

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug. 

Ingveldur Fjeldsted 
Vilhjálmur Albert Lúðvíksson 
Kristín Lúðvíksdóttir Björn Ágúst Björnsson 
Guðrún Karítas Bjarnadóttir Halldór Sveinn Kristinsson  

barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
sonur, bróðir og afi,

Rúnar Ingi Þórðarson
smiður,

    lést á heimili sínu  
miðvikudaginn 14. október.  

Jarðarförin verður í Fríkirkjunni  
í Hafnarfirði mánudaginn 26. október.  

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu fer athöfnin fram með 
nánustu ættingjum og vinum, en streymt verður frá 

útförinni á https://youtu.be/OtlBcocTfYU   

Kolbrún Fjóla og Auður Inga Rúnarsdætur
Steinunn Ingimarsdóttir

Arnar Þór Þórðarson
Sigríður Amalía Þórðardóttir

Árni Elvar Þórðarson
Kristbjörg Heiður Olsen

Lilja Margrét Olsen
Arnar Eggertsson

Rúnar Logi Arnarsson
Vigdís Lára Arnarsdóttir

Okkar ástkæra
móðir og tengdamóðir,

Ásthildur Guðmundsdóttir
 

lést á Hlíð á Akureyri sunnudaginn 
18. október. Útförin fer fram frá 

Húsavíkurkirkju 26. október kl. 14.00. 
 Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verða aðeins 

nánustu ættingjar viðstaddir útförina. Útförinni verður 
streymt á Facebook-síðu Húsavíkurkirkju.

Bjarni Jónsson Elín Sigurðardóttir Hammer
 Anna Guðný Halldórsdóttir
 Torfhildur Stefánsdóttir
Kristín Sigvaldadóttir
Páll Sigvaldason Margret Björk Björgvindóttir
Óskar Sigvaldason Linda Hildur Leifsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Brynjólfsdóttir
áður Kirkjuteigi 27,

lést á hjúkrunarheimilinu Sólvangi, 
Hafnarfirði, laugardaginn 10. október.

Útförin fór fram í kyrrþey að ósk hinnar 
látnu. Fjölskyldan vill færa starfsfólki Sólvangs  

bestu þakkir fyrir góða umönnun.

Kristbjörg Birna Guðjónsdóttir
Brynjólfur Guðjónsson Shaozhen Yan
Birgir Guðjónsson Hanna Ólafsdóttir
Gunnar Rafn Guðjónsson Ellen Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn og fjölskyldur.

Elskulegur sonur okkar, faðir minn, 
bróðir og mágur,

Bjarki Freyr Sigurgeirsson

lést á heimili sínu 4. október. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Sigurgeir Grímsson Hlíf Halldórsdóttir
Erla Rós Bjarkadóttir

Harpa Maren Sigurgeirsdóttir Sigurhjörtur Sigfússon
Birkir Smári Sigurgeirsson Karen Herjólfsdóttir

Elsku sambýlismaður minn,  
faðir og sonur,

Hugo Filipe Viana Santos

varð bráðkvaddur  
sunnudaginn 11. október.  

Útförin fer fram frá Egilsstaðakirkju 
föstudaginn 23. október kl. 14.00.  

Streymt verður frá athöfninni á egilsstadakirkja.is: Streymi 
frá athöfnum. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir 
en þeim sem vilja minnast hans er bent á styrktarreikning 

barnanna hans: 0308-26-1687, kt. 201249-2449.

Jóna Bjarney Hreinsdóttir
Kamilla Rós Davíðsdóttir      Davíð Páll Svavarsson

Hreinn Elí Davíðsson
Jose Filip Hugosson

Júlíana Maria Hugosdóttir
Daníel Filip Hugosson

Madalena Viana Santos

Það eru allir að prjóna. Ég hef 
fundið það gegnum netversl-
unina maro.is sem ég hef verið 
með í eitt og hálft ár. Svo hef ég 
fengið ótal skilaboð um hvað 

það sé æðislegt að fá búðina í miðbæ-
inn,“ segir Silja Gylfadóttir spurð hvort 
vit sé í að opna búð í miðborg Reykja-
víkur í miðju kófi. Tilefnið er hin nýja 
garnbúð hennar, Maro, við Hverfisgötu 
39 í Reykjavík.

Silja er nýf lutt frá Hornafirði með 
fjölskyldu og segir eiginmanninn hafa 
unnið með henni að standsetningu 
búðarinnar. Hún er hjúkrunarfræðingur 
að mennt og kveðst hafa verið á báðum 
áttum með hvort hún ætti að sækja um 
í þeim geira. „Mig hefur lengi langað að 
snúa aftur á Landspítalann til klínískra 
starfa, en netverslunin hefur gengið 
svo vel að ég tímdi ekki að hætta með 
hana. Gat ekki gert hvoru tveggja því 
við erum líka með tvö lítil börn. Það 
var tvennt sem réði úrslitum um valið. 
Annað var að mér bauðst húsnæðið hér 
á Hverfisgötu og svo komu niðurstöður 
í kjarasamninga hjúkrunarfræðinga frá 
gerðardómi og þar er óbreytt ástand. Þá 
hugsaði ég: Allt í lagi, þá ætla ég að prófa 
að verða búðarkona.“

Garnið f lytur Silja að mestu inn frá 
Danmörku. Hún nefnir líka veski og 
töskur fyrir garn og fylgihluti sem hún 
hafi einkasölurétt á. „Svo er ég með 
handlitað garn og snyrti- og prjóna-
töskur úr indverskum saríum, kerti, 
húðvörur og gjafavöru. Ég tel að ég hafi 
verið dönsk í fyrra lífi því danskar vörur 
höfða svo til mín.“

Nafnið Maro, hvaðan er það? „Ég á 
strák sem heitir Gylfi Maron en langaði 
líka að tengja við hafið, við erum háð því 
og maðurinn minn er sjómaður,“ svarar 
Silja. Hún hrósar póstþjónustunni á 
Íslandi, kveðst senda um allt land og 
hafa selt mikið til Reykjavíkur meðan 

hún var á Höfn. „Ef pantanir berast í 
fyrir hádegi á maro.is eða @maroverslun 
á Instagram reyni ég að afgreiða þær 
sama dag og þegar ég var fyrir austan 
fékk ég oft skilaboð daginn eftir um að 
pakkinn væri kominn.“

Spurð hvort hún prjóni mikið sjálf 

svarar Silja: „Aldrei jafn lítið og síðan ég 
opnaði netverslunina, ég er alltaf í tölv-
unni í sambandi við viðskiptavinina, að 
skoða vörur og panta, en þegar ég sest í 
sófann á kvöldin, finnst mér ómögulegt 
að hafa ekki prjóna.“
gun@frettabladid.is

Prófa að verða búðarkona
Á þeim tímum sem fréttir berast um flutning eða lokanir verslana í miðborginni er 
prjónabúðinni Maro vel fagnað. Hún er við Hverfisgötu 39. Þar ræður Silja Gylfadóttir.

„Ég tel að ég hafi verið dönsk í fyrra lífi því danskar vörur höfða svo til mín,“ segir Silja.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Merkisatburðir
1961 Bjarni Benediktsson er kosinn formaður Sjálf-
stæðisflokksins.

1964 Núgildandi fáni Kanada er tekinn upp.

1981 Hrauneyjafossvirkjun á Íslandi er gangsett.

1985 Á Bíldudal falla fimm aurskriður úr fjallinu niður í 
þorpið, í kjölfar stórrigninga, og valda nokkrum skemmd-
um.

2009 Stýrikerfið Windows 7 kemur á markað.
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Verslunin Belladonna

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

YestA - mynstraður kjóll,  
Stærðir 44-56, 

verð kr 14,980

Yest - skyrtukjóll, 
Stærðir 38-46, 

verð kr. 13,980

Yest - kjóll, 
Stærðir 38-48, 

verð kr. 11,980

YestA - hálfsíður kjóll með pífu, 
Stærðir 48-54/56, 
verð kr. 14,980

YestA – kjóll, 
Stærðir 44-50, 

verð kr. 13,980

YestA - hálfsíður pífukjóll, 
Stærðir 44-56, 

verð kr. 13,980

YestA - shiffon kjóll með blóma-
mynstri, Stærðir 44-56,  

verð kr. 18,980

Gozzip - Tunika/kjóll með hettu, 
Stærðir 38-56, 

verð kr. 19,980

Ze-Ze - Síð shiffonskyrta,  
Stærðir 38-48, 
verð kr. 7,990

Ze-Ze - Síð opin peysa, 
Stærðir 38-48, 

verð kr. 12,990

Zhenzi jakki, 
stærðir 42-56, 

verð kr.10.990

YestA - Opin peysa með hettu, 
Stærðir 44-60, 

verð kr. 13,980

YestA - Kósýleg opin peysa, 
Stærðir 44-56, 
verð kr. 9,980

Jana -ökklaskór með bandi, 
Stærðir 37-42, 

verð kr. 15,990

Hliðartaska 
með tveimur ólum, 

verð kr. 6,990

 



LÁRÉTT
1 sníkill
5 fálæti
6 íþróttafélag
8 dusta
10 óttast
11 pirruð
12 nýlega
13 hrun
15 vaxa
17 kvk. nafn

LÓÐRÉTT
1 einangra
2 f lytja
3 hamagangur
4 tálma
7 nota
9 miðar
12 niðurandlit
14 sár
16 ætíð

LÁRÉTT: 1 afæta, 5 fæð, 6 fh, 8 hrista, 10 óa, 11 
erg, 12 áðan, 13 fall, 15 aukast, 17 maría 
LÓÐRÉTT: 1 afhólfa, 2 færa, 3 æði, 4 aftra, 7 hag-
nýta, 9 seðlar, 12 álka, 14 aum, 16 sí 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Karpov átti leik gegn Nikkanen 
í Helsinki árið 1989. 

1. Dxf4! Rxf4 2. Rf6+! exf6 3. 
He8# 1-0. 
Þorsteinn Magnússon vann 
þriðjudagsmót TR sem fram 
fór í fyrradag á Chess.com.  
Mótadagskrá SÍ til áramót 
hefur verið uppfærð. Stefnt er 
á Íslandsmót í Fischer-slembis-
kák í næstu viku á netinu. 

www.skak.is:  Mótadagskrá SÍ.       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Gengur í austan 13-18 
í dag og 18-23 syðst 
um kvöldið, en hægari 
vindur norðan heiða. 
Rigning eða slydda um 
landið SA-vert, annars 
úrkomulítið. Hiti -2 til 
+7 stig.

7 8 5 2 4 6 3 1 9

2 9 3 1 7 8 5 6 4

6 4 1 5 9 3 7 2 8

3 5 7 8 1 9 6 4 2

4 1 9 3 6 2 8 7 5

8 6 2 7 5 4 9 3 1

5 7 6 4 8 1 2 9 3

9 2 4 6 3 5 1 8 7

1 3 8 9 2 7 4 5 6

8 6 1 3 9 5 4 7 2

7 4 9 2 1 6 5 8 3

3 2 5 7 4 8 9 1 6

5 8 4 6 2 9 7 3 1

6 7 3 4 8 1 2 9 5

9 1 2 5 7 3 6 4 8

1 5 7 8 6 4 3 2 9

2 3 8 9 5 7 1 6 4

4 9 6 1 3 2 8 5 7

8 1 4 9 2 5 3 7 6

5 9 6 1 3 7 2 4 8

2 3 7 8 4 6 5 9 1

6 7 9 2 8 3 4 1 5

3 4 8 7 5 1 9 6 2

1 5 2 4 6 9 8 3 7

9 6 5 3 7 2 1 8 4

7 8 1 5 9 4 6 2 3

4 2 3 6 1 8 7 5 9

2 1 7 3 6 8 5 4 9

8 5 6 4 1 9 3 2 7

4 9 3 5 2 7 8 6 1

6 8 4 2 9 3 7 1 5

3 2 5 7 4 1 9 8 6

9 7 1 6 8 5 4 3 2

5 6 8 9 3 2 1 7 4

1 4 9 8 7 6 2 5 3

7 3 2 1 5 4 6 9 8

2 9 5 1 7 6 4 8 3

1 8 4 3 9 5 2 7 6

3 6 7 4 8 2 5 9 1

9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ding!

Finnst þér stundum 
eins og þú þurfir 

að ritskoða 
hugsanir þínar

 í kringum mömmu 
þína?

Gaur, 
mömmur 

eru mæður 
ritskoð-

unnar.

Mamma! 
Hannes 

er óþekkur!

Núna er hann að hlaupa 
í burt svo þú skammir 

hann ekki! Ég legg upp úr 
reglulegum

 uppfærslum.

HÖRKU-
SPENNANDI 

Mögnuð ævintýrasaga þar 
sem hugmyndaflug höfundar 
nýtur sín til hins ítrasta 

Lokabindi þríleiksins  
um Dísu 

1
UNGMENNABÆKUR 

1.–7. október

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  
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20%
af öllu garni, búsáhöldum 

og gjafavöru

22.-25. október

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



BÍLAR

Ford hefur hafið innköllun á Ford 
Kuga PHEV eftir að sjö slíkir hafa 
brunnið nýlega. Er orsökin rekin 
til þess að raf hlaðan er of nálægt 
bensíntanki bílsins. Innköllunin 
nær til 27.000 bíla á heimsvísu og 
eru flestir þeirra í Evrópu, en bíllinn 
kom á markað í maí síðastliðnum. 
Ford hefur einnig ákveðið að seinka 
sölu á systurbílnum Escape PHEV í 
Bandaríkjunum þar sem að hann 
notar sömu vél, undirvagn og raf-
hlöðu og Kuga PHEV. Hefst fram-
leiðsla og sala á Ford Espace ekki 
fyrr en á næsta ári af þeim sökum. 

Alls hefur kviknað í sjö Ford Kuga 
PHEV þegar þeir voru í hleðslu. 
Ford segir að nálægð rafhlöðunnar 

við bensíntankinn sé líklegasta 
orsökin en raf hlöðurnar virðast 
hafa of hitnað. Ford í Bretlandi 
hefur brugðist við vandamálinu 
með því að aftengja raf búnaðinn 
og bjóða eigendum bílanna 90.000 
kr. bensíninneign, þar sem bílarnir 
eyða meira án tvinnbúnaðarins. 

Á meðan leitar Ford leiða til að 
laga vandamálið, sem gæti tekið 
mánuði frekar en vikur, að sögn 
talsmanna Ford. Að sögn Gísla 
Jóns Bjarnasonar, sölustjóra Ford 
á Íslandi, voru nokkrir Ford Kuga 
PHEV seldir hérlendis, og er verið að 
vinna í innköllun þeirra. Mun eig-
endum þeirra verða boðin svipuð 
bensínuppbót og í Bretlandi.

 Ford Kuga tengiltvinnbílar innkallaðir í Evrópu

Innköllun er vegna ofhitnunar á rafhlöðu sem er nálægt bensíntanki bílsins.

Hinn nýi Volkswagen ID.3 fékk í vik-
unni fimm stjörnur í árekstrarprófi 
EuroNCAP stofnuninnar. Var bíllinn 
lofaður fyrir að fá góðar einkunnir í 
öllum flokkum. 

Fékk bíllinn 87 stig af 100 fyrir 
verndun fullorðinna, 89 fyrir 
verndun barna, 71 fyrir vernd fót-
gangandi og 88 fyrir öryggiskerfi 
bílsins. EuroNCAP prófaði einnig 
nýjan Toyota Yaris sem einnig fékk 
góða einkunn. Fékk hann 86 stig af 
100 fyrir fullorðna, 81 stig fyrir börn, 
78 fyrir verndun fótgangandi og 85 
stig af 100 mögulegum fyrir öryggis-
kerfin.

ID.3 og Yaris fá 
topp einkunn NCAP

Volkswagen ID.3 er fyrsti bíllinn 
með MEB undirvagninum sem er 
árekstrarprófaður.

Hummer-nafnið kom fyrst fyrir 
almenningssjónir árið 1992 með 
herútgáfu jeppans, sem kallaður var 
Humvee. Fyrsta útgáfan var byggð á 
þeim jeppa og var byggð samkvæmt 
hergagnastöðlum og seld af AM 
General. Seinni tvær kynslóðirnar, 
H2 og H3 voru hins vegar byggðar 
eftir að General Motors keyptu 
merkið og voru byggðar á undir-
vögnum annarra GM bíla, eins og 
Chevrolet 2500 pallbílnum. Fram-
leiðslu Hummer var hætt árið 2009 

en nú er þessi nýja útgáfa 100% raf-
drifin. Er bílnum ætlað að keppa við 
Tesla Cybertruck pallbílinn og þess 
vegna verður hann einnig boðinn 
sem pallbíll.

Hummer EV mun nota nýju Ulti-
um driflínuna frá GM sem saman-
stendur af þremur rafmótorum í 
tveimur drifum. Að sögn talsmanna 

GM er áætlað að hún skili 986 hest-
öflum og 15.592 newtonmetra togi. 
Þessi háa tala fyrir tog er líklega 
fengin með mælingu gegnum drif 
bílsins og er líklegri rauntala nálægt 
1.400 newtonmetrum. Mun hröðun 
bílsins í 100 km hraða gerast á um 
það bil þremur sekúndum gegnum 
e4WD fjórhjólakerfið. Stærð raf-

hlöðunnar hefur ekki verið gefin 
upp en að sögn GM er drægið 563 
km. Rafkerfið er 800 V og hægt að 
hlaða á 350 kW.

Torfærugetan verður sér á parti 
og verður bíllinn með loftpúða-
fjöðrun sem getur hækkað bílinn 
um 15 sentimetra. Hummer EV 
kemur frá verksmiðju á 35 tommu 
dekkjum en auðvelt er að setja undir 
hann 37 tommu dekk án mikilla 
breytinga. Undirvagninn er með 
stálplötum til að vernda rafhlöð-
una. Drifið verður með svokallaðri 
krabbastillingu sem gerir bílnum 
kleift að færa sig til hliðar á mjög 
litlum hraða. 18 myndavélar verða 
á bílnum og einnig undir honum 
til að auðvelda akstur við mjög erf-
iðar aðstæður. Super Cruise 8 sjálf-
keyrslubúnaðurinn verður í bílnum 
sem gerir honum kleift að aka sjálfur 
eftir ákveðnum vegum og að skipta 
sjálfur um akrein. Búast má við 
fleiri útgáfum af Hummer í kjölfar 
þessa bíls, en Hummer EV mun fara í 
framleiðslu seint á næsta ári og mun 
sala á honum hefjast 2022.

Hummer nafnið endurvakið

Hummer EV kemur á markað árið 2022 í Bandaríkjunum í fjórum útgáfum.

Hummer EV í pallbílaútgáfu getur tekið niður hluta þaksins og verður með rafdrifna afturrúðu.

Þann 10. október síðastliðinn náði 
amerískur ofurbíll, SSC Tuatara, 
mesta hraða sem náðst hefur á 
f jöldaf ramleiddum bíl. Hraði 
bílsins var 508 km að meðaltali og 
hefur sá tími nú verið staðfestur. 
Fyrra met átti ofurbíllinn Koenigs-
egg Agera RS, en það var „aðeins“ 
447 km á klst. Þessi góði árangur 
SSC Tuatara segir samt ekki alla 
söguna, því að í síðustu ferðinni 
náði bíllinn 533 km hraða, sem er 
mesti hraði sem náðst hefur á þjóð-
vegi. Var metið sett á 12 kílómetra 
kaf la á Route 160 í Nevada eyði-
mörkinni og eins og búast mátti 

við var öllum veginum lokað vegna 
þess. Dómarar frá heimsmetabók 
Guinness voru á staðnum til að 
sannreyna metið, en bíllinn þurfti 
að aka einu sinni í hvora átt með 
innan við klukkustundar millibili. 
Var það meðaltal ferðanna tveggja 
sem ræður endanlegri tölu.

Að sögn Olivers Webb, öku-
manns bílsins, átti hann enn 
nokkuð inni. „Þegar ég náði mesta 
hraðanum í seinni ferðinni jók 
hann hraðann um 30 km á síðustu 
f imm sekúndunum. Ef hliðar-
vindur hefði ekki verið til staðar 
hefðum við getað farið mun hrað-

ar,“ sagði Webb eftir ferðina góðu. 
Met þetta kemur tíu árum eftir að 
SSC Ultimate Areo setti hraðamet. 
Tuatara bíllinn er eins og hver 
annar Tuatara í sýningarsölum, 
nema að hann er keyrður á E85 
eldsneyti. Vélin er 5,9 lítra V8 vél 

með tveimur forþjöppum og getur 
skilað allt að 1.750 hestöf lum. Á 
hefðbundnu 92 oktana bensíni 
skilar hún 1.350 hestöf lum. Loft-
mótstaða bílsins gerði sitt til að ná 
þessu meti, en stuðullinn er aðeins 
0,279 cd.

Hinn ameríski SSC setur heimshraðamet

SSC Tuatara reynir hér við metið í Nevada eyðimörkinni.

Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Hyundai ætlar að hefja sölu á Genes-
is-merkinu í Evrópu og fyrsta skrefið 
er frumsýning á andlitslyftingu G70 
bílsins. Hann fer í sölu á næsta ári og 
er ætlað að keppa við BMW 3-línu, 
Alfa Romeo Gulia og Audi A4. 

Genesis G70 er byggður á sama 
grunni og Kia Stinger og búast má 
við sömu vélum, en með aðeins 
meira af li. Grunnútgáfan verður 
með tveggja lítra vél sem skilar 251 
hestafli en 2,2 lítra dísilvélin skilar 
199 hestöflum og 440 newtonmetra 
togi. Öflugasta útgáfan verður með 
3,3 lítra V6 vél sem skilar alls 368 
hestöflum og 510 newtonmetra togi. 
Sú útgáfa verður með fjórhjóladrifi. 
Genesis hefur verið með G70 bílinn 
á markaði í Kóreu síðan 2017.

Genesis G70 fyrir 
Evrópumarkað 

Nýja útgáfan verður með endur
hönnuðum framenda með nýjum 
díóðuljósum.

Hyundai hefur frumsýnt sportút-
gáfu i20 bílsins sem kallast einfald-
lega i20N. Þessi bíll mun fara í sölu 
næsta vor og keppir þá við bíla eins 
og Ford Fiesta ST. Vakning virðist 
vera í framleiðslu kraftmeiri smá-
bíla að undanförnu eins og Toyota 
Yaris GR, en allir þessir bílar eiga 
það sammerkt að keppa í heims-
meistarakeppninni í ralli. 

Hyundai i20N verður með 1,6 
lítra bensínvél með forþjöppu sem 
skilar 201 hestafli. Hann getur náð 
100 km hraða á aðeins 6,7 sekúnd-
um og hámarkshraðinn er 230 km á 
klst. Hann verður aðeins fáanlegur 
með sex gíra beinskiptingu.

Hyundai i20N 
frumsýndur

Hyundai i20N verður með tregðu
læsingu til að auka upptak.

Hummer nafnið var formlega 
endurvakið aðfaranótt mið-
vikudagsins í Bandaríkjunum, 
en þá frumsýndi GMC hinn nýja 
Hummer EV. Bíllinn mun bjóða 
upp á fordæmalausa torfæru-
getu og einstaka aksturseigin-
leika, eins og segir í fréttatil-
kynningu frá GMC.
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Ný tvöföld virkni sem 
veitir hraða og langvarandi
vörn gegn tannkuli.

Sýning Dýrfinnu Benitu 
Basalan, Náttúrlega brot-
hætt / Natural Fragility, 
stendur yfir í Þulu galleríi 
við Laugaveg. Sýningin 
stendur til 8. nóvember.

„Ég sýni teikningar og málverk,“ 
segir Dýrfinna. „Myndefnið er sam-
bland af náttúru og kvenlegri orku. 
Ég fæ innblástur úr náttúrunni 
og kvenlegri orku og ævintýrum. 
Þarna má sjá áhrif poppkúltúrs 
í uppeldi mínu. Disney-myndir, 
japanskar teiknimyndir og femín-
ískar teiknimyndasögur hafa til 
dæmis haft áhrif á hvernig ég hef 
gert myndirnar mínar og þar er ég 
meðal annars að skoða hvað það 
þýðir að vera kona. Allt mitt líf 
hef ég haft unun af hryllingi, bæði 
í kvikmyndum og teiknimynda-
sögum.“

Á byrjunarreit
Dýrfinna segist hafa mikla ánægju 

af að vinna blýantsteikningarnar. 
„Ég hafði ekki unnið með blýant 
á þennan hátt áður, hafði notað 
penna, sprey eða málningu. Með 
blýantinum fannst mér ég vera 
komin á byrjunarreit. Þegar maður 
er krakki í skóla þá er blýantur það 
fyrsta sem maður notar. Ég hafði 
ekki áttað mig á hvað blýanturinn 
væri mikilvægt og sterkt tól fyrr en 
ég byrjaði að gera þessar myndir.“

Dýrfinna er með BA-gráðu í 
myndlist og hönnun. Hún er einn 
stofnenda Lucky 3 listhópsins, 
ásamt Darren Mark og Melanie 
Ubaldo, sem opnuðu sýningu sína 
Lucky me? árið 2019 í Kling og Bang 
með það markmið að vekja athygli 
á stöðu filippseyskra innflytjenda 
á Íslandi en meðlimir hópsins eru 
allir af filippseyskum uppruna. 

Dýrfinna er einnig meðlimur The 
Blue Collective fjöllistahópsins.

Róska áhrifavaldur
Dýrfinna er þekkt undir lista-
mannsnafninu Countess Malaise. 
Um það listamannsnafn segir hún: 
„Nafnið Countess Malaise notaði 
ég í sambandi við tónlist mína og 
vídeó, en núna líður mér eins og 
nafnið hafi alltaf fylgt mér í lífinu, 
ekki bara í tengslum við tónlistina. 
Hugmyndin að nafninu kviknaði 
þegar ég var að lesa myndasögur 
frá áttunda áratugnum um flottar 
konur sem kunnu að berjast. Róska, 
sem er áhrifavaldur minn í mynd-
list, varð fyrir miklum áhrifum af 
myndasögu um Modesty Blaise, 
sem er sterkur kvenkarakter sem 
ég tengi við. Þegar ég var að leita 
að listamannsnafni fyrir tónlistina 
mína þá fannst mér Countess Mala-
ise henta vel. Malaise er franskt 
orð sem lýsir því þegar manni 
líður óþægilega eða er byrjaður 
að veikjast. Óþægindi og veikindi 
hafa verið hluti af lífi mínu og mér 
fannst nafnið passa við það sem ég 
er fulltrúi fyrir. Ég er mjög opinská 
um andlega heilsu og of beldi, eins 
og endurspeglast í myndlist minni.“

Myndir sem eru sambland 
af náttúru og kvenlegri orku
Náttúrlega brothætt er yfirskrift sýningar Dýrfinnu Benitu Ba-
salan í Þulu. Listakonan segist hafa unun af hryllingi og sjá má 
áhrif frá Disney-myndum og alls kyns teiknimyndasögum.

Dýrfinna Benita Basalan sýnir málverk og teikningar í Þulu galleríi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

BÆKUR

Þagnarbindindi

Halla Þórlaug Óskarsdóttir

Útgefandi:  Benedikt
Fjöldi síðna: 96

Miðstöð íslenskra bókmennta veitir 
árlega svokallaða Nýræktarstyrki 
fyrir skáldverk höfunda sem eru að 
stíga sín fyrstu skref á ritvellinum. 
Á vefsíðu miðstöðvarinnar segir 
um styrkina: „Átt er við skáld-
verk í víðri merkingu; sögur, ljóð, 
leikrit og f leira.“ Þagnarbindindi 
fellur vel undir skilgreininguna „í 
víðri merkingu“ en þessi fyrsta bók 
Höllu Þórlaugar Óskarsdóttur er 
samkvæmt umsögn bókmennta-
ráðgjafa miðstöðvarinnar ljóðsaga, 
hvorki skáldsaga, smásögur né ljóð 
eða kannski allt þetta, prósaverk 
þar sem höfundur fjallar um tengsl 
sín við þrjár konur í lífi sínu, móður 
sína, ástkonu og dóttur í eins konar 
keðju kynslóðanna. Einföldum 
orðum dregur hún upp 
l á g s t e m m d a r 
en samt sterkar 
myndir úr sam-
böndum sínum við 
þessar þrjár mikil-
vægu konur, talar í 
þriðju persónu um 
móður og dóttur en 
ávarpar ástkonuna í 
annarri persónu og 
segir frá sambandi 
þeirra, teiknar upp 
atvik og kaf la og 
samskipti en eins og 
segir á bókarkápu þá 
eru á milli kaf lanna 
þagnir, ósögð orð sem 
lesandinn skynjar að 
segja í raun mesta 
söguna.

Bókin skiptist í þrjá hluta, í þeim 
fyrsta er lýst sambandsslitum, 
missi og sorg, sögukonan ræðir 
bæði endalok ástarsambands og 
móðurmissi en einnig fæðingu og 
von, annar hluti gerist að mestu 
með ástkonunni úti í eyju þar sem 
þær dvelja sumarlangt og í þriðja 
hluta er eins konar sátt, skilningur 
á hringrás lífsins og ástarinnar og 
þeim ólíku hlutverkum sem við 
hvert um sig leikum þar.

Myndmálið er einfalt og hvers-
dagslegt, ljóðmælandi/sögukona 
segir frá hlutum eins og þeir gerast 
á einlægan og yfirvegaðan hátt, án 

þess að fegra, ýkja eða 
hefja upp, sem gerir sum 
atvikin enn áhrifameiri 
en ef þau væru klædd 
í sterkari orð eða lit-
ríkari búning. Bókin er 
mjög persónuleg en þó 
lýsir sögukonan oftar 
en ekki atburðum utan 
frá, eins og hún haldi á 
kvikmyndavél frekar 
en að hún og lesand-
inn með henni upplifi 
þá sterkt. En titillinn 
vísar kannski einmitt 

í þetta, sögukonan er í bindindi, má 
ekki öskra þegar tilfinningarnar 
eru að bera hana ofurliði heldur 
verður að halda þögnina, hefur 
tvisvar sinnum öskrað og í bæði 
skiptin verið beðin að hætta því, 
eins og segir í bókinni.

Þagnarbindindi er falleg og ein-
læg bók, látlaus og lágstemmd en 
lesandinn verður vel var við sterkar 
tilfinningarnar sem krauma undir-
niðri.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Falleg og einlæg bók 
sem virkar einföld á yfirborðinu en nær 
oft að snerta inn að hjartarótum.

Þögnin segir meira

 BÓKIN ER MJÖG 
PERSÓNULEG EN ÞÓ 

LÝSIR SÖGUKONAN OFTAR EN 
EKKI ATBURÐUM UTAN FRÁ.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

ÓÞÆGINDI OG VEIK-
INDI HAFA VERIÐ 

HLUTI AF LÍFI MÍNU OG MÉR 
FANNST NAFNIÐ PASSA VIÐ ÞAÐ 
SEM ÉG ER FULLTRÚI FYRIR.

Halla Þórlaug Óskarsdóttir.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Söngkonan Marína Ósk og gítar-
leikarinn Mikael Máni hafa 
starfað saman í tæp sex ár sem 

dúettinn Marína & Mikael. Fyrsta 
plata þeirra, Beint heim, var tilnefnd 
til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
sem djassplata ársins 2018, auk 
þess sem sólóplötur þeirra beggja 
voru tilnefndar árið 2020. Þau leiða 
dagskrána Syngjum saman í Hann-
esarholti í fyrsta skipti sunnudaginn 
25. október kl. 14.00. Textar birtast 
á tjaldi og allir taka undir. Við-
burðurinn verður í beinu streymi á 
fésbókarsíðu Hannesarholts.

Marína og Mikael í beinu streymi

Marína og Mikael verða í Hannesarholti. MYND/HANNESARHOLT
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COSTCO EFTIRRÉTTIR
KOMNIR Í EXTRA*

Kemur með Costco til þín...
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

* BREY
TILEG

T Ú
R

VA
L M

ILLI V
ERSLA

N
A

TIPIAK
36 FRENCH
MACARONS

3499
KR/PK 

BONNE
MAMAN

8 CHOCOLATE
MOUSSE

1699
KR/PK 

DELICI
6 SEA SALT

CARAMEL DESSERTS

1499
KR/PK 

DESSERT
ITALIANO

24 MINI DESSERTS

3499
KR/PK 

DESSERT
ITALIANO

6 TIRAMISÚ

2699
KR/PK 



S igrún Eldjárn er í hópi rit-
höfunda sem tilnefndir 
eru til Astrid Lindgren- 
verðlaunanna þetta árið. 
Nýjasta bók hennar er 
Gullfossinn, þriðja bókin 

um Sumarliða, Sóldísi og Karítas í 
þríleik sem hófst með Silfurlyklin-
um. Síðan kom Kopareggið og núna 
rekur Gullfossinn smiðshöggið.

„Kopareggið endaði snögglega 
og ekki seinna vænna að fá núna 
framhaldið og binda þannig enda á 
óvissuna,“ segir Sigrún. „Í Gullfoss-
inum f léttast saman ýmsir þræðir 
úr fyrri bókunum og persónur úr 
þeim birtast á ný eins og til dæmis 
konungur rustanna, konurnar í 
Kvennagjánni, sauðmeinlausi sölu-
maðurinn og fréttahaukur með 
rósóttan skýluklút, hoppandi um 
á kengúrupriki. Auk þess dúkka 
upp nýjar persónur. Karítas fer að 
leita að sjálfri sér og finnur bæði 
sig og glataðan ættingja. Sumarliði 
og Sóldís eignast lítinn bróður sem 
fær nafnið Sólon.

Þríleikurinn gerist í framtíðinni, 
þegar öll tæknin sem við erum 
vön í dag, virkar ekki lengur. Ekki 
símarnir né tölvur og tæki sem við 
tökum sem sjálfsögðum hlut. Það 
er ekkert rafmagn og öll slík tæki 
því óvirk. Bækur virka hins vegar 
alveg jafnvel og alltaf. Þær ganga 
nefnilega ekki fyrir rafmagni.

Söguhetjurnar mínar, Sóldís og 
Sumarliði, Karítas og Máni, þurfa 
að fást við alls konar knýjandi 
úrlausnarefni. Þau koma á lagg-
irnar skóla til að kenna krökkum 
og fullorðnum að lesa á ný og þau 
uppgötva verslunarmiðstöð sem 
sauðmeinlausi sölumaðurinn hefur 
sett á laggirnar. Þar er selt alls kyns 
gamalt og bilað dót sem hugsanlega 
mætti nýta á nýjan hátt. Þarna eru 
líka talsverðar pælingar um orku-
mál og hvernig hægt sé að búa til 
rafmagn á ný með vatns-, vind- og 
sólarorku. Latína kemur meira að 
segja örlítið við sögu.

Eins og nafnið gefur til kynna á 
stór og mikill foss sinn þátt í þess-
ari þriðju og síðustu bók. Hann 
skiptir máli sem vatnsforði, lífgjafi, 
hugsanlegur orkugjafi og svo síðast 
en ekki síst vegna fegurðar sinnar 
og tignarleika.

Í sögunni er líka dálítið tímaflakk 
á ferðinni þar sem strákur úr okkar 
samtíma villist inn í framtíðarheim 
Sumarliða og Sóldísar. Hann þarf að 
sinna þar mikilvægu verkefni áður 
en hann snýr aftur til síns tíma.”

Von í sögunum
Börn hafa áhyggjur af umhverfis-
málum. Hvernig vildirðu fjalla um 
þau mál í þessum bókum og hversu 
dökk má framtíðarsýnin vera?

„Í bókunum kemur ekki bein-
línis fram hvað það var sem olli 
því að allt fór í steik. En það er alveg 
hægt að gera sér ýmislegt í hugar-
lund. Ég vil alls ekki skrifa sögur 
sem valda börnunum áhyggjum. 
Þessi þríleikur er alls ekki þannig. 
Það er einmitt mikil von í þessum 
sögum. Þær eru skrifaðar til að 
vera skemmtilegar, spennandi og 
fyndnar en eiga líka að ýta svolítið 
við og fá okkur til að hugsa á nýjum 
nótum.“

Hvernig tilfinning er að skilja við 
þessar persónur?

„Það er góð tilfinning að skila 
fólkinu frá sér. Ég er ánægð með 
þau og sátt við hvernig þau ætla að 
sjá til þess að framtíðin verði bjart-
ari og betri. Það er líka alltaf gaman 
að hnýta endahnút á svona seríu og 
snúa sér að nýjum karakterum sem 
gera eitthvað allt annað.”

Án þess að þú upplýsir hvernig 
bókin endar, skilurðu þá við per-
sónurnar á góðum stað?

„Lesendur mínir þurfa alls ekki 
að hafa áhyggjur af Sóldísi og Sum-
arliða, Karítas og Mána. Og þeir 
þurfa heldur ekki að hafa áhyggjur 
af framtíðinni. Það glaðnar nefni-
lega yfir heiminum í lok þessa 
þríleiks. Litirnir verða skarpari, 
loftið hreinna, gróðurinn grænni 
og fólkið glaðara. Allt verður fal-
legra og betra!“

Mikilvægt starf
Silfurlykillinn hlaut Íslensku bók-
menntaverðlaunin. Skipti sú viður-
kenning þig máli?

„Sú viðurkenning, og allar aðrar 
sem ég hef fengið, skiptir mig 
miklu máli. Líka viðbrögð sem ég 
fæ frá lesendum, bæði börnum og 
foreldrum. Þau segja mér að ég sé 
á réttri braut og hvetja mig til að 
halda áfram. Mér finnst ég gegna 
mikilvægu starfi sem höfundur 
barnabóka og hvet fólk til að halda 
góðum bókum að öllum börnum. 
Ég hef nú skrifað og teiknað bækur 
fyrir krakka í heil fjörutíu ár og 
mér finnst ég eiginlega bara rétt 
vera að byrja.“

Ertu byrjuð á nýjum verkefnum?
„Já, ég er auðvitað löngu komin af 

stað með ný verkefni. Lífið heldur 
nefnilega áfram!“

ÞAÐ ER EINMITT 
MIKIL VON Í ÞESSUM 

SÖGUM. ÞÆR ERU SKRIFAÐAR 
TIL AÐ VERA SKEMMTILEGAR, 
SPENNANDI OG FYNDNAR EN 
EIGA LÍKA AÐ ÝTA SVOLÍTIÐ VIÐ 
OG FÁ OKKUR TIL AÐ HUGSA Á 
NÝJUM NÓTUM.

Það glaðnar yfir heiminum
Lokabókin í þríleik Sigrúnar Eldjárn um Sumarliða, Sóldísi 
og Karítas er komin út. Bækurnar gerast í framtíðinni þegar 
tæknin virkar ekki. Sigrún er tilnefnd til virtra verðlauna.

„Mér finnst ég gegna mikilvægu starfi sem höfundur barnabóka,“ segir Sigrún. FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

Sigrún myndskreytir bók sína, eins 
og fyrri bækurnar í þríleiknum.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR 

Váboðar 

Ófeigur Sigurðsson

Útgefandi:  Mál og menning 
Fjöldi síðna: 196

Smásagnasafnið Váboðar er fyrsta 
sagnasafn rithöfundarins Ófeigs 
Sigurðssonar. Sögur safnsins eru 
misjafnar, bæði að efni og gæðum, 
og fjalla um ólíkar persónur, oft í 
heldur undarlegum aðstæðum. 
Margar þeirra tengjast með ein-
hverjum hætti innbyrðis, aðrar 
alls ekki, en f lestar eiga þær það 
sameiginlegt að vera sveipaðar 
einkennilegri dulúð, sem í einstaka 
tilfellum magnast beinlínis upp í 
há klassa hrylling.

Þær sögur sem tengjast beint 
eiga sér sömu persónur og sögu-
svið; Ísland í framtíðinni, um eða 
eftir 2062. Þær fjalla um fugla-
skoðara sem halda í lítið sjávar-
þorp til að rannsaka 
ákveðna tegund máfs. 
Höf u ndu r i n n nær 
að sk apa nok k uð 
skemmtilegan f rá-
sagnarheim í kring-
u m þessar sög u r, 
sem skilja lesandann 
ef tir for v itinn og 
þyrstan í meira efni 
tengt sögusviðinu. 
Draumar og fuglar 
eru í raun gegnum-
gangandi stef í safn-
inu öllu og ef annað 
þessara fyrirbæra 
er ekki að finna í 
einhverri sögunni, 
hlaupa þar apar 
eða rauðir blettir í 
teppum í skarðið.

Inni á milli sumra smásagna í 
safninu hefur höfundur komið 
fyrir frásögnum af draumspökum 
mönnum. Þessar sögur þykja mér 
einna best heppnaðar í verkinu. 
Þeim er stillt upp eins og þjóð-
legum fróðleik, settum saman af 
sagnasafnara sem hefur f lakkað 
landshlutanna á milli og tekið við-
töl við draumspakt fólk. Þjóðlegur 
stíll þessara frásagna, sem eru 
samt af atburðum úr nútímanum 
og einstöku sinnum framtíðinni, er 
vel heppnaður og kemur skemmti-
lega út í skálduðum frásögnum af 
draumum.

Stíll annarra sagna safnsins er 
þá ágætlega heppnaður í f lestum 
tilfellum. Ein sagan er öll sögð í 
beinni ræðu manns á þingi eða 

ráðstefnu þar sem hann ávarpar 
gesti og er sú frásögn öll skrifuð 
á afar fornlegu máli. Viðkomandi 
þérar út alla söguna og er öll orða-
röð hans þá fornleg með meiru. 

Stíllinn er skemmtilegur í þess-
ari einu sögu en 
allt of oft var eins 
og hann smitaðist 
yfir í aðrar smá-
s ög u r s a f n si n s . 
Allt í einu var per-
sóna einnar þeirra 
farin að þéra, sem 
gerði hana heldur 
ótrúverðuga og varð 
stíll þeirra sumra 
á köf lum helst til 
hátimbraður.

Þegar litið er á 
verkið sem heild er 
hér á ferð ágætis safn 
nokkuð frumlegra og 
skemmtilegra smá-
sagna. Margar þeirra 
eru til þess fallnar að 

vekja ugg í brjósti lesenda en aðrar 
eru í léttari kantinum. Óljós tengsl 
þeirra og stef, sem virðast aðeins 
koma fyrir í stórum hluta þeirra 
en algerlega hunsuð í öðrum, gefa 
þó tilefni til að velta því upp hvort 
hér hafi ekki jafnvel verið á ferð 
grunnur að tveimur smásagna-
söfnum, sem við hefði mátt bæta 
og gefa út í sitthvoru lagi. Einnig 
voru sögurnar af fuglaskoðurunum 
nánast orðnar gott efni í byrjun að 
sjálfstæðri skáldsögu.
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Ágætlega 
heppnað safn dularfullra smá-
sagna, sem einhverjar fara út í að 
vera hryllingssögur. Fjölbreytt og 
frumlegt umfjöllunarefni.

Af draumum og fuglum

Ófeigur Sigurðsson rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fuglasmiðja verður í Hönn-
u narsaf ni Íslands í dag, 
fimmtudag, klukkan 13, en 

smiðjan fer fram í lifandi streymi 
frá facebook-síðu safnsins. Það er 
fuglasmiðurinn Sigurbjörn Helga-
son sem leiðir smiðjuna, en hann 
hefur undanfarnar vikur verið í 
vinnu stofu dvöl á Hönnunarsafn-

inu. Allir ættu að geta tekið þátt í 
að skapa fugla með Sigurbirni, en 
það eina sem þátttakendur þurfa 
að finna til eru tímarit eða pappír, 
skæri og límstifti. Þátttakendur eru 
hvattir til að deila myndum af fugl-
unum sínum á samfélagsmiðlum 
að lokinni smiðju merkt #fuglinn-
minn #hönnunarsafn.

Fuglasmiðja með Sigurbirni
Fuglasmiðja verður í Hönnunarsafninu. MYND/HÖNNUNARSAFN ÍSLANDS
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Veggmálning 10 l
Veggmálning fyrir stofur og herbergi. Fæst 
almött - glans 5, mött - glans 10 og hálfmött 
- glans 20. Hægt að blanda í mörgum litum. 
Þekur 6-8 m² á l.

13.995.-

25 cm .................................. 2.795.- 

Elite maxi rúllusett 18 cm
Rúllusett með málningarrúllu með 
handfangi, málningarrúllu og bakka. 
Tilvalið til að mála loft, veggi og gólf 
með.

1.795.-

bauhaus.is

Nú er rétti 
tíminn til að mála!

FILMUR FRÁ: 

1.495.-

1.295.-

Filmu 
uppsetningarsett
Sett með öllu sem þú þarft 
til að filma. Hnífur, plata til 
að pressa með svo ekki 
komi loftbólur.

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

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 til og með mánudeginum 26. október, meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

495.- 495.-

Fylliefni 
250 ml
Notast til að 
fylla minni 
göt og rifur á 
t.d. Múrstein, 
steypu og við. 
Hvítt.

Sveigjanlegt 
spartl 330 gr
Hentar á þurra fleti 
innanhúss. Spartlið 
sérstaklega 
hentugt í flestar 
viðgerðir s.s. í 
samskeyti.

Í BAUHAUS er hægt að blanda 

eftir litaprufu sem komið er með  
að heiman



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

08.00 Heimsókn
08.15 The Good Doctor 3
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Divorce
10.35 All Rise
11.15 Í eldhúsinu hennar Evu
11.35 Fresh off the Boat
11.55 Tveir á teini
12.35 Nágrannar
12.55 Golfarinn
13.30 Leitin að upprunanum
14.05 The Miracle Season
15.45 The Art of Racing in the Rain
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
19.05 Shipwrecked
20.00 Masterchef UK
21.00 LA’s Finest 2
21.45 NCIS. New Orleans
22.30 Real Time with Bill Maher
23.35 Eurogarðurinn
00.00 The Sandhamn Murders
01.30 Honour
02.20 Mr. Mercedes
03.15 Mr. Mercedes

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.05 Who Do You Think You Are?
22.05 Ríkið
22.25 Nashville
23.10 Roswell, New Mexico
23.50 Friends
00.15 Friends
00.35 Mom

11.20 Head Full of Honey
13.25 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
14.45 Road Less Travelled
16.10 Head Full of Honey
18.15 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
19.30 Road Less Travelled
21.00 We’re The Millers  Myndin 
fjallar um marijúanasala sem fær 
bláókunnugt fólk til að þykjast 
vera eiginkona hans, dóttir og 
sonur, til að hjálpa sér að smygla 
farmi af marijúana frá Mexíkó. 
22.45 Madame
00.15 Life and Death of John Gotti
02.00 We’re The Millers

08.50 Champions Tour Highlights
09.45 PGA Special. Must-See 
Moments
10.30 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Italian Open.
15.35 PGA Special. The Alamo
16.30 PGA Tour. The Cut  
17.00 LPGA Tour 2020  Útsending 
frá Drive On Championship..
20.00 PGA Highlights 2020
21.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá The Zozo Championship.
00.00 PGA Special. FedEx Cares 
Charity Challenge

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.30 Spaugstofan 2006 - 2007 
09.55 Price og Blomsterberg 
10.20 Gestir og gjörningar Sólon 
Íslandus
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna 
11.30 Heimaleikfimi 
11.40 Klofningur 
12.30 Drengjaskólinn 
13.00 Í blíðu og stríðu - Sambúð 
eða vígsla? 
13.30 Pricebræður elda mat úr 
héraði 
14.00 Maður er nefndur Sigurður 
Guðmundsson
14.35 Gettu betur 2017 MH - MR
15.45 Manstu gamla daga? Söngur 
og síld
16.25 Séra Brown 
17.10 Okkar á milli 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Allt í einum graut 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kveikur
20.45 Mamma mín. Morra mi
21.05 Þýskaland ‘86   
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin. Chicago PD  
23.05 Babýlon Berlín   
23.55 Trump-sýningin 
00.45 Kanarí
01.00 Kappræður Trumps og Bi-
dens  Donald Trump og Joe Biden 
mætast í kappræðunum fyrir for-
setakosningarnar.
23.50 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 Broke 
14.25 George Clarke’s Old House, 
New Home
15.15 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 Single Parents
20.00 Hver ertu? 
20.45 Tommy
21.35 How to Get Away with 
Murder 
22.20 Love Island 
23.15 The Late Late Show 
00.00 Blue Bloods
00.45 Law and Order. Special Vic-
tims Unit
01.30 Nancy Drew (2019) 
02.15 Charmed (2018)
03.00 Síminn + Spotify

08.55 Haukar - Valur  Útsending 
frá leik í Olís deild karla.
10.20 Seinni bylgjan - karla  Henry 
Birgir fer yfir stöðu mála í Olís 
deild karla.
11.25 KR - ÍBV 1999
11.50 Breiðablik - ÍA 2001
12.10 Fylkir - Þróttur 2003
12.35 ÍBV - ÍA 2001
13.00 FH - Fram 2003
13.15 FH - ÍA - 2004
13.40 Fylkir - ÍBV 2000
14.00 Breiðablik - Grindavík 2008
14.30 KR - Valur 1999
14.45 HK - Fjölnir 2008
15.10 Fylkir - ÍA 2006
15.30 FH - Keflavík 2008
16.00 KR - Fram 1997
16.25 Breiðablik - FH 12009
16.50 Valur - KR 2009
17.10 ÍA - Keflavík 2007
17.35 KR - Fylkir 2009
18.05 ÍA - KR 2003
18.30 Breiðablik - Keflavík 2001
18.55 Keflavík - KR 2008
19.20 Víkingur - Valur 2007
19.45 FH - KR 2007
20.10 Seinni bylgjan - karla
21.15 Stúkan - aukaþáttur  Guð-
mundur Benediktsson fer yfir 
stöðu mála í Pepsi Max deild karla.
22.30 Topp 5
00.15 Topp 5

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 Fuglahlátur 
mætir Stjörnunni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn
19.55 Sinfóníutónleikar
21.10 Veraldarvit verkfall, 
Hekla og Grænlandsjökull
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.05 Hellas Verona - Genoa
08.50 Real Madrid - Shakhtar 
Donetsk
10.30 Bayern München - Atletico 
Madrid
12.10 Manchester City - Porto
13.55 Ajax - Liverpool
15.35 Meistaradeildarmörkin
16.15 NFL Gameday 2020/2021

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  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 Sir Arnar Gauti  Arnar Gauti 
snýr aftur á skjáinn með umfangs-
mikinn lífstílsþátt sem tekur 
saman allt sem snýr að heimilum, 
hönnun, innlitum, matar- og veit-
ingahúsamenningu, arkitektúr og 
mörgu, mörgu fleiru.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

ÁFÖLLIN 
KENNDU MÉR 
ÆÐRULEYSI
Katrín Júlíusdóttir, nýjasti 

krimmahöfundur landsmanna, segir 

ótrúlega sögu sína í einlægu samtali við 

Sigmund Erni í Mannamáli kvöldsins. Hún 

talar um umsátrið á ráðherraárunum, 

reiðina og sorgina í hruninu, eldhnöttinn 

í maganum og óttanum við eigin 
tilfinningar. Hún segir frá hvernig 

hún tókst á við raunverulegan lífsháska: 

blóðtappann, brakkagenið og 

brjóstnámið.

Mannamál er á dagskrá 
kl. 20.00 í kvöld.
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AFMÆLISÚTGÁFA

KÖKUBÆKLINGURINN
ER KOMINN!

Þegar fyrsti kökubæklingur Nóa kom út árið 1992 
grunaði okkur ekki að þar værum við að skapa nýja 
hefð. En kökubæklingurinn sló í gegn og hefur allar 

götur síðan verið ómissandi handbók þeirra sem 
vilja gefa jólaundirbúningnum og öðrum góðum 
stundum gómsætt yfirbragð. 

Höfum það gott - bökum saman um jólin. 

BAKAÐ ÚR ÞVÍ BESTA Í NÆR 30 ÁR



Það er ekki hægt að segja 
annað en að þetta hafi 
verið viðburðaríkt ár 
hjá Bíó Paradís. Eftir að 
hafa þurft að loka í mars 
í fyrstu COVID-bylgju 

náðust samningar við ríki, borg og 
leigusala, sem tryggðu framtíð Bíó 
Paradísar á Hverfisgötunni áfram.

„Við fórum þá á fullt í að gera alls 
konar þarfar endurbætur á hús-
næðinu, rifum allt út úr anddyrinu 
og byggðum nýjan bar, bólstruðum 
sætin í sölunum og settum upp 
glæný tjöld og fengum splunkunýja 
sýningarvél í Sal 1, svo eitthvað sé 
nefnt. Þetta gerðum við allt með frá-
bæru teymi iðnaðarmanna og ekki 
síst sjálf boðaliða sem mættu hérna 
margar helgar í röð í sumar og lyftu 
algjöru grettistaki. Það er einmitt 
búið að vera svo magnað í gegnum 
þetta erfiða ár að finna stuðninginn 
og velvildina sem fólk ber til Bíó 
Paradísar,“ segir dagskrárstjóri bíó-
hússins, Áslaug Torfadóttir.

Gott að fá fólk í húsið
Bíóhúsið var opnað aftur um miðj-
an september, í kringum 10 ára 
afmæli Bíó Paradísar.

„Okkur langaði svakalega að 
halda bara risapartí og opna með 
stæl en aðstæður í samfélaginu 
buðu því miður ekki upp á það. En 
það verður gert seinna. En í staðinn 
fengum við tækifæri til að vinna 
með skipuleggjendum Skjaldborgar 
– hátíðar íslenskra heimildamynda, 
sem höfðu neyðst til að fresta hátíð-
inni tvisvar. Við gátum boðið þeim 
að vera með Skjaldborg í Bíó Para-
dís sem var mjög viðeigandi, þar 
sem Bíó Paradís hefur alltaf lagt 
áherslu á að styðja við íslenska 
heimildamyndagerð. Þannig að það 

var alveg frábært og gott að fá fólk í 
húsið aftur.“

Hún segir vel hafa gengið miðað 
við aðstæður.

„Við finnum að fólk er glatt að fá 
okkur aftur, en auðvitað hefur far-
aldurinn og hert samkomutakmörk 
sett okkur svolítið stólinn fyrir 
dyrnar með að keyra alveg aftur í 
gang á fullum hraða. En við vinnum 
auðvitað eftir reglum og erum sem 
betur fer orðin ansi sjóuð í að stokka 
upp hlutina með litlum fyrirvara.“

Sýningum hefur verið fækkað 
þannig að aldrei eru of margir í hús-
inu á sama tíma.

„Svo seljum við auðvitað mun 
færri miða á hverja sýningu og pöss-
um að gott pláss sé á milli sæta. Það 
er grímuskylda í sölunum og við 
erum með ókeypis grímur í sjopp-
unni ef fólk gleymir sinni heima. 
Svo er handspritt úti um allt og 
starfsfólkið þrífur alla snertif leti 
oft á dag. En við erum enn að sýna 
mjög skemmtilegar og spennandi 
myndir til dæmis frönsku mynd-
ina The Specials eftir leikstjóra The 
Intouch ables og Um hið óendan-
lega eftir Roy Anderson, sem hefur 
verið mjög vinsæll á Íslandi. Þann-
ig að það er enn hægt að koma í bíó 
og njóta áhugaverðra kvikmynda í 
öruggu umhverfi,“ segir Áslaug.

Norræn kvikmyndaveisla
Næst á dagskránni hjá Bíó Paradís 
er kvikmyndaveisla í tilefni Kvik-
myndaverðlauna Norðurlandaráðs.

„Þar sýnum við allar fimm mynd-
irnar sem eru tilnefndar, bæði í bíó 
og á netinu. Ástandið í heiminum 
hefur orðið til þess að kvikmynda-
bransinn allur hefur neyðst til þess 
að hugsa svolítið út fyrir kassann 
og finna nýjar leiðir til að koma 

myndum á framfæri. Auðvitað eru 
streymisveitur ekkert nýtt fyrir-
bæri, en það er nýtt að kvikmynda-
hátíðir séu farnar að færa sig að 
miklu leyti á netið. Flestar stærstu 
kvikmyndahátíðirnar eins og í 
Cannes og Toronto voru að miklu 
leyti á netinu í ár. RIFF gerði þetta 
einnig hérna með góðum árangri. 
Við viljum auðvitað bara að sem 
flestir geti séð þessar myndir þrátt 
fyrir samkomubannið. Þannig að 
nú verður hægt að kaupa sig inn á 
myndirnar í gegnum heimasíðu Bíó 
Paradísar,“ segir hún.

Kvikmyndaverðlaun Norður-
landaráðs voru veitt í fyrsta skipti 
árið 2002, á hálfrar aldar afmæli 
Norðurlandaráðs.

„Þau hafa verið veitt árlega um 
leið og önnur verðlaun ráðsins síðan 
2005. Íslenskar myndir hafa tvisvar 

hlotið verðlaunin, fyrst 2014 þegar 
Hross í oss hlaut þau og svo aftur 
2018 þegar Kona fer í stríð fékk þau, 
en báðar myndirnar eru í leikstjórn 
Benedikts Erlingssonar. Verðlaunin 
áttu að vera afhent í Reykjavík þann 
27. október við hátíðlega athöfn í 
tengslum við þing Norðurlandaráðs 
en COVID-19 setti strik í reikning-
inn þar eins og annars staðar,“ sen 
verðlaunin verða veitt í sérstakri 
sjónvarpsútsendingu á RÚV, þriðju-
daginn eftir helgi, ásamt öðrum 
verðlaunum Norðurlandaráðs.

Ein mynd er tilnefnd frá hverju 
Norðurlandi og segir Áslaug keppn-
ina einstaklega harða í ár.

„Þetta eru allt frábærar myndir. 
Bergmál eftir Rúnar Rúnarsson 
er tilnefnd fyrir Íslands hönd og 
er kannski sú sem sker sig mest úr 
í hópnum, enda er hún ekki með 

eiginlegan söguþráð, heldur bregður 
upp svipmyndum úr lífi Íslendinga 
í kringum jólin. Henni hefur gengið 
mjög vel á hátíðum úti og hlotið 
fjölda verðlauna þannig að það 
verður gaman að sjá hvort hún bæti 
við sig einum til á þriðjudaginn.“

Kvikmyndahátíð fyrir börn
Stefnt er á að halda alþjóðlega 
barnakvikmyndahátíð um leið og 
aðstæður í þjóðfélaginu leyfa.

„Henni höfum við þurft að fresta 
tvisvar. Hún verður líklegast að 
miklu leyti á netinu líka, því það er 
engin fjöldatakmörkun á internet-
inu. Þar sýnum við fjölbreytt úrval 
kvikmynda fyrir börn og unglinga, 
alls staðar að úr heiminum. Til 
dæmis er opnunarmyndin okkar 
hin danska teiknimynd Muggur 
og götuhátíðin, eftir skopmynda-
teiknarana Wulfmorgenthaler sem 
ef laust margir þekkja. Við erum 
búin að láta talsetja hana á íslensku 
þannig að allir ættu að geta haft 
gaman af henni. Svo erum við með 
nýjar evrópskar leiknar myndir, 
japanskar teiknimyndir, íslenska 
klassík, stuttmyndapakka og fleira 
og fleira.“

Áslaug segir kvikmyndahúsið 
ætla að bjóða upp á stutt kennslu-
myndbönd á netinu, í staðinn fyrir 
vinnustofur sem þau efndu vana-
lega til í tilefni Barnakvikmynda-
hátíðarinnar.

„Þessu verður öllu streymt af 
okkar eigin streymisveitu, Heima-
bíó Paradís, sem við erum á fullu 
að setja upp núna. Þar verða líka 
myndirnar okkar aðgengilegar, 
bæði gamlar og nýjar, svo hægt 
verður að fá Bíó Paradís-upplifun-
ina heim í stofu.“

Kvikmyndaveislan í tilefni Kvik-
myndaverðlauna Norðurlandaráðs 
hefst í dag í Bíó Paradís og á bio-
paradis.is. Hún stendur til og með 
mánudeginum.
steingerdur@frettabladid.is

Gott að fá Bíó 
Paradís aftur
Í dag hefst kvikmyndaveisla á vegum Bíó 
Paradísar í tilefni Kvikmyndaverðlauna 
Norðurlandaráðs. Þau átti að afhenda á 
þriðjudag hérna í Reykjavík en athöfninni 
var aflýst vegna COVID-heimsfaraldursins.

Bíó Paradís var opnað á ný þann 10. september. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐ FINNUM AÐ FÓLK 
ER GLATT AÐ FÁ 

OKKUR AFTUR EN AUÐVITAÐ 
HEFUR FARALDURINN OG HERT 
SAMKOMUTAKMÖRK SETT 
OKKUR SVOLÍTIÐ STÓLINN 
FYRIR DYRNAR. 
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*Náttúruleg innihaldsefni halda meira en 50% af náttúrulegri stöðu sinni eftir að hafa verið unnin, þ.m.t. vatn.

ANTI-AGE

 NATURALLY

GOOD

NÝTT

+
FYRIR ÖRYGGI

OG 
STÖÐUGLEIKA

1%99%

INNIHALDS EFNA 
AF NÁTTÚRULEGUM

UPPRUNA*
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Það stóð til að opna þriðju 
seríu listahátíðarinnar 
Ég býð mig fram á Hafn-
artorgi í dag, en vegna 
hertra aðgerða í sam-
komut a k mörk u nu m 

hefur opnuninni verið frestað um 
viku. Í ljós kemur svo hvort það 
gengur eftir. Ég býð mig fram er 
hugarfóstur dansarans Unnar Elísa-
betar Gunnarsdóttur. Hún segir að 
opnunin fari alltaf fram á endanum, 
þótt það verði að færa hana til vegna 
aðstæðna í þjóðfélaginu.

„Við erum enn þá að skoða hvort 
það sé möguleiki að opna í næstu 
viku. Sýningin er öll hönnuð út frá 
þessum COVID-reglum. Það er allt 
hólfað niður. Þetta er svokölluð 
ferðalagssýning. Fólk ferðast í fimm 
manna hópum innan um rýmið. Það 
eru engir snertif letir og allir eru 
með grímu. Þannig erum við bara 
að finna út úr þessu,“ segir Unnur 
Elísabet.

Stórleikur á klósettinu
Unnur hefur, líkt og áður kom fram, 
tvisvar áður staðið fyrir listahá-
tíðinni Ég býð mig fram. Í fyrstu og 
annarri seríu fékk hún listafólk til 
að semja örverk, sem hún svo flutti 
ein á sviði.

„Þá var ég í hraðaskiptingum, allt-
af að flytja nýtt og nýtt örverk. En nú 
er ég búin að snúa öllu við. Nú sem 
ég og leikstýri sýningunni og er með 
sextán flytjendur sem fara þá með 
verkin eftir mig. Það skapast alveg 
magnaður heimur. Áhorfendur 
flakka á milli þessara litlu stunda í 
lífinu, það er til dæmis ein klósett-
sena þar sem leikarinn á stórleik. “

Undirtitill hátíðarinnar í þetta 
skiptið er Á milli stunda og gerði 
Unnur Elísabet  lag með Krassasig 
samnefnt sýningunni sem fylgir 
verkinu. Tónlistarmyndband við 
lagið hefur vakið mikla athygli, 
enda frumlegt og skemmtilegt.

„Myndbandið tengist beint þema 
sýningarinnar. Sýningin heitir Á 
milli stunda, eins og lagið. Þetta 
fjallar um allar litlu stundirnar á 
milli stóru atburðanna í lífi okkar. 
Allt þetta sem okkur finnst ekki 
skipta máli: vaska upp, heimilis-
störfin, öll þessi litlu „móment“. En 
svo eru þessar stundir bróðurpartur 
lífs okkar, það sem skiptir mestu 
máli í raun. Akkúrat núna erum við 
svolítið föst í þessum millistundum, 
í þessu COVID-ástandi,“ segir hún 
og viðurkennið að það liti sýning-
una mikið.

Gjöfult samstarf
Lagið vann Unnur Elísabet líkt 
og áður kom fram í samstarfi við 
tónlistarmanninn Kristin Arnar 
Sigurðsson, einnig er þekktur sem 
Krassasig. Hann syngur lagið með 
henni.

„Hann kemur á seríu eitt af Ég býð 
mig fram á sínum tíma, bara sem 
áhorfandi. Hann var svo hrifinn að 
hann vildi fara í samstarf, hann bað 
mig um að kóreógrafera myndband 
sem hann var að gera fyrir hljóm-
sveitina sem hann er í, Munstur. 
Þannig hófst okkar samstarf. Svo 
var hann með sitt örverk í seríu tvö. 
Síðan höfum við unnið saman að 

alls konar verkefnum, hjálpumst 
að með ýmislegt. Nú erum við í 
okkar stærsta samstarfsverkefni til 
þessa, þar sem hann er að gera tón-
listina og leikmyndina fyrir Á milli 
stunda, og ég að leikstýra. Við erum 
svo bæði líka að flytja verkið,“ segir 
Unnur Elísabet.

Hún segist hafa sungið mikið í 
gegnum tíðina, en Á milli stunda sé 
fyrsta lagið sem er gefið út.

„En bróðir minn er tónlistarmað-
ur og ég hef verið mikið í kringum 
tónlist frá því að ég var lítil. En sjálf 
hef ég verið mest á sviði, á leiksvið-
inu, bæði þá að dansa og leika.“

Varð að fresta Veislu
Í myndbandinu leika svo allir flytj-
endurnir sem koma að sýningunni.

„Þau eru náttúrulega algjörir snill-
ingar og flest vön því að koma fram. 
Leikarar, sviðshöfundar, dansarar. 
Rosalega flottur hópur af listafólki. 
Við vorum með vikulegan hitting 
þar sem ég kenndi þeim  kóreóg-
rafíuna, þannig að tökurnar gengu 
eins og í sögu. Þau bara gjörsamlega 
negldu þetta.“

Unnur Elísabet er nýlokin við 
leikstjórnarnám, sem upphaflega 
fór fram á Spáni. Hún var á lokaönn-
inni þegar heimsfaraldurinn skall á 
og fór því lokasprettur kennslunnar 
fram netleiðis.

„Ég átti að vera þarna út ágúst en 
kom heim í mars. Það er ótrúlega 
sérstakt að vera að leika og leikstýra 
í gegnum Zoom, að flytja alls konar 
verk. En núna er ég búin að vera að 
vinna að því að kóregrafa fyrir verk-
ið Veislu, við vorum alveg að fara að 
frumsýna þegar þriðja bylgjan skall 
á. Vonandi verður Veisla sem fyrst,“ 
segir Unnur Elísabet hlæjandi.

Ég býð mig fram: Á milli stunda 
verður sýnt um leið og aðstæður 
í þjóðfélaginu leyfa. Hægt er að fá 
forskot á sæluna á og sjá einstak-
lega skemmtilegt myndband Unnar 
Elísabetar og félaga á YouTube.
steingerdur@frettabladid.is

Flakkað á milli  
litlu stundanna

Unnur Elísabet stendur fyrir listahátíðinni Ég býð mig fram, sem 
halda átti í þriðja skipti um þessar mundir. Undirtitill hátíðarinnar 

í ár er: Á milli stunda og gerði Unnur Elísabet stórskemmtilegt 
myndband í tengslum við verkið sem vakið hefur mikla athygli.

Unnur Elísabet heldur Ég býð mig fram nú í þriðja skiptið. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SÝNINGIN HEITIR Á 
MILLI STUNDA, EINS 

OG LAGIÐ. ÞETTA FJALLAR UM 
ALLAR LITLU STUNDIRNAR Á 
MILLI STÓRU ATBURÐANNA Í 
LÍFI OKKAR.

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.
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25%
afsláttur af  
inniljósum

25%
afsláttur af  
LED borðum

25%
afsláttur af 
útiljósum

25%
afsláttur af 
Curly ljósa- 

hringjum

Sjáðu öll  
tilboðin

 Nýtt

á byko.is

Verslaðu á netinu byko.is

Ljósadagar
Tilboðsverð

Abram 
Útiljós grátt, 8.5W ljós, 
LED 900 lumen. IP55.

8.246
51124626

Almennt verð: 10.995

20x12 
cm

Tilboðsverð

Messina  
Loftljós, 8 x E27 ljós.  
Perur fylgja ekki með.

15.424
52238896

Almennt verð: 20.565

86x56 
cm

Tilboðsverð

Curly  
45 cm ljósahringur, brass.

6.746
51880740

Almennt verð: 8.995

45 
cm

LED

Tilboðsverð

LED-borði 
LED-borði með öllu tilheyrandi, kemur í 
fjórum 50cm Lengjum sem er hægt að 
samtengja. (4000k Cool White).

6.596
51124126

Almennt verð: 8.795
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Verslun í Kringlunni

CORNY
PROTEIN BAR

45 G  

299
KR/STK
6644 KR/KG

Fyrir svanga
ferðalanga

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*GERIR KRAFTAVERK*
/ Fyrir DAGLEGT BRAUÐ /

Salötin & Hummusinn

Majónes, skinka, egg Majónes, hangikjöt, gulrætur, 
grænar baunir, egg

Majónes, túnfiskur, 
egg, chili mauk

Majónes, túnfiskur, 
egg og laukur

Majónes, rækjur, egg

SKINKU & 
EGGJASALAT

HANGIKJÖTS-
SALAT

CHILI
TÚNFISKSALAT

TÚNFISK-
SALAT

RÆKJU-
SALAT

Kjúklingabaunir, 
tahini, ólífuolía

Kjúklingabaunir, tahini, 
sólþurrkaðir tómatar

Kjúklingabaunir, ólífuolía, 
jalapeno, tahini, hvítlaukur

Olía, ferskt spínat, fersk basilíka, 
parmesan, kasjúhnetur, hvítlaukur

JALAPENO
HUMMUS

FERSKT
PESTÓ

KLASSÍSKUR
HUMMUSHUMMUS

Á ferð um landið í sumar 
heimsótti ég garðyrkjustöð 
á Norðurlandi sem fram-

leiðir grænmeti. Aðspurður sagði 
bóndinn að hann gæti framleitt 
mun meira ef verð á rafmagni væri 
lægra og verslanir myndu bjóða 
honum meira pláss í hillum. Stuttu 
síðar fór ég í verslun sem er stutt 
frá garðyrkjustöðinni. Þar voru 
að vísu tómatar frá bóndanum en 
annað grænmeti þar hafði ferðast 
allt að 3.000 kílómetra. Nýleg 
könnun í Þýskalandi leiddi í ljós að 
um 85% neytenda vilja kaupa mat-
væli úr nærumhverfinu. Bent hefur 
verið á að kolefnisspor matvæla 
stækkar með lengri aðflutningum, 
en allt að 10% af kolefnisspori 
grænmetis kemur frá flutningi 
þess. Ég er fylgjandi valfrelsi neyt-
enda og verkaskiptingu þjóða. En 
við þurfum að mínu mati að kunna 
betur að meta grænmeti úr næsta 
nágrenni okkar.

Nýlega kom fram að um 7,5 pró-
sent af rafmagni sem er framleitt 
í landinu er ekki notað. Er ekki 
þjóðráð að lækka verð á rafmagni 
til grænmetisbænda til að minnka 
kolefnisspor þjóðarinnar sem er 
eitt það mesta í heiminum mælt á 
hvern íbúa landsins?

Einnig var í fréttum fjallað um 
kolefnisspor í farþegaflutningum. 
Þar kom fram að flugmiði frá París 
til London kostaði aðeins um 20 
prósent af lestarmiða en væri með 
20-falt kolefnisspor lestarferðar-
innar. Að mínu mati er kolefnis-
kostnaður vöru vanmetinn og ætti 
að taka hann með í ákvörðun okkar 
neytenda við innkaup, alveg eins og 
við skoðum bensíneyðslu bíla eða 
sykurmagn í matvælum.

Fyrir nokkrum árum tókst að 
bjarga ósonlaginu með alþjóð-
legum aðgerðum. 

Í dag þurfum við átak í að 
minnka kolefnissporið okkar. 
Látum því (kolefnis-) spor vörunn-
ar hræða okkur!

Láttu sporin 
hræða 


