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Gráum og vindasömum gærdeginum tókst ekki að standa í vegi fyrir Gróttumönnum sem drifu sig í takkaskó og tilheyrandi búnað á fótboltaæfingu á Seltjarnarnesi í gær. Heilbrigðisyfirvöld hafa leyft æfingar á ný, en með ströngum skilyrðum – allir þurfa að virða tveggja metra regluna og sótthreinsa þarf boltann á milli allra æfinga. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Minna högg en í fyrri sveiflu
Starfsfólki hefur fækkað í öllum þremur megingreinum iðnaðarins síðan faraldurinn hófst samkvæmt
nýrri greiningu Samtaka iðnaðarins. Hagfræðingur segir að næstu ár gætu orðið drifin af vexti í iðnaði.
IÐNAÐUR Starfsfólki hefur fækkað
í öllum þremur megingreinum
iðnaðarins frá því að COVID-19
heimsfaraldurinn hófst samkvæmt
nýrri greiningu Samtaka iðnaðarins
(SI). Það er í mannvirkjagerð, framleiðsluiðnaði og hugverkaiðnaði.
Höggið er þó minna í mannvirkjagerðinni nú en í fyrri niðursveif lum vegna viðbragða stjórnvalda. Verði rétt á spöðunum haldið
getur iðnaðurinn orðið einn helsti
drifkraftur viðspyrnu eftir COVID
líkt og hann var eftir bankahrunið.
„Verði samkeppnishæfnin tryggð
getum við séð næstu ár drifin áfram
að stórum hluta vegna vaxtar í
iðnaði,“ segir Ingólfur Bender, aðal-

hagfræðingur SI. „Við höfum lagt
áherslu á nýsköpun og erum ánægð
með að sjá þær breytingar sem hafa
átt sér stað í starfsumhverfi hennar
hér á landi, sem skilar sér inn í
reksturinn og dreifist víðs vegar um
hagkerfið.“
Greiningin var gerð á störfum
á síðasta áratug. Stóri efnahagsvandinn nú sé töpuð störf í einkageiranum, en störfum hjá hinu
opinbera hefur fjölgað að hluta til
vegna átaksverkefna stjórnvalda.
Þeim sem starfa í einkageiranum
hefur fækkað um 19 þúsund á tólf
mánuðum fram til ágúst á þessu
ári og birtist það meðal annars í
því að 9 prósent vinnufærra eru

VELDU TRAUST
OG GAGNSÆI

Verði samkeppnishæfnin tryggð
getum við séð næstu ár
drifin áfram að stórum
hluta vegna vaxtar í iðnaði.
Ingólfur Bender,
aðalhagfræðingur SI

atvinnulaus, og fer að öllum líkindum fjölgandi í vetur. Leggst þetta
mjög mishart á greinarnar, fækkun
starfsfólks í ferðaþjónustu er 35
prósent en aðeins tæp 4 í sjávarútvegi. Heildarfækkun í greinum
iðnaðarins er 7 prósent, sem eru
3.400 töpuð störf.
Samkvæmt greiningunni fjölgaði störfum hlutfallslega meira í
iðnaði en flestum öðrum greinum
atvinnulífsins í síðustu efnahagsuppsveiflu. Árið 2019 störfuðu 44
þúsund manns í iðnaði, 10 þúsund
fleiri en árið 2010. Sem sagt, eitt af
hverjum fjórum störfum sem urðu
til á þessum tíma.
– khg / sjá síðu 6

Engar blikur á
lofti um stöðu
eigin fjár borgar
REYK JAVÍK Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri segir það koma skýrt
fram í áliti reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga að
borginni sé heimilt að taka uppgjör Félagsbústaða inn í samstæðureikning borgarinnar.
Engar blikur séu á lofti um eiginfjárstöðu borgarinnar. „Öllum er
það ljóst að gangverð gefur mun
betri upplýsingar um raunverulegt
verðmæti eignar heldur en afskrifað
kostnaðarverð, miðað við aðstæður á Íslandi. Ef það yrði ekki gert
myndi gagnsæið minnka og miklar
duldar eignir vera í bókum borgarinnar. Eitt af grundvallarhugtökum
reikningsskila er að þau gefi sem
gleggsta mynd af öllum stærðum,
þar á meðal eignum, skuldum og
eigin fé.“ – thg / sjá síðu 4

VETRARPAKKI AÐ VERÐMÆTI
370.000 KR. FYLGIR!

Mitsubishi Outlander PHEV Invite+

Tilboðsverð! 5.190.000 kr. *Mánaðargreiðslur frá 61.770 kr.
HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · www.mitsubishi.is

*m.v. bílalán í reiknivél Arion banka, 07.10.2020, 20% útborgun 1.078.000 kr. eða í formi uppítökubíls og láns til 84 mánaða
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Sigurvegari Íslensku barnabókaverðlaunanna

Veður

Austan 10-18 í dag og víða rigning
með köflum, talsverð úrkoma um
tíma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Lægir sunnan til í kvöld.
Hiti 2 til 7 stig. SJÁ SÍÐU 18

Laugavegur 31 er svipmikið og stórt
hús. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vill færa líf í
Laugaveg 31
FASTEIGNIR Kirkjuráð staðfesti á
fundi 3. september sölu á Laugavegi
31 sem í tæp þrjátíu ár hýsti Biskupsstofu í svokölluðu Kirkjuhúsi.
Viðskiptin voru ekki í höfn fyrr
en nú því kaupandinn, Valdimar
Kr. Hannesson og fjölskylda, þurfti
meðal annars að láta kanna ástand
hússins sem komið er til ára sinna.

Rut Guðnadóttir, sigurvegari Íslensku barnabókaverðlaunanna, sést hér á milli grímuklæddra foreldra sinna, Guðna Th. Jóhannessonar, forseta
Íslands, og Elínar Haraldsdóttur, viðskiptafræðings og listakonu. Verðlaunin fékk Rut fyrir fyrstu skáldsögu sína, Vampírur, vesen og annað tilfallandi. Þótt andlit þeirra séu að hluta til hulin verður ekki betur séð en að Guðni og Elín brosi stolt undir grímunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Laugavegur 31 er 1.542
fermetrar að stærð.

Lést í námu við
Þrengslaveg

Valdimar og fjölskylda hafa búið í
Þýskalandi að sögn Rúnars Ómarssonar, talsmanns þeirra. „Þau hafa
reynslu af því að gera upp slík fjölnota rými,“ segir Rúnar. „Það er
mikið talað um að minnkandi bílaumferð sé að skemma Laugaveginn
en þau sjá hins vegar tækifæri til
að gera eitthvað skemmtilegt og
hleypa lífi í þetta glæsilega hús.“
Kaupverðið er trúnaðarmál en
Rúnar segir það nú kirkjunnar að
gefa það upp kjósi hún svo.
Nokkuð er síðan Biskupsstofa
f lutti í safnaðarheimili Háteigskirkju og síðan í leiguhúsnæði í
Kartrínartúni. Er það ekki hugsað
sem framtíðarstaður fyrir þessa
höfuðskrifstofu Þjóðkirkjunnar.
Meðal annars hefur verið og er
enn til skoðunar að byggja nýtt
hús undir Biskupsstofu norðan við
Háteigskirkju. – gar

SLYS Karlmaður á sextugsaldri
fannst látinn í malarnámu suðaustanvert í Lambafelli við Þrengslaveg í
kringum klukkan sjö í gærmorgun.
Talið er að slysið hafi átt sér stað
einhvern tímann eftir klukkan 23
á miðvikudagskvöldið.
Maðurinn var stjórnandi jarðýtu
sem verið var að nota til að losa efni
og ýta fram af fjallsbrúninni. Jarðýtan féll fram af brúninni. Þegar
viðbragðsaðilar komu á vettvang
var maðurinn þegar látinn. Málið er
nú til rannsóknar hjá Lögreglunni á
Suðurlandi.
Veg farendu r sem fór u u m
Þrengslaveg á umræddum tíma eru
beðnir um að hafa samband við
Lögregluna á Suðurlandi í gegnum
síma, tölvupóst eða með því að
senda skilaboð á Facebook-síðu
lögreglunnar.
Lögreglan vill ekki veita frekari upplýsingar um málið að svo
stöddu. – ab

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

93.000

Íslendingar lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali.*

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

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

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Spiluðu fyrir Fallon
Hljómsveitin Of Monsters and Men kom fram í þætti Jimmy Fallon í nótt þar
sem hún frumflutti nýjasta lag sitt. Sveitin hefur nýtt hlé til að safna kröftum.
MENNING „Þetta var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni. Það
var komið mjög langt síðan við
komum fram síðast . Ég held að síðustu tónleikarnir hafi verið í Ástralíu í janúar rétt áður en það skall
allt á,“ segir Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söngvari og gítarleikari Of
Monsters and Men, aðspurð hvernig
það hafi verið að koma loksins fram
á ný.
Of Monsters and Men kom fram
í þætti Jimmy Fallon, The Tonight
Show, í nótt þar sem bandið flutti
meðal annars nýja lagið sitt, Visitor.
„Þetta var alveg smá erfitt, maður
dettur f ljótt úr æfingu í að koma
svona fram,“ segir Nanna hlæjandi
þegar hún var spurð hvort það hefði
verið eitthvert ryð í hópnum eftir
langa fjarveru.
„Þetta var í eitt af fyrstu skiptunum sem við flytjum Visitor. Yfirleitt er maður fyrir framan fólk að
slípa lagið en þetta var mjög gaman.
Svo stóð maður bara fyrir framan
myndavélina og þar kom ekkert
klapp á milli laga. Það var mjög sérkennilegt en þetta er ein leið til að
koma tónlistinni á framfæri,“ segir
Nanna um nýja leið tónlistarmanna
til að koma fram. Þau tóku lögin
upp í Iðnó.
„Við nýttum okkur hið fallega
rými í Iðnó og nutum aðstoðar
listamannsins Krassasig sem hannaði leikmynd fyrir okkur og stýrði
upptökunni. Við vildum setja púður
í þetta og gera þetta öðruvísi en á
sama tíma hafa smá sögu í þessu.“
Aðspurð hvernig þau hafi nýtt
frítímann það sem af er ári segir
Nanna að meðlimir Of Monsters
and Men hafi reynt að safna orku
en að tónlistin hafi aldrei verið
langt undan.
„Við höfum reynt að slappa svolítið af og safna orku en tónlistin
er ekki langt undan. Við erum líka
að vinna í tónlistinni með því að
að semja og leggja drög að nýjum

Sveitin nýtti sér rýmið í Iðnó fyrir flutninginn. MYND/AÐSEND

Þetta var alveg smá
erfitt, maður dettur
fljótt úr æfingu í að koma
svona fram.
Nanna Bryndís
Hilmarsdóttir,
söngkona og
gítarleikari

lögum inni í stúdíói,“ segir Nanna
sem segir að von sé á nýrri EP-plötu
frá sveitinni á næsta ári.
„Markmiðið var að gefa út EPplötu í tilefni tíu ára afmælisins
á þessu ári en hún frestaðist og
kemur út á næsta ári. Okkur fannst
við komast upp með að gera það á
næsta ári í ljósi alls þess sem hefur
gengið á á þessu ári.“
Nanna segir hljómsveitarmeðlimina bíða eftir því að faraldurinn

verði búinn áður en næsta tónleikaferð verður skipulögð.
„Við áttum að vera á tónleikaferðalagi út um allan heim á þessu
ári en svona fór þetta. Það er ekkert hægt að gera við þessu. Í fyrstu
reyndum við að endurskipuleggja
tónleika en það er erfitt að sjá langt
fram í tímann þessa dagana,“ segir
Nanna um framhaldið.
„Við erum búin að bóka okkur á
eitt festival en það verður örugglega barist um tónleikastaði þegar
það fer að létta til. Það er flesta farið
að klæja í fingurna að koma fram á
tónleikum.“
Sjálf eiga þau eftir að koma fram
á netinu einu sinni til viðbótar, í
það minnsta, á þessu ári. Of Monsters and Men kemur fram á Iceland
Airwaves sem fer fram með breyttu
sniði í ár.
„Við eigum eftir að koma fram á
Iceland Airwaves. Boltinn er aðeins
farinn að rúlla en með breyttu
sniði.“ kristinnpall@frettabladid.is

Lagersala

Frá 21. október - 28. október.

í vefverslun

Allt að 70% afsláttur og frí heimsending*
*ef verslað er fyrir 10.000 kr. eða meira
Fullorðnir

Þórsmörk úlpa
89.000 kr. 62.300 kr.

Dimmuborgir Gore Tex® dömujakki
55.000 kr. 16.500 kr.

Dyngja Dúnúlpa
55.000 kr. 38.500 kr.

Katla Gore Tex® úlpa
65.000 kr. 39.000 kr.

Esja Gore-Tex® Jakki
55.000 16.500 kr.

Langajökull Primaloft kápa
55.000 kr. 38.500 kr.

Grandi Neoshell Bomberjakki
35.000 kr. 17.500 kr.

Vatnajökull Powerfill jakki
39.000 kr. 27.300 kr.

Barnafatnaður og fylgihlutir

Langjökull vettlingar
9.000 kr. 6.300 kr.

Rán regnjakki
14.900 kr. 10.430 kr.

Kría íþróttataska
15.000 kr. 9.000 kr.

Fróði peysa
7.500 kr. 4.500 kr.

Bragi dúnúlpa
36.900 kr. 22.140 kr.

Magni kuldagalli
27.000 kr. 18.900 kr.

Kría heilgalli
8.900 kr. 5.340 kr.

Svanur Primaloft galli
18.900 kr. 13.230 kr.

Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Vegna aðstæðna er afgreiðslutími pantana lengri en venjulega. Birtist með fyrirvara um að ákveðnar vörur geta selst upp.
66north.is
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Snjóflóðasetur ekki í höfnina vegna snjóflóðahættu

Sóttvarnalæknir segir sigur á
veirunni hvergi nærri í höfn.

Tveir sjúklingar
í öndunarvél
COVID -19 Af þremur sjúklingum
sem liggja á gjörgæslu vegna
COVID-19 eru tveir í öndunarvél.
Þetta kom fram á upplýsingafundi
almannavarna í gær.
Alls eru nú 1.159 einstaklingar í
einangrun með virkt smit á landinu og sæta 2.542 sóttkví. 21 liggur
á sjúkrahúsi.
Í gær greindust alls 33 með innanlandssmit hér á landi sem er fækkun
frá fyrri dögum. Ísland er eitt fjögurra landa í Evrópu þar sem tíðni
daglegs smits og meðaltal síðustu
viku fer minnkandi.
Þrátt fyrir að faraldurinn sé í niðursveiflu varar Þórólfur Guðnason
sóttvarnalæknir við að sigurinn sé
hvergi nærri í höfn.
„Þetta er langhlaup eins og við
höfum sagt margoft áður og það er
ljóst að það þarf lítið út af að bregða
til að við fáum bakslag í faraldurinn
hér innanlands,“ sagði Þórólfur á
fundinum.
Þá greindust 17 smitaðir á landamærunum sem er óvenjuhá tala.
– atv

Góð afkoma
hjá Hofgörðum
VIÐSKIPTI Hagnaður Hofgarða ehf.
nam 947 milljónum króna árið 2019.
Félagið fjárfestir í hlutabréfum og
öðrum verðbréfum, bæði í skráðum
og óskráðum fyrirtækjum. Árið á
undan nam hagnaður félagsins 180
milljónum króna.
Helstu eignir Hofgarða eru hlutabréf í skráðum íslenskum félögum
svo sem í Marel hf. en gengisþróun
þess félags var mjög hagstæð á árinu
2019.
Af óskráðum íslenskum fyrirtækjum má nefna Bláa lónið en
Hofgarðar eiga 6 prósent í því félagi.
Heildareignir félagsins í lok árs
2019 námu um 2,7 milljörðum
króna samkvæmt efnahagsreikningi, skuldir voru 151 milljón króna
og eigið fé 2,5 milljarðar króna.
Eigandi Hofgarða er Helgi Magnússon. Félag í hans eigu á 82 prósent
hlutafjár í Torgi sem meðal annars
gefur út Fréttablaðið. – jþ

VESTFIRÐIR Hafnarstjórn Ísafjarðar
segir að nýju snjóflóðasetri sé ekki
hægt að koma fyrir í Flateyrarhöfn
vegna snjóf lóðahættu. Eins og
Fréttablaðið greindi frá í september er hópur fólks sem vill koma
setri upp á Flateyri til að fræða fólk
um þessa miklu náttúruvá. Upphaflega stóð til að koma því fyrir í
gömlu pakkhúsi í þorpinu en síðan
hafa komið upp hugmyndir um að
setja það í varðskipið Ægi.

Veðurstofa Íslands vinnur nú að
nýju hættumati fyrir Flateyri og
fleiri staði vegna þess að snjóflóðin
í janúar fóru yfir leiðigarða. Í ljósi
þess telur hafnarstjórn að ekki sé
tímabært að taka ákvarðanir um
framkvæmdir við höfnina.
Þá telur stjórnin einnig að plássið
í höfninni sé of takmarkað til að
koma varðskipinu þar fyrir undir
snjóf lóðasetur og auk þess væri
ekki hægt að koma því fyrir án fjár-

Reynt er að finna snjóflóðasetri
stað á Flateyri. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

stuðnings frá öðrum opinberum
aðilum. Telur hafnarstjórn þó um
áhugaverða hugmynd að ræða þó
að þessi útfærsla henti ekki.
Landhelgisgæslan hafði fyrir sitt
leyti tekið vel í hugmyndina um að
nota Ægi undir snjóflóðasetur. Ægir
hefur ekki verið í notkun um nokkurt skeið. Birgi Gunnarssyni, bæjarstjóra Ísafjarðar, hefur verið falið
að vinna málið áfram með þeim
sem vilja koma setrinu upp. – khg

Hafnar að eigið fé sé ofmetið

Borgarstjóri segir álit reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga ekki kalla á breytingar á framsetningu samstæðureiknings borgarinnar. Hann hafnar „sérviskulegum útúrdúrum“ við framsetningu.
REYK JAVÍK Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri segist ekki eiga von á
því að breytingar verði á meðferð
reikningsskila Félagsbústaða í samstæðu Reykjavíkurborgar í kjölfar
álits reikningsskila- og upplýsinganefndar sveitarfélaga um samstæðureikning Reykjavíkurborgar.
Hann segir að skýrt hafi komið fram
í álitinu að borginni sé heimilt að
taka uppgjör Félagsbústaða inn í
samstæðureikning borgarinnar.
„Þetta eru atriði sem endurskoðendur og endurskoðunarnefnd
borgarinnar hefur til skoðunar á
hverjum tíma en þessu hefur verið
nokkuð skýrt svarað. Í samræmi
við 39. grein ársreikningalaga eru
fjárfestingareignir Félagsbústaða
færðar við gangvirði í samanteknum ársreikningi Reykjavíkurborgar. Í álitinu kemur skýrt fram
að heimilt er að beita ofangreindu
ákvæði,“ segir Dagur.
Borgarstjórinn bendir einnig
á álit reikningsskilaráðs, sem er
önnur nefnd skipuð af iðnaðarráðherra, frá því fyrr á þessu ári. „Þar er
mælt með því að færa fjárfestingareignir á gangvirði óháð því hver tilgangur með eignarhaldi eignanna
er,“ segir hann. Dagur bætir við
að endurskoðunarnefnd borgarráðs muni fara yfir málið á næstu
dögum.
Í áðurgreindu áliti er tekið fram
að Reykjavíkurborg sé heimilt,
en ekki skylt, að taka ársreikning
Félagsbústaða óbreyttan inn í samstæðureikning borgarinnar. Það
sé þó háð þeirri forsendu að starfsemi Félagsbústaða sé skilgreind á
sviði fjárfestinga í fjárfestingafasteignum. Í lögum um ársreikninga
er hugtakið fjárfestingaeign skilgreind sem „fasteign, land, bygging
eða hluti byggingar, sem ætluð er til
öf lunar tekna, svo sem til útleigu
eða í öðru ágóðaskyni, en ekki til

Það er valinn
maður í hverju rúmi
þegar kemur að uppgjörum
og endurskoðun hjá borginni.
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir fjárfesta ánægða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

notkunar í rekstri eða, þjónustu“.
Dagur segir að í áðurnefndu
áliti reikningsskilaráðs komi fram
að mælt sé með því að færa fjárfestingaeignir á gangvirði, óháð
tilgangi þeirra. „Félagsbústaðir
hafa verið að fjárfesta gríðarlega á
undanförnum árum í samræmi við
húsn æðisá ætlun borgarinnar og
fjölgun félagslegra íbúða. Borgin á

því í gegnum Félagsbústaði næstum
því 5 prósent alls húsnæðis í Reykjavík,“ segir hann.
Einar S. Hálfdánarson, sem
átti sæti í endurskoðunarnefnd
borgarráðs, sagði að allar fasteignir
Félagsbústaða ætti að færa á afskrifuðu kostnaðarverði, til samræmis
við fasteignir borgarinnar sem tilheyra A-hluta borgarsjóðs.

Dagur segir að borginni sé heimilt að færa eignir Félagsbústaða
inn á gangvirði, að því gefnu að
matsaðferð Félagsbústaða sé hin
sama og samstæðureikningur gerir
ráð fyrir. Hann hafnar því að blikur
séu á lofti um eiginfjárstöðu borgarinnar. „Öllum er það ljóst að gangverð gefur mun betri upplýsingar
um raunverulegt verðmæti eignar
heldur en afskrifað kostnaðarverð,
miðað við aðstæður á Íslandi. Ef
það yrði ekki gert myndi gagnsæið
minnka og miklar duldar eignir
vera í bókum borgarinnar. Eitt af
grundvallarhugtökum reikningsskila er að þau gefi sem gleggsta
mynd af öllum stærðum, þar á
meðal eignum, skuldum og eigin fé.“
Dagur segir fjárfesta ánægða.
„Fjárfestar sem eiga skuldabréf
Reykjavíkurborgar og Félagsbústaða hafa verið mjög sáttir við að
fylgt sé alþjóðlegum reikningsskilareglum varðandi Félagsbústaði en
ekki einhverjum sérsmíðuðum
eða sérviskulegum útúrdúrum
sem gera ársreikninga ólæsilega
og ósambærilega við hefðbundin
uppgjör. Enda hafa ekki komið
óskir frá fjárfestum um að breyta
uppgjörsaðferðum Félagsbústaða,
þvert á móti. Fjárfestar hafa líka
verið mjög ánægðir með þá faglegu
styrkingu sem skipun endurskoðunarnefndar hefur haft í för með
sér. Það er valinn maður í hverju
rúmi þegar kemur að uppgjörum
og endurskoðun hjá borginnni.“

thg@frettabladid.is

DÁSAMLEGA
FYNDIN
Skemmtileg og spennandi bók skrifuð
af mikilli virðingu og næmi fyrir flóknum
tilfinningum sem fylgja unglingsárunum
Sigurvegari Íslensku barnabókaverðlaunanna 2020

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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GRILL

HAMBORGARINN
20%

NÝTT

afsláttur

30%

Einn sá besti

fita

Við kynnum til leiks glænýjan
hamborgara sem fer lengra en flestir
hamborgarar á markaðnum.
Klassískur hamborgari er venjulega
15-20% fita en við ákváðum að hækka
hlutfallið upp í 30%. Útkoman er
líklega einn besti hamborgari á
markaðnum í dag, gerður úr 100%
íslensku nautakjöti. Hann nýtur sín
hvað best grillaður, þar sem fituhlutfallið er hátt. Þú hreinlega verður að
smakka þennan!

LE

N S KT

T

N

AU TA KJ

Ö

ÍS

100 %

Grill hamborgarinn
2 x 130 g

Tilboð gilda út 25. október

599

Verð áður 749 kr/pk

NÝTT

Adirondack
Cola og orange soda

199

kr/pk

Monkey Bread- Ekta amerísk
kanilbrauð sem bráðnar í munni

999

kr/stk

kr/pk

Funyuns snakk

599

kr/pk

Verð áður 739 kr/pk

Verð áður 1.199 kr/pk

NÝTT

Herr´s ostapuffs
verð frá

599

Edward´s súkkulaðibaka

kr/pk

699

kr/pk

Verð áður 949 kr/pk

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.

Stonefire tilbúinn pizzabotn
2 stykki í pakka

399

kr/pk
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Togarinn Júlíus Geirmundsson.

Frystihúsið
hafnaði öllum
beiðnum
COVID -19 Hraðfrystihúsið Gunnvör hafnaði ítrekuðum beiðnum
sóttvarnayfirvalda um að frystitogaranum Júlíusi Geirmundssyni
yrði siglt í höfn. Síðar kom í ljós að
stærstur hluti áhafnarinnar hafði
veikst af kórónaveirunni
Þetta segir í yfirlýsingu frá Sjómannasambandi Íslands. Þar
kemur fram að umdæmislæknir
sóttvarna á Vestfjörðum hafi óskað
eftir því við útgerðina í byrjun
veiðiferðarinnar að skipið kæmi
í land vegna veikinda skipverja.
Beiðnin hafi síðan verið ítrekuð
en að útgerðin hafi hafnað þessum
beiðnum.
St jór n Sjóma nna sa mba nd s
Íslands segist líta viðbrögð útgerðarinnar alvarlegum augum og segir
þau ekki í samræmi við tilmæli sem
gefin hafi verið út í upphafi faraldursins. – eþá

Akureyringar
fylgdu ekki
settum reglum
AKUREYRI Lögreglan á Norðurlandi

eystra hefur undanfarna daga þurft
að hafa afskipti af smituðum einstaklingum og fólki sem átti að vera
í sóttkví.
Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, staðfestir í samtali við Fréttablaðið að
málin séu til rannsóknar en gat lítið
tjáð sig um þau að öðru leyti.
Fram kemur í stöðuskýrslu
almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra að embættinu hafi
borist tilkynningar um hugsanleg
brot á sóttkví, einangrun og sam
komubanni.
Páley segir að lögreglan hafi fram
að þessu verið dugleg að fylgja eftir
ábendingum um möguleg brot á
sóttvarnalögum en að engin þeirra
hafi endað með sekt eða bókuðu
broti.
Samkvæmt RÚV á Norðurlandi
eru nú 38 í einangrun á Norðurlandi eystra og 99 manns í sóttkví,
fækkað frá deginum áður. – eþá

Alls á að koma fyrir 71 hleðslustöð víðs vegar um borgina. Stæðin eru ætluð fólki sem á ekki sérstakt bílastæði við heimili sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kæra útboð á hleðslustöðvum
Ísorka hefur kært útboð Reykjavíkurborgar á uppsetningu hleðslustöðva til kærunefndar útboðsmála.
Ísorka bauð 25,5 milljónir króna en Orka náttúrunnar bauðst til að greiða borginni 113 þúsund krónur.
STJÓRNSÝSLA Ísorka hefur kært
útboð á uppsetningu hleðslustöðva
fyrir raf bíla í Reykjavík til kærunefndar útboðsmála. Farið er fram
á að felld verði úr gildi ákvörðun
Umhver f is- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar um að ganga
að tilboði Orku náttúrunnar, ON.
Málið er nú til meðferðar en kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu
í gær að samningaviðræður yrðu
ekki stöðvaðar, endanleg ákvörðun
liggur ekki fyrir.
Málið má rekja til samkomulags Reykjavíkurborgar, Orkuveitu
Reykjavíkur, sem er eigandi ON, og
Veitna, systurfyrirtækis ON, sem
undirritað var í fyrra um að koma
upp 71 hleðslustöð víðs vegar um
borgina til að þjóna raf bílaeigendum sem ekki hafa bílastæði á
eigin lóð.
Tilboðin í framkvæmdina voru
opnuð í ágúst, kostnaðaráætlunin

Við erum að borga
litla upphæð fyrir
að fá aðgang að landinu til
að setja upp stöðvar og selja
rafmagn á hleðslustöðvarnar.
Berglind Rán
Ólafsdóttir,
framkvæmdastýra ON

var upp á alls 10,8 milljónir. Knýr
ehf. átti hæsta tilboðið, rúmar 227
milljónir, þar á eftir koma Bílahleðslan ehf. með 85 milljónir
og Ísorka ehf. með 25,5 milljónir.
ON bauðst hins vegar til að greiða
borginni 113 þúsund krónur fyrir
að setja upp hleðslustöðvarnar.
Kæra Ísorku byggir á skilmálum

útboðsins um að bjóðendur uppfylli reglugerð um raforkuviðskipti
á opnunardegi útboðs. Sama dag
og útboðin voru opnuð, 20. ágúst,
komst Orkustofnun að þeirri niðurstöðu að ON bryti í bága við þá
sömu reglugerð.
Kæran byggir einnig á að Samkeppniseftirlitið hafi hafið formlega rannsókn á starfsháttum ON
varðandi sölu, uppsetningu og
þjónustu á hleðslustöðvum og
hleðslum fyrir raf bíla. Fer Ísorka
fram á að ON verði vísað frá þátttöku í útboðinu vegna þess.
Fram kemur í bréfi borgarinnar
til Ísorku að ON sé að bregðast við
úrskurði Orkustofnunar og hafi
beðið um endurupptöku. Í kjölfar
þessa bréfs var tilkynnt að borgin
hygðist ganga að tilboði ON.
Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra ON, segir að ástæðan
fyrir því að tilboð ON sé svo lágt sé

vegna þess að gert hafi verið ráð
fyrir slíkum möguleika í útboðinu.
„Við erum að borga litla upphæð
fyrir að fá aðgang að landinu til að
setja upp stöðvar og selja rafmagn
á hleðslustöðvarnar.“ Kærunefnd
útboðsmála hafi ákveðið að ekki
sé ástæða til þess að stöðva samningsgerð þar sem verkefnið sé ekki
útboðsskylt. Þá eigi ON eftir að
kaupa inn stöðvarnar og verði það
gert eftir þeim reglum sem við eiga.
Berglind tekur fram að verkefnið
sé mjög mikilvægt skref í innviðauppbyggingu fyrir raf bíla. „Það er
þröskuldur fyrir orkuskiptin að
heimili geti skipt út bensínbíl fyrir
raf bíl, það eru svo margir sem að
búa þannig að þeir eru ekki með
stæði,“ segir hún. „Með þessu geta
svokallaðir landlausir í hverfunum
hlaðið bílinn á nóttunni, þetta er
mjög mikilvægt verkefni.“
arib@frettabladid.is

Fækkun í mannvirkjagerð minni en í fyrri niðursveiflum
IÐNAÐUR „Fækkunin í mannvirkjagerð er minni en í fyrri niðursveif lum en þetta er ein sveif lukenndasta grein hagkerf isins,“
segir Ingólfur Bender, aðalhagfræðingur SI. „Mótvægisaðgerðir
í hagstjórn meðal annars í formi
aukinna innviðaframkvæmda hafa
mildað niðursveif luna í greininni.
Þess vegna sjáum við ekki jafnmikinn samdrátt nú og vanalega
þegar kreppir að. Þetta jákvætt en
innviðaframkvæmdir renna einnig
stoðum undir og undirbyggja hagvöxt til lengri tíma.“
Samkvæmt greiningu Samtaka
iðnaðarsins fjölgaði störfum hlutfallslega meira í iðnaði en f lestum
öðrum greinum atvinnulífsins í
síðustu efnahagsuppsveif lu. Árið
2019 störfuðu 44 þúsund manns
í iðnaði, 10 þúsund f leiri en árið
2010. Sem sagt, eitt af hverjum fjórum störfum sem urðu til á þessum
tíma. Síðan faraldurinn hófst hefur
verið 9 prósent fækkun í mann-

Mótvægisaðgerðir í
hagstjórn meðal
annars í formi aukinna
innviðaframkvæmda hafa
mildað niðursveifluna í
greininni.
Ingólfur Bender,
aðalhagfræðingur SI

virkjagerð, 7 prósent í framleiðslu
og 4 prósent í hugverkaiðnaði.
Nefnir hann að aðstæður hafi
verið á margan hátt góðar hér áður
en faraldurinn skall á, skuldastaða
hins opinbera góð, verðbólga og
verðbólguvæntingar við markmið
Seðlabankans. Þetta hafi gert það
að verkum að hægt hefur verið
að beita peningamálum og opin-

Starfsfólki í mannvirkjagerð hefur fækkað um 9 prósent á árinu. 7 prósent
fækkun er í framleiðslu og um 4 prósent í hugverkaiðnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI

berum fjármálum á kröftugri hátt
en í fyrri niðursveiflum til að milda
höggið.
„Við búum vel að því að geta
nýtt ríkisf jármálin til að örva

eftirspurn og skapa þá viðspyrnu
sem svo mikil þörf er fyrir,“ segir
hann. „Verðbólga hefur verið við
markmið og trúverðugleiki peningastefnunnar skapað svigrúm til

vaxtalækkana Seðlabankans. En í
fyrri niðursveif lum hefur gengislækkun og verðbólga verið mikið
vandamál.“
Ingólfur segist ánægður með
áherslu stjórnvalda á innviðauppbyggingu, nýsköpun og menntamál
og af hversu miklum þunga ríkisfjármálunum sé beitt til að takast
á við vandann. „Þetta eru lykilþættir við að skaffa atvinnulífinu
viðspyrnu í formi sterkrar samkeppnishæfni,“ segir hann.
Enn þá sé óvissan þó mikil og
nefnir hann sem dæmi að hagvaxtarspá næsta árs hafi verið að
lækka vegna þess að faraldurinn
hefur dregist á langinn. „Þetta er
erfiðara verkefni en leit út í fyrstu
og í því ljósi þarf að gera meira til
að tryggja viðspyrnu og fjölgun
starfa á ný,“ segir hann. „Atvinnuleysi er nú sögulega hátt og til
mikils að vinna að hér verði ekki
langtímaatvinnuleysi en það er
eyðileggjandi fyrir fólk.“ – khg

HÖRKU PLANKA

HARÐPARKET

Í BESTA GÆÐAFLOKKI / AC5
10, 12 og 14 mm þykkt

LANGIR OG BREIÐIR PLANKAR
MIKIÐ ÚRVAL OG GOTT VERÐ

Umhverfisvottað og með 24 stunda vatnsvörn

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Ágætlega búin undir stórar hamfarir
Rögnvaldur Ólafsson hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra segir íslenska almannavarnakerfið hafa marga kosti umfram kerfi
annarra ríkja. Í stuttu máli eigi almannavarnir að passa allt, líf, limi, náttúru og eignir. Skrifborðsæfingar eru reglulega haldnar.

M

aður er náttúrulega aldrei
hundrað prósent u nd irbúinn f y r ir
hvað sem er, en
við erum með býsna gott kerfi hér
á höfuðborgarsvæðinu og sterka
innviði og stærstu einingar viðbragðsaðila landsins á svæðinu,“
segir Rögnvaldur Ólafsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, um
mögulegar stærri náttúruhamfarir
á eða í námunda við stærsta þéttbýlissvæði landsins.
„Þetta er náttúrulega mjög virkt
svæði, Reykjanesið, og það getur í
sjálfu sér hvað sem er gerst. Það er
eitthvað sem við bara vitum af og
erum búin undir,“ segir Rögnvaldur.
Hann segir almannavarnir ávallt
vera á tánum og ekki síst þegar náttúran geri vart við sig eins og í vikunni. Viðbragðsáætlun hafi verið
virkjuð strax þegar skjálftavirknin
hófst undir Þorbirni og síðan hafi
allir viðbragðsaðilar verið að vinna
í sínum ferlum.
„Svo erum við búnir að halda
skrif borðsæfingar, eins og við
köllum það. Það eru í rauninni
svona stjórnstöðvaræfingar þeirra
sem geta þurft að taka ákvarðanir
og fara með samhæfingarhlutverk
til að æfa viðbrögð og ákvarðanir
í ýmsum aðstæðum,“ segir Rögnvaldur. Þær séu kallaðar skrifborðsæfingar af því fólk sitji í rauninni í
sætum sínum. Um hugarleikfimi sé
að ræða.

Víðtæk rýming ólíkleg
Aðspurður um samgöngukerfið og
mögulegar rýmingaráætlanir fyrir
svæðið segir Rögnvaldur fátt geta
valdið því að rýma þurfi allt höfuðborgarsvæðið.
„Það er svo gríðarlega ólíklegt að
til þess þyrfti að koma að það er eiginlega ekkert sem kæmi til greina,
nema kjarnorkuárás,“ segir Rögnvaldur. Vegakerfið myndi ekki anna
heildarrýmingu alls höfuðborgarsvæðisins. Hins vegar sé kerfið
talið geta annað því að rýma þurfi
einstök hverfi eða hverfishluta en
það myndi auðvitað kalla á stýringu
lögreglu og björgunarsveita á helstu
umferðaræðum.
Gerðar hafi verið rýmingaráætlanir fyrir höfuðborgarsvæðið sem
liggi fyrir.
Rög nva ldu r seg ir íslensk a
almannavarnakerfið hafa marga
sérstaka kosti og byggi á allrar

Þetta er náttúrulega
mjög virkt svæði,
Reykjanesið, og það getur í
sjálfu sér hvað sem er gerst.
Rögnvaldur Ólafsson

Almannavarnir hafa verið á tánum vegna jarðhræringa sem hófust undir Þorbirni síðasta vetur. Jarðskjálfti af
stærðinni 5.6 með upptök út af Krísuvík reið yfir á þriðjudag og fannst víða um land. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

hættu nálgun (e. all hasard approach) eins og það er stundum
kallað. „Það skiptir í rauninni ekki
máli hvaða veseni við lendum í, við
erum alltaf með sama kerfi til að
leysa það. Það er í rauninni alveg
ótrúlega sterkur og góður eiginleiki,“ segir Rögnvaldur. Í sumum
löndum þurfi menn að byrja á að
spyrja sig hver eigi fyrst að bregðast
við, hvort hættan sé á sjó, landi eða
lofti og þá getur jafnvel orðið einhver rekistefna um hver eigi að sjá
um samhæfingu í hverju tilteknu
tilviki, hver eigi að taka ákvarðanir
og hver beri ábyrgðina. „Við erum
alveg laus við þetta og getum gengið
beint til verks,“ segir Rögnvaldur.
Smæðin auðveldi líka margt því
boðleiðir hér séu stuttar.

Rögnvaldur er yfirlögregluþjónn hjá almannavörnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Eiga að passa allt
„Samkvæmt 1. grein almannavarnalaga eigum við að passa allt, ef
undir eru líf og limir, umhverfi eða
eignir. Þá skiptir engu máli hvaðan
váin kemur; hvort hún er farsótt,
af mannavöldum, náttúruvá eða
annað,“ segir Rögnvaldur og bætir
við: „Líka ef það er gat í kerfinu einhvers staðar og eitthvað sem þarf að
gera en enginn er að gera, þá eigum
við líka að grípa það, jafnvel bara til

að brúa bilið þar til réttur eða betri
aðili grípur boltann.“
Kvöðin sé hjá almannavörnum,
að passa að innviðirnir séu í lagi ef
um er að ræða líf og limi, umhverfi
og eignir.
Upplýsingagjöf til almennings
skiptir miklu máli í hamförum.
Þegar stór jarðskjálfti reið yfir fyrr
í vikunni lá vefur Veðurstofunnar
niðri í nokkrar mínútur vegna
snögglegs álags þegar tugir þúsunda

reyndu að komast inn á vefinn á
sama tíma.

Reynum að anda rólega
Rögnvaldur fagnar því að Veðurstofan hafi það á dagskrá sinni
að uppfæra og bæta vefinn hjá
sér. Hins vegar reyni starfsfólk
almannavarnadeildarinnar að
anda rólega þegar til dæmis stórir
skjálftar komi. „Því við vitum að þá
fer allt á fullt uppi á Veðurstofu í að

fara yfir gögn.“ Það sé handavinna
að finna upptök og og stærð skjálfta
því þótt vefurinn sýni niðurstöður
sjálfvirkra mæla taki nokkrar mínútur að hreinsa út rétta stærð.
Hlut verk Veðurstof unnar í
almannavarnakerfinu er að vakta
náttúruvá á landinu.
Þótt vefurinn frjósi eða falli niður
verður ekki misbrestur á vöktun.
„Veðurstofan sér um að vakta
fyrir okkur og lætur okkur vita ef
hún verður vör við eitthvað óeðlilegt. Við tökum þá samtalið og eftir
atvikum virkjum almannavarnakerfið ef þörf er á,“ segir Rögnvaldur.
Þótt vefurinn þeirra fari á hliðina,
verði ekki misbrestur á vöktun eða
samskiptum við almannavarnir.
„Við erum með beint númer sem
við getum alltaf hringt í fram hjá
kerfinu. Það var lengi sérstakur vír
– bara bein símalína sem lá á milli,
en það var lagt niður enda svo dýrt.
Þeir eru með tetra-talstöðvarsamband við okkur þannig að jafnvel
þótt símkerfið falli niður, þá er
beint samband okkar á milli.“
Um upplýsingagjöf til almennings segir Rögnvaldur að almannavarnir setji ávallt upplýsingar um
hamfarir bæði á vef- og Facebook
síðu almannavarna. „Facebook er
reyndar oftar fljótvirkari.“

Jafnar sig eftir COVID
Rögnvaldur hefur staðið í ströngu
undanfarna mánuði vegna heimsfaraldursins en var tekinn tímabundið út af þegar hann veiktist
sjálfur af veirunni.
„Það er skrítin tilfinning að hafa
verið með svona stórt verkefni lengi
í höndunum og svo er maður allt í
einu orðinn partur af tölfræðinni og
kominn hinum megin við borðið,“
segir Rögnvaldur. Hann er þó að
verða góður aftur. „Ég er bara orðinn nokkuð góður, búinn að vera
einkennalaus síðan um helgina og
verð vonandi útskrifaður bara núna
um þessa helgi,“ segir hann. Það
sama sé að segja um fjölskylduna
sem lagðist öll í pestina.
adalheidur@frettabladid.is

Þegar þú kaupir *ákveðin
Samsung QLED sjónvörp
hjá ORMSSON

2020

getur þú valið um að fá tölvuskjá, síma
eða kraftmikla skaftryksugu í kaupbæti!

Galaxy Note10
Lite Black

Jet 70 ofur kraftmikil
skaftryksuga

27” Bogin leikja- og
tölvuskjár Odyssey G7

*Tilboð gildir til 1. nóvember 2020 við kaup á QLED 2020 Q80T, 65” eða stærra ásamt Q90T, Q95T, Q800T, Q900T og Q950T í öllum stærðum.

SAMSUNG Q80T - Stærðir 65” til 85”
Glæsilegt QLED sjónvarp með Direct Full Array tækni
sem gefur enn betri liti á skjá.

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18
Laugardagar kl. 11-15

SAMSUNG Q800T - Stærðir 65” til 82”
8K Gervigreind tækisins sér um fullkomna uppskölun á
öllu efni.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800
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Þróunin á
skuldabréfamarkaði að
undanförnu
ætti að vera
flestum
tilefni til að
staldra við.

rafan um aukin ríkisútgjöld er stöðug.
Sveitarfélögin, með Reykjavíkurborg
í broddi fylkingar, kalla meðal annars
eftir hundrað milljörðum frá ríkissjóði
og Seðlabankanum – í formi styrkja
og lána á niðurgreiddum vöxtum – og
flestar hugmyndir um hvernig megi leita leiða til hagræðingar í opinberum rekstri mæta mikilli mótspyrnu.
Þingmaður VG afgreiddi þannig í vikunni nýútgefið rit
Viðskiptaráðs, þar sem settar eru fram hófsamar tillögur um hvernig megi forgangsraða í ríkisfjármálum
til stuðnings verðmætasköpun og nýta fjármagn hins
opinbera betur, sem „úrelta hugmyndafræði nýfrjálshyggjunnar [...] frá því fyrir hrun.“ Ekki er að sjá að
margir hafi áhyggjur af því hvaða áhrif þúsund milljarða skuldsetning ríkissjóðs á komandi árum, sem þarf
að fjármagna með lántökum á markaði, kunni að hafa á
hagvaxtarhorfur og vaxtabyrði skattgreiðenda.
Enginn er að tala fyrir blóðugum niðurskurði nú þegar
við stöndum frammi fyrir versta efnahagsáfalli í hundrað
ár. Ríkisstjórnir og alþjóðastofnanir, meðal annars AGS
og OECD, hafa flestar dregið þann lærdóm eftir fjármálakreppuna 2008 að rétta leiðin í viðreisn hagkerfa sé ekki
að ráðast í harkalegar aðhaldsaðgerðir – hækkun skatta
og minni opinber útgjöld – heldur að örva hagvöxt með
því að ýta undir eftirspurn og auka opinberar fjárfestingar. Sömu leið á að fara hérlendis, eins og fjármálaáætlun
stjórnvalda ber merki um, og útlit er fyrir að fjárlagahallinn verði talsvert meiri en í nágrannaríkjum, enda hefur
ríkissjóður orðið fyrir miklu tekjutapi samhliða gríðarlegu og varanlegu framleiðslutapi í hagkerfinu.
Ríkið mun því augljóslega – og um það deila fáir –
gegna lykilhlutverki við að milda höggið fyrir fólk og
fyrirtæki og um leið skapa forsendur fyrir viðspyrnunni.
Það skiptir hins vegar máli í hvað fjármunirnir fara. Mikill og viðvarandi hallarekstur, vegna enn meiri rekstrarútgjalda til handa opinberum stofnunum, er ósjálfbær
og mun ekki skapa þann hagvöxt sem nauðsynlegur
verður svo ríkissjóður geti staðið undir aukinni skuldsetningu. Annað gildir um opinberar fjárfestingar en þær
þurfa engu að síður, rétt eins og kom fram í máli bankastjóra Englandsbanka í liðinni viku, að fara í verkefni
sem skila viðunandi arðsemi og búa þannig í haginn fyrir
hagvöxt framtíðarinnar – að öðrum kosti munum við fá
reikninginn til baka í formi hærri vaxta, niðurskurðar
og skattahækkana. Ólíkt því sem margir halda er úthald
ríkissjóðs nefnilega ekki takmarkalaust og skuldasöfnun
hans verður að linna eins fljótt og auðið er.
Þróunin á skuldabréfamarkaði ætti að vera flestum tilefni til að staldra við. Áhyggjur af því hvernig fjármagna
eigi gríðarlegan hallarekstur ríkissjóðs og sveitarfélaga,
ásamt þrýstingi stjórnmálaafla á enn meiri útgjöld án
þess að nokkur ráðdeild komi á móti, hefur valdið því
að langtímavextir á markaði – grunnur fyrir vaxtakjör
heimila og fyrirtækja – hafa snarhækkað á örfáum vikum
og eru komnir á sama stað og í janúar. Sú þróun er grafalvarleg og skýtur skökku við, enda hafa stýrivextir Seðlabankans á sama tíma lækkað úr 3 prósentum í 1 prósent.
Árlegur vaxtakostnaður ríkisins miðað við núverandi
fjárlagafrumvarp stefnir af þeim sökum í að verða yfir 2
prósent af landsframleiðslu, eða um 60 milljarðar, sem er
á pari við Grikkland. Það er óásættanlegt og við því þurfa
stjórnvöld að bregðast.

Weber Pulse
Rafmagnsgrill

Weber salurinn
Skútuvogi 1h
(inng. frá Barkarvogi)
Sími: 58 58 900

Frá degi til dags
Fótur og fit
Það er allt tjúllað vegna hatursog kynþáttaeinkenna sem
lögreglumaður var myndaður
með. Yfirstjórn lögreglunnar
er miður sín, dómsmálaráðherra æfur, lögreglumenn
skilja ekki neitt en segja að
Þórhildur Sunna eigi að segja af
sér. Stjórn lögreglunnar skipaði
öllum að taka öll einkenni af
búningunum, nema lögreglumerkið, í framhaldinu. Sumir
hafa áhyggjur af því að betra
sé að hugarfarið sé einkennt á
búningunum heldur en að einkennin séu fjarlægð.
Inni í litlu húsi
Ellefu sóttu um starf framkvæmdastjóra skrifstofu
bankastjóra Seðlabanka
Íslands, sem er mögulega
lengsta starfsheiti sem fyrirfinnst. Í hópnum kennir ýmissa
grasa eins og búast má við. En
það hefur líklega ekki þótt fært
annað en að skrifstofu bankastjórans stýri að minnsta kosti
einn framkvæmdastjóri. Verkefnin eru örugglega fjölbreytt
og krefjandi enda í mörg horn
að líta. Í starfsreglum bankans
kemur skrifstofa bankastjórans
einu sinni fyrir. Þar er lýst að
hún hafi yfirumsjón með framkvæmd reglna um umboð til að
skuldbinda bankann. Vafalaust
er miklu meira samt að gera hjá
framkvæmdastjóranum. Það
þarf að ljósrita og svona. Ætli
bíll fylgi starfinu?

Æ fleiri þurfa sérkennslu

S
Kolbrún
Baldursdóttir
borgarfulltrúi
Flokks fólksins

Engin
heildstæð
stefna er til í
sérkennslumálum í
Reykjavík
og ekki
liggja fyrir
markvissar
rannsóknir
á skólastarfi
og sérkennslu.

ú staðreynd að árangur íslenskra barna í lestri
hefur versnað á sér sennilega rætur í mörgum
þáttum. Íslensk börn standa verr að vígi í lestri og
lesskilningi samanborið við nágrannalönd. Samkvæmt
PISA 2018 lesa um 34% 14-15 ára drengja sér ekki til
gagns og 19% stúlkna. Samkvæmt Lesskimun 2019 les
aðeins 61% barna í Reykjavík sér til gagns eftir 2. bekk.
Hlutfall barna sem er í sérkennslu hefur haldið áfram
að hækka en það var 26% árið 2011 og er um 30% 2020.
Hópur nemenda er að fá viðvarandi sérkennslu utan
bekkjar í ákveðnum námsgreinum, stundum alla skólagönguna, ýmist marga tíma á viku eða fáa. Sumum
nemendum nægir að vinna í litlum hópum með
stuðningi þar sem þau fylgja samt bekkjarnámsefninu.
Engin heildstæð stefna er til í sérkennslumálum í
Reykjavík og ekki liggja fyrir markvissar rannsóknir
á skólastarfi og sérkennslu. Því er ekki vitað hvort
sérkennsla eða annars konar stuðningur sé að bera
tilætlaðan árangur. Skortur er á yfirsýn og skýrum
mælanlegum markmiðum. Ef sérkennsla á að vera
markviss verður hún að byggja á mati og greiningum.
Fjöldi tilvísana á bið eftir greiningum og viðtölum til
skólasálfræðinga eru nú um eitt þúsund.
Í svörum skólayfirvalda við fyrirspurnum borgarfulltrúa Flokks fólksins um þessi mál kemur fram að í
þeim skólum sem hafa menntaða sérkennara eru námslegar greiningar á einstökum nemendum gerðar. Ekki
er hins vegar vitað hvernig málum er háttað í skólum
sem hafa ekki menntaða sérkennara.
Á fundi borgarstjórnar 20. október síðastliðinn
lagði borgarfulltrúi Flokks fólksins fram tillögu um
að borgarstjórn fari þess á leit við Innri endurskoðun
að hún geri úttekt á sérkennslu leik- og grunnskóla í
Reykjavík. Tillögunni var breytt í málsmeðferðartillögu um að vísa henni í vinnuhóp sem skoðar þessi
mál. Fátt var annað að gera en að samþykkja það þótt
það komi ekki í staðinn fyrir heildstæða úttekt gerða af
óháðum aðila eins og innri endurskoðanda.
Innri endurskoðun hefur faglegt sjálfstæði í störfum
sínum gagnvart allri stjórnsýslu borgarinnar og getur
því ákveðið að gera þá úttekt sem lögð var til.
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Og erum við þá ekki bara góð?
Í DAG
Þórlindur
Kjartansson

Er ekki miklu líklegri sú
skýring á öllu þessu veseni að um vangá og hugsunarleysi hafi verið að ræða
heldur en nokkuð annað?
Það þarf enginn að kalla
neinn rasista og enginn ætti
að þurfi að bera af sér sakir
um að vera rasisti.

A

Óteljandi gryfjurnar
En í grunninn þá vill maður
auðvitað helst að öllum líði bara
sem best. Reyndar tel ég mig ekki
þekkja neinn sem sækist beinlínis
eftir því að valda öðrum vanlíðan,
þótt það sé vissulega líka rétt að
ég þekki heldur engan sem hefur
aldrei slysast til að vera særandi og
meiðandi í garð annarra. Og það
þarf ekki einu sinni að vera þannig
að maður freistist í eigin vanlíðan
til að lemja frá sér. Meira að segja
hið orðvarasta, dagfarsprúðasta og
velviljaðasta fólk getur orðið þess
valdandi að einhverjum öðrum
líði illa. Kannski þarf bara að segja
brandara sem einhverjum þykir

ósmekklegur, minnast á ósamstæða sokka, tala kannski óvarlega
um einhvern sem maður „vissi ekki
að væri frændi þinn“ og svo mætti
lengi telja. Þær eru óteljandi gryfjurnar sem hægt er að falla í annað
hvort alveg óviljandi eða af því
maður sýnir ekki nægilega gætni.
Og þetta snýst ekki bara um
„gerandann“. Stundum er maður
sjálfur þannig stilltur að góðlátlegt
grín kemur manni úr jafnvægi. En
aðra daga er sama hvaða svívirðingagusur ganga yfir mann. Ekkert
dugir til þess að raska ró manns.
Þannig að orð eða gjörð sem gæti
fengið að fljóta athugasemdalaust
til sjávar einn daginn, gæti sett alla
tilveru manns sjálfs eða einhvers
annars úr skorðum hinn daginn.
Þetta er allt svo misjafnt—og á
hverjum degi sannast oft vísidómsorðin úr Einræðum Starkaðar, að
þel geti snúist við atorð eitt og að
aðgát skuli höfð í nærveru sálar.

Að særa og særast
Og þegar manni sárnar eitthvað
sem sagt er við mann þá horfir
maður oftast fyrst á það útfrá
sjálfum sér. Það er mjög eðlilegt.
Maður stendur auðvitað alltaf
næst sjálfum sér. Ef einhver segir
eitthvað ömurlegt við mig eða um
mig þá finnst mér ég eiga skilið að
fá samúð; en það merkilega er að

úúú ...

þegar ég gerist sjálfur sekur um að
móðga eða særa einhvern annan
þá líður mér oftast eins og það sé
ég sem eigi skilið að fá samúð ekki
síður en sá sem varð fyrir barðinu
á mér. Ég veit það nefnilega inni
í sjálfum mér að oftast meinti ég
ekkert illt með því og gerði það
alveg óvart—og þess vegna eigi ég
skilið að vera fyrirgefið. Eða—ef
ég meinti raunverulega illt með
því sem ég sagði eða gerði—þá
finnst mér eins og fólk mætti mjög
gjarnan sýna því skilning að slíkt
er alls ekki í samræmi við það sem
ég gjarnan hefði viljað, og að mér
líði reyndar oftast nægilega illa
yfir frumhlaupi mínu að líklega sé
það ég sjálfur sem standi verr eftir.
Svona getur maður verið sjálfhverfur.

Tíska tíðarandans
Kannski er það þess vegna sem ég
átt erfitt með að temja mér þá tísku
tíðarandans að móðgast einna
helst fyrir hönd annarra. Þar með
er ekki sagt að ég geti ekki reiðst
yfir órétti sem aðrir eru beittir;
því það get ég sannarlega og finnst
mikilvægt að sem flestir geri. En
að móðgast mjög heiftarlega yfir
yfirsjónum, móðgunum og því sem
kallast ör-áreitni (micro-aggression) á ég erfiðara með. Raunar
finnst mér að það sé einmitt gagn-

draugapizza!
Pssst...
Þú finnur allt á einum
stað í næstu Krónu
verslun.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

legt hlutverk þeirra sem standa
utan við vettvang móðgana og
móðgunargirni að horfa með
örlítilli fjarlægð á atburðarásina
og taka ekki þátt í að espa upp einhvern óskapnað úr smámálum.
Þó er það orðið býsna algengt að
fremur smávægilegur fótaskortur
á tungu eða penna geti leitt til þess
að jafnvel hið grandvarasta fólk fái
yfir sig yfirgnæfandi hneykslunaröldu og sé jafnvel bannfært. Fjölmiðlar taka nú til dags nánast allir
þátt í slíkum galdrabrennum með
einum eða öðrum hætti. Víða um
heim eru dæmi um að fólk missi
æru sína og lífsviðurværi út af
kæruleysislegu tali eða stundarbilun í dómgreindinni. Allajafna
finnst mér slík málalok ekki vera
sérlega sanngjörn og enn síður
gagnleg.

Merkilegt lögreglumál
Þrátt fyrir jarðskjálfta, farsóttir
og veðurofsa mætti ætla að það
merkilegasta sem gerst hafi á
Íslandi í vikunni tengist merkjum
sem lögregluþjónn hafði á búningi
sínum fyrir þremur árum. Ekkert
hefur komið fram sem bendir til
annars en að sú með merkin sé
hin ágætasti vörður laganna. Hún
var reyndar svo óheppin að verða
fyrir linsu ljósmyndara við störf
sín fyrir þremur árum og lenda í
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uðvitað á maður alltaf að
vera tillitssamur og tala vel
um og vel til fólks. Kannski
á sá sem maður hittir slæman dag
og má ekki við leiðindum. Maður
á að hugsa sig tvisvar um áður en
maður er snúðugur við einhvern
af því dagurinn í dag gæti einmitt
verið sérstakur fyrir þann sem
maður hittir—hver veit, kannski
á hann afmæli í dag. Ekki myndi
maður vilja skemma það bara af
því maður sjálfur er pirraður.
Og auðvitað vill maður ekki að
neinum líði illa. Og sérstaklega
vill maður ekki sjálfur verða þess
valdandi að koma einhverjum úr
jafnvægi. Samt er maður alltaf að
lenda í því að segja eitthvað, skrifa
eitthvað eða gera eitthvað klaufalegt sem getur valdið fólki hugarangri og það er algjörlega án þess
að maður meini eitthvað ljótt með
því. Og jú, þótt ég segi að auðvitað
vilji maður ekki að neinum líði illa
þá getur það nú samt komið fyrir
mann að vilja segja eitthvað leiðinlegt—að maður brjóti viljandi af
sér. En það er reyndar oftast af
því að maður er sjálfur reiður eða
pirraður eða finnst eins og manni
sé ógnað á einhvern hátt.

myndabanka dagblaðs. Við nánari
athugun hefur komið í ljós að
þessi lögregluþjónn bar merki sem
mörgum þykja býsna ósmekkleg
og myndu klárlega vekja óhug ef
rökstuddur grunur væri um að hún
væri ekki vönd að sinni virðingu í
starfi.
En hjá flestum sem taka þátt
snýst stormurinn ekki á nokkurn
hátt um störf hennar eða störf
íslensku lögreglunnar. Þar má vafalaust mjög margt bæta—en heilt
yfir þá virðist hæpið að ætla að
ástæða sé til þess að skrímslavæða
íslensku lögregluna, jafnvel þótt
víða í Ameríku sé mikið um fauta í
löggubúningum.

Komm-on
Er ekki miklu líklegri sú skýring á
öllu þessu veseni að um vangá og
hugsunarleysi hafi verið að ræða
heldur en nokkuð annað? Það
þarf enginn að kalla neinn rasista
og enginn ætti að þurfi að bera af
sér sakir um að vera rasisti. Með
einfaldri ábendingu um að þessi
merki geti túlkast sem meiðandi
þá hefði verið hægt að segja bara
„sorrí, takk fyrir ábendinguna, ég
tek þetta niður“ og allir hefðu getað
haldið áfram reynslunni ríkari. Og
kommon, þingmaðurinn sem fer
fremst í flokki hinna hneyksluðu á
ekki að þurfa að svara áskorunum
um afsögn.
Þarf virkilega að fara í þessar
skotgrafir út af máli þar sem eðlilegast hefði verið að reyna tala
saman í rólegheitum og segja svo:
„Höfum við ekki um svo margt
mikilvægara að hugsa? Og erum
við þá ekki bara góð?“

Mmm ...
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Lars lentur í hvirfilbyl í Noregi
Framtíð Lars Lagerbäck sem þjálfara norska karlalandsliðsins er í nokkurri óvissu. Noregi mistókst að
tryggja sér sæti á EM á dögunum og þá hafa deilur hans við eina af stjörnum liðsins ratað í fjölmiðla.

Ungstirnið Fati. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Baðst afsökunar
á rasískum
orðum um Fati
FÓTBOLTI Spænskur blaðamaður
hefur beðið Ansu Fati, ungstirni
spænska karlaliðs knattspyrnuliðsins Barcelona, afsökunar á ummælum sem hann lét falla um framherjann í grein sinn um 5-1 sigur
Katalóníuliðsins gegn Ferencvaros
í fyrstu umferð riðlakeppninnar í
Meistaradeild Evrópu í vikunni.
Fati sem er einungis 17 ára gamall skoraði eitt marka Barcelona í
leiknum og lagði upp annað. Blaðamaðurinn líkti Fati við svartan
götusala sem hlypi eins og fætur
toguðu þegar lögregluna bæri að
garði í umfjöllun sinni um leikinn.
Antoine Griezmann, samherji
Fati hjá Barcelona, vakti athygli á
þessu á Twitter-síðu sinni þar sem
hann sagði Fati eiga skilið virðingu
sem manneskja og kynþáttafordómar og ókurteisi í samskiptum
ættu ekki að líðast. – hó

Fylgir liðsfélaga
sínum til Ítalíu
FÓTBOLTI Tinna Bjarkar Jónsdóttir,
fyrirliði kvennaliðs Gróttu í knattspyrnu, hefur gert lánssamning við
ítalska C-deildarliðið Apulia Trani.
Tinna Bjarkar er komin út til Ítalíu
og gæti leikið sinn fyrsta leik með
liðinu á sunnudaginn.
Áður hafði Sigrún Ösp Aðalgeirsdóttir, leikmaður Gróttu, gengið til
liðs við Apulia Trani en báðar framlengdu samninga sína við Gróttu á
dögunum. Tinna, sem er uppalin
hjá Gróttu, hefur leikið 75 meistaraflokksleiki fyrir félagið og skorað í
þeim leikjum 35 mörk. – hó

HSÍ komið með
undanþágu
HANDBOLTI Heilbrigðisráðuneytið
hefur veitt handknattleikssambandi Íslands, HSÍ, undanþágu
frá reglugerð um sóttvarnir vegna
fyrstu leikja íslenska karlalandsliðsins í undankeppni EM 2022 sem
spilaðir verða í Laugardalshöll miðvikudaginn 4. nóvember og laugardaginn 7. nóvember. Þetta staðfestir
Kjartan Vídó Ólafsson, fjölmiðlafulltrúi HSÍ, í samtali við Fréttablaðið. Í reglugerð vegna sóttvarna
sem fellur úr gildi 3. nóvember nk.
segir að heimilt sé að gera undanþágu vegna alþjóðlegra viðburða.
Ísland leikur við Litháen á miðvikudeginum og Ísrael á laugardeginum. Auk þessara liða er
Portúgal með þeim í riðlinum í
undankeppninni. Þá hefur Valur
sömuleiðis fengið leyfi til þess að
leika heimaleik sinn við finnska
liðið HJK Helsinki í 32 liða úrslitum
Meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu kvenna sem leikinn verður
annað hvort 3. eða 4. nóvember. – hó

FÓTBOLTI Fyrir tæpum fjórum árum
tók Lars Lagerbäck við stjórnartaumunum hjá norska karlalandsliðinu í knattspyrnu. Noregur var
þá á slæmum stað með landslið sitt
en ungir og spennandi leikmenn
voru að koma upp í yngri landsliðum og Lars átti líkt og hann gerði
á Íslandi á sínum tíma að leiða liðið
inn í bjartari tíma með blóm í haga.
Norðmenn voru vongóðir um að
leikmenn á borð við Erling Braut
Haaland, Martin Ødegaard, Sander
Berge, Birger Meling, Kristoffer
Ajer og Mohamed Elyounoussi
væru að taka við keflinu hjá liðinu
og Lars átti að koma með framtíðarsýn sem myndi koma liðinu í
fremstu röð.
Var fyrsta verk hans að freista
þess að koma norska liðinu á Evrópumótið sem fram átti að fara síðasta sumar en frestað var til næsta
árs. Í upphafi þessa mánaðar gerði
tap Noregs gegn Serbíu í umspili
um laust sæti á EM það að verkum
að draumurinn um sæti þar var
runninn úr greipum norska liðsins.
Norskir sparkspekingar kepptust við að gagnrýna Lars sem af
sinni stóísku ró bauðst til þess að
hætta störfum væri það vilji norska
knattspyrnusambandsins.
Í kjölfar láku rifrildi Alexanders
Sørloth við Lars og þjálfarateymi
hans í fjölmiðla og voru þar misfalleg orð látin falla í miklum tilfinningahita að sögn viðstaddra.
Þar efaðist Sørloth um hæfni Lars
og gagnrýndi störf hans harðlega.
Lars tjáði sig um þessa uppákomu í samtali við norska knattspyrnusambandið í vikunni. Þar
sagði hann að á um það bil 30 ára
ferli sínum sem þjálfari í alþjóðlegri knattspyrnu í hæsta gæðaflokki hefði hann ekki lent í því að
lærisveinn hans færi jafn rækilega
yfir strikið í skoðanaskiptum við
sig og Sørloth gerði. Ljóst er að samstarf þeirra Lars og Sørloths verður
erfitt fari það svo að Svíinn haldi
áfram störfum hjá norska liðinu.
Þrír leikm enn norska liðsins,
þeir Stefa n Johansen, Omar Elabd
ellaoui og Joshua King, birtu svo yf
irlýsingu á vef norska knattspyrnu
sambandsins þar sem dreginn var

Lars hefur ekki náð að heilla Norðmenn eins og honum tókst að fá íslensku þjóðina á sitt band. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tuttugu ár eru liðin
síðan karlalandslið Noregs
tók þátt í lokakeppni
stórmóts í knattspyrnu. Á
þessum tíma hafa fimm
mismunandi þjálfarar stýrt
liðinu.

taumur Lars og sagt að Sørloth,
samherji þeirra í landsliðinu, hefði
gengið of langt í gagnr ýni sinni, en
um leið bent á að óþarfi hefði verið
af Lars að draga inn í samtal þeirra
fyrri mistök Sørloths í leik með
Noregi. Sørloth hefur síðan beðist
afsökunar á upphlaupi sínu og tíminn verður að leiða það í ljós hvort
hann og Lars nái að slíðra sverðin.
Lars er ekki óvanur því að standa
í stappi við stjórstjörnur þeirra liða
sem hann stýrir en frægt er þegar
hann sendi Zlatan Ibrahimovic,
Olof Mellberg og Christian Wilhelmsson, þáverandi lykilleikmenn Svíþjóðar, í agabann fyrir að
hafa brotið agareglur liðsins.
Lars hefur sagt það þegar hann
ræðir við fjölmiðla um starfsaðferðir sínar sem þjálfari að hann
aðhyllist að hafa fá en skýr viðmið

um það hvernig leikmenn eigi að
haga sér þegar þeir eru í verkefnum
með liðum sem hann þjálfar. Geti
þeir ekki farið að settum reglum
eigi hann erfitt með að líða það.
Þá verður sömuleiðis að koma í
ljós hvort norska knattspyrnusambandið mun veðja á Lars í komandi
verkefnum. Síðan hann tók við
stjórn liðsins hefur hann stýrt því
í 34 leikjum þar sem 18 hafa unnist,
átta lyktað með jafntefli og átta töp
eru staðreynd.
Þessi 72 ára gamli herramaður
var í raun sestur í helgan stein
þegar einkar góðu dagsverki hans
var lokið hjá íslenska landsliðinu
árið 2016. Lars var þá fenginn til að
gera hlé á garðyrkjustörfum sínum
nokkrum sinnum á ári til þess að
koma Noregi á beinu brautina.
hjorvaro@frettabladid.is

Katrín Tanja hefur keppni í búbblunni í nótt
CROSSFIT CrossFit- konan Katrín
Tanja Davíðsdótti r mun í dag vera
einn fimm keppenda sem hefja
keppni í Heimsleikunum sem fram
fara við óvenjulegar aðstæður í
Kaliforníu í Bandaríkjunum um
helgina. Katrín Tanja var eini ís
lenski keppa ndinn sem komst í
gegnu m niðurskurð sem haldinn
var fyrr á árinu en Björgv in Karl
Guðmundsson og Sara Sigmunds
dótti r komust ekki í lokaúrslitin.
Keppt er í eins konar búbblu í
Aromas í Kaliforníuríki en engir
áhorfendur verða á keppnisstað
á leikunum að þessu sinni. Keppendur þurfa að gæta að sóttvörnum
í hvívetna og mega ekki yfirgefa
keppnissvæðið þá daga sem leikarnir fara fram.
Hin ástralska Tiu-Clair Toomey
þykir sigurstranglegust á leikunum
í ár en hún hefur unnið keppnina
síðustu þrjú ár. Katrín Tanja vann
leikana þar á undan en hún hefur
tvisvar orðið hlutskörpust í keppn-

Ástralinn Tia-Clair
Toomey varð í fyrra fyrsta
konan til að vinna heimsleikana þrjú ár í röð.

Katrín er eini fulltrúi Íslands á Heimsleikunum í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

inni, árin 2015 og 2016. Á þeim
leikum varð Tiu-Clair Toomey í
öðru sæti eftir harða keppni við
Katrínu Tönju.
Annie Sakamoto, sérfræðingur
um CrossFit, segir Toomey vera

líklegasta til þess að bera sigur
úr býtum á leikunum. Sakomato
segir hina keppendurna fjóra vera
svipaða að styrkleika en hún telur
Katrínu Tönju hins vegar líklegasta
til þess að veita Ástralanum öfluga

samkeppni um sigur í keppninni.
Sakomato segir Katrínu Tönju
best til þess fallna að höndla þá
pressu sem verður þegar á hólminn
er komið á leikunum. Katrín Tanja
hafi sýnt það í undankeppninni
fyrir leikana að hún sé andlega
sterk. Katrín Tanja var þar í erfiðri
stöðu í 22. sæti eftir tveir greinar.
Hún snéri hins vegar blaðinu við
og tókst að tryggja sér farseðilinn á
sína áttundu Heimsleika. Auk þess
að hafa tvisvar staðið uppi sem sigurvegari hefur Katrín Tanja hafnaði
í þriðja sæti árið 2018 og fjórða sæti
í fyrra. – hó
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KYNNINGARBLAÐ

Íslenskt

Láttu það ganga

Ævar segist heppinn að fá að vinna við það sem honum finnst skemmtilegt, en að hann sé alltaf í vinnunni því hann hætti ekki að fá hugmyndir þó að
vinnudeginum ljúki. Hann þolir ekki að fá hugmynd sem hann getur ekki nýtt og segir þær koma á öllum tímum sólarhringsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alltaf í vinnunni

Ævar Þór Benediktsson gefur út bókina Þín eigin undirdjúp næsta þriðjudag
og var að stofna hlaðvarp. Hann segist elska að deila góðum hugmyndum og
sögum og þolir ekki að fá hugmynd sem hann getur ekki nýtt. ➛2
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Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Æ

var Þór Benediktsson er að
reyna að finna nýjar leiðir
til að kynna nýju bókina
sína, Þín eigin undirdjúp, í þessari
óvenjulegu jólabókavertíð. Eitt af
því sem honum datt í hug að gera
var að stofna hlaðvarp um „Þín
eigin“ bækurnar. Þar fyrir utan er
hann að leika í sjónvarpi og sífellt
að vinna í nýjum bókum og hugmyndum. Hann segir mikilvægt
að vera jákvæður og horfa fram á
veginn á erfiðum tímum, einblína
á það sem gleður, tala um líðan
sína og muna að það kemur að því
að þetta verður allt afstaðið.
„Lífið fer bara vel með mig þessa
dagana þrátt fyrir COVID. Ég er
að gefa út nýja bók í næstu viku
ásamt því náttúrulega að reyna að
finna nýjan takt, eins og allir hinir
höfundarnir í þessari jólabókavertíð,“ segir Ævar. „Eitt af því sem við
gerum undir venjulegum kringumstæðum til að kynna bækurnar
okkar er að fara í alls konar heimsóknir, en það er náttúrulega ekki
hægt, þannig að stemningin er
öðruvísi. Svo átti leikritið mitt, Þitt
eigið leikrit, að vera í sýningu um
þessar mundir í Þjóðleikhúsinu,
en það er auðvitað allt lok og læs í
leikhúsum. Áhrif COVID eru alls
staðar í mínu lífi, alveg eins og hjá
öllum öðrum.“
Til að kynna nýju bókina sína
stofnaði Ævar hlaðvarp.
„Ég er nýbyrjaður með hlaðvarp
um „Þín eigin“ bækurnar. Þetta er
sjöunda bókin í seríunni og þar
sem þær eru svona vinsælar fannst
mér sniðug hugmynd gera stutta
þáttaröð um þær,“ segir Ævar.
„Hver bók fær sinn eigin þátt þar
sem skyggnst er á bak við tjöldin
við gerð bókanna, ásamt því að
ég svara spurningum hlustenda
og reyni að gefa verðandi rithöfundum góð ráð. Þegar ég verð
búinn með stóru Þín eigin-bækurnar fá styttri bækurnar svo líka
sérþátt og leikritin tvö sömuleiðis.
Þá enda ég hvern þátt á því að lesa
kafla úr nýju bókinni. Hlaðvarpið
heitir Þitt eigið hlaðvarp og hægt
er að nálgast það alls staðar þar
sem maður nær í hlaðvörp.“

Ævar er nýbyrjaður með hlaðvarp um „Þín eigin“-bækurnar þar sem hann fjallar um gerð bókanna, svarar spurningum frá hlustendum og reynir að gefa
verðandi rithöfundum góð ráð. Á þessum erfiðu tímum sem við erum öll að ganga í gegnum ráðleggur hann lesendum sínum að muna að þetta tekur
enda, einblína á það sem gefur þeim gleði, tala um tilfinningar sínar og finna eitthvað skemmtilegt að gera með öðrum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það er reyndar
alltaf sagt að ef þú
finnur vinnu við að gera
það sem þú elskar sértu
aldrei í vinnunni, en ég
hef komist að því að það
er í raun akkúrat öfugt.
Ég er alltaf í vinnunni,
því hausinn heldur
áfram að malla þótt
klukkan sé orðin fjögur
og ég farinn út af skrifstofunni.

Forréttindi að búa til bíó

„Síðustu vikurnar hef ég líka
aðeins verið að leika, en ég er með
hlutverk í annarri þáttaröð af
Stellu Blómkvist. Að vera á tökustað á tímum COVID er auðvitað
allt öðruvísi en venjulega. Það fara
allir í sýnatöku áður en þeir mæta
á staðinn og fyllsta öryggis er gætt
allan tímann. Allir eru með grímur
nema rétt á meðan tekið er upp og
allir halda sig þess á milli í þar til
gerðum hólfum. Öryggið var upp
á tíu,“ segir Ævar. „Við erum auðvitað í algjörri forréttindastöðu
að geta búið til bíó hérna heima, á
meðan margt fólk erlendis hefur
verið lokað inni síðan í mars.
Þannig að þrátt fyrir takmarkanir
höfum við það gott miðað við
marga.“

var orðinn sögumaður frekar
snemma,“ segir hann. „Þannig
byrjaði þetta. Auk þess hafa viðtökurnar á Þín eigin-bókunum
verið framar öllum vonum, þannig
að maður heldur áfram. Þetta er
líka svo gaman.“
Nýja bókin hans Ævars, Þín eigin undirdjúp, kemur út núna næsta þriðjudag, 27. október. Kápan var teiknuð af listakonunni Evana Kisa.

Ævar er óvenjulega afkastamikill
listamaður og það gætu margir velt
fyrir sér hvernig hann fer að því.
„Ég er mjög heppinn að fá að
vinna við það sem mér finnst
gaman að gera,“ segir Ævar. „Það er
reyndar alltaf sagt að ef þú finnur
vinnu við að gera það sem þú elskar sértu aldrei í vinnunni, en ég hef
komist að því að það er í raun akkúrat öfugt. Ég er alltaf í vinnunni,
því hausinn heldur áfram að malla
þótt klukkan sé orðin fjögur og ég
farinn út af skrifstofunni. Og til að
bæta gráu ofan á svart þoli ég ekki

að fá hugmynd sem ég get ekki
nýtt, þannig að þær geta látið á sér
kræla hvenær sem er sólarhringsins. En svo spilar heppni auðvitað
líka inn í afköstin. Stundum er
þetta spurning um að vera réttur
maður á réttum stað og tíma.
Ég reyni líka að vera duglegur
að lesa bækur og horfa á efni frá
öðrum. Þannig fyllir maður á tankinn og fær sínar eigin hugmyndir,“
segir Ævar. „Eitt besta ráðið sem ég
get gefið upprennandi rithöfundi
er að lesa mikið. Þannig færðu hugmyndir og vald á tungumálinu.
Þá er líka mikilvægt að þora að
standa með hugmyndunum sínum
og bera þær undir aðra. Að ég tali
nú ekki um ef þig langar í samstarf með einhverjum spennandi.
Þannig byrjaði til dæmis samstarf
mitt með Sinfóníuhljómsveit
Íslands. Ég bara spurði. Í versta
falli færðu nei og það er allt í lagi.
Það hefur svolítið verið mottó hjá

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Allt í lagi að fá „nei“

mér og gagnast mér vel,“ útskýrir
Ævar.

Gaman að deila sögum

„Bókin Þín eigin undirdjúp kemur
út þriðjudaginn 27. október. Hún
er eins og hinar Þín eigin-bækurnar, þú ert aðalpersónan og ræður
hvað gerist. Í bókinni eru meira en
50 mismunandi endar, þannig að
ef þetta endar allt saman illa er það
þér að kenna, en ekki mér,“ segir
Ævar léttur. „Þarna koma fyrir alls
konar hlutir eins og sæskrímsli,
Bermúdaþríhyrningurinn, faldir
fjársjóðir, hungraðir hákarlar og
margt fleira. Eitthvað fyrir alla.“
Ævar byrjaði að skrifa bækur
því hann hefur gaman af því að
deila sögum með öðrum. „Ég hef
alltaf haft gaman af því að hlusta
á og segja sögur. Þegar ég var yngri
mátti ég ekki heyra brandara
án þess að þurfa að segja hreinlega öllum hann, þannig að ég

Vill ekki festast í því sama

Ævar hefur samt ekki látið bókaformið duga heldur líka nýtt önnur
listform, eins og til dæmis leikhús
og hlaðvörp. „Það er gott að festast
ekki í því sama. Ef maður nær að
finna takt í einhverju er svo auðvelt að vera bara þar en mér finnst
spennandi að breyta til,“ segir
hann. „Það eru til ótal leiðir til þess
að segja sögur, hvort sem það eru
þættir, bíó, öpp eða tölvuleikir. Ég
er með ótal hugmyndir sem bíða
misþolinmóðar í röð í höfðinu á
mér og ég hlakka til að takast á
við.“

Hugsar til framtíðar

„Vegna COVID hefur maður mikið
verið fastur heima á árinu. Maður
fer ekkert út að óþörfu. Og þegar
kemur að sóttvarnaráðstöfunum
hlýði ég þríeykinu, punktur. Þau
vita best og þau eru búin að standa
sig vel,“ segir Ævar. „Án þeirra
hefðum við þurft að vera inni í allt
sumar líka.“
Ævar hefur nýtt netið mikið

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

síðan COVID byrjaði, meðal
annars með því að halda stafræn
útgáfuboð. Þá tók hann sig til í
mars og las á hverjum degi upp úr
bókunum sínum í gegnum netið í
margar vikur. „Ég vildi leggja mitt
af mörkum til að gera sóttkví bærilegri fyrir fólk. Ég vissi að margir
voru fastir heima og þegar allir
dagar virðast eins er gott að hafa
einhvern fastan punkt í tilverunni,“ segir hann. „Þetta ástand er
auðvitað stórfurðulegt, en maður
reynir að vera jákvæður og minna
sig á að aðrir hafa það mun verra.
Það er líka svolítið fallegt að
þegar allir urðu að halda sig heima
var listin það sem fólk sótti í;
bækurnar, bíómyndirnar, þættirnir, tónlistin og svo framvegis.
Þannig að ég vona að þeir sem
hrista höfuðið yfir listamannalaunum minnki hristinginn aðeins
eftir COVID,“ segir Ævar kíminn.
„Því er frábært að það hafi verið
aukið við listamannalaunin og það
sé verið að styðja við bakið á listafólki. Það þarf, þetta er risa bransi
sem er í rosalega vondum málum.“

Þetta tekur enda

Ævar er með einföld ráð fyrir lesendur sína til að komast í gegnum
þetta erfiða tímabil. „Þetta tímabil
mun taka enda og þá lítum við um
öxl og tautum „muniði hvað þetta
var fáránlegt?“ á sama tíma og við
fögnum því að þurfa ekki lengur
að hafa áhyggjur af þessu. Það
kemur að því. Við þurfum bara að
bíða smá lengur og einblína á það
sem gefur gleði þangað til,“ segir
Ævar. „Við erum öll saman í þessu
og það er allt í lagi að vera pirraður.
Það er fullkomlega eðlilegt. En
ekki byrgja það inni, talaðu um
það. Og reyndu eins og þú getur
að finna þér eitthvað skemmtilegt
að gera. Og ef þér dettur ekkert
skemmtilegt í hug að gera, talaðu
þá við mömmu og pabba eða vin
til að finna eitthvað. Þetta tekur
enda.“
Sjálfur segist Ævar ætla að nýta
tímann til að skrifa næstu bækur
og vinna að öðrum verkefnum,
leika við son sinn og skoða allt
góðgætið sem kemur í bókaflóðinu.

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

Bílar leika stórt hlutverk í lífi Páls Halldórs Halldórssonar. Hann hefur verið atvinnubílstjóri,
unnið hjá bílaumboði, sinnt forvörnum í umferðinni og keppt í rallýi með góðum árangri.

Á níu árum náði ég
að keyra samtals
milljón kílómetra. Í dag
er hægt að ná þessari
vegalengd á mun
skemmri tíma, enda
vegirnir betri og bílarnir
kraftmeiri.

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

P

áll Halldór segir að vörubílar
séu sitt líf og hafi verið alla
tíð. „Ég man eftir mér sem
ungum strák heima í Hnífsdal þar
sem ég fylgdist með vörubílunum
keyra með mjölpoka úr skipunum
í bræðsluna. Pabbi minn, Halldór
Friðbjarnarson, vann við þetta
og stundum fékk ég að sitja í og
vissi fátt eins skemmtilegt. Pabbi
og Óskar, bróðir hans, áttu lítinn
vörubíl sem þeir notuðu við að
ferja efni í nýbyggingar í Hnífsdal
og höfðu nokkra atvinnu af því.
Svo þegar ég var orðinn sautján ára
og fékk bílprófið vildi ég endilega
vinna við að keyra. Ég fékk vinnu
við að keyra ölbílinn á milli staða.
Ölumboðið var í Bolungarvík og ég
keyrði þaðan í sjoppurnar á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Súðavík,
Ísafirði og Hnífsdal,“ rifjar Páll
Halldór upp og ekki leynir sér að
hann á margar góðar minningar
frá þessum tíma.
„Ég fékk svo meiraprófið um leið
og ég hafði aldur til, þegar ég varð
tvítugur, og fékk þá vinnu við að
keyra glænýjan flutningabíl milli
Ísafjarðar og Reykjavíkur. Á níu
árum náði ég að keyra samtals
milljón kílómetra. Í dag er hægt
að ná þessari vegalengd á mun
skemmri tíma, enda vegirnir betri
og bílarnir kraftmeiri,“ segir hann.

Er kominn hringinn

Leiðin lá síðan til Reykjavíkur þar
sem Páll Halldór fór að vinna hjá
Vöruflutningamiðstöðinni, sem
síðar varð Flytjandi. „Ég sá um
forvarnir í umferðinni og fleira.
Þaðan fór ég svo yfir til Öskju og
var sölustjóri Benz-vörubíla og var
þar í tólf ár. Þetta var eftirminnilegur tími. Ég fékk að fara víða
um heim á fundi hjá fyrirtækinu,
prufukeyra nýja bíla og koma
með tillögur að því hvað mætti
fara betur í hönnun á vörubílum
fyrirtækisins. Ég var eini sölustjórinn á alþjóðavísu sem var
með meirapróf og sá því hlutina
stundum í öðru ljósi en aðrir.
Núna er ég kominn hringinn og
er farinn að keyra vörubíla aftur,
er laus við skrifborðið, tölvuna og
Útgefandi: Torg ehf.

Páll Halldór hefur unnið við að keyra ferðamenn um landið. „Ferðaþjónustan á eftir að blómstra á ný. Ég er klár með
bílinn minn, sem ég fékk nýjan í maí.“ Núna keyrir hann tveggja hæða vörubíl og flytur fólksbíla út á land.

tölvupóstana,“ segir Páll Halldór
og hlær en hann er í tímabundnum
verkefnum hjá Öskju eftir að hafa
unnið á sínum eigin bíl við ferðaþjónustu síðustu árin.
„Ferðaþjónustan er í dvala eins
og stendur og ég ákvað því að finna
mér annað að gera á meðan svo er.
Ég keyri tveggja hæða vörubíl og
flyt fólksbíla um allt land. Það er
mikill munur á því að keyra svona
stóra bíla í dag miðað við hvernig
það var fyrir fjörutíu árum. Ég
keyrði til Egilsstaða í vikunni á níu
tímum en áður tók það um fjórtán
til sextán klukkutíma. Bílarnir eru
kraftmeiri og tæknivæddari og
keyra sig nánast sjálfir. Það er hægt
að stilla hraðann, bílinn bremsar
sjálfur, nemur línur á veginum
og krafturinn er slíkur að maður
þýtur upp brekkur sem maður fór
áður á 30-40 kílómetra hraða,“
nefnir Páll Halldór og segir aksturinn alltaf jafnskemmtilegan.

Öryggismálin mikilvæg

„Bílar eru mín ástríða og partur af
því var minn keppnisferill í rallýi.
Ég hef líka stundað ísakstur og

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

tók þátt í keppni í útlöndum fyrir
tveimur árum. Þegar ég var 24 ára
bauðst mér að keppa erlendis en
það hentaði ekki á þeim tíma, við
konan mín, Kristín G. Ingimundardóttir, áttum von á barni og ég
vildi vera hjá henni. En þegar þetta
tækifæri kom upp ákvað ég að slá
til og það var hrikalega gaman. Ég
komst í mark og varð mér ekki til
skammar,“ segir Páll Halldór og
skellir upp úr. „Keppendur voru
170 og við lentum í 50. sæti. Þessi
keppni var bara upp á fjörið.“

Fer aftur í ferðaþjónustuna

„Núna er ég kominn hringinn og er farinn að keyra vörubíl aftur, er laus við
skrifborðið, tölvuna og tölvupóstana,“ segir Páll Halldór. MYNDIR/AÐSENDAR

ökuleikni, sem er mín hliðargrein
í þessu. Öryggismálin eru mér líka
hugleikin en mér finnst skipta
miklu máli að fólk fari sér ekki að
voða í umferðinni og komi heilt
heim. Því miður er mikið um að
atvinnubílstjórar sýni af sér það
kæruleysi að nota ekki öryggis-

belti, sérstaklega ekki innanbæjar,
sem er slæmt. Rallýökumaður
myndi til dæmis aldrei fara í rallý
nema með öryggisbeltið spennt,“
minnir Páll Halldór á, en hann er
ekki alveg hættur að keppa í rallýíþróttinni.
„Ég lét gamlan draum rætast og

Páll Halldór er ákveðinn í að snúa
sér aftur að ferðaþjónustu þegar
bóluefni finnst gegn COVID-19
og fólk getur ferðast á ný. Hann
þekkir landið út og inn og hefur
einna mest verið með ferðir upp á
hálendið. „Það er frábært að keyra
ferðamenn og sýna þeim landið
okkar, sem er svo fallegt. Margir
hafa safnað sér fyrir Íslandsferð
árum saman og væntingarnar
eru miklar, svo maður verður að
standa sig og gera gott úr öllum
aðstæðum. Ég bíð bara þolinmóður eftir að landið opni á ný en það
má búast við skriðu ferðamanna
þegar bóluefnið kemur.
Ferðaþjónustan á eftir að
blómstra á ný. Ég er klár með
bílinn minn, sem ég fékk nýjan í
maí. Um er að ræða Mercedes Benz
Sprinter, sem er sérsmíðaður fyrir
lúxusferðir. Ég sé samt fyrir mér
að ég endi starfsævina á að keyra
vörubíla. Þegar ég lít yfir feril
minn sem atvinnubílstjóra er ég
einna þakklátastur fyrir hvað ég
hef verið farsæll í starfi, “ segir Páll
Halldór að lokum.

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

ÖRUGGT START
MEÐ EXIDE
RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir
flestar gerðir vörubíla. Veldu vöru frá gæðaframleiðanda sem hentar íslenskum aðstæðum.

Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1100
eða pontun@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

Veffang: frettabladid.is

TRAUSTUR
VINNUFÉLAGI
Í ÖLL VERK
NÝR TOYOTA PROACE CITY

Toyota Proace City er harðjaxl með góða dráttargetu og
mikið burðarþol. Hann er lipur í akstri, athafnar sig vel í
þröngum götum og bílastæði eru aldrei vandamál.
Rúmgóðu flutningsrýminu er auðvelt að breyta í farþegarými og rúmar bíllinn þá allt að 7 manns. Proace City er
fáanlegur í nokkrum útfærslum sem henta bæði fyrirtækjum og stærri fjölskyldum. Komdu og skoðaðu.
Sjá nánar á toyota.is
Verð með vsk. frá: 4.290.000 kr.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri
Kauptúni 6
Baldursnesi 1
570 5070
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um
bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Valinkunnir vörubílstjórar

Flestir leikarar og aðrir þekktir einstaklingar byrjuðu feril sinn annars staðar en fyrir framan myndavélina. Hérna eru nokkur vel þekkt andlit sem störfuðu við vörubílaakstur áður en frægðin skall á.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

að eru ýmsir kostir sem fylgja
starfi vörubílstjórans. Starfið
er til að mynda tilvalið fyrir
rólyndisfólk sem kærir sig ekki
um mikil samskipti við annað
fólk. Þá býður starfið einnig upp á
möguleikann á að hlusta á tónlist
eða annað afþreyingarefni að eigin
vali auk þess sem það er hægt að
gleyma sér í djúpum hugsunum í
þögninni á vegum úti.
Það kemur því kannski ekki
á óvart að ýmsir listamenn hafa
reynslu sem vörubílstjórar og hafa
eflaust einhverjir þeirra æft línur
eða tekið lagið við stýrið.
n Á meðan leikarinn Robert Duvall
var í leiklistarnámi í New York,
þar sem samnemendur hans og
herbergisfélagar voru leikarararnir Dustin Hoffman og Gene
Hackman, vann hann meðal
annars sem vörubílstjóri. Líkt og
bekkjarbræður hans átti Duvall
svo heldur betur eftir að slá í
gegn en hann lék í ódauðlegum
myndum á borð við To Kill a
Mockingbird, Apocalypse Now
og Guðföðursmyndunum.

n Viggo Mortensen keyrði vörubíla og vann í slippnum í heimalandi sínu, Danmörku, áður en
hann sló í gegn á hvíta tjaldinu.
n Leikarinn, uppistandarinn og
handritahöfundurinn Richard
Pryor átti ekki auðvelda æsku.
Hann ólst upp í vændishúsi sem
amma hans rak og móðir hans
vann í. Hann var misnotaður
kynferðislega sjö ára gamall og
móðir hans, sem var áfengissjúklingur, yfirgaf hann þegar
hann var tíu ára. Hann ólst því
upp ásamt þremur systkinabörnum í umsjá ömmu sinnar
sem beitti hann miklu ofbeldi.
Eftir að hann var rekinn úr skóla
fjórtán ára vann hann meðal
annars sem húsvörður á strippstað, skópússari, kjötvinnslumaður, trommari og auðvitað
vörubílstjóri.
n Skoski leikarinn, og sennilega
þekktasti Bond-leikarinn, Sean
Connery er einn þeirra sem
keyrðu vörubíl á sínum yngri
árum en faðir hans var einnig
vörubílstjóri.
n Leikstjórinn James Cameron
keyrði vörubíl á meðan hann
safnaði peningum til þess að
kaupa upptökubúnað og kenndi
sjálfum sér kvikmyndagerð.
Þá nýtti hann tímann á meðan

Elvis Presley er
einn af mörgum
heimsþekktum
einstaklingum
sem keyrðu
vörubíl áður
en frægðin
bankaði á
dyrnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Richard Pryor keyrði vörubíl.

hann keyrði til þess að brjóta
heilann um hugsanleg handrit
og ef hann fékk góða hugmynd
þá keyrði hann út í vegakant og
skrifaði hana niður. Það virðist
hafa margborgað sig en Camer
on á heiðurinn af mörgum farsælustu stórmyndum allra tíma.
n Írski leikarinn Liam Neeson
keyrði vörubíl fyrir Guinness (en
ekki hvað?) og segir sagan að
það hafi verið samstarfsmaður
hans sem hvatti hann til þess að
prófa sig áfram í leiklistinni.
n Leikarinn Charles Bronson lék í
myndum á borð við Once Upon
a Time in the West eftir Sergio
Leone og Death Wish. Eftir að
faðir hans lést þegar Bronson
var ekki nema tíu ára fór hann að
vinna í kolanámu en sagan segir

að fjölskyldan hafi verið svo
fátæk að hann þurfti einu sinni
að klæðast kjól af systur sinni í
skólanum. Í seinni heimsstyrjöldinni byrjaði Bronson að keyra
vörubíla fyrir bandaríska herinn
og varð fljótlega stórskotaliði
og hlaut á endanum Fjólubláa
hjartað, viðurkenningu sem
veitt er þeim sem særast eða
láta lífið við skyldustörf.
n Sjálfur Elvis Presley vann einnig
sem vörubílstjóri um skeið. Talið
er að hárgreiðslan fræga sem

Hagstæð tækjafjármögnun
Landsbankinn býður fyrirtækjum og einstaklingum
í atvinnurekstri hagstæðar leiðir við fjármögnun á nýjum
og notuðum atvinnutækjum og bifreiðum.

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

hann skartaði hafi jafnvel átt
upptök sín á þeim tíma þar sem
hún hafi verið í takt við vörubílstjóratísku þess tíma. Gaman
er að geta þess að Presley fór á
þessum tíma í áheyrnarprufu í
þeirri von að verða valinn sem
söngvari fyrir hljómsveit kauða
að nafni Eddie Bond. Að lokinni
áheyrnarprufu ráðlagði Bond
honum að halda sig við vörubílakaakstur vegna þess að hann
„myndi aldrei meika það sem
söngvari“.

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Breiðhöfði
13

ða 13
f
ö
h
Breið

ið23:00
Op
il
00 t

l.6:
frá k október
í

Stór,
stærri,
stærstur!
Nesdekk Breiðhöfða er
sérhannað fyrir stóru bílana!

Við hugsum stórt í fullkomnasta hjólbarðaverkstæði
landsins að Breiðhöfða, sem er sérhannað fyrir
stærstu bílana sem geta keyrt í gegnum verkstæðið.
Komdu í Nesdekk Breiðhöfða og njóttu stærðarinnar.

FW01

Skoðaðu nýju heimasíðuna okkar á nesdekk.is
Þar getur þú fundið verðið á réttu dekkin undir bílinn þinn.
Sjáðu úrvalið á

nesdekk.is

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080
Tímabókun

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110
Tímabókun

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210
Röð

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600
Röð

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333
Röð

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350
Röð

RSD1
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Fjarstýrðir lyftarar í vöruhúsum
Heimsfaraldurinn hefur flýtt fyrir á mörgum sviðum tækninýjunga. Meðal þeirra eru fjarstýrðir
bílar og lyftarar. Mörg vöruhús í Evrópu og Bandaríkjunum hafa tekið þessa tækni í notkun.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

H

eimsendingarþjónusta
hefur stóraukist á COVIDtímum. Vegna hræðslu fólks
um að smit berist með vörunum
hafa stærstu vöruhúsin verið að
breyta verkferlum sínum. Stærsta
áskorunin er að mannshöndin
komi ekki nálægt pökkunum.
Það er tæknifyrirtækið Phantom
Auto sem hefur skapað framúrstefnulega lausn. Hún er fólgin
í því að fjarstýringarbúnaður
sem stjórnað er inni á skrifstofu
getur ekið lyftaranum um allt
vöruplássið og stýrt hreyfingum
hans. Sá sem stýrir getur unnið
fjarri vöruhúsinu og hægt er að
fækka starfsfólki mikið sem er á
staðnum. Lyftarinn ekur vörunum
beint inn í flutningavagn sem fer
með vöruna á pósthús.
„Við höfum verið að afgreiða
þessi tæki til fjölda viðskiptavina okkar í Bandaríkjunum og í
Evrópu,“ segir Elliot Katz, annar
stofnanda Phanton Auto, í frétt
sem birtist á bbc.com. „Mikil eftirspurn er eftir þessum búnaði og
margir viðskiptavinir okkar hafa
áhuga á þessu kerfi,“ bætir hann
við.

Ökumaður á skrifstofu

Líklega halda margir að einhver
standi með fjarstýringu í hendi
og stýri lyfturunum. Þannig er
þetta ekki. Starfsmaður situr inni
á skrifstofu með sérútbúna fjarstýringu og fjölda skjáa þar sem
hann getur séð allt umhverfið
þar sem lyftarinn er og séð þegar
hann keyrir um vörulagerinn. Sá
sem stýrir fjarstýringunni heyrir
sömuleiðis öll umhverfishljóð
þar sem lyftarinn ekur. Í rauninni

Vörubíll sem er sjálfkeyrður og
gegnir margvíslegu hlutverki.

er starfsmaðurinn eins og ökumaður með stýri og pedala í gólfi.
Ökumaðurinn getur alltaf séð ef
eitthvað fer úrskeiðis. Ef einhver gengur í veg fyrir lyftarann
stöðvar ökumaðurinn tækið.
Mikið hefur verið rætt um sjálfkeyrandi bíla. Fjarstýrðir bílar eru
á margan hátt hagkvæmari því
þeir hafa í raun „ökumann“. Þannig hefur þessi tækni verið að þróast
í önnur akandi tæki.

Sjálfkeyrandi vöruflutningar

Meðal þeirra fyrirtækja sem starfa
í fjarskiptabúnaði er bandaríska
sprotafyrirtækið Teleo. Það hefur
verið að sérhæfa sig og þróa lausnir
á tækjum fyrir byggingariðnaðinn.
Fyrirtækið er að byrja prófun hjá
einum viðskiptavini en það er fjarstýrt tæki á hjólum sem getur flutt
búnað á milli staða. Í framtíðinni
munu starfsmenn sitja inni á skrifstofum og fjarstýra ýmsum farartækjum í nálægum byggingaframkvæmdum. Teleo trúir því að þetta
muni auka öryggi á vinnusvæðinu.
Vinay Shet, framkvæmdastjóri
Teleo, segir að erfitt sé að anna
eftirspurn eftir meiraprófsbílstjórum um þessar mundir. „Með því
að breyta starfi þessara ökumanna
í skrifstofustarf fáum við breiðari
hóp fólks í vinnu.“

Hér situr starfsmaður og stýrir fjarstýrðu farartæki sem er búið nýjustu tækni frá Phantom Auto. MYNDIR/AÐSENDAR

Þessi kemur
heim til þín
með heitan mat
beint frá því
veitingahúsi
sem þú velur
að skipta við.
Sjálfkeyrandi
heimsending.

Gæti gagnast hernum

Mögulega verða einnig leigubílar
og fólksflutningabílar fjarstýrðir
frá skrifstofum í framtíðinni.
Eina raunverulega hættan, segja
framleiðendur, er að hryðjuverkamenn brjótist inn í hugbúnaðinn
og taki stjórnina yfir. Allt hefur
því verið gert til að dulkóða fjarskiptin og loka sjálfkrafa búnaði
ökutækjanna ef starfsmaður missir
aðgang að þeim. „Enginn getur
ábyrgst að aldrei verði brotist inn í

ERMINGARGJAFIR
Smiðjuvegur 30, 200 Kópavogur

BÍLABLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS

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

lir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
Mest lesna bílablað landsins kemur út þriðjudaginn 3. nóvember næstkomandi.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Ritstjóri blaðsins er Njáll Gunnlaugsson.

Tryggðu þérTryggðu
gott þér
auglýsingapláss
pláss í mest lesna blaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

upplýsingar um blaðið
veitir:
singar hjáNánari
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Atli Bergmann, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

Slík tæki gætu farið yfir erfið landsvæði, jafnvel kannað byggingar og
náð í gögn og upplýsingar.

sendu okkur
póst
netfangið serblod@frettabladid.is
Sími 550
5657 á
/ atli@frettabladid.is

Heimsending á hjólum

svona kerfi,“ segir Christian Facchi,
háskólaprófessor í hagnýtum
vísindum. Hann telur að opinber
yfirvöld ættu að setja strangar
reglur um öryggi fjarstýrðra ökutækja. Á hinn bóginn telur hann
að fjarstýrðir bílar geti reynst mun
gagnlegri en sjálfkeyrandi.
Bandaríkjaher hefur sýnt mikinn
áhuga á þessu verkefni. Rannsóknarstofa hersins hefur verið að
þróa fjarstýrð könnunarvélmenni
á hjólum sem gætu nýst í hernaði.

Á vef tímaritsins Forbes,
forbes.com, er fjallað um fjarstýrðan lítinn vörubíl frá Phantom
Auto. Slík tæki yrðu notuð til að
sækja varning á vörulager og flytja
til dæmis í skip. Bíllinn er sjálfvirkur og mannshöndin kæmi
hvergi nærri. Þannig verður allur
akstur leystur með skynjurum og
gervigreind en „ökumaðurinn“
situr á skrifstofu með fjarskiptabúnað sem hjálpar til við starfið
ef á þarf að halda. Phanton Auto
tæknin felur í sér að sá sem stýrir
búnaðinum getur þess vegna verið
í þúsunda kílómetra fjarlægð.
Bílarnir eru mannlausir en
Phantom Auto gerir ráð fyrir að
fjarstýringarbúnaðurinn geri alla
vinnu nákvæmari og hentugri.
Þannig hefur fyrirtækið framleitt
sjálfkeyrandi vagn sem flytur mat
í heimsendingarþjónustu upp að
dyrum. Vagnarnir hafa þegar verið
teknir í notkun í Kaliforníu.

www.krokur.net

522 4600
Taktu Krók á leiðarenda
Krókur er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja.
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra bifreiða samkvæmt óskum
viðskiptavina.
Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

á þinni leið
Vesturhraun 5 210 Garðabær
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Sleggjan nú á tveimur stöðum
Sleggjan Þjónustuverkstæði ehf. er alhliða þjónustuverkstæði fyrir atvinnubifreiðar og aftaní
vagna. Sleggjan byggir á 30 ára sögu og býr yfir gríðarlegri þekkingu og reynslu á sínu sviði.

S

leggjan býður meðal annars
upp á smurþjónustu fyrir
vöru- og hópbifreiðar, stórar
sem smáar, vélaviðgerðir, viðgerð
á bremsu-, stýris- og hjólabúnaði,
rafmagns- og ljósaviðgerðir svo
eitthvað sé nefnt. Sleggjan er vel
tækjum búin og er þekkt fyrir
stuttan biðtíma.
„Við bjóðum einnig upp á bilanagreiningu og tölvulestur fyrir
allar helstu tegundir vörubifreiða
sem og bilanagreiningu og tölvulestur fyrir ABS/EBS-bremsukerfi í
aftanívögnum. Við erum með mjög
gott og samkeppnishæft tölvukerfi til bilanagreininga og getum
með þeim tengst öllum helstu
bíltegundum,“ segir Guðmundur
Björnsson framkvæmdastjóri
Sleggjunnar.
Guðmundur segir markmið
Sleggjunnar vera að bjóða við-

skiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu hvenær sem þörf er á.
Sleggjan er með starfsstöðvar á
tveimur stöðum, í Desjamýri 10 í
Mosfellsbæ og þann 1. september
var ný starfsstöð opnuð í Klettagörðum 4 í Reykjavík.
„Það er liður í að auka þjónustuna til viðskiptavina okkar að vera
á tveimur stöðum,“ segir Guðmundur.
„Það eru allir velkomnir á báða
staðina okkar. Við tökum vel á móti
öllum og viðskiptavinahópurinn
er fjölbreyttur; allt frá stórum
landflutningafyrirtækjum og hópferða- og verktakafyrirtækjum til
einstaklinga með jafnvel bara einn
bíl eða tæki sem þarf að þjónusta.
Við veitum sömu þjónustu á báðum
stöðum fyrir utan smurþjónustu
sem eingöngu fer fram í Desjamýri
10.“

Guðmundur segir að viðtökurnar við opnun verkstæðisins
í Klettagörðum hafi verið mjög
góðar.
„Sú aðstaða er mjög góð. Hún
er um 600 fermetrar og fimm
innkeyrslubil. Þar taka strákarnir
okkar vel á móti viðskiptavinum
okkar. Það má nefna það að við
getum boðið upp á dekkjaskipti
fyrir vörubíla og vagna, þó við
gerum ekki beint mikið út á það.
Þetta er bara einn liður í bættri
þjónustu til viðskiptavina okkar.
Þó við séum ekki með almenna
smurþjónustu í Klettagörðum
getum við bætt á rúðuvökva, glussa
og höfum einnig til staðar ýmsar
olíur til að bæta á vélar og gírkassa.“
Tímapantanir eru í síma 588 4970.
Nánari upplýsingar á sleggjan.is.

Guðmundur Björnsson, framkvæmdastjóri Sleggjunnar, við mynd af stofnandanum Birni Guðmundssyni en hann lést árið 2008. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sleggjan er nú á tveimur stöðum en í september var ný starfsstöð opnuð í Klettagörðum 4 með góðri aðstöðu. MYND/AÐSEND

Á starfsstöð Sleggjunnar í Desjamýri 10 í Mosfellsbæ er tekið vel á móti öllum. MYND/AÐSEND

Flytja stafræna farma í drullu og snjó
Tölvuleikir sem snúast um bíla hafa lengi notið mikilla vinsælda en á síðustu árum hafa leikir sem
snúast um að keyra trukka, jeppa og vörubíla og flytja þunga farma í erfiðri færð slegið í gegn.

B

ílaleikir hafa löngum verið
vinsæll og stór hluti af tölvuleikjageiranum en til eru
leikir sem skera sig úr í fjöldanum
því þeir leggja áherslu á raunverulega eðlisfræði og virkni bíla,
skynsamlega eldsneytisnotkun og
vandasaman akstur í erfiðri færð í
staðinn fyrir hraða og gla
Þetta eru leikirnir MudRunner
og SnowRunner og forveri þeirra,
Spintires. Leikirnir snúast um að
keyra vörubíla, trukka og jeppa á
erfiðum vegum og í erfiðri færð þar
sem drulla og snjór getur farið illa
með leikmenn sem eru ekki á réttu
bílunum eða dekkjunum. Leikirnar
hafa notið mikilla vinsælda þrátt
fyrir einfalda hugmynd og höfða
ekki bara til þeirra sem hafa brennandi áhuga á vélum, vörubílum og
vöruflutningum.

Drullugóðir leikir

Sá fyrsti hét Spintires og hann kom
út á Windows árið 2014. Hann snýst
um að líkja eftir því hvernig það er
í raun og veru að keyra á erfiðum
vegum og leikmenn þurfa að
drösla alls kyns þungum förmum
í gegnum drulluna í Rússlandi á
gömlum sovéskum trukkum, með
ekkert nema kort og áttavita sér
til aðstoðar. Þar sem leikurinn
leggur áherslu á að líkja eftir raunverulegum torfæruakstri þurfa

leikmenn að taka tillit til allra
aðstæðna og ástands vegarins í
akstri. Það er ekki einfaldlega hægt
að ýta á bensíngjöfina og vona það
besta. Spintires naut mikilla vinsælda strax eftir útgáfuna og hefur
fengið alls kyns uppfærslur frá því
hann kom út.
Önnur útgáfa af Spintires kom
út árið 2017, sem ber nafnið Mud
Runner. Hann var gefinn út fyrir
Windows, Xbox One og PlayStation 4. Hann gengur út á það sama
og Spintires en bætir við nýjum
svæðum til að kanna og ýmsum
nýjum áskorunum. Margir hafa
hrósað leiknum mikið fyrir fallegt
útlit og raunverulega teiknaða
drullu, sem hagar sér og virkar eins
og í alvörunni.

MudRunner og
SnowRunner
leikirnir
snúast um að
líkja eftir því
hvernig það er
að keyra stóra
trukka með
þunga farma á
erfiðum vegum
í slæmri færð.
Leikmenn þurfa
að taka tillit til
allra aðstæðna
og ástands
vegarins og
fara sparlega
með eldsneyti.

Fór norður í vor

HOME INTERACTIVE

Framhaldið af MudRunner kom
svo út núna í vor og ber heitið
SnowRunner. Eins og nafnið gefur
til kynna er áherslan öðruvísi og í
honum eru ný svæði sem eru heldur
kaldari svo þar reynir líka á akstur
í snjó og hálku, en ekki bara drullu.
Svæðin eru líka mun stærri og fleiri
bílar eru í boði. Að þessu sinni fer
leikmaðurinn líka út fyrir Rússland og heimsækir Bandaríkin.
Að sjálfsögðu býður leikurinn líka
upp á alls kyns ný verkefni og nýjar
áskoranir, sem sumar hverjar eru

MYNDIR/FOCUS

töluvert flóknari en í fyrri leikjum.
Með því að klára verkefni afla
leikmenn sér tekna sem þeir geta
svo notað til að kaupa ný farartæki
eða uppfæra þau gömlu, en alls er
boðið upp á 40 farartæki.
Þetta hljómar einfalt og eins og
þetta gæti fljótt orðið leiðinlegt,
en margir segjast verða algjörlega
háðir því að leysa áskoranirnar sem
leikirnir bjóða upp á og að koma
sér upp öflugum bílaflota til að geta
flutt hvað sem er, hvert sem er.

Margir hrósa leikjunum fyrir fallegt útlit og raunverulega teiknaða drullu
og það er hægt að kanna óbyggðirnar á tugum ólíkra farartækja.

Mössun og
keramíkhúðun
Motormax býður
keramíkhúðun
á frábæru kynningarverði
Litlir fólksbílar
Stórir fólksbílar & jepplingar
Jeppar
Breyttir bílar & sendibílar

Verð frá 79.900 kr.
Verð frá 99.900 kr.
Verð frá 109.900 kr.
Verðtilboð

Starfsmenn Motormax dekra við bílinn með

vörum

Profiline CC36 (ceramic coating 36) frá Sonax veitir lakki bílsins langtímavörn gegn UV geislum, eiturefnum og öðrum
umhverfisáhrifum, svo sem salti, tjöru og vegryki. Umbreyttar nanóagnir tengjast saman og mynda þannig sérlega sterkan
varnarhjúp svo að yfirborðið verður einstaklega vatnsfráhrindandi, hrindir frá sér ryki og verður sérlega auðvelt í þrifum.
Varnarhjúpurinn eykur styrk og mótstöðu lakksins, gefur hámarksgljáa, frískar upp á liti og veitir þeim um leið einstaka dýpt.
Vörnin endist í allt að 36 mánuði sé bíllinn þjónustaður árlega.

Bókaðu tíma í keramíkhúðun hjá Motormax
í síma 545 4040 eða á motormax@motormax.is

Bónstöð
motormax@motormax.is
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Amazon og Rivianí í
samstarfi um sendibíl
Amazon hefur frumsýnt nýjan rafdrifinn sendibíl sem
hannaður var í samstarfi við Rivian-rafbílaframleiðandann.

R
Ford frumsýndur
F
Með sjálfskiptingu er eyðslan kringum 10 lítrar á hundraðið.

ord hefur frumsýnt nýja
útgáfu af Transit-sendibílnum
sem kallast einfaldlega 5.0
tonne. Að sögn Ford er hér um að
ræða sendibíl með mestu flutningsgetu Ford-sendibíla og er honum
ætlað að keppa við MAN TGE og
Mercedes Sprinter. Hann mun fara í
sölu í næsta mánuði og verða fyrstu
bílarnir afhentir í byrjun næsta árs.
Eins og nafnið gefur til kynna er
heildarþyngd sendibílsins fimm
tonn og getur hann flutt allt að
2.383 kíló af varningi. Það er 300
kílóum meira en venjulegur Ford
Transit. Að sögn Ford er auðvelt
að breyta bílnum í sjúkrabíl eða
smárútu með allt að 19 sætum. Til

að ráða við aukna flutningsgetu er
bíllinn með sterkari bremsum og
hjólabúnaði. Auk þess hefur yfirbygging hans verið styrkt. Drifið
og afturöxullinn kemur úr Transit
fyrir Norður-Ameríkumarkað en
sá bíll getur flutt allt að 3.500 kíló.
Aðeins ein vél verður í boði sem er
tveggja lítra dísilvél með forþjöppu
og skilar hún 168 hestöflum, og 390
newtonmetra togi. Hægt verður
að velja um sex gíra beinskiptingu
eða tíu þrepa sjálfskiptingu. Fyrir
handhafa ökuskírteinis sem gefið
er út fyrir 11. ágúst 1997 þarf ekki
meirapróf á þennan bíl en svokallað C1-próf fyrir þá sem tekið
hafa próf eftir það.

ivian mun framleiða nýja
bílinn fyrir Amazon í 10.000
eintökum til að byrja með.
Verða bílarnir tilbúnir fyrir 2022
en áætlað er að byggja alls 90.000
slíka fyrir árið 2030. Er verðmæti
þessa samnings áætlað í kringum
5 milljarða dollara. Ekki hefur
verið tilkynnt um tæknileg atriði
nýja bílsins en sagt hefur verið frá
nokkrum fídusum hans eins og
360 gráðu myndavélabúnaði sem
er tengdur við upplýsingakerfi
bílsins.
Einnig verður fullkomin
umferðaraðstoð í bílnum. Að
sjálfsögðu verður bíllinn með
Amazon Alexa raddstýribúnaði
og verður hægt að nota hann til
að stýra leiðsögukerfi og fá upplýsingar um veður fram undan.
Á ameríska vísu verður afturhurðin svokölluð rúlluhurð og
f lutningsrýmið með sérstöku
hillukerfi. Hjól bílsins eru eins

FLUTNINGALAUSNIR
KAPP er leiðandi í sölu og þjónustu á flutningstækjum og búnaði
KÆLIKERFI

Carrier fyrir bifreiðar og vagna.
• Allar gerir af bílum
• Allar gerðir af vögnum.
• Orkusparandi.
• Umhverfisvænt.

VÉLAVERKSTÆÐI

• Hedd plönuð og þrýstiprófuð.
• Ventlar og ventilsæti slípuð
og skorin.
• Sveifarásar mældir og renndir
• og svo margt fleira.

VÖRULYFTUR

Allar gerðir frá DHollandia.
• Litlir sendibílar.
• Stórir flutningabílar.
• Langferðabílar.
• Hjólastólalyftur o.fl.

RENNIVERKSTÆÐI

Rennismíði og fræsivinna á öllum
tegundum plasts og málma.
• Upptekning á hvers kyns
vélum og heddum.
• Verðtilboð í stærri viðgerðir.

KAPP leggur ríka áherslu á
góða þjónustu og vandað verk enda eru
einkunnarorð fyrirtækisins í stóru sem smáu
„Þú finnur traust í okkar lausn“.
Miðhraun 2 · 210 Garðabæ · 587 1300 · kapp@kapp.is · www.kapp.is

TRAILERVAGNAR

Schmitz Cargobull trailervagnar.
• Innflutningur og sala.
• Nýjir og notaðir vagnar.
• Kassaviðgerðir.

GÁMAGRINDUR

Allar stærðir og gerðir.
• Lengjanlegar.
• Hefðbundnar.
• Nýjar eða notaðar.
• Viðgerðarþjónusta.

Framendinn minnir nokkuð á andlit nýja Honda e rafbílsins.

nálægt hornum hans og hægt er
til að auka rými innandyra en það
hjálpar líka bílnum við akstur
í þrengri aðstæðum. Amazon
keypti í febrúar síðastliðnum

hlutabréf í Rivina fyrir 700 milljónir dollara en Ford hefur einnig
fjárfest í Rivina með það fyrir
augum að eiga samstarf um fleiri
rafdrifin farartæki.

Það er ekki laust við að maður finni til þó nokkurrar smæðar við að sjá
þennan samanburð manns og Komatsu 830E kolatrukks. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Trukkar á stærð
við hnúfubak
S
tærstu bifreiðar veraldar
eru það gríðarstórar að
maðurinn verður bókstaflega
eins og mús í samanburði. Víða
eru gífurlegir risatrukkar notaðir í
námugreftri. Risa-sturtubílar, sem
notaðir eru til að ferja þung hlöss
af málmgrýti úr námum vega þá
hátt í 453.592 kíló og er burðargetan yfir 300 tonn. Trukkar af
þessari stærðargráðu eru knúnir
áfram með um 3.000 hestöflum
en til samanburðar er Honda Fit
með um 117 hestöfl og Jagúar XF
300 hestöfl. Hæð námutrukks af
þessari stærðargráðu er yfir sex
metrar, sem þýðir að bílstjórinn
gæti klöngrast úr bílstjórasætinu
inn um opinn glugga á annarri
hæð á venjulegu húsi.
Trukkarnir eru þá rúmlega
fimmtán metrar að lengd sem er
svipuð lengdinni á á fullorðnum
hnúfubak.
Slík ferlíki nota gríðarlegt magn
af jarðeldsneyti sem stuðlar að
töluverðri mengun. Framleiðendur eru því farnir að skoða
umhverfisvænni orkugjafa. Anglo
American, ENGIE og Williams
Advanced Engineering hafa unnið
saman að framleiðslu heimsins

Vetnisbúnaðurinn
mun gera námu
trukkana hljóðlátari og
ódýrari í viðhaldi en
dísiltrukka.

stærsta vetnisknúna námu
trukksins.
Markmiðið er að hann sé
jafnvígur ef ekki kraftmeiri en
sambærilegir dísiltrukkar. Þessi
námutrukkur er um 290 tonna
sturtubíll og telst nú stærsta rafmagnsbifreið í heimi.
Vetnisbúnaðurinn mun gera
námutrukkana hljóðlátari og
ódýrari í viðhaldi en dísiltrukka. Í
stað dísilvélar er lithium-rafhlaða
og er trukkurinn því bæði vetnisog rafmagnsknúinn. Þá hefur hann
orkuhleðslu upp á 1.000 kílóvattstundir sem gerir honum kleift að
vinna í sömu erfiðu aðstæðunum
og dísiltrukkar. Fyrstu trukkarnir
fóru í framleiðslu á þessu ári og
fara prófanir fram í platínunámum
í Mogalakwena í Suður-Afríku.

Nýr Actros.
Vörubifreið ársins 2020.
Nýr Actros uppfyllir auknar kröfur í lang- og þungaflutningum á skilvirkari hátt en áður.
Þú getur treyst á hagkvæmni, fullkomin öryggiskerfi, einstök þægindi og áreiðanleika.
Actros er framúrskarandi í sínu fagi — og til þjónustu reiðubúinn.
Hlökkum til að sjá þig.

ASKJA ATVINNUBÍLAR · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur okkur á Facebook
„Mercedes-Benz Ísland atvinnubílar“
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Ný og spennandi jarðýta frá CAT
Nýja CAT D6 XE rafdrifna jarðýtan er nú fáanleg hjá Kletti. Fulltrúar Kletts fengu tækifæri til að
prófa vélina í Danmörku fyrr á árinu og var það niðurstaða þeirra að hún stæðist allar væntingar
og gott betur. Í kjölfarið festi Suðurverk kaup á slíkri vél sem var afhent nú á dögunum.

K

ostir CAT D6 XE eru fjöldamargir. Til að mynda
stórbætt eldsneytisnýting
og lægri viðhaldskostnaður en
á eldri gerðum. Um er að ræða
fyrstu rafdrifnu jarðýtu í heimi
með drifhjólin uppi. Hefðbundin
dísilvél, CAT C9.3B, knýr rafalinn
sem framleiðir raforku fyrir rafmótorinn sem knýr drifhjólin.
Búnaðurinn í CAT D6 XE er með
allt að 90% færri hreyfanlega hluti
en í hefðbundinni skiptingu og eru
hraðabreytingarnar stiglausar.

Snjöll, sparneytin og
umhverfisvæn hönnun

Snorri Árnason hjá Kletti er að
vonum ánægður með þessa nýjung
á markaðnum. „D6 XE jarðýtan er
frábær viðbót við þá breiðu línu
vinnuvéla sem við bjóðum upp á
enda umhverfisvænni, sem gerir
hana að jákvæðu skrefi í átt að
umhverfisvænni framkvæmdum.
Hún er sparneytin og öflug á
sama tíma og ekki spillir fyrir að
viðhaldskostnaðurinn er miklu
minni, eða allt að 12% lægri sem er
vissulega eitthvað sem menn eru
að horfa í þegar fjárfest er í stærri
vélum.“

Rýmra og þægilegra starfsumhverfi fyrir tækjastjóra
Með tilkomu CAT D6 XE jarð-

ýtunnar býðst nú valkostur sem
veitir ökumanninum þægilegra
starfsumhverfi, en markmiðið með
endurhönnun ökumannshússins
var að setja algjörlega ný viðmið
hvað varðar útsýni og hvers konar
þægindi. Rýmra er um ökumanninn, meira pláss fyrir farangur auk
þess sem gluggaflöturinn er 15%
stærri en í eldri gerðum. Miðstöðin
er einnig sérstaklega útbúin til
að hreyfing sé á loftinu í ökumannshúsinu og kemur þannig í
veg fyrir móðu og frost á gluggum
sem kemur sér sérstaklega vel við
íslenskar aðstæður. Eins ber að
nefna bætta hljóðeinangrun um
þrjú desíbel og öfluga dempara sem
minnka hristing um borð, en hvort
tveggja gefur ökumanninum aukna
vellíðan í starfi.

Páll Theódórsson frá Kletti,
Dofri Eysteinsson, forstjóri
Suðurverks, og
Snorri Árnason
frá Kletti við
afhendinguna á
vélinni.
MYND/AÐSEND

Öryggi og afköst í forgrunni

Snertiskjár með notendavænu
viðmóti er til staðar í CAT D6 XE og
með forritinu getur ökumaðurinn
vistað þær stillingar sem henta best
við verkið. Háskerpu baksýnismyndavél og Bluetooth-tenging
við farsíma ökumannsins eru
meðal þeirra eiginleika sem snúa
að öryggi en fjölmargar öryggisútfærslur prýða heildarhönnunina.
Til að mynda eru handföng upp við
þakið báðum megin á ökumannshúsinu auk fallvarnarbúnaðar sem

Við hjá Kletti
gefum þessari vél
hæstu einkunn og erum
stolt af því að kynna
hana til leiks á íslenskum vinnuvélamarkaði.

hvort tveggja er til þess gert að auka
öryggi ökumannsins.
„Ég hvet þá sem eru að huga að
því að uppfæra að kynna sér kosti
CAT D6 XE. Þetta er lipur jarðýta
þar sem horft hefur verið í hvert
smáatriði við hönnunina. Hún er
einstaklega kraftmikil og ýmsar
snjallar útfærslur til staðar sem

Klettur kynnir nýju
SCANIA V8 línuna
530 590 660 770

KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10 104 REYKJAVÍK / 590 5100 / klettur.is

hámarka afkastagetu hennar.
Öryggisatriðin eru upp á tíu og
vellíðan ökumannsins og almenn
þægindi höfð að leiðarljósi. Við
hjá Kletti gefum þessari vél hæstu
einkunn og erum stolt af því að
kynna hana til leiks á íslenskum
vinnuvélamarkaði,“ segir Snorri að
lokum.

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Keypt
Selt

Nudd

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Tilkynningar

Sogavegur 73 - 77
108 Reykjavík

Til sölu

Tilkynningar
WWW.YAAKOVSWELL.NET

TANTRA NUDD

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

Húsnæði

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.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

UN
BÓ KIÐ EIN KA SK OÐ
151 5
hjá Jason í síma 775

Nýjar og vandaðar
íbúðir í 3ja hæða
lyftuhúsi
• Stæði í bílageymslu
• Bílskúrar fylgja stærri íbúðum

NÝJAR TILBÚNAR ÍBÚÐIR

• Margar íbúðir með sérinngangi
Nýr Ford Transit 18 manna
BUS. Tilbúinn með mæli og
leiðsögukerfi. Langt langt undir
listaverði. Verð m.v. hópferðaleyfi
4.790.000,- án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

• Afhending við kaupsaming

MAXI - COSI BÍLSTÓLL - POKI
- SPEGILL

Maxi-Cosi CabrioFix innan við
ársgamall. Einstaklega léttur
ungbarnastóll vegur aðeins um 3,5
kg. Fyrir 0-13 kg. Ásamt bílstólapoka,
Britax spegil og dóti. Verðh.25þús
eða tilboð óskast S. 663 3313

Húsnæði í boði

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Hreingerningar

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Húsnæði óskast
Vil taka heilsárshús án/húsg. til leigu
í ár eða lengur ca. 30mín austur af
RVK. Góð umgengni. Uppl. í s. 777
5651

Þjónusta

Nánari upplýsingar veitir:

Mjög góð íbúð með innbúi. Allt að
3 svefnbergi. Er í 105. Uppl. í s 860
0360

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

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

REGNBOGALITIR EHF.

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

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

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

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Heilsa

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Heilsuvörur

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

Nudd
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

Erum við
að leita að þér?
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Libero fyrir framtíð barnanna
Allar Libero vörur eru Svansmerktar og við leggjum mikla áherslu á umhverfismál
í öllu ferli bleyjunnar, allt frá vali á birgjum, efnum og framleiðsluaðferðum
yfir í förgun og kolefnisfótsporið í heild. Sama hvaða Libero bleyju þú kaupir,
þá getur þú verið viss um að valið verður gott út frá umhverfissjónarmiðum.

TÍMAMÓT
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Pelé (Svarta perlan) fæddist

Pelé er áttræður í dag. Hann
er talinn einn besti knattspyrnumaður sögunnar. Hóf
15 ára að spila með Santos
í heimalandinu, Brasilíu
og hélt sig þar til 1974 en
lék tvö ár með New York
Cosmos. Hann byrjaði 16 ára
í brasilíska landsliðinu og
náði þrisvar heimsmeistaratitli með því, árin 1958, 1962
og 1970.
Svarta perlan, en það var
Pelé kallaður, lék sinn síðasta leik 1. október árið 1977
og notar nú göngugrind.

Innilegar þakkir fyrir veitta samúð og
hlýhug við andlát og útför elskulegrar
móður okkar, tengdamóður og ömmu,

Helgu Helgadóttur
Álfaskeiði 102,
Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk
HERU heimaþjónustu og líknardeildar
Landspítalans fyrir hlýhug og góða umönnun.
Helgi Freyr Kristinsson
Helga Sigurbjörg Árnadóttir
Kristinn Freyr Kristinsson Hildur Ísfold Hilmarsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samhug og
hlýhug við andlát og útför ástkærs
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Gunnars Þóris Guðjónssonar
bakarameistara frá Sauðárkróki,
Álfaheiði 8b, Kópavogi,

Sólrún J. Steindórsdóttir
Guðbjörg Gunnarsdóttir
Sigurjón Sæland
Kristín Gunnarsdóttir
Hákon Sigþórsson
Gunnar Andri Gunnarsson
Herdís Guðmundsdóttir
Guðjón Baldur Gunnarsson Anna Lára Ármannsdóttir
Guðjón, Þórður, Andrea, Aðalbjörg, Steindór, Sólrún,
Iðunn, Hlín, Eydís, Eva, Bjarni, Hektor, Jóhann Heiðar,
Björn Þórir, Frosti og fjölskyldur.

„Sumir vilja taka frí en aðrir reyna að halda áfram gegnum Zoom,“ segir Gísli sem er í síðarnefnda hópnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Enginn veit hvort það
verða aðventutónleikar

Á venjulegu ári hefðu mörg þúsund manns á landinu verið byrjuð í vetrarstarfi með
kórum sínum í október. Gísli Magna Sigríðarson kórstjóri segir allt með öðrum hætti
nú. Fólk fari á mis við það yndi sem kórstarfinu fylgi, samveruna og samhljóminn.

Sonur minn, faðir okkar, bróðir og afi,

Gunnar Þorsteinn
Halldórsson

lést mánudaginn 19. október.
Anna Einarsdóttir
Bjarney Gunnarsdóttir
Rakel Rán Sigurbjörnsdóttir
Þorsteinn Daði Gunnarsson
Jón Sigurður Gunnarsson
Einar Halldórsson
Fríða Halldórsdóttir
Þórður Marelsson
og afabörn.

Elsku eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Bernhard Reynir Schmidt
lést laugardaginn 17. október.
Útför fer fram fyrir aðstandendur og
vini þriðjudaginn 27. október kl. 13.00.
Athöfninni verður streymt á Facebook
(Útför Bernhards Reynis Schmidt)
Bryndís Gísladóttir
Kristjana Schmidt
Birgir Gíslason
Fríða Reynisdóttir
Örvar Halldórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

K

órastarf er eitt af því sem
gengið hefur úr skorðum
í kófinu. Það liggur meira
og minna niðri nú, að
sögn Gísla Magna Sigríðarsonar, söngvara og kórstjóra. Hann segir þó alltaf einhverja
mæta til að syngja í messum en þeir séu
færri en venjulega. „Ég var að syngja í
útvarpsmessu síðasta sunnudag og þá
vorum við bara fjögur,“ upplýsir hann.
„Í tilkynningum frá yfirvöldum hefur
bara einu sinni síðan í vor verið minnst
á kóra, ég er svolítið hissa á því þar sem
starfsemi þeirra er venjulega komin vel
í gang um þetta leyti.“
Gísli er stjórnandi Léttsveitar Reykjavíkur sem er um hundrað kvenna kór.
Hann situr líka í stjórn Félags íslenskra
kórstjóra og fylgist með starfi kollega
um allt land. „Kórar eru í fríi að langstærstum hluta. Einstaka er eitthvað
að reyna. Sjálfur er ég að vinna gegnum
Zoom og streymi á fésbók með Léttsveitinni. Tek eina rödd fyrir í einu, tala
við félagana og geri æfingar. Ég veit að
Heiðar Sigurðsson, kórstjóri á Höfn,
er líka með Kvennakór Hornafjarðar
í Zoomi,“ segir hann og heldur áfram.
„Við slíkar aðstæður fer fólk auðvitað
á mis við það yndi sem kórstarfi fylgir,
samveruna og samhljóminn. Sumir
félagar taka þessu létt og segja: „Þetta
gengur yfir og við reynum að læra lögin

Sjálfur hef ég starfað í kór frá
ellefu ára aldri og hef alltaf
heillast af því sem kórstarf
kallar fram. Það snýst ekki
bara um sönginn sjálfan heldur
samfélagið sem skapast gegnum hann.

á meðan“. Aðrir ná ekki flugi og ætla að
taka sér frí fram yfir áramót. Enginn
veit hvort það verða aðventu-eða jólatónleikar.“

Kórstarfið krufið
„Undrið að syngja í kór“ nefnist meistaraverkefni Gísla sem lauk námi við
tónlistardeild LHÍ í fyrrahaust. Það
fjallar um gildi kórastarfs í víðu samhengi. „Sjálfur hef ég starfað í kór frá
ellefu ára aldri og hef alltaf heillast af
því sem kórstarf kallar fram. Það snýst

ekki bara um sönginn sjálfan heldur
samfélagið sem skapast gegnum hann.
Ég var að reyna að kryfja það og tók viðtöl við konur úr Léttsveitinni, hinum 25
ára kór sem ég hef stjórnað síðustu þrjú
ár – og efndi til viðburðar í Háteigskirkju sem var hluti af verkefninu.“

Lögin hans afa
Gísli kveðst einnig kenna söng í tveimur skólum, Listaskóla Mosfellsbæjar
og Tónlistarskóla Kópavogs. „Það eru
einkatímar og vel gætt að fjarlægðamörkum. Hóptímar eru í pásu,“ tekur
hann fram. Auk þessa er hann að gefa
út plötu með lögum eftir afa sinn, Steingrím M. Sigfússon. „Ég tók fimmtán
f lott lög sem fæst hafa komið út áður
og öll eru í nýjum útsetningum,“ lýsir
hann. „Platan var tekin upp í sumar,
ég var með hljómsveit og náði að halda
tvenna tónleika þegar COVID-fárinu
létti um tíma, aðra í Reykjavík og hina
vestur á Patró, ég er þaðan. Platan ætti
að koma út í nóvember, Nóttin og þú,
heitir hún. Ég er að reyna að selja hana
fyrir fram gegnum Karolina Fund.“
Gísli Magna Sigríðarson er svolítið
spes nafn, segi ég. „Já, upphaf lega var
ég skrifaður Magnason og breytti því
en vildi ekki láta Magnanafnið falla út.
Þar mátti ekki vera bandstrik á eftir,
kannski má það núna!“
gun@frettabladid.is

LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Austan 10-18 í dag og
víða rigning með köflum, talsverð úrkoma um
tíma á Suðausturlandi
og Austfjörðum. Lægir
sunnan til í kvöld. Hiti 2
til 7 stig.
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Gunnar Björnsson

Bouaziz átti leik gegn Kuijff í
Haifa árið 1989.

Svartur á leik

1…Rxg2! 2. Kxg2 Bxe4+ 3.
Dxe4 Hxc1 4. Hxc1 Dg5+ 5.
Dg4 Dxc1 0-1.
Hilmir Freyr Heimisson og
Vignir Vatnar Stefánsson hefja
í dag þátttöku á alþjóðlegu
unglingamóti í Uppsölum í
Svíþjóð. Taflfélag Reykjavíkur
hefur kynnt metnaðarfulla
netdagskrá meðan á samkomutakmörkunum stendur.
www.skak.is: Vignir og Hilmir
í Svíþjóð.

FRÉTTABLAÐIÐ

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

2

LÓÐRÉTT
1 sólár
2 hróss
3 mjög
4 gististaður
7 trúartákn
9 ráðgera
12 aldinlögur
14 á víxl
16 hvílst

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 hlamm, 5 vol, 6 óm, 8 afláta, 10 rs, 11
fen, 12 mold, 13 ámur, 15 rismál, 17 staða
LÓÐRÉTT: 1 hvarfár, 2 lofs, 3 all, 4 mótel, 7 mandala, 9 áforma, 12 must, 14 mis, 16 áð

Skák

LÁRÉTT
1 skellur
5 kveinstafir
6 hljóm
8 hætta
10 í röð
11 dý
12 jarðvegur
13 ker
15 fótaferð
17 ástand

Pondus Eftir Frode Øverli
Jæja...
ætlarðu að
taka mig með
heim?

Já!

Í alvöru!

Púff!

Ertu ekki Hlust- Já
að djóka? aðu! þýðir já!

Sorrí!

Allt í lagi! Ég
fatta bara
ekki að það sé
svona erfitt
að skilja það!

Berskjölduð Bríet

Bríet Ísis Elfar berskjaldar sig á nýrri
plötu sem hún segir vera sína kveðju
til fyrri ástar og núverandi ástar.
Breyskleiki, sektarkennd og ástar
sorg samtvinnast á einlægan hátt
og nær söngkonan að snerta hjarta
strengi hlustenda með áhrifaríkum hætti.

Gelgjan
Hvað komstu með
fyrir mig?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vegan eggaldin salat.

Neituðu að spila
í loðfeldum

Þungarokkssveitin Skálmöld
fagnar nú 10 ára afmæli með
nýrri tónleikaplötu. Á ferðum
sínum um Evrópu og Ameríku
hafa þeir lent í ýmsu og meðal
annars ögrað ítölsku mafíunni.

Með veiruna á hælunum

Þau Elín Ragnarsdóttir og Ásmundur Helgason fluttu inn í
íbúð sína á Spáni sama dag og
útgöngubann var sett á þar í landi.
Það reyndi á að vera í tómri íbúðinni í sex vikur en þau sjá ekki eftir
ákvörðuninni um að breyta til.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán

MAAAAAMMA!

Er eitthvað að?

Ég bað þig um að
koma mér á óvart.
Ekki að eyðileggja
hádegið mitt.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað ertu að æpa, þarna?
Biddu Sollu
um að láta
mig vera!

Hannes,
hún er ekki einu
sinni heima!

Ég meina
afturvirkt.

Færð þú iPhone 12
endurgreiddan?
Forsala á iPhone 12 og 12 Pro
er hafin á vodafone.is

MENNING
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Það verður alltaf að vera tregi í ljóðum
Sigmundur Ernir Rúnarsson er höfundur ljóðabókarinnar Skáldaleyfi. Hann fagnar 40 ára rithöfundar
afmæli í ár. Í hvert sinn sem hann gefur út ljóðabók er hann sannfærður um að hún sé síðasta ljóðabókin.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

S

igmundur Ernir Rúnarsson sendir frá sér ljóðabók ina Skáldaley f i á
þessu hausti en hann á
einmitt fjörutíu ára rithöfundarafmæli í ár. Um
efni nýju ljóðabókarinnar segir
hann: „Þar er ég að fjalla um núið
sem við tökum ekki eftir vegna
þess að við erum svo uppfull af
hugsunum um morgundaginn og
framtíðina. Við stöldrum aldrei
við það sem er en erum jafnframt
alltof upptekin af því sem var. Þetta
er kannski helsti
my l lu s t e i n n i n n
um háls okkar.“
Þessi orð skáldsins hljóma eins og
ljóðin séu tregafull. „Það verður
alltaf að vera tregi
í ljóðu m, einhver angist og ef
til vill sársauki,“
segir Sigmundur
Er nir. „Ég hef
alltaf reynt að
yrkja í samræmi
við minn eigin
breyskleika og
va n mát t . Það
sem er nefnilega
hvað áhugaverðast í öllu sem
maður skrifar er
hvernig manneskjan tekst á
við sjálfa sig, umhverfi sitt, sína
nánustu og samferðafólkið. Þar er
komin ráðgátan eilífa. Þar fyrir utan
er söknuðurinn sífellt umfjöllunarefni, svo og ástin og væntumþykjan,
þær óútskýranlegu stöllur.“
Hvers konar söknuð á hann við,
spyr blaðamaður, og fær svarið:
„Söknuður yfir því liðna. Söknuður
yfir að missa sína nánustu. Söknuður yfir því að geta ekki upplifað

aftur það sem var manni dýrmætt.
Ég held að söknuðurinn sé miklu
stærri hluti af okkur en við viljum
vera láta. Maðurinn er að mörgu
leyti búinn til úr söknuði og ef hann
getur unnið sæmilega úr honum er
hann að mörgu leyti hólpinn.“
Í bókinni er einnig að finna náttúruljóð. „Ég er mjög elskur að landinu mínu, ferðast mikið og yrki um
það,“ segir Sigmundur Ernir.

Ljóðsýn á lífið
Fyrsta ljóðabók hans kom út árið
1980 þegar hann var í menntaskóla.
„Hún var myndskreytt af Kristni
E. Hrafnssyni samstúdent mínum
sem síðar varð landsfrægur myndhöggvari og myndlistarmaður.
Næsta bók var líka myndskreytt af
vini mínum úr
M A, Þor valdi
Þor steins sy ni
sem síðar varð
landsfrægur
my ndlist armaður, og þriðja
bókin var gefin
út af enn einum
bek k jarbróður
mínu m, Óla
Birni Kárasyni
sem landsmenn
þekkja úr þingmennskunni.
Fyrsta bókin
var gef in út af
Víkurblaðinu á
Húsavík haustið
1980 en Jóhannes
Sigurjónsson ritstjóri og Arnar
Björnsson, síðar
íþróttafréttamaður, ætluðu sér með henni að hefja
viðamikla bókaútgáfu. En ljóðabókin Kringumstæður var fyrsta
og síðasta bók sem Víkurblaðið gaf
út,“ segir skáldið með skelmisglott
á vör.
Sigmundur Ernir hefur sent frá
sér á þriðja tug bóka af margvíslegu
tagi, en aldrei sagt skilið við ljóðagerðina. „Alltaf þegar ég hef gefið út
ljóðabók held ég að það sé síðasta

Sigmundur Ernir fagnar 40 ára rithöfundarafmæli með því að senda frá sér ljóðabók. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ljóðabókin mín, ég sé orðinn uppurinn en nokkrum vikum seinna
er ég byrjaður að yrkja aftur. Þetta
er að einhverju leyti æfing, maður
hefur ljóðsýn á lífið, gengur fram
hjá ljósastaur og það verður ósjálfrátt efni ljóðs vegna þess að maður
er búinn að kenna sjálfum sér að
horfa þannig á umhverfið. Þetta er
líka að einhverju leyti árátta, mjög
sterk hneigð sem lætur mann ekki
í friði, blessunarlega.“

Staldrar við hvert orð
Sigmundur Ernir er meðal annars
höfundur fjölmargra ævisagna.
Hann segir ljóðagerð allt annars
eðlis en prósagerð. „Ljóðagerð er
að því leyti öðruvísi en prósagerð
að ég staldra miklu lengur við hvert

EF LJÓÐ NÆR EKKI AÐ
FANGA EITTHVAÐ SEM
SKILUR EFTIR ÁGENGA TILFINNINGU HJÁ LESENDUM, ÞÁ ER ÞAÐ
EKKI GOTT LJÓÐ.

orð og hverja hugmynd því ég vil
hafa ljóðin meitluð. Fæst þeirra
ljóða sem ég yrki rata á prent. Það
er vegna þess að mér finnst að hvert
ljóð þurfi að fanga eitthvert augna-

blik og galdur. Ef ljóð nær ekki að
fanga eitthvað sem skilur eftir
ágenga tilfinningu hjá lesendum,
þá er það ekki gott ljóð.“
Hann er hæstánægður með stöðu
ljóðsins í nútímanum. „Öll þess
fjörutíu ár sem ég hef verið að yrkja
og gefa út ljóðabækur hefur ljóðinu
alltaf verið spáð dauða og alltaf
meiri og hrikalegri örlögum eftir
því sem áratugunum hefur f leygt
fram. Núna þegar 20 ár eru liðin
af nýrri öld hefur ljóðið sjaldan
staðið í jafnmiklum blóma. Kröftug, metnaðarfull og góð ljóðskáld
senda frá sér frumlegar og áleitnar
bækur. Og vittu til, unga fólkið
sinnir ljóðagerð sem aldrei fyrr.
Þetta finnst mér svo gott vegna þess
að án lýríkur er lífið lítils virði.“

Kanilsnúðar og kaldrifjuð morð
BÆKUR

Vetrarmein
Ragnar Jónasson
Útgefandi: Veröld
Fjöldi síðna: 240
Ragnar Jónasson er
meðal þek k t ust u
íslensku rithöfunda
samtímans en bækur
hans hafa selst í einni
og hálfri milljón eintaka um veröld víða.
Hann kvaddi sér hljóðs
í íslenskum glæpasöguheimi árið 2009 með
bókinni Fölsk nóta en
þar kom lögreglumaðurinn Ari
Þór Arason fyrst við sögu. Nú tólf
bókum síðar er Ari aðalsöguhetjan
í nýjustu bókinni, Vetrarmein, eins
og raunar í f lestum þeim sögum
sem á heimasíðu Ragnars eru flokkaðar undir Dark Iceland og eiga
það sameiginlegt að gerast á eða í
kringum Siglufjörð.

Í þe s s a r i bók ,
Vet r a r mei n, sem
gerist um páskana
er Siglufjörður troðfullur af ferðamönnum í skíðagöllum og
minnir einna helst
á Ichgl eða Aspen í
lýsingum höfundar
þótt enginn blási í
farsóttarf lautu að
þessu sinni. Ari,
sem orðinn er varðstjóri í lögreglunni,
á von á syni sínum
og móðu r hans
í heimsókn y f ir
hafið um hátíðina
og vonast því eðlilega eftir tíðindalitlum páskum en verður ekki að
ósk sinni. Ung stúlka finnst látin á
gangstétt við Aðalgötuna á aðfaranótt skírdags og svo virðist við
fyrstu sýn sem andlát hennar hafi
borið að með saknæmum hætti en
málin flækjast og Ari þarf að hafa
sig allan við að sinna syni sínum og
rannsókn málsins á sama tíma.

Ragnar Jónasson glæpasagnahöfundur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vetrarmein er ágætis glæpasaga með mannlegum undirtóni.
Ari sem fær að hitta þriggja ára
son sinn í þrjá daga eftir langan
aðskilnað neyðist til að vinna allan
tímann og tala við fullt af fólki sem
tengist málinu ekki neitt og eyða

dýrmætum tíma í ýmsa útúrdúra
sem hafa engan tilgang fyrir rannsóknina. Plottið er þannig stundum
sundurlaust og margir lausir þræðir
eða öllu heldur svo laustengdir við
söguna að stundum má velta fyrir
sér tilganginum með því að kynna

til sögunnar persónur sem hafa lítið
sem ekkert til hennar að leggja.
Sagnastíll Ragnars er lágstemmdur og einfaldur og tekst honum best
upp þegar hann lýsir bæjarbragnum
á Siglufirði og í nágrenni, sem fer að
slaga hátt upp í Midsomer og önnur
þekkt þorp og bæi bókmenntanna
þar sem morðtölfræðin er ískyggilega há miðað við höfðatölu. Það
hvernig Ari missir ítrekað síðasta
kanelsnúð dagsins í skolt skíðaferðamannanna sem hafa lagt undir
sig bæinn en flækjast þó furðu lítið
fyrir rannsókn málsins er lýsandi
fyrir góðlátlegan hversdaginn sem
er furðu lítið skekinn af síendurteknum alvarlegum of beldisglæpum.
Vetrarmein er frekar hefðbundin
glæpasaga þar sem höfundareinkenni Ragnars Jónassonar eru söm
við sig og aðdáendur hans munu
eflaust fagna þessari bók.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Nokkuð dæmigerð en
ágætlega skrifuð glæpasaga úr Siglfirskum hversdegi.

Sparadu-

20-25%
af öllum sófum,
sófaborðum og
hægindastólum
8. október - 2. nóvember
20% afsláttur af sérpöntuðum sófum

Frí heimsending

á höfuðborgarsvæðinu
ef verslað er fyrir
5.000 kr. eða meira

20%

TULIP HÆGINDASTÓLL Dökkgrár eða appelsínugulur
100x90x96 cm. 129.900 kr. NÚ 96.900 kr.

20%

22.320

Nú
SPAraðu 12.980

KORA SÓFABORÐ. Svartbæsaður
askarspónn, málmgrind. 80x40
29.900 kr. NÚ 23.920 kr.

ATALAYA SÓFABORÐ með tímaritahirslu.
Hvít marmaraplata. Málmgrind.
115x58x45 cm. 64.900 kr. NÚ 51.920 kr.

25%

SPENCER HÆGINDASTÓLL.
Svart Pu(gervileður). 66x67x79 cm.
36.900 kr. NÚ 27.900 kr.

55.900

Nú
SPAraðu 19.000

24%

20%

CHISA SÓFI. 3ja sæta. Brúnt eða blátt áklæði. L149 cm.
74.900 kr. NÚ 55.900 kr.

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

LARISA SÓFABORÐ.
Glerplata með rifflum. Ø85 x H40 cm.
27.900 kr. NÚ 22.320 kr.

LARVIK SÓFI. 3ja sæta. Dökkgrátt áklæði, svartir málmfætur.
L210 cm. 119.900 kr. NÚ 95.920 kr.

171.900

Nú
SPAraðu 58.00

FLUENTE TUNGUSÓFI.
Opinn endi + 2ja sæta.
L221 x D200 cm. Ljósgrátt áklæði.
229.900 kr. NÚ 171.900 kr.

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND
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Föstudagur

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

FBL OG MBL

26%
Lesa bara MBL

11%

Lesa bara FBL

63%

HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Lífið er lag (e) Þáttur um
málefni fólks á besta aldri sem lifir
áskoranir og tækifæri efri áranna.
Umsjón Sigurður K. Kolbeinsson.
20.30 Matur og heimili (e) Lifandi
þáttur um matargerð og bakstur
í bland við innanhússarkitektúr,
hönnun og fjölbreyttan lífsstíl.
21.00 21 - Úrval á föstudegi
Samantekt úr bestu og áhugaverðustu viðtölunum úr Tuttuguogeinum í liðinni viku.
21.30 Viðskipti með Jóni G. (e)
Í viðskiptaþættinum með Jóni
G. Haukssyni er rýnt í verslun og
viðskipti landsmanna með aðstoð
sérfræðinga og stjórnenda atvinnulífsins.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Cool Kids
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 The Good Place
19.30 Broke
20.00 Kokkaflakk Ferða- og
matreiðsluþættir þar sem Ólafur
Örn Ólafsson heimsækir íslenska
matreiðslumenn sem hafa gert
það gott úti í hinum stóra heimi.
Við skoðum borgir kokkanna með
þeirra augum, sjáum hvað veitir
þeim innblástur og hvað skiptir
þá máli, hvert þeim finnst gott að
fara að borða auk þess sem við
kynnumst fjölskyldum þeirra og
vinum.
20.30 Jarðarförin mín
21.00 The Bachelorette
22.30 Love Island
23.25 Star Trek Into Darkness
03.15 Cobra
04.05 Síminn + Spotify

08.00 Heimsókn
08.10 The Good Doctor 3
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Besti vinur mannsins
10.30 Jamie’s Quick and Easy
Food
11.00 Love in the Wild
12.35 Nágrannar
12.55 Splitting Up Together
13.15 Battle of the Fittest Couples
13.55 Music of Silence
15.45 Love at First Bark
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Í kvöld er gigg F
 rábærir tónlistarþættir með Ingó, einum vinsælasta tónlistamanni landsins:
Brekkusöngsstjórinn sem á tvö af
vinsælustu lögum ársins; Í kvöld
er gigg og Takk fyrir mig – frábær
lög sem fólk á öllum aldri er búið
að syngja hástöfum.
19.35 Britain’s Got Talent
21.05 Godzilla. King of the Monsters
23.15 Alien
01.10 The Goldfinch

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.30 Spaugstofan 2006 - 2007
09.50 Kveikur
10.25 Á vit draumanna
11.10 Í eldlínunni. (Um)bylting í
eldhúsinu
12.10 Heimaleikfimi
12.20 Fólkið mitt og fleiri dýr
13.05 Kvöldstund með listamanni
1986-1993 Pétur Gunnarsson
13.50 Basl er búskapur
14.20 Gettu betur 2017 ME Flensborg
15.25 Ég vil vera skrítin
16.40 Landinn Landinn 27. september 2020
17.05 Ólympíukvöld ÓL 2016
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie
18.28 Tryllitæki - Klósettsturtarinn
18.35 Húllumhæ
18.50 Landakort Fokker
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kappsmál K
 eppendur
kvöldsins eru þau Kári Kristjánsson, Guðjón Valur Sigurðsson,
Friðrik Dór Jónsson og Sigrún Ósk
Kristjánsdóttir. Framleiðsla: Skot í
samstarfi við RÚV.
20.45 Vikan með Gísla Marteini
Persónur og leikendur koma í
spjall og brakandi fersk tónlistaratriði og koma landsmönnum í
helgarstemninguna.
21.30 Matur og munúð Delicious
22.15 Vera Bresk sakamálamynd
byggð á sögu eftir Ann Cleeves um
Veru Stanhope rannsóknarlögreglukonu á Norðymbralandi. Með
aðalhlutverk fara Brenda Blethyn
og David Leon. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi ungra barna.
23.45 Babýlon Berlín Babylon
Berlin
00.30 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
07.25 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Drive On Championship.
10.30 European Tour 2020 Bein
útsending frá Italian Open á Evrópumótaröðinni.
15.35 PGA Special. Tiger Tales
16.25 PGA Tour. The Cut S kyggnst
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
17.00 LPGA Tour 2020 B
 ein útsending frá Drive On Championship.
20.00 Champions Tour Highlights
21.00 PGA Tour 2020 Bein útsending frá The Zozo Championship.

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 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur T
 oots Hibbert forsprakki Maytals
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Íslandus ( 10 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.55 Holy Lands
12.35 The Borrowers
14.00 Gold
15.55 Holy Lands
17.35 The Borrowers
19.00 Gold
21.00 Captain Phillips
23.10 Hotel Artemis
00.40 Miss Sloane
02.50 Captain Phillips

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.05 Roswell, New Mexico
21.50 McMillions
22.40 The Mindy Project
23.05 Simpson-fjölskyldan 32
23.30 Bob’s Burgers 11
00.00 Friends
00.20 Friends
00.45 Mom

STÖÐ 2 SPORT
08.25 Njarðvík - Keflavík 1999
09.00 Keflavík - Njarðvík 1999
09.40 Tindastóll - Njarðvík 2001
10.05 Keflavík - Snæfell 2005
10.45 Keflavík - Skallagrímur
2006
11.20 Stúkan - aukaþáttur
12.35 KR - Njarðvík 2007
13.15 Keflavík - Snæfell 2008
13.50 KR - Grindavík 2009
14.30 KR - Snæfell 2010
15.05 Snæfell - Keflavík 2010
15.40 Keflavík - Snæfell 2010
16.15 Keflavík - KR 2011
16.50 Stjarnan - KR 2011
17.30 Stjarnan - KR 2011
18.00 Þór Þ - Grindavík 2012
18.40 Stúkan - aukaþáttur
20.00 Dominos Körfuboltakvöld
21.15 Seinni bylgjan - karla
22.20 Bestir í boltanum. Brooklyn
23.20 Bestir í Boltanum. Hetjan í
Heerenveen
23.55 Ölli

STÖÐ 2 SPORT 2
06.50 Dynamo Kiev - Juventus
08.30 Lazio - Dortmund
10.15 Meistaradeildarmörkin
10.55 Rapíd Vín - Arsenal
12.35 Napoli - AZ Alkmaar
14.20 Celtic - AC Milan
16.00 Tottenham - LASK
17.40 Inside Serie A
18.10 La Liga Show
18.40 Nottingham Forest - Derby
20.45 Evrópudeildarmörkin
21.35 Elche - Valencia
23.15 PSG - Manchester United
01.00 Meistaradeildarmörkin

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

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

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

FM 102,9 Lindin

ára

1970-2020

GLÆSILEG

SERÍUDEILD
Sjón er sögu ríkari

JÓLALANDIÐ OPNAR
um helgina í Skútuvogi
Útiseríur stórar

Samtengjanlegar
Ljósahringur Culy

Frostrós

40 cm, 64 LED, hlýr hvítur.

50 ljósa, marglit

2.490kr

14550300

3.990kr

Skrautseríur,
10 ljósa

499kr

50%

Hvít ljós, glær snúra.

999kr

Útisería stórar perur
20 ljósa, 5 metrar.

14500261-4, 14500690-3

8.990kr

Ótrúlegt úrval af seríum og ljósum

LED seríur, margir litir
Samtengjanlegar
LED útiseríur

Samtengjanlegar, 50 eða 100
ljósa, 10 metrar. 14500294-297

Verð frá

5.590kr

Afmælisvöndur
Einnig í vefverslun blomaval.is

44%
Hausterikur

999
3 stk.

1.797kr/3 stk.

kr/3 stk.

50%
Flamengó blóm
14 pottur.

1.990kr
3.990kr

50%
Kryddplöntur

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

999

kr/3 stk. 399kr/1 stk.

Friðarlilja

12 cm pottur.

1.395kr
2.790kr

Afmælisvöndur
Blómavals

4.990kr
6.990kr

28%
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Nýir tímar
kalla á
nýja nálgun
Geoffrey Þ. Huntingdon-Williams og
Guðfinnur Sölvi Karlsson, eigendur Priksins,
hrundu í gær af stað verkefninu Sköpum
líf í lokun. Því er ætlað að glæða miðbæinn
lífi með því að aðstoða skapandi fólk með
góðar hugmyndir við að nýta tóm rými.

E

igendur Priksins, þeir
Geoffrey Þ. HuntingdonWilliams og Guðfinnur
Sölvi Karlsson, hleyptu
af stað verkefninu Sköpum líf í lokun í gær. Því
er ætlað að glæða miðbæinn lífi á
þessum flóknu tímum og munu þeir
gera það sem í þeirra valdi stendur
til að aðstoða listafólk og aðra við að
hrinda góðum hugmyndum í framkvæmd.
„Við komum með hugmynd að
þessu slagorði, Sköpum líf í lokun.
Okkur fannst það ná vel yfir hvað
takmarkið hjá okkur er. Við erum
í þeirri stöðu að við getum hjálpað
fólki að komast inn í þessi tómu
rými og með annað skapandi.
Okkur langaði að rífa þetta svolítið
upp ef svo má að orði komast,“ segir
Geoffrey.

Góðar viðtökur
Hann segir þá hafa langað að skapa
sterkt samstöðuafl.
„Þótt það sé heimsfaraldur í gangi
þá megum við ekki missa mikilvægasta kennileiti miðborgarinnar, sem
er lífið. Nú spretta upp tóm rými
þar sem áður voru lundabúðir. Þetta
eru nýir tíma og nýir tímar kalla á
nýja nálgun. Við viljum bara hjálpa
eins mikið og við getum, ýta undir
sköpun í þessum rýmum sem kalla
eftir því,“ segir Geoffrey.
Hann segir verkefnið strax nánast sprungið á fyrsta degi.
„Þegar við kynntum þetta þá létu
undirtektirnar ekki á sér standa.
Þær voru miklu meiri en við bjuggumst við. Við erum ekki í þessu til
að eigna okkur einhverja orðræðu.
Okkur langaði bara að tendra bál
sem við vonum að brenni sem
lengst. Þetta snýst um þessi tómu

ÞÓTT ÞAÐ SÉ HEIMSFARALDUR Í GANGI ÞÁ
MEGUM VIÐ EKKI MISSA
MIKILVÆGASTA KENNILEITI
MIÐBORGARINNAR, SEM ER
LÍFIÐ.

rými og borgarásýndina. Það græða
allir á því að hún sé góð.“

Úr vörn í sókn
Sjálfir eru þeir með nokkur rými
á sínum vegum en bjóða líka fram
aðstoð sína við að ræða við aðra
leigusala.
„Við viljum hjálpa fólki að koma
sér af stað. Oft snýst þetta um
ábyrgðaraðila eða leigu. Stundum
er um að ræða himinháa leigu og
við getum þá hjálpað fólki við að fá
hana niður til skamms eða lengri
tíma. Í grunninn viljum við bara að
fólk tali við okkur, við erum að hefja
samtal,“ segir hann.
Hann segir það hag allra í miðbænum að gera hann sem líf legastan.
„Þetta er búið að vera mjög varnarsinnað umhverfi undanfarin ár og
nú er bara kominn tími á sókn. Það
er hagur okkar allra í miðborginni
að hér sé líf.“
Hluti af verkefninu er svo fólginn
í því að reyna að mæta bágri stöðu
tónlistarfólks sem margt hvert
hefur verið tekjulaust síðustu mánuði.
„Þá getum við nýtt okkar lokuðu
rými og fólk getur spilað í þeim og
jafnvel streymt. Staðir á borð við
Prikið og Bravó. Okkur langar að

Viðtökurnar strax á fyrsta degi fóru fram úr öllum vonum að sögn Geoffreys. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

gera tónlistarfólki kleift að koma
fram hjá okkur gegn greiðslu. Við
viljum skapa eitthvert líf í kringum
þessa staði þótt þeir séu lokaðir. Því
þegar það er tómur gluggi er betra
að hafa manneskju í honum heldur
en ekki,“ segir Geoffrey og hlær.

Samstaða á skrýtnum tímum
Eftir að heimsfaraldurinn skall á

tóku þeir sig til og breyttu hóteli
við Lækjargötuna í aðstöðu fyrir
listafólk.
„Þetta er gamalt hús á þremur
hæðum með fimmtán herbergjum
sem við breyttum í stúdíó og
aðstöðu fyrir skapandi fólki. Í staðinn fyrir að það standi tómt þá hýsir
það núna sköpun af öllu tagi.“
Hann segist vonast til að sjá góða

EKKI MISSA AF NÝJASTA DV
Tryggðu þér áskrift á dv.is eða nældu þér í
eintak í næstu verslun.

samstöðu á þessum skrýtnu tímum.
„Við viljum hvetja fólk sem býr
yfir einhverjum spennandi hugmyndum sem það situr á til að hafa
samband við okkur. Hvort sem það
tengist listum, matsölu eða öðru
skemmtilegu.“
Hægt er að hafa samband og nálgast frekari upplýsingar á prikid.is.
steingerdur@frettabladid.is

Skemmtilegra
vetrarfrí!
Um helgina er sannkölluð knattspyrnuveisla á Síminn Sport,
frá föstudegi fram á mánudagskvöld. Í síðustu umferðum
hefur verið markaregn. Ekki missa af þessari umferð. Vertu
með Enska boltann í vetrarfríinu. Svona á sjónvarp að vera!
FÖS. 23. okt.

18:30

ASTON VILLA – LEEDS

LAU. 24. okt.

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

WEST HAM – MAN. CITY
FULHAM – CRYSTAL PALACE
MAN. UTD. – CHELSEA
LIVERPOOL – SHEFF. UTD.
MARKASYRPAN

SUN. 25. okt.

13:30
16:00
18:45
21:15

SOUTHAMPTON – EVERTON
WOLVES – NEWCASTLE
ARSENAL – LEICESTER
VÖLLURINN

MÁN. 26. okt.

17:00
19:30

BRIGHTON – WBA
BURNLEY - TOTTENHAM

Fæst í verslunum okkar
á Selfossi og í Ármúla 42

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

BAKÞANK AR
Árna
Helgasonar

Versta útgáfan

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI

Þ

HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

að er mikil pressa um þessar
mundir að vera besta útgáfan
af sjálfum sér. Ég er frekar
týndur á því sviði.
Ég þekki hins vegar vel verstu
útgáfuna af sjálfum mér. Hún
kemur fram þegar ég lendi í bið á
flugvöllum.
Ferlið er svona: Eftir glæpsamlega lítinn svefn mæti ég fullur
tilhlökkunar út í Leifsstöð. Hressi
mig jafnvel við á Loksins. Fram
undan er jú meginlandið í allri
sinni dýrð.
Þá byrjar ballið. Seinkun. Til að
byrja með reynir maður að bera
sig vel og brosa. Starfsfólkið, sem
er þrautþjálfað í smáskammtafræðunum, segir manni að þetta
sé bara 20 mínútna bið. Svo fer
20 mínútunum að fjölga og þær
breytast í klukkustundir. Smám
saman þykknar yfir. Í stað þess
að borða hádegismat við Eiffelturninn og lepja eitthvert dýrindis
rauðvín sit ég fastur á flugvelli
með roast beef samloku og volgan
Svala.
Versta útgáfan er til alls vís á
þessum tímapunkti. Fer jafnvel að
tuða í starfsfólkinu við landganginn og efast um að það sé að vinna
vinnuna sína.
Á nokkurn veginn þessum stað
er sálarlíf þjóðarinnar um þessar
mundir. Við erum búin að heyra
það ansi oft að það sé bara stutt
eftir og allt fari að lagast. En við
bíðum enn. Þráðurinn er orðinn
stuttur og samstaðan brothætt.
Jafnvel minnstu hlutir trufla. Af
hverju fær þessi að mæta í ræktina
á meðan ég má ekki fara í sund?
Hver er munurinn á göngutúr og
golfhring?
Versta útgáfan af mér endist þó
allajafna ekki lengi enda hafa hlutirnir tilhneigingu til að fara vel.
Ljúfa lífið á meginlandinu verður
á sínum stað þótt maður hafi misst
af hádegismatnum og jafnvel
kaffinu líka.

SERTA ROYALTY DECO
FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM
Serta Royalty Deco er í fimm stjörnu Hótel-rúmalínunni frá Serta.
Rúmunum fylgir núna metsölubókin „Þess vegna sofum við“ í nýrri íslenskri þýðingu.
SERTA ROYALTY DECO er með Limited Royalty dýnu.
Dýnan er með tvöfalt pokagormakerfi sem tryggir
hámarks stuðning við neðra bak og minni þrýsting á
axla- og mjaðmasvæði ásamt visco yfirdýnu (topper).

Áklæðið er náttúruleg, silkiblönduð bómull
sem andar sérlega vel. Royalty dýnan er
vinsælasta gormadýnan frá Serta í Betra Baki
enda veitir hún fullkominn stuðning og mýkt.

SERTA ROYALTY DECO RÚM

DÝNA, BOTN, FÆTUR OG GAFL
FÁANLEG Í LJÓS- EÐA DÖKKGRÁU ÁKLÆÐI

15%
S E R TA –D E C O R

Fyrir svanga
ferðalanga

A F S L ÁT T U R

+ BÓKIN „ÞESS VEGNA SOFUM VIÐ“

Fullt verð

Tilboðsverð

Serta Royalty Deco rúm 160x200 cm

399.900 kr.

339.915 kr.

Serta Royalty Deco rúm 180x200 cm

439.900 kr.

373.915 kr.

Serta Royalty Deco rúm 200x200 cm

479.900 kr.

407.915 kr.

STÆRSTI DÝNUFRAMLEIÐANDI VERALDAR
k
Alþjóðleg metsölubó

CORNY
PROTEIN BAR
45 G
KR/STK
6644 KR/KG

20%

Einstök heilsudýna fyrir þá
sem kjósa gæði og gott verð.

A F S L ÁT T U R

+ BÓKIN „ÞESS VEGNA SOFUM VIÐ“

SINFONIA – DÝNA, COMFORT BOTN OG FÆTUR

STÆRÐ

•
•

Sjö hægindalög í yfirborði
Fimm svæða pokagormakerfi

•
•
•

Steyptar kantstyrkingar
100% bómullaráklæði
Einstök aðlögun og engin
hreyfing milli aðilia.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

FULLT VERÐ

TILBOÐSVERÐ

120x200 cm

169.040 kr.

135.496 kr.

140x200 cm

195.620 kr.

156.496 kr.

160x200 cm

216.410 kr.

173.128 kr.

180x200 cm

238.780 kr.

191.024 kr.

180x210 cm

268.780 kr.

215.024 kr.

192x203 cm

278.780 kr.

223.024 kr.

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

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

Bókin Þess vegna
MATTHEW
WALKER
sofum við, eftir dr.
Þess vegna
Matthew Walker,
sofum við
prófessor við Harvard
Um
og sérfræðing í svefni,
mikilvægi
svefns
sálfræði og taugaog
drauma
lífeðlisfræði, hefur
slegið í gegn um heim
allan. Bókin opnar augu
almennings fyrir mikilvægi svefns í tengslum við heilsu, vellíðan
og árangur. Þú færð bókina hjá Betra Baki,
Dr. Mathew Walker

a
kannar innstu leyndardóm
er tímamótaverk sem
armátt hans til að
Þess vegna sofum við
við getum virkjað endurnýjun
svefnsins og útskýrir hvernig
betra.
breyta lífi okkar til hins
í lífi okkar, heilsu og langlífi
einn mikilvægasti þátturinn
r
Svefn hefur ávallt verið
allt þar til vísindalega
um,
minnst
einna
vissum
virti
en jafnframt sá sem við
tveimur áratugum. Hinn
varpa ljósi á hann fyrir
á
uppgötvanir byrjuðu að
Walker, sýnir okkur nú
svefnsérfræðingur, Matthew
taugavísindamaður og
er og hvernig hann styrkir
lífsnauðsynlegur svefn
, eflir
eftirminnilegan hátt hve
endurkvarðar tilfinningar
læra og taka ákvarðanir,
hæfileika okkar til að
fleira.
ýmislegt
a og
ónæmiskerfið, stillir matarlystin
áreiðanleg og afskaplega
hrífandi,
snilldarleg,
er
meta svefn og drauma
Þess vegna sofum við
lesandanum að skilja og
aðgengileg bók sem kennir
á alveg nýjan hátt.
um og sálfræði við
prófessor í taugavísind
arinnar þar og
Dr. Matthew Walker er
forstjóri Svefnrannsóknarstöðv
Kaliforníuháskóla í Berkeley,
Harvard háskóla.
í geðsjúkdómafræði við
fyrrverandi prófessor

að bættum
bókar sem stuðlað hefur
þurfa
stolt þátt í útgáfu þessarar
um allan heim. Þessa bók
Við hjá Betra baki tökum
lífsgæðum milljóna manna
þannig lífi fólks
svefni og þar með auknum
góðs svefns og breytir
okkur skilning á mikilvægi
allir að lesa! Hún færir
degi ...
leggur grunninn að góðum
til hins betra. Góður svefn
Gauti Reynisson
Forstjóri Betra bak
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S E R TA –S I N F O N I A
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