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HEILBRIGÐISMÁL Samkvæmt tölum 
frá Hagstofu Íslands og ársreikn
ingum Sjúkratrygginga Íslands 
(SÍ) námu útgjöld ríkisins til einka
rekinnar heilbrigðisþjónustu 10,5 
milljörðum króna árið 2019. Það eru 
um 4,7 prósent af heildarútgjöldum 
ríkisins til heilbrigðismála það árið, 
sem námu 225 milljörðum króna.

Samkvæmt bráðabirgðatölum 
fyrir 2020 var hlutfallið enn lægra 
eða um 4 prósent af heildarútgjöld
um. Alls greiddi ríkið 11,4 milljarða 
til sérfræðilækna árið 2020 en inni 
í þeirri tölu eru um 400 milljónir 
sem SÍ greiða til Landspítala fyrir 
til dæmis blóðprufur. Heilbrigðis
útgjöld ríkisins árið 2020 námu 
samtals 248 milljörðum króna.

Komur til stofulækna eru á sama 
tíma álíka margar og til Landspít
ala og Heilsugæslu höfuðborgar
svæðisins samanlagt. Um er að 
ræða um 500 þúsund komur á ári 
og kostar hver heimsókn því ríkið 
um 20 þúsund krónur. Inni í þessum 
tölum eru til að mynda allar skurð
aðgerðir, speglanir og röntgen og 
blóðrannsóknir.

„Þjónusta sérgreinalækna er 
ákaf lega ódýr í bæði innlendu og 
erlendu samhengi. Sé hún til dæmis 
borin saman við göngudeildarþjón
ustu Landspítalans og heimsóknir á 
heilsugæslu, erum við ódýrari sam
kvæmt rannsókn sem Læknafélag
ið gerði fyrir nokkrum árum,“ segir 
Ragnar Freyr Ingvarsson, gigtar

læknir hjá Klíníkinni í Ármúla.
„Ef mín grein er skoðuð sérstak

lega, þá kostum við um fjórðung af 
því sem er greitt fyrir sambærilega 
þjónustu í Halmstadléni í Svíþjóð 
og bara þriðjunginn af því sem er 
borgað fyrir sambærilega þjónustu 
hjá NHSkerfinu í Bretlandi,“ segir 
Ragnar.

Spurður hvað valdi þessum 
mun segir Ragnar það vera minni 
umsýslukostnað. 

„Í mínu fyrirtæki er ég fram
kvæmdastjórinn. Allir meðeigend
ur mínir eru læknar á gólfinu sem 
sinna þjónustunni. Við sinnum öllu 
skrifræði sjálf, handleikum allar 
upplýsingar, gerum öll vottorð og 
skrifum öll bréf, þannig að umsýslu
kostnaðurinn er nær enginn,“ segir 
Ragnar og bætir við að gæta þurfi 
útsjónarsemi í einkarekstri.

„Það má í beinu framhaldi spyrja 
sig: Af hverju erum við að þessu? 
Þar skiptir sjálfræði öllu máli. Að fá 
að stýra sjálfur sinni þjónustu við 
sjúklinga eftir því hvernig maður 
vill veita hana. Það er þess vegna 
sem við rekum stofur. Ég vil geta 
stjórnað því hvernig mínir sjúkl
ingar geta náð í mig.“ – mhj

Um fimm prósent opinberra 
útgjalda fóru í einkarekstur
Útgjöld hins opinbera í einkarekna heilbrigðisþjónustu námu 10,5 milljörðum árið 2019, það eru 4,7 
prósent af heildarútgjöldum ríkisins til heilbrigðismála. Samkvæmt bráðabirgðatölum ársins 2020 er 
hlutfallið svipað en inni í tölunum eru til að mynda allar skurðaðgerðir og röntgen- og blóðrannsóknir.

Alls greiddi ríkið 11,4 
milljarða til sérfræðilækna 
árið 2020.

Fálkaskátar úr skátafélaginu Mosverjum í Mosfellsbæ plokkuðu dágott magn af rusli við Vesturlandsveg í gær. Þau fengu að velja sér samfélagsverkefni og varð plokkið fyrir valinu. 
Krakkarnir gengu fram og til baka meðfram veginum frá Mosfellsbæ til Reykjavíkur, þau pössuðu afar vel upp á öryggið og klæddust öll gulum endurskinsvestum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Ekki liggur fyrir hvort 
Gylfi Þór Sigurðsson, Jóhann Berg 
Guðmundsson, Rúnar Alex Rún
arsson og Jón Daði Böðvarsson geti 
tekið þátt í fyrsta verkefni Arnars 
Þórs Viðarssonar og Eiðs Smára 
Guðjohnsen sem þjálfara íslenska 
karlalandsliðsins. Þjálfarateymið 
segist ánægt með líkamlegt ástand 
leikmannanna.

Eftir slétta viku hefst vegferð 
íslenska karlalandsliðsins í knatt
spyrnu í átt að því að tryggja sér 
sæti í lokakeppni heimsmeistara
mótsins sem haldið verður í Katar 
í desember á næsta ári. 

Þá mætir íslenska liðið Þýska
landi sem hefur fjórum sinnum 
orðið heimsmeistari í Duisburg. 
Um er að ræða tímamótaleik í sögu 
landsliðsins. – hó / sjá síðu 18

Óvissa ríkir um 
lykilmennina

Gylfi Þór  
Sigurðsson



Riðið út í blíðunni

Þessar vinkonur skemmtu sér konunglega í gær þegar þær riðu út í Mosfellsbæ. Blíðskaparveður lék við borgarbúa í gær þrátt fyrir úrhellisrign-
ingu á köf lum og ætla má að fjöldi fólks noti veðrið næstu daga til útivistar. Gera má ráð fyrir tveggja stafa hitatölum í vikunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þjóðleikhúsið er opið að nýju. 
MYND/HORDUR SVEINSSON

STJÓRNSÝSLA Þjóðleikhúsið hefur 
fengið leyfi fyrir 40 feta gámi sem á 
að geyma leikmyndir norðan megin 
við leikhúsið á lóð númer 13 við 
Sölvhólsgötu.

Ekki kemur fram hvaða leik-
myndir fá ekki inni í leikhúsinu 
sjálfu en Þjóðleikhúsið frumsýndi 
Kafbát, nýtt barnaleikrit, í Kúlunni 
auk þess sem Kardemommubærinn 
gengur fyrir eins fullu húsi og leyft 
er. Þá styttist í Nashyrningana sem 
er eitt frægasta verk hins fransk-
rúmenska leikskálds Ionescos.

Byggingarfulltrúi samþykkti 
umsókn Þjóðleikhússins á fundi 
sínum í vikunni eftir að hafa farið 
yfir tölvupóst frá því og fengið sam-
þykki lóðarhafa í byrjun mánaðar-
ins. Borgaði leikhúsið 12 þúsund 
krónur fyrir að fá leyfið. – bb

Leikmyndirnar 
geymdar í gámi

Hundar fái dagpössun 
á hóteli á Esjumelum
Sótt er um lóð á Esjumelum undir hótel og dagpössun fyrir hunda. Þörfin er 
sögð mikil. Hundafrömuður segir líklegt að hundar eigi erfitt með aðlagast 
því að eigendur fari aftur út fyrir heimilið til vinnu og skóla eftir COVID-19.
GÆLUDÝR „Okkur f innst þetta 
vanta,“ segir Ragnheiður Arnar-
dóttir sem með eiginmanni sínum, 
Rúnari Róbertssyni, óskar eftir lóð 
frá Reykjavíkurborg undir hunda-
hótel á Esjumelum.

Samhliða hótelrekstrinum er 
ætlunin að bjóða dagpössun fyrir 
hunda. Ragnheiður, sem á hund 
sjálf og hefur farið með hann á sýn-
ingar, segir slíka dagpössun ekki 
hafa boðist að undanförnu. „Ef þú 
vinnur langa daga og það er enginn 
annar heima væri sniðugt að hafa 
svona í boði,“ segir hún.

Að sögn Ragnheiðar er ráðgert að 
pláss verði fyrir um fjörutíu hunda 
á hótelinu. Staðsetningin á Esjumel-
um í jaðri höfuðborgarsvæðisins 
sé fullkomin. Rúmt geti orðið um 
starfsemina og hún trufli ekki inni 
í borginni. „Ég myndi alveg gera mér 
þessa ferð til að koma hundinum 
mínum á góðan stað þar sem ég veit 
að það er vel hugsað um hann, jafn-
vel þó það sé bara yfir daginn.“

Guðfinna Kristinsdóttir, forstjóri 
gæludýraleitarforritsins Dýrfinnu, 
stjórnandi Hundasamfélagsins 
og stjórnarmaður í bæði Félagi 
ábyrgra hundaeigenda og Dýra-
verndarsambandi Íslands, skrifar 
umsögn með umsókn Ragnheiðar. 
Þar bendir hún á að COVID-19 hafi 
haft þau áhrif að margir hafi verið 
heimavinnandi og eftirspurn eftir 
hvolpum hafi á þessum tíma verið 
langt umfram framboð.

„Undir venjulegum kringum-
stæðum er áætlað að um 22 til 55 
prósent hunda þjáist af aðskiln-
aðarkvíða að einhverju leyti. Þar 
af leiðandi eru miklar líkur á því að 
hundar sem alast upp með heima-
vinnandi eigendum muni eiga erf-
itt með breytinguna þegar fólk fer 

aftur út á vinnumarkaðinn,“ skrifar 
Guðfinna.

Kveðst Guðfinna telja að nú sé 
rétti tíminn fyrir dagpössun fyrir 
hunda. Fólk þurfi að sjá til þess að 
hundar aðlagist breyttum heimil-
isaðstæðum. Til þess að draga úr 

hættu á að fólk finni dýrunum nýtt 
heimili sé nauðsynlegt að í boði sé 
að setja hundana í dagpössun.

„Sem aðili með mikla reynslu af 
hundamenningu Íslands þá get ég 
staðfest það að það er bæði vöntun 
á þessu úrræði innan höfuðborgar-
svæðisins og þetta yrði mjög 
jákvætt framfaraskref í hunda-
menningu Íslands,“ skrifar Guð-
finna.

Ragnheiður segist hafa kynnt sér 
hjá MAST þær kröfur sem gerðar 
séu til reksturs hundahótela og 
munu uppfylla þær. Þótt rekstrar-
áætlanir liggi fyrir hafi teikningar 
af væntanlegu hundahóteli ekki 
verið gerðar. Beðið verði með þann 
kostnað þar til ljóst sé að lóð fáist. 
Hún sé bjartsýn á að það gangi eftir.

„Okkur finnst þetta ótrúlega 
spennandi. Ef við fáum ekki þessa 
lóð þá finnum bara einhverja aðra.“  
gar@frettabladid.is

Ragnheiður Arnardóttir með ástralska fjárhundinn Bratt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Undir venjulegum 
kringumstæðum er 

áætlað að um 22 til 55 
prósent hunda þjáist af 
aðskilnaðarkvíða að ein-
hverju leyti.
Guðfinna Kristins-
dóttir, stjórnar-
maður í Félagi 
ábyrgra hunda-
eigenda og Dýra-
verndarsambandi 
Íslands

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

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

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

HEILBRIGÐISMÁL Foreldrar barna 
í Fossvogsskóla telja það ekki 
áhættunnar virði að börnin þeirra 
verði áfram í skólanum á meðan 
ekki hefur verið ráðin bót á ástandi 
hans. Foreldrarnir lýsa yfir þungum 
áhyggjum af ástandi skólans og ótt-
ast mjög áhrif myglumengunar á 
börnin sín. Svo segir meðal annars 
í áskorun foreldra til Reykjavíkur-
borgar. Stafrænn undirskriftalisti 
var látinn ganga og höfðu yfir 200 
manns skrifað undir þegar Frétta-
blaðið fór í prentun.

Í áskoruninni segir enn fremur að 
undanfarið hafi börn veikst af völd-
um myglumengunar og valdi veik-
indin þeim mikilli vanlíðan. „Mörg 
börn geta ekki mætt í skólann vegna 
þessa og í öðrum tilvikum hafa for-
eldrar fært börnin sín í aðra skóla,“ 
segir í áskoruninni.

Foreldrar barna við skólann 
harma að ekki hafi tekist að upp-
ræta myglu í skólahúsinu á þeim 
tveimur árum sem unnið hefur 

verið í málinu. Þau telja það einsýnt 
að grípa þurfi til víðtækra aðgerða 
til að tryggja að börnum sem stunda 
skyldunám við Fossvogsskóla og 
starfsfólki sé ekki boðið upp á dvöl 
í heilsuspillandi húsnæði.

Foreldrarnir skora á borgar-
stjóra, borgarfulltrúa, stjórnendur 
Skóla- og frístundasviðs Reykja-
víkurborgar og stjórnendur Foss-
vogsskóla að setja heilsu barna 
og starfsfólks skólans í algjöran 
forgang. Hefja þegar í stað fram-
kvæmdir til að uppræta mygluna 
og sjá til þess að fundið verði annað 
húsnæði fyrir skólastarfið meðan á 
framkvæmdum stendur. – bb

Segja það ekki áhættunnar virði 
að hafa börnin áfram í skólanum

Foreldrar barna í Foss-
vogsskóla skora á borgar-
yfirvöld og stjórn skólans að 
setja heilsu barna þeirra í 
forgang.
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BIOEFFECT dagar 18.-21. mars*

Glæsilegur kaupauki að verðmæti 10.000 kr. ef verslað er fyrir 
15.000 kr. eða meira. Frí rakamæling í Lyf & Heilsu í Kringlunni 
laugardag og sunnudag kl. 12-17.

*Aðeins í Lyf & Heilsu Kringlunni og Glerártorgi.
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• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI
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• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
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• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN
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AUSTURLAND „Þetta er eiginlega 
okkar gullni hringur hér á Aust
fjörðum því það eru ótrúlega marg
ar perlur á þessari leið,“ segir María 
Hjálmarsdóttir, verkefnastjóri 
Austurbrúar, en hún sendi tölvu
póst til byggðarráðs Múlaþings þar 
sem hún leggur til að bætur verði 
gerðar á veginum frá Kárahnjúkas
tíflu að Jökuldal á Brú.

Á umræddum vegi er meðal ann
ars Stuðlagil, Magnahellir, Laugafell 
og Hafrahvammagljúfur en einn
ig hinir stórkostlegu Litlanesfoss 
og Hengifoss svo fátt eitt sé nefnt. 
Laugavalladalur er svo perla sem 
ekki allir vita af en f leiri ættu að 
kannast við Kárahnjúkastíflu.

María segir að það sé ekki mikil 
framkvæmd að laga veginn því það 
sé bundið slitlag að stíflunni. „Þetta 
er mjög spennandi og mikil tækifæri 
því það er búin að vera mikil upp
bygging á þessu svæði.

Þetta opnar mikla möguleika á 
að geta farið þennan hring í staðinn 
fyrir að stoppa og snúa við. Það er 
malbikað að stíflunni og það þarf 
því ekki mikið til að gera leiðina í 
raun frábæra og færa öllum bílum.“ 

Byggðarráð Múlaþings tók vel í 
erindi Maríu og fól Birni Ingimars
syni sveitarstjóra að koma málinu á 
framfæri við Vegagerðina.

María segir að þó verið sé að huga 
að bílum í þessari tillögu séu margar 
fallegar gönguleiðir nánast í tún
fætinum. „Til dæmis fossahringur
inn frá Óbyggðasetrinu og upp að 
Laugafelli. Hengifoss fékk styrk til að 
byggja þjónustuhús og betri aðstöðu 
úr framkvæmdasjóði ferðamanna. 
Stuðlagil fékk líka úthlutað.“

Hún segir að til að gera aðgengið 
enn betra þurfi Vegagerðin að koma 

með í verkefnið og hún er glöð yfir 
að verkefnið sé komið af stað og sé í 
farvegi. „Þetta er komið í ferli og við 
höfum átt gott samtal við Vegagerð
ina á síðasta ári um uppbygingu 
varðandi Stuðlagil og um þennan 
hringveg. Ég held að það sé hljóm
grunnur fyrir þessu og vonandi 
byggist þetta upp á góðan hátt.“

María segir að verði hugmyndin 
um bættan veg að veruleika muni 
fleiri stoppa til dæmis í Laugavalla
dal sem sé jákvætt en geti einn
ig verið neikvætt eins og gífurleg 

umferð um Stuðlagil sýndi. „Dalur
inn þolir ekki mikinn átroðning 
eins og er. Með tilkomu Stuðlagils 
er að myndast pressa á Vegagerðina 
því það er talsverð umferð þangað.

Þetta á að vera gerlegt því þarna 
eru að mestu þurrir melar og ef 
þetta yrði gert rétt og samtalið við 
alla hagsmunaaðila er gott þá sé ég 
skemmtilegt tækifæri á skemmti
legri ferðaleið fyrir gesti enda 
vilji allra að hafa innviði í lagi og 
vegirnir séu öruggir,“ segir María.  
benediktboas@frettabladid.is

Hyggjast stórbæta aðgengi að 
náttúruperlum á Austurlandi
Sveitarstjóra Múlaþings hefur verið falið að koma á samtali við Vegagerðina eftir að verkefnastjóri 
Austurbrúar benti á að hægt væri að bæta aðgengi að náttúruperlum Austurlands, meðal annars að 
Stuðlagili, með vegabótum. Malbika þarf allan hringinn til að svokallaður demantsvegur myndist.

Ég held að það sé 
hljómgrunnur fyrir 

þessu og vonandi byggist 
þetta upp á 
góðan hátt.

María Hjálmars-
dóttir verkefna-
stjóri

Um 50 þúsund gestir birtust í Stuðlagili í fyrra og varð gilið að tískustað Íslendinga á ferðalögum. MYND/SUNNA KAREN

DÓMSMÁL Embætti ríkislögmanns 
hefur óskað eftir lengri fresti til að 
ná sáttum í sautján af átján málum 
sem eru til meðferðar hjá Mann
réttindadómstól Evrópu (MDE) og 
byggja á sömu málsástæðum og 
Landsréttarmálið.

MDE setti málin í sérstakt sátta
ferli en náist sáttir ekki fara þau til 
hefðbundinnar efnismeðferðar hjá 
dómstólnum.

Í erindum, sem ríkislögmanni 
og kærendum málanna bárust frá 
MDE rétt fyrir jól, er vísað til þess að 
skýrt dómafordæmi liggi nú fyrir og 
nái málsaðilar ekki sáttum fyrir 16. 
mars fari málið til hefðbundinnar 
efnismeðferðar og dómsálagningar 
á grundvelli fyrirliggjandi dómafor
dæmis.

Á meðal þeirra mála sem um 
ræðir eru mál Jens Gunnarssonar 
lögreglumanns sem dæmdur var í 
15 mánaða fangelsi fyrir alvarlegt 
brot í starfi í Landsrétti árið 2018, 
mál Atla Helgasonar sem synjað 
var um endurheimt lögmanns
réttinda sinna sama ár. Þá eru þrjú 
umræddra mála sprottin af dómum 
fyrir kynferðisbrot og fimm af 
dómum fyrir líkamsárásir.

Í svari ríkislögmanns við fyrir
spurn Fréttablaðsins segir að 
embættið vænti þess þess að dóm
stóllinn veiti frest fram yfir miðjan 
næsta mánuð til að freista þess að 
ljúka málunum með sátt. – aá

Biðja MDE um 
lengri frest til 
að ná sáttum

Einar Karl  
Hallvarðsson  
ríkislögmaður.

Kveðnir verða upp 
dómar í málunum í Strass-
borg náist ekki sættir.

STJÓRNMÁL Kosið verður í stjórn 
Varðar, fulltrúaráðs Sjálfstæðis
f lokksins í Reykjavík, á aðalfundi 
félagsins í dag. Tólf gefa kost á sér 
til setu í sjö manna stjórn félagsins. 
Jón Karl Ólafsson, formaður stjórn
arinnar er þó einn í formannskjöri.

Fulltrúaráðið tekur ákvörðun 
um hvaða aðferð verður notuð um 
röðun á lista fyrir alþingiskosning
ar. Nokkrir framámenn í f lokknum 
munu bítast um forystuna í Reykja

vík, þar á meðal ráðherrarnir 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og 
Guðlaugur Þór Þórðarson. Sá síðar
nefndi hefur haft mikil ítök í innra 
starfi f lokksins í Reykjavík undan
farinn áratug.

Þótt ekki liggi fyrir hvernig raðað 
verði á lista í Reykjavík segja þeir 
sem Fréttablaðið ræddi við nánast 
óhugsandi að uppstilling verði fyrir 
valinu og ráðherrunum tveimur 
stillt upp í oddvitasætum hvorum í 

sínu kjördæminu. Mikil prófkjörs
hefð er í f lokknum og próf kjörs
reglur nokkuð vel mótaðar.

Þótt eitthvað hafi verið rætt um 
möguleika á rafrænu prófkjöri telja 
heimildarmenn blaðsins litlar líkur 
á að sú leið verði farin enda ítrekað 
verið ályktað gegn slíkum leiðum 
á landsfundum flokksins. Þá hefur 
verið á það bent að fulltrúaráð 
Varðar geti ekki ákveðið að fara 
slíka leið þar sem hún kalli á breyt

ingar á prófkjörsreglum flokksins. 
Slíkar breytingar þyrfti Miðstjórn 
flokksins að samþykkja.

Fundurinn hefst klukkan ellefu 
í dag og kosning stendur fram eftir 
degi. Meðal þeirra sem gefa kost á 
sér í stjórnina eru Ólöf Skaftadóttir, 
fyrrverandi ritstjóri Fréttablaðsins, 
og Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
forstöðumaður efnahagssviðs Sam
taka atvinnulífsins. Niðurstöður 
kjörsins verða kynntar í kvöld. – aá

Tólf gefa kost á sér en aðeins sjö sæti eru í boði í stjórn Varðar

Valhöll, höfuðstöðvar sjálfstæðis-
manna við Háaleitisbraut. 
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SKIPUL AGSMÁL Ekki kemur til 
greina að svo stöddu að Orkuveitan 
verði við kröfum sem fram hafa 
komið og endurskoði ákvörðun 
sína um að Árbæjarlón verði ekki 
fyllt framar. Skipulagsfulltrúinn í 
Reykjavík segir hins vegar gert ráð 
fyrir lóninu áfram á svæðinu.

„Eftir að ákvörðun var tekin um 
að hætta rekstri Elliðaárstöðvar í 
desember 2019 féllu heimildir til 
að reka lón úr gildi. Þar með bar 
OR skylda til þess að tæma lónið. 
Rekstur lónsins er háður heimildum 
og þær eru ekki lengur fyrir hendi,“ 
segir Breki Logason, sérfræðingur 
í samskiptamálum hjá Orkuveitu 
Reykjavíkur.

Aðspurður hvort farið verði í 
aðgerðir til að fegra stæði Árbæjar
lónsins segir Breki að samhliða 
tæmingu lónsins hafi verið farið í 
það að slá fræslægju á bökkum þess 
og dreifa yfir stæðið. Með þessu sé 
verið að f lýta fyrir náttúrulegri 
framvindu og laga ásýndina. „Um 
er að ræða aðferð sem hefur verið 
notuð á okkar athafnasvæðum með 
góðum árangri,“ útskýrir Breki.

Þá segir Breki mikilvægt að hafa 
í huga að stofnaður hafi verið stýri
hópur á vegum Reykjavíkurborgar 
með fulltrúum íbúa í Árbæ og 
Breiðholti, Reykjavíkurborgar og 
Orkuveitu Reykjavíkur. Hlutverk 
hópsins sé að leggja fram tillögur 
um hvernig best sé að skila dalnum 
nú þegar lónið hafi verið tæmt og 
vinnslu rafmagns hætt. Tillögur 
hópsins eigi að liggja fyrir áður en 
maí sé á enda.

„Hópnum ber að horfa til Ell
iðaárdals í heild sinni og í víðu 
samhengi með tilliti til verndunar 
laxastofnsins í ánum, en einnig til 
fuglalífs og annarrar náttúru og 

mannlífs,“ segir Breki. „Metnaður 
Orkuveitu Reykjavíkur stendur til 
þess að ganga vel frá í dalnum og 
þakka fyrir 100 ára nytjar ánna. 
Við munum því vinna af áhuga með 
stýrihópnum og bíðum spennt eftir 
tillögum hans.“

Þó að lónið hafi verið tæmt stend
ur stíflan sjálf eftir. „Við bíðum eftir 
tillögum stýrihópsins. Hafa verður 
í huga að stíf lan er friðuð,“ svarar 
Breki þeirri spurningu hvort hugs
anlegt sé að stíflan verði fjarlægð.

Skipulagsfulltrúinn í Reykja
vík hefur nú lagt fram svör vegna 
ýmissa athugasemda Skipulags
stofnunar við skipulagsmál í Ell
iðaárdal. Lutu þau meðal annars að 
breytingum á farvegi Elliðaánna 

eins og fram kom í Fréttablaðinu 
4. mars síðastliðinn. „Í greinargerð 
kemur fram að Árbæjarlón sé eitt 
helsta sérkenni svæðisins. Að gefnu 
tilefni bendir Skipulagsstofnun 

á að standi til að gera varanlega 
breytingu á lóninu með varan
legri opnun fyrir rennsli í gegn um 
stíflu þarf að gera grein fyrir því og 
umhverfisáhrifum þess í deiliskipu
laginu,“ sagði í athugasemd Skipu
lagsstofnunar.

„Í deiliskipulagi er gert ráð fyrir 
að lónið verði áfram á svæðinu 
og því þarf ekki að bregðast við 
athugasemd. Stýrihópur hefur verið 
stofnaður hjá Reykjavíkurborg og 
ef niðurstaða hans er að lónið víki 
af svæðinu mun það kalla á breyt
ingu á deiliskipulagi og viðeigandi 
umhverfismat,“ hefur skipulags
fulltrúinn í Reykjavík nú svarað 
athugasemd Skipulagsstofnunar. 
gar@frettabladid.is

Árbæjarlón áfram á skipulagi 
þótt ekki megi fylla það á ný
Orkuveitan telur sig ekki mega fylla Árbæjarlón. Skipulagsfulltrúi segir lónið hins vegar áfram inni á 
skipulagi og því þurfi ekki að svara athugasemdum Skipulagsstofnunar um breytingu á farvegi Elliða-
ánna. Stýrihópur vinnur að tillögum um málið og talsmaður OR segir fyrirtækið bíða spennt eftir þeim.

Árbæjarlón er tómt en stíflan sjálf sem er friðuð þjónar borgarbúum enn sem samgönguæð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Rekstur lónsins er 
háður heimildum 

og þær eru ekki lengur fyrir 
hendi. 
Breki Logason, 
séfræðingur í sam-
skiptamálum hjá 
Orkuveitu Reykja-
víkur

Átta létust í Atlanta

Lög reglan í At lanta í Bandaríkjunum rann sakar nú á rásir sem gerðar voru á þrjár heilsu lindir í borginni í fyrrakvöld þar sem átta voru skotin til 
bana. Keisha Lance Bottoms, borgar stjóri At lanta, greindi frá því í gær að hinn 21 árs gamli Robert Aaron Long hefði verið á leiðinni til Flórída 
þegar hann var hand tekinn. Upphaf lega var talið að um hatursglæp væri að ræða en í gær var greint frá því að svo væri ekki.   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Meðalfjöldi plastagna í fýl var 6,2. 

UMHVERFISMÁL Um 68 prósent 
fýla sem rannsakaðir voru á vegum 
Umhverf isstofnunar voru með 
plast í meltingarvegi. Alls fundust 
154 plastagnir í maga fýlanna. Þetta 
kemur fram á vef Umhverfisstofn
unar.

Meðalfjöldi plastagna í hverjum 
fýl árið 2020 var 6,2 agnir en mesti 
fjöldi í einum fugli var 64 plastagnir. 
Árið á undan var meðaltal plast
agna í hverjum fýl 7,2.

Frá því árið 2018 hefur verið safn
að 121 fýl til plastrannsókna hér á 
landi og af þeim hafa 67 prósent 
verið með plastagnir í meltingar
vegi. Plastmagn í maga fýla er notað 
til að meta magn plasts á yfirborði 
sjávar. – bdj

Fundu plast í 
maga fýlanna

LÖGREGLUMÁL Alls skráði lögreglan 
23 kynferðisbrot í febrúar en þau 
voru 69 talsins í janúar. Það sem af 
er ári hafa verið skráð 29 prósentum 
fleiri kynferðisbrot en voru skráð að 
meðaltali á sama tímabili síðustu 
þrjú ár. Þetta kemur fram í mánaðar
skýrslu lögreglustjórans á höfuð
borgarsvæðinu fyrir febrúar 2021.

Alls voru skráð 646 hegningar
lagabrot á höfuðborgarsvæðinu í 
febrúar og fækkaði þessum brotum 
á milli mánaða. Tilkynningum um 
þjófnaði fækkaði töluvert á milli 
mánaða sem og tilkynningum um 
innbrot. Mestu fækkunina var að 
sjá á tilkynningum um innbrot í 
fyrirtæki eða stofnanir og innbrot 
í ökutæki.

Álíka margar tilkynningar um 
heimilisofbeldi bárust lögreglunni 
í febrúar og í janúar en það sem af 
er ári hafa borist um 25 prósentum 
fleiri tilkynningar um heimilisof
beldi en bárust að meðaltali á sama 
tímabili síðastliðin þrjú ár á undan. 
Tilvikum þar sem lögreglumaður 
var beittur of beldi fjölgaði á milli 
mánaða líkt og tilvikum þar sem 
lögreglumanni var hótað ofbeldi.

Skráðum fíkniefnabrotum fjölg
aði á milli mánaða og voru fimm 
stórfelld fíkniefnabrot skráð á 
höfuðborgarsvæðinu í febrúar. Til
kynningum þar sem ökumaður var 
grunaður um akstur undir áhrifum 
ávana og fíkniefna fækkaði á milli 
mánaða líkt og tilkynningum þar 
sem ökumaður var grunaður um 
ölvun við akstur. – bb

Fjölgun skráðra 
kynferðisbrota

Skráðum fíkniefnabrotum fjölgaði 
milli mánaða. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fimm stórfelld fíkni-
efnabrot voru skráð á 
höfuðborgarsvæðinu í 
febrúar. 
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Snyrtivara

LANCÔME KYNNING Í HAGKAUP

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM  
LANCÔME VÖRUM  

DAGANA 18.-24. MARS

LYFTIR - ÝKIR – SVEIGIR – ÞÉTTIR - ALLT AÐ 24 KLUKKUSTUNDA ENDING
LASH IDÔLE MASKARI

VELDU ÞINN KAUPAUKA

Rénergie Multi-Lift
Rénergie Multi-Lift krem 15 ml, Rénergie Multi-Lift 

næturkrem 15 ml, Rénergie Multi-Lift augnkrem 3 ml
Génifique serum 7 ml og Lancôme ilmprufa

Hydra Zen
Tonique Confort toner 50 ml, Génifique serum 7 ml

Hydra Zen krem 15 ml, Bi-Facil augnfarðahreinsir 30 ml
Fix it Forget it setting sprey prufa og

Lancôme ilmprufa

GLÆSILEGUR KAUPAUKI FYLGIR ÞEGAR KEYPTAR ERU  
LANCÔME VÖRUR FYRIR 9.500 KR. EÐA MEIRA*
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HIT YOUR LASH GOALS.
VOLUMIZE EVERY. SINGLE. LASH.



Bólsetningar hafa gengið 
hægt í ESB og EES, aðeins 4,2 
prósent hafa verið bólusett.

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
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SÝRLAND Full trú ar líb önsk u sam
tak ann a Hez   boll   ah, sem hafa bar  
ist við hlið stjórn   ar h  ers Bas h  ar 
alAssad gegn upp   reisn   ar h  óp   um 
í land   in   u um lang   a hríð, fund uð u 
með Serg ei Lavr ov, ut an rík is ráð
herr a Rúss lands, í gær. Rúss ar eru 
einn ig band a menn Assads. Rædd 
voru mál  efn  i Sýr l ands.

Um tíu ár eru síð  an sýr  lensk  a 
borg  ar  a  styrj  öld  in hófst. Nið  ur  stað 
a við r æðn  ann  a voru að Rúss  ar og 
Hez  boll  ah þyrft  u að taka hönd  um 
sam  an til að út  rým  a hryðj  u  verk  a 
hóp  um í Sýr l and  i, sem marg  ir tengj 
ast alKaíd  a.

570 þús  und hafa lát  ist og millj  ón 
ir f lú  ið land og eru á f lótt  a. – þp

Hez  boll  ah fund  að  i með Rússum 
um mál  efn  i Sýr l ands í fyrradag

Utanríkisráðherrann fundaði með Hezbollah í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

EVRÓPUSAMBANDIÐ Ursula von der 
Leyen, forseti framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins (ESB), segir 
sambandið skoða „alla möguleika“ 
til að tryggja að þegnar þess verði 
bólusettir án tafar. Bólusetningar 
ganga illa innan ESB, sérstaklega 
í samanburði við Bandaríkin og 
Bretland.

Nokkurrar ólgu hefur gætt með 
að ESB flytji út bóluefni, meðal ann

ars til þessara tveggja landa, þegar 
Bandaríkin hafa bannað slíkt.

Hún segir ekkert útilokað í þess
um efnum til að tryggja að bólusetn
ingar innan ríkja ESB gangi hraðar 
fyrir sig. – þp

Evrópusambandið tekst nú á við 
krísu aldarinnar vegna COVID

SAKAMÁL Lögmaðurinn Guðmund
ur St. Ragnarsson lagði fram kæru 
til Lögreglunnar á höfuðborgar
svæðinu á þriðjudag og krafðist 
rannsóknar á skjalafalsi í tengslum 
við tvö fasteignafélög sem stofnuð 
voru af Sigurði Þórðarsyni, betur 
þekktum sem Sigga hakkara. En 
Guðmundur segir undirskrift sína 
á skattskjölum í tengslum við Robus 
ehf. og Regnum ehf. falsaða.

„Þarna er verið að falsa nafnið 
mitt,“ segir Guðmundur. „Ég hafði 
staðfest sem skoðunarmaður hjá 
einu einkahlutafélaginu upp á 500 
þúsund krónur. Síðar kemur í ljós 
að undirskrift mín er ekki á því 
félagi heldur á öðru félagi þar sem 
stofnféð er 50 milljónir.“

Guðmundur segist hafa fengið 
veður af undirskriftunum frá 
öðrum stofnfélögum. „Eftir samtöl 
við þá kom þetta smátt og smátt í 
ljós seinnipartinn á síðasta ári,“ 
segir hann.

Í síðasta mánuði greindi Stundin 
frá því að viðskiptafélagar Sigurðar 
hefðu talið sig blekkta í tengslum 

við félögin og síðar viðurkenndi 
hann að hugmyndin hefði verið að 
kreista út fé áður en félögin færu í 
þrot. En fölsuð hlutafjárinnborgun 
til Ríkisskattstjóra voru í heildina 
100 milljónir króna.

Þrátt fyrir ungan aldur á Sigurður 
langan brotaferil að baki. Hann var 
dæmdur í þriggja ára fangelsi árið 
2015 kynferðisbrot gegn níu piltum. 
Ári áður hlaut hann tveggja ára 
fangelsisdóm fyrir fjársvik upp á 
30 milljónir króna. Sigurður breytti 
nafni sínu fyrir skemmstu og lét 
taka út millinafnið Ingi hjá Þjóð
skrá. Þá hefur hann verið í samstarfi 
við bandarísku alríkislögregluna 
sem eitt helsta vitnið í máli gegn 
Julian Assange. – khg

Krefst rannsóknar á skjalafalsi tveggja 
fasteignafélaga í eigu Sigga hakkara

Þarna er verið að 
falsa nafnið mitt.

Guðmundur St. 
Ragnarsson  
lögmaður

NÁTTÚRUVÁ Sam kvæmt fyr ir liggj
and i gögn um ligg ja eng ar gos
sprung ur um Grind a vík enda yrði 
bær inn taf ar laust rýmd ur ef hætt a 
væri á gosi þar. Af í bú a kjörn um á 
svæð in u er Grindavík berskjölduð
ust, seg ir Magn ús Tumi.

For dæm a laus at burð a rás er í 
gang i á Reykj a nes skag a og ekk ert 
lát virð ist ætla að verð a á skjálft a
hrin u sem hófst þar 24. febr ú ar.

Magn ús seg ir Reykj a nes skag a 
meir a og minn a all an eld brunn inn, 
þar hafi runn ið hraun eft ir að ís öld 
lauk. Elstu hraun in á skag an um hafi 
runn ið um 800 í Brenn i steins fjöll
um. Síð an hafi lít ið gerst í 100 til 
150 ár í Krýs u vík og á nær liggj and i 
svæð um.

Síð an taka við eld ar og end ur tek
in gos sem ekki sé vit að hve leng i  
stóð u yfir, það eru hraun in sem eru 
fyr ir ofan Heið mörk. Þett a hraun 
fór alla leið nið ur syðst í Hafn ar
fjörð um 950, með al ann ars þang að 
þar sem Vall arhverf ið stendur nú. 
Þett a var síð ast i hlut i þess ar ar gos
virkn i, um árið 1200. 

Þeg ar hraun geng ur í sjó fram 
fylg ir því ösk u fall. Um 1200 fer að 
gjós a á Reykj a nes i, með al ann ars 

spreng i gos sem jafn að ist að stærð á 
við gos ið í Eyj a fjall a jökl i árið 2011. 
Við þett a gos mynd að ist svo kall að 
mið ald alag og þá rann hraun í sjó 
rétt und an Reykj a nes i. Þá mynd að
ist ösk u lag sem er til að mynd a um 
eins sent i metr a þykkt í Garð a bæ og 
á höf uð borg ar svæð in u.

Að spurð ur hvar muni gjós a seg ir 
Magn ús Tumi hugs an legt gossv æð i 
geta ver ið í fimm kíló     metr a fjar lægð 
frá byggð í Hafn ar firð i sem sé það 
langt að gos ið verð i eitt hvað í lík
ing u við gos ið í Vest  mann a eyj um 
1973. „Það eru bara ekki lík ur á því,“ 
seg ir hann.

Fyr ir um fimm þús und árum 
fór hraun yfir Ellið a árn ar en hann 
seg ir lík ur á því hverfand i. Gos á 
þessu svæð i hafi far ið minnk andi 
og stærst u gos in voru einn fjórð i 
eða einn fimmt i þess sem kom upp 
í Hol u hraun i 2014.

Gos á Reykj a nes skag a mynd i hafa 
á hrif á f lug sam göng ur, eink um um 
Kefl a vík ur f lug völl, á með an á því 
stendur. Magn ús Tumi seg ir þó vel 
hægt að lifa með því.

Hraun rennsl i gæti ógn að Vall a
hverf i í Hafn ar firð i en það gæf ust 
dag ar til að rýma svæð ið og gríp a 
til við eig and i að gerð a. „Þett a gæti 
gerst en það er ekk ert víst að þett a 
muni ger ast,“ seg ir Magn ús Tumi. 

Ekkert gos verði í lík  ing  u við 
Kötl  u   eða Hekl  u  gos.

Magn  ús Tumi seg ir enga þörf á 
ofs a hræðsl u en mik  il  vægt að fólk sé 
með v it  að og geri ein st ak l ings b und 
in plön komi til eld  goss. „Við búum 
í land  i þar sem allr  a veðr  a er von 
og við þekkj  um vel hvern  ig best er 
að und  ir b ú  a okkur fyr ir þau,“ seg ir 
hann að lok um. Viðtalið við Magn
ús Tuma má sjá á Fréttavaktinni á 
Hringbraut og á frettabladid. is. 
thorvardur@frettabladid.is

Segir Grindavík vera 
berskjaldaðan bæ 
Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði við Háskóla Íslands, 
var gestur Fréttavaktarinnar, nýs fréttaþáttar Hringbrautar og Fréttablaðsins, 
í gær. Ekkert bendir til þess að Grindavík sé í hættu vegna hugsanlegs eldgoss.

Við búum í land  i 
þar sem allr  a veðr  a 

er von og við þekkj  um vel 
hvern  ig best er að und  ir b ú  a 
okkur fyr ir þau. 
Magnús Tumi Guð-
mundsson, pró-
fessor í jarðeðlis-
fræði við Háskóla 
Íslands

Myndin er unnin úr gögnum frá Íslenskum orkurannsóknum og Magnúsi Tuma Guðmundssyni.
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Líklegt er að lækk-
andi taktur verð-

bólgunnar hér heima muni 
toga álagið niður en óvissa 
um niðurstöður kosning-
anna næsta haust og mögu-
leg kosningaloforð gætu 
haldið aftur af þeirri þróun.

Agnar Tómas 
Möller, sjóðs-
stjóri hjá Kviku 
eignastýringu

Með nýsköpun og sjálfbærni að leiðarljósi höldum við ótrauð áfram að umbylta 
matvælaframleiðslu á heimsvísu. Þar höfum við ætíð hugfast að allt telur. Öll tækni telur. 
Hvert og eitt samtal. Hver og ein hugmynd. Hvert og eitt viðbótargramm af matvöru. 
Hver og einn vatnsdropi við framleiðslu. Við getum öll haft áhrif.

Kynntu þér ársskýrslu Marel 2020 á marel.com/ar 

Nýsköpun 
til áhrifa

✿  Þróun langtímavaxta
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Brattur vaxtaferill rík-
isskuldabréfa endur-
speglar ekki endilega 
væntingar um hraðar 
vaxtahækkanir. Hann 
er frekar af leiðing af 

mikilli útgáfu ríkisbréfa, útf læði 
erlendra fjárfesta og því að Seðla-
bankinn hefur haldið að sér hönd-
um með magnbundna íhlutun. 
Þetta segir Agnar Tómas Möller, 
sjóðstjóri hjá Kviku eignastýringu.

Á Íslandi er líklegt að lækkandi 
taktur verðbólgunnar hér heima 
muni toga álagið eitthvað niður á 
ný en óvissa um niðurstöður kosn-
inganna næsta haust og möguleg 
kosningaloforð gætu haldið aftur 
af þeirri þróun

Va xt afer ill r ík isbréfa sý nir 
ávöxtunarkröfu mislangra bréfa 
og gefur mynd af væntingum 
markaðarins til umsvifa í hagkerf-
inu. Upphallandi ferill getur þann-
ig bent til þess að efnahagsumsvif 
muni aukast.

Hæk k un lang tímava xt a f rá 
síðasta sumri hefur valdið því að 
hallinn á vaxtaferli óverðtryggðra 
ríkisskuldabréfa hefur aukist jafnt. 
Munurinn á RIKB 22 og RIKB 31, 
það er óverðtryggðum ríkisbréfum 
til eins árs og tíu ára, stendur í 2,09 
prósentustigum eða 209 punktum.

Þessi munur var á bilinu 10 til 40 
punktar mánuðina fyrir COVID og 

frá apríl til ársloka 2020 var hann 
að meðaltali 118 punktar.

Agnar segir að vaxtaferill ríkis-
bréfa sé nú þegar að verðleggja að 
vextir verði komnir úr 0,75 pró-
sentum upp í 3 prósent haustið 
2022. Horft lengra fram á veginn 
muni þeir skríða upp í 5 prósent.

Agnar bendir á að aðalhagfræð-
ingur Seðlabanka Íslands hafi sagt 
að jafnvægisvextir á Íslandi að við-
bættu 2,5 prósenta verðbólguálagi 
væru líklega í kringum 3,5 prósent 
um þessar mundir.

„Líklegt er að mikið framboð 
r ík issk u ldabréfa u ndanfa r ið, 
ásamt miklu umróti á erlendum 
skuldabréfamörkuðum, hafi aukið 
áhættuálag á lengri tíma vexti. Bæði 
svokallað verðbólguáhættuálag og 

áhættuálag vegna mikilla verð-
breytinga langra skuldabréfa,“ segir 
Agnar.

„Með öðrum orðum endur-
speglar mjög brattur vaxtaferill 
ek k i endilega væntingar um 
hraðar vaxtahækkanir heldur er 
frekar af leiðing af mikilli útgáfu 
ríkisbréfa, miklu útf læði erlendra 
aðila a f sk u ldabréfama rk aði 
og enn sem komið er litlum, 
magnbundnum aðgerðum Seðla-
bankans.“

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri 
sagði nýlega í viðtali við Markað-
inn að verðbólgan, sem mælist um 
fjögur prósent, sé ein af ástæðunum 
fyrir því að Seðlabankinn haldi að 
sér höndum.

„Það er mjög erfitt þegar þú ert 
með fjögurra prósenta verðbólgu 
að ætla að fara í umfangsmikil kaup 
á ríkisskuldabréfum og berja lang-
tímavexti niður. Það bindur hendur 
okkar,“ sagði Ásgeir.

Hæk k u n verðbólg u á lag s á 
bandaríska skuldabréfamarkað-
inum hefur valdið talsverðu umróti 
á mörkuðum víða um heim. Frá 
áramótum hefur verðbólguálag 
til fimm ára hækkað úr 1,9 pró-
sentum upp í 2,6 prósent í Banda-
ríkjunum en úr 2,7 prósentum upp 
í 3,1 prósent á Íslandi. Munurinn frá 
verðbólgumarkmiði viðkomandi 
Seðlabanka er því um 0,6 prósent í 
báðum tilfellum.

„Munurinn er þó sá að banda-
ríski Seðlabankinn hefur haft vel-
þóknun á hækkun verðbólguálags 
enda hefur hann viljað vinna upp 
verðbólguleysi síðasta áratugar eða 
svo. Á Íslandi er líklegt að lækkandi 

taktur verðbólgunnar hér heima 
muni toga álagið eitthvað niður á 
ný en óvissa um niðurstöður kosn-
inganna næsta haust og möguleg 
kosningaloforð gætu haldið aftur 
af þeirri þróun,“ segir Agnar.

Ef skoðuð er þróun langtíma-
vaxta á Íslandi samanborið við 
helstu viðskiptasvæði, svo sem 
Bandaríkin, Evrópu, og Bretland, 
þá er veginn vaxtamunur til 10 ára 
í kringum þrjú prósent í dag eftir að 
hafa farið niður í tvö prósent síð-
astliðið sumar. Agnar bendir á að 
vaxtamunurinn hafi verið nokkuð 
stöðugur síðastliðna mánuði og 
hækkun langtímavaxta á Íslandi 
hafi í raun fylgt mestu hækkun 
langtímavaxta erlendis eftir ára-
mót.

„Í raun hafa langtímavextir í 
smærri ríkjum með svipað láns-
hæfi og vaxtastig og Ísland, svo 
sem Póllandi, Ungverjalandi og 
Chile, hækkað meira en á Íslandi 
að undanförnu,“ bætir hann við.

Minni ásókn í skuldabréf
Vaxtaferill ríkisbréfa stýrir verð-
myndun annars konar skulda-
bréfa á markaðinum. Hækkun 
langtímavaxta, sem leiðir af sér 
brattari vaxtaferil, hefur því haft 
áhrif á fjármögnunarákvarðanir 
fyrirtækja.

„Fyrirtæki hafa sótt sér talsvert 
minna fjármagn á skuldabréfa-
mörkuðum þar sem hagstæðast er 
að fjármagna sig á f ljótandi vöxtum 
í bankakerfinu eða, eins og hefur 
verið nokkuð nýtilkomið, að gefa 
út stutt skuldabréf,“ segir Agnar. 
thorsteinn@frettabladid.is

Brattinn ekki ávísun á örar hækkanir
Brattur vaxtaferill ríkisskuldabréfa endurspeglar ekki endilega væntingar um hraðar vaxtahækkanir. Mikil útgáfa, útflæði 
 erlendra fjárfesta og lítil, magnbundin íhlutun spilar inn í. Þróun verðbólguálags háð óvissu um niðurstöður kosninga í haust.

Hallinn á vaxtaferli ríkisbréfa hefur aukist jafnt og þétt frá síðasta sumri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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

Hér á landi er gnægð fallegra gíga, en í 
þeirra hópi er einn frægasti gjósku-
gígur heims, Hverfjall í Mývatnssveit. 
Færri þekkja til bróður hans 40 km 
austar, Hrossaborgar, en sá gígur er 
steinsnar frá þjóðveginum við upphaf 

vegarins í Herðubreiðarlindir (F88). Líkt og Hverfjall 
er talið að Hrossaborg hafi myndast í stuttu þeyti-
gosi fyrir 10.000 árum, sem gerir hana mun eldri 
en Hverfjall sem talið er 2.500 ára gamalt. Úr lofti 
líkjast þessir bræður óneitanlega gígum á yfirborði 
tunglsins en hamfarahlaup í Jökulsá á Fjöllum hafa 
fyrir löngu sorfið skarð í gíg Hrossaborgar. Í gegnum 
það er komist inn í gíginn en það er svipuð tilfinning 
og að vera mættur á Nývang (Nou Camp), heima-
völl knattspyrnuliðsins FC Barcelona. Hann er 10. 
stærsti íþróttaleikvangur heims og tekur næstum 100 
þúsund manns í sæti. Ekki er vitað til þess að í Hrossa-
borg hafi farið fram íþróttakappleikir en þarna beittu 
Mývetningar hrossum sínum í leitum, enda botninn 
grösugur og auðvelt að loka hesta af í gígnum. Á sléttu 
gíggólfinu má auðveldlega koma fyrir fótboltavelli 
í fullri stærð og þriðjungur Íslendinga ætti síðan að 
geta tyllt sér í hallandi gígbrekkunum.

Það er skemmtileg og snörp ganga upp á Hrossa-
borg. Ef leysingavatn er lítið má aka bílum inn í 
gíginn en síðan tekur við 20 mínútna ganga upp á 
hæsta hluta gígbarmsins sem nær 441 metra hæð 
yfir sjávarmáli. Efst er sérlega víðsýnt og sést meðal 
annars yfir stóran hluta Mývatnsöræfa og Hólasand. 
Athyglina fangar þó Herðubreið 60 km sunnar, en 
vestan hennar sést í Dyngjufjöll og fjöllin austur 
af Mývatni. Ljóst hverasvæði Námaskarðs stingur 
skemmtilega í stúf við umhverfið en einnig sést vel 
í fjöllin Kröf lu (818 m) og Eilíf. Skammt frá Hrossa-
borg rennur Jökulsá á Fjöllum á leið sinni út í Axar-
fjörð en á þeirri leið skartar hún einstakri fossa-
þrennu með Selfossi, Dettifossi og Hafragilsfossi. Í 
kringum 1975 voru uppi áform um að virkja Jökulsá 
og Dettifoss en þá hefði hálendi í nágrenni Hrossa-

borgar verið sökkt undir 120 km2 miðlunar-
lón. Því stórslysi var sem betur fer afstýrt 

og allt svæðið er nú friðað innan Vatna-
jökulsþjóðgarðs. Öllum er samt hollt að 

rifja upp þessar gölnu virkjanahug-
myndir því græðgi og skammsýni 

eru enn helstu óvinir ósnortinnar 
íslenskrar náttúru.

Íslenskur 
Nývangur

Horft suður yfir Hrossaborg sem óneitanlega minnir á íþróttaleikvang eða hringleikahús. Í fjarska er drottning íslenskra fjalla, Herðubreið (1682 m). MYND: ÓMB.

Það er stutt ganga upp á Hrossaborg en sprækt göngufólk getur þrætt gígbarminn allan hringinn. MYND/SIGTRYGGUR ARI.  

Hallandi 
brekkur Hrossa-
borgar eru nátt-
úruleg stúku-
sæti. Þarna voru 
atriði með Tom 
Cruise tekin upp 
fyrir kvikmynd-
ina Oblivion. 
MYND/ÓMB
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Báðar eiga 
þær hrós 
skilið fyrir að 
standa 
frelsis
vaktina.

 

Það uppnám 
sem orðið 
hefur í skóla
starfi og 
félagslífi er 
hægt að nýta 
til góðs með 
því að þróa 
matsferil sem 
komi í stað
inn fyrir hin 
hefðbundnu 
samræmdu 
próf.

Þegar búið er að setja strangar reglur 
vegna slæmra atburða sem hafa skyndi-
lega orðið í þjóðfélaginu er iðulega furðu 
erfitt að aflétta þeim. Það er nánast 
ætlast til að einstaklingar sætti sig 
sjálfkrafa við höftin, jafnvel þótt engin 

þörf sé á þeim lengur. Þetta er einmitt nokkuð sem 
ástæða er til að hafa áhyggjur af þessa stundina. 
COVID-aðgerðir um heim allan hafa heft frelsi fólks 
í miklum mæli. Hér á landi hafa ráðamenn og sótt-
varnayfirvöld allnokkrum sinnum sagt að mikil-
vægt sé að þessi höft festist ekki í sessi heldur sé skylt 
að aflétta þeim þegar ástandið er orðið nokkurn veg-
inn eðlilegt. Vonandi er þessum aðilum full alvara 
með þeim fullyrðingum sínum. Það er skiljanlegt 
og örugglega skynsamlegt að taka hæg skref í átt að 
afléttingu hafta en skrefin þarf samt að taka og með 
tilkomu bóluefnis eiga þau öll að vera fram á við. Og 
svo kemur að því að fólk öðlast sitt fyrra frelsi.

Það á einfaldlega ekki að vera möguleiki í stöð-
unni að viðhalda ströngum reglum sem takmarka 
frelsi fólks vegna þess að hugsanlega gæti eitthvað 
slæmt gerst í framtíðinni. Það er vond aðferð við að 
lifa lífinu að vera sífellt að velta því fyrir sér hvaða 
hörmungar gætu næst dunið yfir mann. Stjórnvöld í 
lýðræðisríkjum eiga ekki að taka að sér að ala á slíkri 
hugsun meðal landsmanna og hefta frelsi fólks undir 
því yfirskini að verið sé að vernda það fyrir hugsan-
legum ógnum sem ekki er þó vitað nákvæmlega 
hverjar eru. Það eru einungis einræðisstjórnir sem 
haga sér á þennan hátt og kalla fyrir vikið mikið böl 
yfir almenning.

Í sjónvarpsfréttum RÚV síðastliðið þriðjudags-
kvöld birtust tvær ungar konur á skjánum, Áslaug 
Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra og 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamálaráð-
herra. Þær tjáðu sig um þær góðu fréttir að bólusetn-
ingar og mótefnavottorð frá löndum utan Schengen 
muni verða tekin gild við komuna til landsins. Þær 
lögðu áherslu á að þetta myndi breyta miklu fyrir 
ferðaþjónustuna og atvinnulífið. Þórdís sagði að 
hér væri líka um sanngirnismál að ræða, þeir sem 
gætu sýnt vottorð um að þeir væru með mótefni 
eða komnir með bóluefni ættu að vera frjálsir ferða 
sinna.

Þórdís og Áslaug Arna hafa margoft talað á þann 
hátt að ljóst er að þær hafa sannfæringu fyrir því 
að einstaklingar eigi að njóta athafnafrelsis í lífinu 
og að þær hamlandi reglur sem settar voru vegna 
farsóttar eigi alls ekki að vera við lýði þegar henni 
lýkur. Báðar eiga þær hrós skilið fyrir að standa 
frelsisvaktina. Sjálfsagt sjá einhverjir þó einmitt 
ástæðu til að skammast í þeim vegna þessa, enda eru 
nöldrararnir alls staðar og þagna aldrei. Áslaug Arna 
og Þórdís Kolbrún ættu ekki að leggja þar við hlustir. 
Stjórnmálamenn eiga að vera sterkari en svo að þeir 
láti fulltrúa stöðugrar neikvæðni og spúandi reiði 
koma sér úr jafnvægi.

Stjórnmálamenn eiga að standa vörð um frelsi ein-
staklinga og opins samfélags. Þeir sem gera það ekki 
eru fullkomlega óþarfir.

Frelsið

Enn á ný er deilt um samræmd próf, gildi 
þeirra, tímasetningar og raunar tilgang. 
Nýir tímar kalla á breyttar aðferðir til 

námsmats og mistök við framkvæmd, deilur 
um jafna stöðu nemenda og jafnvel inntak 
samræmdu prófanna hafa gert þær kröfur æ 
háværari. 

COVID-19 hefur sett allt skólastarf í uppnám 
en það sem verra er, faraldurinn hefur haft geig-
vænleg áhrif á félagslíf nemenda og gjörbreytt 
daglegu lífi grunnskólanema. Ekki hvað síst 
þegar kemur að þeim mikilvæga þætti í þroska 
og velferð barna og unglinga, félagsleg virkni og 
samskipti við jafnaldra.

Félag grunnskólakennara fagnar þeirri 
ákvörðun að af lýsa samræmdu prófunum í ár 
og bendir jafnframt á að sú einstaka staða sem 
uppi er í þjóðfélaginu gefur okkur tækifæri til 
að stokka spilin upp á nýtt. Við getum nú farið í 
markvissa vinnu við að innleiða breytt fyrir-
komulag um þessi próf sem byggja á framtíðar-
sýn fyrir samræmt námsmat, en skýrsla um slíkt 
fyrirkomulag barst ráðherra á síðasta ári.

Tækifæri í uppnáminu
Það uppnám sem orðið hefur í skólastarfi og 
félagslífi er hægt að nýta til góðs með því að 
þróa matsferil sem komi í staðinn fyrir hin 
hefðbundnu samræmdu próf. Við getum snúið 
vörn í sókn og boðið grunnskólanemendum upp 
á betra, markvissara, sanngjarnara og hnit-
miðaðra námsmat með rafrænum prófum og 
verkefnum, valfrelsi skóla til að nýta þau innan 
ákveðins ramma og dreifa þannig álagi og auka 
gæði alls námsmats.

Nýtum tækifærið og bætum námsumhverfið 
með því að gera námið einstaklingsmiðaðra og 
kennsluhætti fjölbreyttari. Nú er hárrétti tíminn 
til að fara nýja leið.

Hárrétti tíminn  
til að fara nýja leið

Þorgerður 
Laufey  
Diðriksdóttir
formaður Félags 
grunnskóla-
kennara

Hannes og hugsuðirnir
Hannes Hólmsteinn Gissurar-
son hefur boðað komu bókar 
sinnar um 24 frjálslynda en 
um leið íhaldssama hugsuði, 
Twenty-Four Conservative-
Liberal Thinkers, í tveimur 
bindum með forsíðuteikningu 
skopmyndateiknarans Halldórs 
Baldurssonar. Hamingjuósk-
irnar hafa raðast inn á Facebook 
þar sem nafntogaðir íslenskir 
samtímaspekingar eru frekir 
til fjörsins og umræður sérlega 
líf legar við innlegg blaðamanns-
ins og bókmenntafræðingsins 
glögga Jakobs Bjarnars Grétars-
sonar sem í f ljótu bragði taldi að 
um Tinnabækur væri að ræða.

Lifandi hugmyndaheimur
Björn Bjarnason, fyrrverandi 
dómsmálaráðherra, brást við 
ofsjónum Jakobs með því að 
benda honum á að hugurinn 
leitar gjarnan fyrst að því sem 
mönnum er kærast. „Tinnabæk-
urnar eru náttúrlega stórvirki. 
Ekki leiðum að líkjast,“ svarar 
Jakob áður en leikar taka að 
æsast við hárfína ábendingu Sig-
mars Guðmundssonar til Björns. 
„Það eiga allir að lesa Tinna. 
Þú myndir kunna vel að meta 
bókina Tinni í Sovétríkjunum.“ 
Hváir þá Björn. „Þau hrundu. 
Hannes Hólmsteinn skrifar 
um lifandi hugmyndaheim.“ 
Teiknarinn sjálfur botnar síðan 
hvorki upp né niður og segist 
alltaf hafa verið meira fyrir 
Lukku-Láka. toti@frettabladid.is

mottumars.is
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Tölfræðin sýnir marga ólíka 
kosti til stjórnarmyndunar. 
Pólitísk skoðun bendir hins 
vegar til að megin línurnar 
séu bara tvær.

Netapótek Ly�avers
Frí heimsending um land allt!*

Í Netapóteki Ly�avers
getur þú fundið þína
lyfseðla, valið samheitalyf
og séð ly�averðið þitt. 

Nýttu þér lágt ly�a- og
vöruverð á ly�aver.is

ly�aver.is
Suðurlandsbraut 22

Afhendum

samdægurs

á höfuðborgarsvæðinu

mán–lau ef pantað

er fyrir kl. 13:00.

Opna ly�agáttina

Apótekið
heim til þín

*Frí heimsending ef pantaðir eru tveir lyfseðlar
eða verslað er fyrir meira en 9.900 krónur.

Nú er aðeins hálft ár í kosn-
ingar. Smám saman skýrist 
því hvaða stjórnarmynd-

unarkostir eru í boði og hverjir 
eru útilokaðir eða fjarlægir.

Samfylkingin hefur útilokað 
samstarf við Sjálfstæðisflokk og 
Miðflokk. Einnig er sennilegt að 
Sjálfstæðisflokkurinn hafi hugsað 
brottvikningu fulltrúa Viðreisnar 
úr stjórn Íslandspósts sem óbein 
skilaboð til kjósenda sinna um 
að samstarf við Viðreisn sé ekki á 
dagskrá.

Möguleikar Sjálfstæðisflokksins
Þetta þýðir að Sjálfstæðisflokkur-
inn horfir fyrst og fremst til sam-
starfs við jaðarflokkana lengst til 
vinstri og hægri. Af f lokkunum, 
sem liggja næst miðjunni, lítur 
hann bara til Framsóknar.

Í krafti stærðar sinnar á Sjálf-
stæðisflokkurinn mesta mögu-
leika á að tryggja sér setu við 
ríkisstjórnarborðið. En útilokun 
hans sjálfs á öðrum og útilokun 
annarra á honum gerir það að 
verkum að hann hefur ekki fyrr 
verið í jafn þröngri málefnalegri 
stöðu.

Möguleikar Sjálfstæðisflokks-
ins til þess að hafa áhrif verða 
því fyrst og fremst fólgnir í því að 
koma í veg fyrir breytingar. Það er 
reynslan af núverandi samstarfi 
jaðarflokkanna þar sem miðjan 
hefur haft hverfandi áhrif.

Lykilstaða VG
VG er að mörgu leyti í svipaðri 
stöðu og Framsókn hafði lengi vel 
þegar hún réði hvort ríkisstjórnir 
voru myndaðar til hægri eða 
vinstri.

Í raun breyttist VG úr rót-
tækum vinstri f lokki í praktískan 
þegar þau tóku að sér eftir hrun 
að framkvæma umfangsmestu 
íhalds aðgerðir í ríkisfjármálum 
á lýðveldistímanum. Í núverandi 
samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn 
hafa engin málefni verið hug-
myndafræðilega erfið, en kyrr-
staðan oftast verið lausnin, nema í 
skipulagi heilbrigðismála.

Í ljósi þröngrar málefnastöðu 
Sjálfstæðisflokksins er líklegast 
að VG muni hafa mest um það 
að segja hvers kyns ríkisstjórn 
verður mynduð. Í byrjun kallaði 
grasrótin í VG á skýra stefnu en 
nú skipta völdin hana meira máli. 
Þetta auðveldar forystu flokksins 
að taka við gamla hlutverki Fram-
sóknar.

Líklegasta stjórnin
VG hefur hafnað málamiðl-
unarhugmyndum um að setja 
í stjórnarskrá ákvæði um að 
nýtingarréttur að auðlindum í 
þjóðareign skuli vera tímabund-
inn. Með því virðist VG vera að 
útiloka samstarf við Samfylkingu 
og Viðreisn.

Verði þetta sérhagsmuna-
ákvæði samþykkt kallar það á 
endurstaðfestingu á nýju þingi 
eftir kosningar. Missi stjórnar-
flokkarnir meirihlutann er aðeins 
ein leið fyrir VG til að tryggja því 
framgang. Hún er að bjóða Mið-
flokknum um borð.

Fyrir þær sakir er líklegast að 
það verði næsta ríkisstjórn.

VG þrengir stöðu sína með því 
að hafna málamiðlun um auð-
lindaákvæðið. En væntanlega 

Jaðarflokkastjórn eða miðjan
AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

getur VG tryggt sér áframhald-
andi ríkisstjórnarforystu með 
þessu móti.

Möguleikar miðjunnar
Þeir f lokkar sem liggja næst 
miðjunni eru Framsókn, Sam-
fylking og Viðreisn. Þessir 
f lokkar hafa verið að styrkjast í 
skoðanakönnunum. Haldi fram 
sem horfir verður miðjan stærsta 
mengið á Alþingi.

Flokkarnir þrír hafa ekki 
útilokað hver annan. En 
miðjan mun ekki ná áhrifum 
við stjórnarmyndun í samræmi 
við stærð nema að minnsta 
kosti tveir þessara f lokka standi 
saman. Fari einn þeirra með 

jaðarf lokkunum verða miðju-
áhrifin hverfandi.

Næðu þeir allir þrír saman 
gæti miðjan aftur á móti orðið 
ráðandi. Það yrði vissulega 
málefnalega snúið. En trúlega 
gæti það opnað möguleika fyrir 
Framsókn til að blanda sér á ný í 
baráttuna um forsætið.

Á dögunum bættist Pírötum 
liðsauki með þingmanni, sem 
gekk vinstra megin úr VG. Fyrir 
vikið geta Píratar ekki, eins og 
VG, átt aðild að ríkisstjórn, sem 
styður aðild að Atlantshafs-
bandalaginu. Þeir hafa með 
þessu endanlega lokað á aðild að 
raunhæfum stjórnarmyndunar-
kostum.

Tveir kostir
Tölfræðin sýnir marga ólíka 
kosti til stjórnarmyndunar. Pólit-
ísk skoðun bendir hins vegar til 
að megin línurnar séu bara tvær.

Annars vegar er stjórn jaðar-
f lokkanna yst til hægri og vinstri. 
Hins vegar er stjórn þar sem tveir 
eða þrír f lokkar úr miðjumeng-
inu yrðu hryggjarstykkið.

Líkurnar á hreinni stjórn til 
hægri eða vinstri eru mun fjar-
lægari.

Jaðarf lokkastjórn virðist 
líklegust eins og sakir standa. 
Miðjuf lokkarnir þurfa að styrkja 
stöðu sína enn frekar fram að 
kosningum eigi að snúa líkunum 
við.
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Sá vandi sem kemur einna mest 
til tals hér á landi er húsnæðis-
vandinn. Sama hvað gengur á 

í þjóðfélaginu virðist hann alltaf 
húka í bakgrunninum og þótt hann 
minni á tilvist sína með reglulegu 
millibili er lítið gert til að bregðast 
við honum. Fasteignaverð hefur 
hækkað stöðugt á undanförnum 
árum en ráðstöfunartekjur almenn-
ings ekki á sama hraða. Það verður 
sífellt erfiðara fyrir ungt fólk og lág-
tekjufólk að eignast þak yfir höfuðið 
en þessir samfélagshópar skarast oft 
á tíðum verulega. Hvað er til ráða? 
Og hvað veldur þessari eilífu hús-
næðiskreppu sem virðist hafa fylgt 
íslensku samfélagi í áratugi?

Alræði markaðarins
Árið 2020 varð mikil aukning í 
sölu fasteigna á höfuðborgarsvæð-
inu og talað var um metár í þeim 
efnum. Þrátt fyrir mikla eftirspurn 
á markaði hefur hallað á framboðs-
hliðina. Vegna þeirrar efnahags-
lægðar sem geisað hefur síðan að 
kórónuveirufaraldurinn skall á 
hefur húsnæðisverð hækkað jafnt 
og þétt og ekki sér fyrir endann 
á þeirri þróun í nánustu framtíð. 
Þessi þróun síhækkandi verðs 

ýtir undir félagslegan óhreyfan-
leika þar sem af komendur hinna 
betur settu komast auðveldlega 
inn á fasteignamarkaðinn á meðan 
ungt fólk sem ekki hefur þennan 
fjárhagsstuðning færist fjær hús-
næðiseign og á almennt erfitt með 
að stíga sín fyrstu skref í átt að sjálf-
stæðu lífi, hvort sem það er á leigu- 
eða fasteignamarkaði. Samkvæmt 
gögnum Þjóðskrár Íslands hækkaði 
vegið meðaltal fermetraverðs á fast-
eignum á höfuðborgarsvæðinu árið 
2020 um sirka 7,3%. Frá ársbyrjun 
2011 hefur fermetraverðið meira en 
tvöfaldast eða hækkað um 124,6%. 
Síðastliðin tuttugu ár hefur hækk-
unin numið um 363%. Vert er að 
taka fram að hér er um að ræða allt 
íbúðarhúsnæði, bæði sérbýli og fjöl-
býli, óháð hverfaskiptingu.

Bylting í húsnæðismálum
Eina af meg inorsökum þessa 
ástands má rekja til þeirrar kapít-

alísku hugmyndar að húsnæði sé 
markaðsvara eins og hver annar 
varningur. Húsnæði er ekki mann-
réttindi í okkar samfélagi heldur 
arðbær fjárfesting sem hefur oft og 
tíðum þann eina tilgang að skapa 
meiri verðmæti. Eins og mál standa 
í dag er ekki verið að byggja smáar 
íbúðir fyrir lágtekjufólk á viðráð-
anlegu verði í nógu miklum mæli 
því það þjónar ekki markaðnum.

Markaðslausnir eru hins vegar 
ekki einu lausnirnar. Það er til 
lausn á húsnæðisvandanum og hún 
felur í sér nýja nálgun í húsnæðis-
málum. Þetta er sósíalísk nálgun 
þar sem braskarar eru strikaðir út 
úr jöfnunni: Félagslegt húsnæði. 
Hugtakið hefur löngum verið 
skilgreint á mjög þröngan hátt og 
litað fordómum. En félagslegt hús-
næði getur verið miklu meira en 
hin dæmigerða ímynd niðurníddu 
blokkarinnar. Til eru söguleg dæmi 
um húsnæðiskerfi þar sem tekist 

hefur að ná jafnvægi milli hins 
almenna fasteignamarkaðar og hins 
félagslega. Meðal þeirra frægustu 
er kerfið sem sett var upp í Vínar-
borg skömmu eftir lok fyrri heims-
styrjaldarinnar. Vegna mikillar 
verðbólgu og ósigurs í stríðinu ríkti 
mikil fátækt í borginni og þörf var 
á nýju og ódýru húsnæði til þess að 
hýsa verkamannastéttina. Árið 1919 
vann Sósíaldemókrataflokkurinn 
(SPÖ) stórsigur í borgarstjórnar-
kosningunum og réðst í allsherjar 
uppbyggingu verkamannabústaða 
til þess að bregðast við þessum 
vanda. Um 64 þúsund íbúðir voru 
reistar frá 1923 til 1934 þegar fas-
istar náðu völdum í Austurríki. 
Þessar sósíalísku byggingar voru 
ekki aðeins íbúðarhúsnæði heldur 
bjuggu þær yfir ýmiss konar sam-
félagslegum innviðum svo sem 
bókasöfnum, þvottahúsum, leik-
skólum, fyrirmyndarleikvöllum og 
rúmgóðum afgirtum görðum. Varð 

borgin þekkt fyrir róttæka nálgun 
í félagsmálum og gekk undir nafn-
inu Rauða Vín (þ. Rotes Wien). Upp-
byggingarherferð borgaryfirvalda 
leiddi til þess að félagslega húsnæð-
ið hýsti allt að tíunda hvern borgar-
búa. Verkamenn þessara bygginga 
leigðu íbúðirnar á sanngjörnu verði 
og var miðað við að leigan væri um 
4% af tekjum heimilisins.

Íslendingar gætu lært eitt og 
annað af sósíalisma Rauðu Vínar. 
Ef menn ætla að leysa húsnæðis-
kreppuna verða ríki og borg að 
ráðast í allsherjar uppbyggingu 
félagslegs húsnæðis og beina kröft-
um sínum í að skapa fjölbreyttara 
húsnæðiskerfi hérlendis. Koma 
þyrfti á fót óhagnaðardrifnum 
byggingarsamlögum sem stæðu 
utan við hinn almenna fasteigna-
markað og leituðu eftir að veita 
almenningi húsnæði á sanngjörnu 
verði. Þannig væri hægt að bæta 
lífskjör tekjulægra fólks til muna.

Rauða Reykjavík?
Orri Matthías 
Haraldsson 
bókmennta-
fræðingur

Nýverið varð bilun í búnaði 
í raforkukerf inu og raf-
magnslaust varð á Reykja-

nesinu. Raforkuöryggi á svæðinu 
er ábótavant og því gott að segja frá 
því að Landsnet áformar að byggja 
220 kV raf línu, Suðurnesjalínu 2, 
milli höfuðborgarsvæðisins og 
Suðurnesja sem verður hluti af 
meginflutningskerfinu. Línan mun 
liggja milli tengivirkis í Hamranesi í 
Hafnarfirði og tengivirkis á Rauða-
mel í Grindavíkurbæ.

Málið hefur farið eðlilegan farveg 
þar sem mismunandi valkostir eru 
metnir. Þann 20. janúar 2020 lagði 
Landsnet fram matsskýrslu um 
Suðurnesjalínu 2 og óskaði eftir 
áliti Skipulagsstofnunar um mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdar-
innar.

Valkostirnir eru fimm talsins auk 
núllvalkosts:

A: Jarðstrengur í línugötu
B: Jarðstrengur við Reykjanes-

braut
C: Loftlína samhliða Suður-

nesjalínu 1
D og E: blandaðar leiðir
22. apríl 2020 skilar Skipulags-

stofnun áliti sínu og tekur þar fram 
að æskilegasti valkosturinn til að 
draga eins og kostur er úr neikvæð-
um áhrifum framkvæmdarinnar sé 
valkostur B, jarðstrengur með fram 

Reykjanesbraut. Landsnet telur hins 
vegar ekki ástæðu til þess að víkja 
frá meginreglu stjórnvalda um að 
notast sé við loftlínu og hefur valið 
kost C sem aðalvalkost, loftlínu með 
fram Suðurnesjalínu 1.

Landsnet hefur því lagt fram 
aðalvalkost sem hefur ekki minnst 
umhverfisáhrif.

Hversu mikið dýrari má 
umhverfisvænni kosturinn vera?
Samk væmt þingsályk t u n u m 
stefnu stjórnvalda um lagningu 
raf lína (nr. 11/144) stendur að í 
meginf lutningskerfi raforku skuli 
notast við loftlínur nema annað sé 
talið hagkvæmara eða æskilegra út 
frá tæknilegum atriðum, umhverf-
is- eða öryggissjónarmiðum. Til 
dæmis ef línuleið er innan frið-
lands sem verndað er sökum sér-
staks landslags, sbr. 53. gr. laga nr. 
44/1999, um náttúruvernd. Þetta á 
við um hraunið á Reykjanesi og því 
mikilvægt að lágmarka rask á því. 
Síðar í sömu þingsályktun kemur 
fram að ef kostnaður við að leggja 
jarðstreng er ekki meira en tvisvar 
sinnum kostnaður við loftlínu skal 
miða við að leggja jarðstreng.

Kostnaður við valkost B, jarð-

streng með fram Reykjanesbraut, 
er áætlaður sem 4.358 m.kr. og 
kostnaður við valkost C, loftlínu 
um Hrauntungur, er áætlaður sem 
2.329 m.kr. Kostur B er því 1,87x 
dýrari en valkostur C og uppfyllir 
þar af leiðandi skilyrði þingsálykt-
unar um stefnu stjórnvalda um 
lagningu raf lína.

Ábyrgð framkvæmdaaðilans
Landsnet og sveitarfélögin sem 
um ræðir bera ábyrgð á því að 
fara að settum lögum, reglum og 
stefnu stjórnvalda við lagningu 
raf lína. Við höfum, sem samfélag, 
sett okkur þessar reglur til þess 
að standa vörð um náttúruna. Það 
þýðir ekkert að segjast bera hag 
náttúrunnar fyrir brjósti þegar 
ekki er farið að slíkum grund-
vallarreglum.

Raforkuöryggi á Suðurnesjum – Landsnet þarf að gera betur
Þorgerður Mar-
ía Þorbjarnar-
dóttir 
formaður Ungra 
umhverfissinna

Sem betur fer njótum við þess 
f lest að alast upp og búa í for-
eldrahúsum þar til við erum 

tilbúin að hleypa heimdraganum. 
Við höfum notið þess að eiga skjól 
meðan við stunduðum nám og 
bjuggum okkur undir að halda út 
í lífið.

Þessi tímamót í lífi f lestra ung-
menna verða nú æ seinna. Þeir sem 
það geta, kjósa að búa heima eins 
lengi og kostur er, í mörgum til-
vika þar til námi er lokið og jafnvel 
aðeins lengur. Það er nefnilega gott 
að búa frítt meðan til dæmis safnað 
er fyrir inngöngumiðanum á fast-
eignamarkaðinn.

Allir foreldrar vilja styðja og 
aðstoða börn sín eins og kostur er, 
það er djúpt í eðli þeirra og þykir 
almennt sjálfsagt. Einn hópur for-

eldra hefur þó ekki þennan rétt.
Búi foreldri við örorku og þarf 

þess vegna að reiða sig á framfærslu 
frá almannatryggingakerfinu, er 
því gert að vísa barni sínu á dyr á 18 
ára afmælisdaginn. Undanþágu frá 
þessu er aðeins hægt að fá ef barnið 
er í skóla, þá frestast þessi brott-
rekstur um 2 ár.

Átján ára eiga f lestir eftir eitt ár 
í menntaskóla, eftir að hann var 
styttur í þrjú ár. Síðan tekur við 
frekari sérmenntun, standi hugur 
til þess.

Á þeim tímamótum þurfa börn 
fatlaðra foreldra að standa á eigin 
fótum. Finna sér húsnæði, þau eru 
nefnilega orðin baggi á fötluðu 
foreldri, sem verður fyrir tekju-
skerðingu búi ungmennið áfram í 
foreldrahúsum.

Viðurlögin við því að fatlað for-
eldri veiti barni sínu húsaskjól 
eru tekjumissir, ríkisvaldið tekur 
af heimilisuppbót sem getur hæst 
numið tæpum 54.000 kr. fyrir skatt. 
Upphæðin sem þetta foreldri hefur 
til framfærslu sér og barni sínu er þá 
um 258.000 fyrir skatt.

Stjórnvöld telja að fatlað foreldri 
hafi svo mikið fjárhagslegt hagræði 

af því að búa með barni sínu og hafa 
þess vegna girt fyrir slíkt með reglu-
gerð.

Ég þekki ekkert foreldri, fatlað 
sem ófatlað, sem telur fjárhags-
legan ávinning af því að búa með 
barni sínu.

Ég þekki hins vegar marga ófatl-
aða foreldra sem styðja börn sín út 
í lífið, ekkert þeirra þarf að sæta 

því að ríkisvaldið segi þeim hvaða 
stuðning þau mega veita börnum 
sínum, hvað þá að ríkið skerði laun 
þeirra.

Ég skora á Ásmund Einar Daðason 
félags- og barnamálaráðherra að 
standa með sjálfum sér og afnema 
þessa reglugerð með öllu og leiðrétta 
þar með órétt sem börn, ungmenni 
og fatlaðir foreldrar hafa sætt.

Afnema reglugerð sem í raun 
gerir ríkinu kleift að mismuna 
börnum fatlaðra foreldra, þannig að 
foreldrarnir geti ekki stutt börn sín 
á kannski þann eina hátt sem þau 
annars gætu, að veita þeim húsa-
skjól.

Það er holur hljómur í tali stjórn-
málamanna á tyllidögum að við 
höfum öll jöfn tækifæri. Að hér 
drjúpi jú smjör af hverju strái. Það 
er ekki öllum boðið í veisluna.

Ríkisrekinn að heiman!
Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir
formaður Ör-
yrkjabandalags 
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Gildi vísitölu

Línurit sem sýnir Vísitölubreytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs alls 
íbúðarhúsnæðis frá 2001 til 2021. Mynd fengin af vef Þjóðskrár Íslands. 

Vísitölubreytingar á vegnu meðaltali á fermetraverði alls íbúðarhúsnæðis frá 
janúar 2001 til janúar 2021. Mynd fengin af vef Þjóðskrár Íslands. 

Landsnet hefur því lagt fram 
aðalvalkost sem hefur ekki 
minnst umhverfisáhrif.

 Viðurlögin við því að fatlað 
foreldri veiti barni sínu 
húsaskjól eru tekjumissir, 
ríkisvaldið tekur af heim-
ilisuppbót sem getur hæst 
numið tæpum 54.000 kr. 
fyrir skatt.
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Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 14.
Vefverslun okkar er opin allan sólarhringinn á sminor.is.

Tæki fæ
ri

Kæli- og frystiskápur, 
Serie 4
KGV 36VWEAS

Kælir: 214 lítrar. Ein „VitaFresh“-skúffa 
sem tryggir ferskleika grænmetis 
og ávaxta lengur. Frystir: 94 lítrar. 
Þrjár frystiskúffur, þar af ein stór. 
„LowFrost“-tækni. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Fullt verð: 149.900 kr.

Tækifærisverð:

109.900 kr.

kg
8

Þvottavél, 
Serie 4
WAN 2823BSN

Vindur upp í 1400 sn./mín. Sérkerfi eru 
meðal annars: Skyrtur, íþróttafatnaður, 
gallabuxur, mjög stutt kerfi (15 mín.), 
stutt kerfi (30 mín.), ull o.fl. Tromla: 55 lítrar.

Fullt verð: 119.900 kr.

Tækifærisverð:

89.900 kr.

Uppþvottavélar,
Serie 4
SMU 4HAB48S (svört)

13 manna. Sex kerfi, þar á meðal 
hraðkerfi á 65° C (klukkustund). Fjögur 
sérkerfi, meðal annars tímastytting. 
Hljóð: 41 dB „AquaStop“-flæðivörn. 
Home Connect: Wi-Fi.

Fullt verð: 159.900 kr.

Tækifærisverð (svört): 

119.900 kr.

Espressó-kaffivél, 
EQ.300
TI 351209RW

Hraðvirk upphitun. Kaffikvörn úr 
keramík. Einföld í notkun. Allar aðgerðir 
sýnilegar á skjá („coffeeDirect“). 
Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 124.900 kr.

Tækifærisverð:

96.900 kr.

Molekyl
Borðlampi
AN68909-25

Hæð: 25 sm.

Fullt verð: 10.900 kr.

Tækifærisverð:

8.500 kr.

Skoðaðu 
nýjan bækling á 

sminor.is

Tæki fæ
ri

Fjöldi glæsilegra tækja á 

sérstöku Tækifærisverði.

Gildir í mars 2021 eða á 

meðan birgðir endast.

Ryksuga, 
Serie 2
BZGL 2X100

Lítil og nett en öflug. Snúra: 8 m. 
Hljóð: 80 dB. 

Fullt verð: 22.900 kr.

Tækifærisverð:

16.900 kr. 

Ísland er ekki þéttbýlt land. Þétt-
leiki byggðarinnar er 3,1 íbúar á 
hvern km2. Íbúafjöldi í desemb-

er sl. var tæplega 370 þúsund sem 
deildist á 102,8 þúsund km2.

Að búa í svo stóru landi með 
dreifða byggð er auðvitað kostnað-
arsamt. Með batnandi samgöngum 
hafa heilu byggarlögin lagst af, firðir 
lagst í eyði, fólkið flutt á aðra staði.

Reykjavík (og höfuðborgarsvæð-
ið) er ekki bara höfuðborgin, hún 
er líka fjölmennasta sveitarfélagið. 
Og einhverra hluta vegna er öllum 
stofnunum og fyrirtækjum fundinn 
staður þar.

En það er alls ekki svo um heim 
allan. Það er ekkert náttúrulögmál 
að höfuðborg sé stærsta borgin, eða 
að allar stofnanir hrúgist á einn og 
sama blettinn í einu landi.

Óöryggi á Reykjanesi
Nú hefur endanlega verið staðfest 
það sem öllum mátti vera ljóst fyrir 
löngu síðan, að Reykjanesskaginn 
er óheppilegur staður til íbúabyggð-
ar. Skaginn er mjög eldbrunninn og 
í raun virkt eldgosasvæði. Auðvitað 
vitum við ekki hvaða dag eldgos 
brýzt fram. En við vitum, og höfum 
vitað um langt árabil að þar muni 
gjósa, fyrr en síðar.

Á Reykjanesskaganum er okkar 
eini alþjóðaf lugvöllur. Á meðan 
ekki gýs, er það í góðu lagi. Hins 
vegar getur það ekki talist vera 
öruggur staður, f lugvöllurinn á 
Miðnesheiðinni.

Við eigum aðra f lugvelli sem 
gegna hlutverki varaflugvalla fyrir 
Kef lavík. Það eru f lugvöllurinn á 
Akureyri og Egilsstöðum.

Fyrir Reykvíkinga er það óhugs-
andi að þurfa að ferðast lengra en 
50 mínútur til að komast í f lug til 
útlanda. Fyrir Austlendinga og 
aðra dreif býlinga er það eðlilegasti 
hlutur í heimi. Raunar hefur það 
komist í tízku að gista nóttina fyrir 
morgunf lug í Kef lavík og bjóða 
hótelin þar mjög góð kjör bæði 
varðandi gistingu og bílageymslu 
meðan á dvöl erlendis stendur. Það 
gildir auðvitað bæði fyrir dreifbýlið 
sem og höfuðborgarbúa.

Öryggi á Austurlandi
En það er f leira sem er umhugs-
unarvert. Á Austurlandi er hús-
næði mjög ódýrt. Þar eru góðir 
skólar fyrir alla aldurshópa, utan 
hvað ekki er háskóli á Austurlandi. 
Vandað einbýlishús, til dæmis á 
Vopnafirði, kostar um þriðjung af 
verði sambærilegs húss á höfuð-
borgarsvæðinu. Atvinnutækifærin 
eru kannski ekki mjög mörg fyrir 
háskólamenntaða. En með ljósleið-
aravæðingu Austurlands má stunda 
margs konar atvinnu að heiman.

Það eru engar virkar eldstöðvar 
á Austurlandinu. Og engir jarð-
skjálftar heldur. Á Austurlandinu 
verða hvorki aurskriður né snjóflóð. 
Þar er gnægð hitaveituvatns. Heita 
vatnið er bæði lyktar- og bragðlaust. 
Þar er veðursæld mun meiri en á 
suðvestursvæði landsins.

Á Egilsstöðum er glæsileg aðstaða 
til íþróttaiðkana og frábær sund-
laug. Þaðan er styzt að fljúga til Evr-
ópu og þaðan er styzt að sigla líka.

Það er ódýrara að kaupa stórar 
einingar til dæmis innréttingar og 
húsgögn frá Danmörku og fá þær 
með ferjunni til Seyðisfjarðar en 
kaupa þær frá Reykjavík og kosta 
svo flutninginn austur.

Langt frá Reykjavík
Austurlandið er einn fjarlægasti 
landshlutinn á Íslandi. Sennilega 

Austurland - Öruggur staður að búa á
Jóhanna  
Thorsteinson
uppeldis- og 
menntunar-
fræðingur

vegna þess að þangað er svo langt 
að fara, frá Reykjavík!

Það stendur í fólki að aka austur á 
Seyðisfjörð til að sigla með ferjunni 
til Danmerkur. En ef ferjan myndi 
sigla á Þorlákshöfn, væri það sólar-
hrings lengri sigling en frá Seyðis-
firði. Og dýrari sem því nemur.

Það má gjarnan spyrja sig þeirrar 
spurningar hvers vegna Byggða-
stofnun hefur ekki beitt sér meira 
fyrir uppbyggingu atvinnutækifæra 

á Austurlandinu. Hvers vegna ekki 
sé litið til þeirra landkosta sem eru 
þar. Eitt álver á Reyðarfirði leysir 
ekki allan vanda Austurlands.

Hvers vegna er alþjóðaflugvöllur-
inn ekki fluttur austur? Hvers vegna 
er ekki komið upp sjúkrahúsi fyrir 
Austurland á Egilsstöðum? Hvers 
vegna er ekki búið að brúa Lagar-
fljót með varanlegri brú milli Fella-
bæjar og Egilsstaða? Hvers vegna 
er ekki hægt að stunda siglingar 

á Lagarf ljóti? Hvers vegna er ekki 
kominn vegur þvert yfir hálendið 
svo þungaf lutningarnir fari af 
hringveginum? Og svona mætti 
lengi spyrja. En þingmenn kjör-
dæmisins virðast ekki hafa mikinn 
áhuga á uppbyggingu atvinnutæki-
færa á Austurlandinu. Þeir koma 
líka margir, ef ekki allir úr þéttbýli.

Landsbyggðarfólk á þing!
Það vantar landsbyggðarfólk inn á 

Alþingi. Fólk sem horfir ekki bara á 
naflann á sér og til miðborgarinnar, 
heldur fólk sem gerir sér grein fyrir 
landi og þjóð sem einni heild. Með 
öllum þeim fjölbreytileika sem í 
landinu býr.

En ef við eigum að búa í excel-
skjali hjá fjármálaráðuneytinu, þá 
býst ég við að ódýrast sé að girða 
suðvesturhornið af, frá Borgarnesi 
til Selfoss og lýsa restina af landinu 
þjóðgarð. Viljum við það?
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SPORT

FÓTBOLTI Viðræður um æfinga
leiki íslenska kvennalandsliðsins í 
knattspyrnu í næsta landsleikjahléi 
eru á lokastigi og vonast KSÍ til að 
staðfesta leikina á næstu dögum. 
Þetta staðfesti Klara Bjartmarz, 
framkvæmdastjóri KSÍ, í samtali 
við Fréttablaðið í gær. Þá standa 
vonir til að hægt verði að finna 
æfingaleiki fyrir kvennalandsliðið 
á Laugardalsvelli í júníglugganum.

Stelpurnar okkar áttu að taka 
þátt í sterku æfingamóti í Frakk
landi í síðasta mánuði þar sem 
k vennalandsliðið hefði mætt 
Frakklandi, Sviss og Noregi á sex 
dögum. Ákvörðun var tekin um að 
aflýsa mótinu vegna stöðu kóróna
veirufaraldursins í Evrópu. Fyrir 
vikið hefur liðið ekki enn leikið 
sinn fyrsta leik undir stjórn Þor
steins Halldórssonar sem tók við 
kvennalandsliðinu í janúar og ekki 

leikið leik í tæplega fjóra mánuði, 
frá fræknum sigri gegn Ungverja
landi í byrjun desember sem tryggði 
Íslandi farseðil á EM.

Klara segir að leit hafi staðið yfir 
að undanförnu og að KSÍ hafi bor
ist ýmis tilboð um æfingaleiki en 
von er á staðfestingu á leikjunum á 
næstu dögum. „Viðræður eru á loka
stigi og við vonumst til þess að geta 
staðfest tvo leiki ytra í apríl á næstu 
dögum.“

Klara tekur undir að það sé snúin 
staða að skipuleggja slíka æfinga
leiki þegar faraldurinn geti sett strik 
í reikninginn eins og í febrúar.

„Við erum búin að ræða við mörg 
knattspyrnusambönd, bæði innan 
Evrópu og utan Evrópu, um mögu
leika á leikjum í aprílglugganum. 
Þessar hugmyndir voru misjafnar, 
meðal annars út af sóttvörnum 
og ferðatilhögun en nú erum við 

með tilboð sem okkur líst vel á að 
öllu leyti. Við erum bjartsýn fyrir 
þessum möguleika þótt að það sé 
ekki búið að skrifa undir neitt.“

Klara á von á því að nýja þjálfara
teymið fái annað verkefni í sumar 
til að undirbúa liðið fyrir undan
keppni HM 2023 sem hefst í septem
ber. Dregið verður í riðlana í næsta 
mánuði og eru fyrstu leikirnir um 
miðjan septembermánuð.

„Við bindum enn þá vonir við það 
að fá æfingaleiki fyrir kvennalands
liðið í júní. Við viljum fá einhverja 
heimaleiki í sumar þótt að það gæti 
orðið snúið.“ – kpt

Viðræður um æfingaleiki fyrir kvennalandsliðið á lokastigi
Leikirnir verða fyrstu 

leikir kvennalandsliðsins 
undir nýju þjálfarateymi.

Vonir standa til 
að Stelpurnar 
okkar leiki 
æfingaleiki á 
heimavelli í 
júní. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Hildigunnur Einars
dóttir er á heimleið en hún hefur 
komist að samkomulagi við Val um 
að leika með félaginu frá og með 
næsta tímabili. Valur staðfesti þetta 
í gær. 

Hildigunnur kemur  því aftur á 
kunnuglegar slóðir, níu árum eftir 
að hún yfirgaf Val en hún hefur 
leikið í Noregi, Svíþjóð, Þýskalandi 
og Austurríki frá því hún hélt utan 
árið 2012.

Hin 33 ára gamla Hildigunnur 
hefur verið að glíma við meiðsli á 
yfirstandandi tímabili með  Bayer 
Leverkusen en hún hefur leikið 
fimm af síðustu sex árum í Þýska
landi með eins árs stoppi í Austur
ríki þar sem hún varð meistari.

Þá hefur Hildigunnur sem skrif
aði undir þriggja ára samning við 
Val leikið 81 leik fyrir Íslands hönd 
og skorað í þeim 82 mörk. – kpt

Hildigunnur 
samdi við Val

FÓTBOLTI Eftir slétta viku hefst 
vegferð íslenska karlalandsliðsins 
í knattspyrnu í átt að því að tryggja 
sér sæti í lokakeppni heimsmeist
aramótsins sem haldið verður í 
Katar í desember á næsta ári. Þá 
mætir íslenska liðið Þýskalandi sem 
hefur fjórum sinnum orðið heims
meistari í Duisburg. Þessi leikur er 
tímamótaleikur í sögu íslenskrar 
knattspyrnu en um er að ræða 500. 
leik íslenska karlalandsliðsins.

Arnar Þór Viðarsson og Eiður 
Smári Guðjohnsen munu þarna 
stýra sínum fyrsta leik sem þjálf
arar Alandsliðsins en með í þjálf
arateyminu er hinn þaulreyndi 
Lars Lagerbäck. Þeir kynntu í gær 
leikmannahópinn sem valinn er í 
komandi verkefni en eftir leikinn 
gegn þýska liðinu leikur Ísland við 
Armeníu og Liechtenstein. Allir 
þessir leikir eru á útivelli.

Arnar Þór sagði á blaðamanna
fundinum þar sem hópurinn var 
kynntur að óvíst væri hvort Gylfi 
Þór Sigurðsson, Jóhann Berg Guð
mundsson, Rúnar Alex Rúnarsson 
og Jón Daði Böðvarsson, sem allir 
leika með enskum félagsliðum, fái 
leyfi til þess að spila leikinn gegn 
Þýskalandi vegna sóttvarnareglna 
þar í landi. Það myndi komast á 
hreint á næstu dögum.

Þá sagði hann að leikmenn úr 
leikmannahópi U21 árs lands
liðsins sem eru á leið í lokakeppni 
Evrópumótsins á sama tíma og A
landsliðið er að spila fyrrgreinda 
leiki verði kallaðir í Alandsliðs
hópinn ef leyfi fæst ekki frá þýskum 
yfirvöldum að ensku félagsliðin sem 
um ræðir hleypi ekki leikmönn
unum í verkefnið. Enn er beðið 
eftir svörum frá Armeníu varðandi 
sóttvarnaráðstafanir þar í landi en 
grænt ljós er komið frá Liechten
stein um að allir leikmenn íslenska 
liðsins geta komið þangað og spilað.

Alfreð Finnbogason er að glíma 
við kálfameiðsli og verður þar af 
leiðandi fjarri góðu gamni í kom
andi leikjum. Athygli vekur að 
Björn Bergmann Sigurðarson sem 
leikur með norska liðinu Molde er 
í leikmannahópnum hjá nýju þjálf

urunum en hann hefur ekki spilað 
landsleik síðan í september árið 
2018. Þá voru margir spenntir að sjá 
hvort að Kolbeinn Sigþórsson væri 
kominn í nægilega leikæfingu með 
Gautaborg til þess að hljóta náð 
fyrir augum landsliðsþjálfaranna 
og sú varð raunin. Lars Lagerbäck 
sem horfði á Kolbein spila bikar
leik í Svíþjóð á dögunum sagði Kol
bein ekki vera í sínu besta líkamlega 
formi en þeir eiginleikar sem hann 
bjó yfir meðan hann þjálfaði hann 
væru enn til staðar.

Þá sagði Eiður Smári að þrátt 
fyrir þá staðreynd að framherjar 
íslenska liðsins sem voru valdir í 
þessu verkefni væru ekki iðnir við 
kolann í markaskorun með félags

liðum sínum ylli það honum ekki 
áhyggjum. Framherjastaðan hjá 
íslenska landsliðinu væri þess eðlis 
að hans hlutverk væri að halda bolt
anum ofarlega á vellinum og skapa 
marktækifæri fyrir þá sem spila í 
kringum þá. Þó auðvitað ættu þeir 
sjálfir að skila sér inn í vítateiginn 
og skila einhverjum mörkum.

Hægri bakverðirnir Alfons Samp
sted og Birkir Már Sævarsson voru 
valdir í leikmannahópinn og Arnar 
Þór ýjaði að því að Guðlaugur Victor 
Pálsson væri hugsaður sem miðju
maður hjá þjálfarateyminu en þeir 
vissu hins vegar af því að hann gæti 
skilað hægri bakvarðarstöðunni 
með miklum sóma. 
hjorvaro@frettabladid.is

Enn óvíst hvort lykilmenn fái 
leyfi til að mæta Þýskalandi
Ekki liggur fyrir hvort Gylfi Þór Sigurðsson, Jóhann Berg Guðmundsson, Rúnar Alex Rúnarsson og Jón 
Daði Böðvarsson geti tekið þátt í fyrsta verkefni Arnars Þórs Viðarsonar og Eiðs Smára Guðjohnsen sem 
þjálfara íslenska karlalandsliðsins. Þjálfarateymið segist ánægt með líkamlegt ástand leikmannanna.

Lykilleikmennirnir eru í góðu standi en óvíst er með þátttöku leikmanna sem leika á Englandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ef miðvörðurinn Ragnar 
Sigurðsson leikur alla þrjá 
leiki Íslands í næsta lands-
leikjahléi verður hann 
annar til að ná hundrað 
landsleikjum fyrir karla-
landsliðið á eftir Rúnari 
Kristinssyni (104).

KÖRFUBOLTI   Körfuknattleiks
deild Hauka hefur endurskipulagt 
þjálfarateymi meistaraflokks karla 
sem mun stýra liðinu það sem eftir 
lifir móts. Sævaldur Bjarnason mun 
taka við stjórnartaumunum og 
honum til aðstoðar verða Kristinn 
Jónasson og Steinar Aronsson.

Haukar sitja á botni Domino’s 
deildarinnar með sex stig eftir 14 
leiki en tap liðsins gegn Þór Akur
eyri í síðustu umferð deildarinnar 
var síðasta hálmstrá Israels Martin 
sem var látinn fara í upphafi vik
unnar.

Þegar tímabilið er rúmlega hálfn
að eru Haukar fjórum stigum frá því 
að bjarga sér frá falli en fyrsta verk
efni nýja þjálfarteymisins hjá Hauk
um er deildarleikur gegn Grindavík 
sem fram fer í Ólafssal í kvöld. – hó

Sævaldur á að 
bjarga Haukum

Haukar eru í harðri fallbaráttu í ár 
eftir gott gengi undanfarinna ára.
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fyrir þig

Heilsan er dýrmætust
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Sigursælu húðvörurnar
frá TARAMAR

María segir að í leikarastarfinu þurfi hún oft að vera með mikið smink á sér frá morgni til kvölds sem skapi töluvert álag á húðina. MYND/ CHRISTOPHER LUND

Eðalblanda fyrir húðina og 
sjáanlegur árangur
María Ellingsen leikkona hefur notað TARAMAR húðvörurnar í 5 ár. Áður hafði hún prófað 
ýmsar húðvörur en eftir að hafa kynnst TARAMAR vörunum vill hún ekki önnur krem.2



María lærði leiklist við New York 
háskóla og hefur unnið jöfnum 
höndum í leikhúsi, sjónvarpi og 
kvikmyndum síðan. Námskeið 
hennar Framkoma og ræðu
mennska hefur einnig notið 
mikilla vinsælda um árabil. „Ég 
kynntist Guðrúnu hjá TARAMAR 
þegar hún var að stofna fyrirtækið 
og kom til mín í þjálfun fyrir frum
kvöðla. Hún bauð mér að vera í 
hópi kvenna sem prófuðu kremin 
á frumstigi. Þegar ég byrjaði að 
nota TARAMAR vörurnar leið ekki 
á löngu áður en húðin var orðin 
svo fín að ég þurfti ekki lengur að 
nota andlitsfarða dagsdaglega. Ég 
hugsaði með mér: Yfir hvað er ég 
eiginlega að mála? Mér finnst það 
líka skemmtilegt að núna, þegar ég 
er að fara eitthvað fínt og vil nota 
farða, nota ég mun léttari farða en 
áður og þarf mun minna af honum. 
Ég hefði einmitt haldið að því yrði 
öfugt farið og að með aldrinum 
færi maður að mála sig meira en 
ekki minna,“ segir María.

Gott krem er lykilatriði  
í leik og starfi
María leikur þessa dagana í Er ég 
mamma mín? í Borgarleikhúsinu. 
„Þetta er yndislegt leikrit eftir 
Maríu Reyndal sem við vorum 
að frumsýna í þriðja sinn, en við 
þurftum að hætta sýningum 
tvisvar út af faraldrinum. Þetta 
er virkilega hjartnæm og fyndin 
fjölskyldusaga sem hefur náð vel 
til áhorfenda. Svo eru sjónvarps
þættirnir Hver drap Friðrik Dór? 
nýkomnir í loftið hjá Símanum, 
þar sem ég er færeyskur saksóknari 
sem gjörsamlega hakkar Villa 
Netó í sig í síðasta þættinum. Mjög 
skemmtilegt og öðruvísi verkefni. 
Síðast en ekki síst er ég að undir
búa Það sem er, magnaðan einleik 
eftir danska verðlaunahöfundinn 
Peter Asmussen. Verkið fer á svið í 
haust og ég hlakka mikið til.“

En hvernig hugar María að 
húðinni þegar hún er með svona 
mörg járn í eldinum? „Á þessum 
síðustu og verstu tímum, þegar 
lífið er fullt af stressi og mikil 
mengun í umhverfinu, er töluverð 
áskorun að hugsa vel um sig. Ég 
fer mikið í sund og er úti í öllum 
veðrum á skíðum og á hestbaki. Í 
leikarastarfinu, hvort sem það er 
í leikhúsi, sjónvarpi eða kvik
myndum, er maður oft með smink 
á sér frá morgni til kvölds. Allt 
þetta skapar mikið álag á húðina 
og þá er nauðsynlegt að vera með 
nærandi krem til að mæta því. En 
það er sko hægara sagt en gert að 
rata í gegnum frumskóginn sem 
snyrtivörumarkaðurinn er og átta 
sig á öllum þessum ólíku inni
haldsefnum og velja það rétta.

Þá er nú mikill fengur að hitta 
hugsjónakonu eins og Guðrúnu 
hjá TARAMAR, sem hefur gert það 
að sinni köllun að búa til krem 
sem er ekki bara áhrifaríkt heldur 
líka úr ómenguðum, náttúru
legum afurðum. Það skiptir mig 
miklu máli að vita að í TARAMAR 
kremunum eru fá en sérvalin efni, 
öll holl og örugg fyrir líkamann og 
að vörurnar séu framleiddar hér
lendis með sjálfbærni og umhverf
issjónarmið í fyrirrúmi. Svo er það 
auðvitað frábært að lykilhráefnið 
er þangið úr hafinu við Íslands
strendur,“ segir María.

Fyrsta krem leysir húðvandamál
Húðvörulína eins og TARAMAR 
verður ekki til á einum degi. 
Þróunin, sem tók nærri 10 ár, 
hófst sem áhugamál og hliðar
spor við sjávarlíffræðirannsóknir 
dr. Guðrúnar Marteinsdóttur við 
Háskóla Íslands. „Fyrstu kremin 
urðu til 2005, en ég hafði fengið að 
láni rannsóknarstofu hjá HÍ við 
Ármúla 30. Í dag er eitt af þessum 
kremum, Healing Treatment, svo 
til óbreytt í TARAMAR línunni, 
enda hefur það einstaka græði

eiginleika og er eitt þeirra krema 
sem ég er alltaf með í töskunni.“

Varasöm varnarefni
Næstu ár lagði Guðrún sérstaka 
áherslu á að skoða öll manngerðu 
innihaldsefnin sem hefðbundin 
snyrtivörufyrirtæki nota og leita 
að leiðum til að losna við þessi efni. 
„Mörg af þessum efnum eru skelfi
leg og geta haft mjög slæm áhrif, 
bæði á húð og innri líkama. Sjálf 
þoldi ég engin af þessum efnum og 
stóð á tímabili í þeirri meiningu 
að ég gæti aldrei notað húðvörur. 
Stærsta áskorunin var þá klárlega 
að losna við rotvarnarefnin. Leiðir 
til að rotverja eru augljóslega mikil
vægar en efnin sem verið er að nota 
eru ekki endilega góð fyrir okkur. 
Þetta eru efni sem drepa örverur og 
mörg af þeim sogast mjög hratt upp 
í gegnum húðina og geta safnast 
fyrir í frumum líkamans og haft 
þar ýmis skaðleg áhrif.“

Ný leið til að rotverja
Guðrún byrjaði á því að þróa 
formúlur sem notuðu mjög mild 
rotvarnarefni sem eru leyfð í mat
vælum. „Þessi efni geta þó valdið 
óþoli og eru vissulega manngerð. 
Ég hugsaði því stöðugt um hvernig 
mætti leysa þetta vandamál á 
annan hátt og það var ekki fyrr en 
2014 að ótrúlega flottri hugmynd 
skaut niður í kollinn á mér. Þessa 
hugmynd höfum við þróað enn 

frekar síðustu fimm ár og hún gerir 
okkur kleift að verja formúlurnar 
gegn örverum án þess að nota 
manngerð efni eða eiginleg rot
varnarefni. Þessi aðferð er nú í 
einkaleyfaferli og gengur undir 
nafninu NoTox sem er skráð vöru
merki hjá TARAMAR.“

Merkileg og virk efni  
frá náttúrunni
Leit TARAMAR að snjöllum 
efnum í náttúru Íslands er rétt að 
byrja, að sögn Guðrúnar. „Hvar 
sem við tyllum niður fæti finnum 
við gríðarlega merkileg efni sem 
þörungar og jurtir hafa þróað 
með sér um árþúsundir og nota í 
eigið varnarkerfi. Þetta eru efnin 
sem gera TARAMAR vörurnar svo 
sérstakar. Tvær af þessum vörum, 
næturkremið og hreinsiolían, 
sem eru á tilboði núna, byggja á 
íslenskum marinkjarna, hrossa
þara, fjólum, hvönn og augnfró.“

Hin gullna stund húðarinnar
„Það er mörgum kunnugt, en alls 
ekki öllum, að nóttin er einn mikil
vægasti tími sólarhringsins fyrir 
húðina. Þegar við höllum höfði í 
lok dags vaknar húðin og hefur 
mikilvæga ferla sem standa yfir í 
marga klukkutíma. Oft er talað um 
gullnu stund húðarinnar sem er frá 
klukkan 14 um nóttina. Á þessum 
tíma losar húðin sig við úrgangs
efni, blóðflæði til húðarinnar eykst 
sem og framleiðsla kollagenþráða 
og annarra byggingarefna eins og 
elastíns. Öll þessi framleiðsla og 
auknu efnaskipti í húðinni geta 
valdið rakatapi og sumt fólk vaknar 
með mun þurrari húð að morgni en 
þegar það fór að sofa.“

Næturkremið styrkir húðina  
á meðan þú sefur
Guðrún segist hafa velt því fyrir sér 
hvernig mætti nota efni úr náttúru 
Íslands til að aðstoða húðina við 

þessa ferla og viðhalda rakanum. 
„Ég einsetti mér að þróa krem sem 
tæki þátt í þessum ferlum meðal 
annars með því að styðja við kolla
genframleiðsluna og á sama tíma 
verja húðina gegn vökvatapi. Úr 
varð næturkremið okkar, Night 
Treatment.

Auk þess vinnum við með 
ákaflega flott efni sem hefur áhrif 
á tengingar á milli húðlaganna. 
Húðin er samsett úr mörgum 
lögum sem tengjast saman með 
bandvef og öðru. Þegar við eldumst 
rofna tengingarnar og húðin verður 
slök og byrjar að síga. Þetta sést 
til dæmis í hrukkum og stundum 
djúpum dölum í húðinni. Efnið sem 
um ræðir er peptíð, sem endurgerir 
þessar tengingar. Peptíðið örvar 
myndun eggjahvítuefna (integrin 
og laminin) sem eru mikilvæg í 
að viðhalda þessum tengingum. 
Samspil peptíðsins og þörunganna 
okkar er ákaflega skemmtilegt því 
við höfum sýnt fram á að þörung
arnir stoppa niðurbrot kollagens og 
elastíns í húðinni. Þessi efni, ásamt 
íslenskum fjólu og augnfróarextr
öktum sem hafa undraverð áhrif 
á raka í húð og verja hana gegn 
vökvatapi, geta haft stórkostleg 
áhrif og jákvæðar breytingar sem 
má jafnvel sjá með berum augum.“

Húðin varð stinnari á 28 dögum 
með Purifying Treatment
Hreinsun húðarinnar er afar 
mikilvægur þáttur í heilbrigði 
húðarinnar. „Húðin óhreinkast 
ekki bara vegna utanaðkomandi 
þátta heldur safnast líka fyrir í 
henni mikið af úrgangsefnum úr 
brennslu og efnaskiptaferlum sem 
eiga sér stað í húðfrumunum og í 
líkamanum. Leiðir til að aðstoða 
húðina við að losna við þessi efni 
eru því gulls ígildi. Þegar ég byrjaði 
að rannsaka þörungana sá ég fljótt 
að þeir hafa til að bera efni sem eru 
eins og sniðin í þetta starf. Olíu

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann 
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergs-
dóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Eftir að hafa 
prófað ýmis 
krem og húð-
vörur komst 
María loks í tæri 
við kremin frá 
TARAMAR. Hún 
segir húðina 
vera orðna 
svo fína að 
hún þurfi vart 
að nota farða 
lengur. MYND/ 
CHRISTOPHER LUND

Hreinsiolía fæst gefins með hverju næturkremi í taramar.is og Hagkaupum (Kringlu, Smára, Garðabæ og Akureyri).

Ég hefði einmitt 
haldið að því yrði 

öfugt farið og að með 
aldrinum færi maður að 
mála sig meira en ekki 
minna.

María Ellingsen

blandan okkar sem er uppstaðan 
í Purifying Treatment, inniheldur 
bæði útdrætti úr þörungum og olíu 
úr þangi. Þessi efni hafa mjög sterk 
andoxandi áhrif, stöðva niður
brot frá sindurefnum og soga upp 
úrgangsefni. Við fengum franska, 
óháða rannsóknastofu hjá Eurofin/
Dermscan til að meta virkni þess
arar vöru á 28 frönskum konum 
sem notuðu olíublönduna tvisvar á 
dag í 58 daga. Niðurstöðurnar voru 
framar öllum vonum. Eftir 28 daga 
var húðin 7% stinnari og 11% raka
meiri. Eftir 58 daga var húðin farin 
að ljóma meira og litarhaft mælt út 
frá tónum brúnna og rósrauðra lita 
var áberandi betra. Að lokum varð 
bæði áferð og litur jafnari. Einnig 
kom vel í ljós að töluverð afeitrun 
hafði átt sér stað.

Verðlaunavörur spila vel saman
Þessar tvær vörur, Night og 
Purifying Treatment, spila einstak
lega vel saman í að styrkja og auka 
heilbrigði húðarinnar. „Margir 
hafa nefnt að þeim finnist áferðin 
verða svo skemmtileg og í raun 
svo góð að þeir fyllist löngun til að 
strjúka húðina aftur og aftur.“ Bæði 
Night og Purifying Treatments hafa 
hlotið alþjóðlegar viðurkenningar. 
Night Treatment hlaut gullverð
laun sem besta næturkremið 2020 í 
samkeppni Global Makup Awards. 
Purifying Treatment hlaut silfur
verðlaun sem besta hreinsiolían í 
sömu keppni. TARAMAR vörurnar 
voru auk þess valdar sem besta 
lífræna snyrtivörufyrirtækið 2020 
(Best Organic Beauty Brand) í 
Global Makeup Awards keppninni. 
Þar fékk Eye Treatment silfurverð
laun og The Serum fékk gullverð
laun fyrir hönnun og útlit. Í ár 
hefur TARAMAR þegar hlotið ein 
gullverðlaun í viðbót sem nýstár
legasta, náttúrulega húðvörufyrir
tæki 2021 (The Most Innovative 
Natural Skincare Company) í 
bresku keppninni, Health, Beauty 
and Awareness.

Tilboð: Hreinsiolía fæst gefins 
með hverju næturkremi í taramar.
is og Hagkaupum (Kringlu, Smára, 
Garðabæ og Akureyri).
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Mamma hefur 
einstakt auga fyrir 

hönnun og ég fæ hana 
yfirleitt alltaf með í 
ráðin. Einnig á ég flott-
ustu ömmu á Íslandi og 
hún og konan hennar 
eru mér fyrirmyndir í 
lífinu og klæðavali.

Gabríela Jóna Ólafsdóttir vakti 
athygli fyrir frábæra ræðu en 
ekki síður einstaklega glæsileg-
an og óhefðbundinn klæðaburð 
við útskriftarathöfn hjá Háskól-
anum í Reykjavík nýlega. Þar 
mætti Gabríela í stórglæsilegum 
pallettu aðsniðnum síðkjól með 
hárri klauf þar sem fallegur 
líkamsvöxturinn naut sín vel.

sjofn@torg.is

Gabríela var að útskrifast sem 
tölvunarfræðingur og er að vinna 
í nokkrum sprotafyrirtækjum þar 
á meðal sprotafyrirtækinu Atlas 
Primer. „Þar erum við að sérsníða 
lausn sem aðstoðar nemendur, 
sérstaklega lesblinda, við að læra 
með aðstoð talgervils. Mér finnst 
frábært tækifæri að fá að aðstoða 
fólk sem er að glíma við svipaðar 
hindranir og ég þurfti að fást við í 
minni skólagöngu.“

Gabríela tekur fram að það séu 
góðir hlutir að gerast núna í frum-
kvöðlaheiminum og margvísleg 
framþróun fyrirsjáanleg á næst-
unni sem muni hafa jákvæð áhrif á 
samfélagið og umhverfið.

Amma er fyrirmynd
Gabríela er einnig þekkt fyrir sína 
fáguðu framkomu og fatastíl og 
eftir henni er tekið. 

Hefur þú ávallt haft skoðun á því 
hvernig fötum þú vilt klæðast? 

„Nú ætla ég að vera algjörlega 
hreinskilin. Ég myndi ekki segja að 
ég hefði besta augað fyrir hönnun 
og tísku, ég get alveg oft verið svo-

lítið púkalega klædd,“ segir Gabrí-
ela og hlær. „Mögulega var maður 
of mikill nörd. En ég hef alltaf verið 
heppin með hversu smart konurnar 
í mínu lífi hafa verið. Mamma 
hefur einstakt auga fyrir hönnun 
og ég fæ hana yfirleitt alltaf með í 
ráðin. Einnig á ég flottustu ömmu 
á Íslandi og hún og konan hennar 
eru mér fyrirmyndir í lífinu og 
klæðavali.“

Klæðir sig eftir skapi
Hvernig myndir þú lýsa fatastílnum 
þínum?

„Breytilegum, ég klæði mig 
eftir skapi. Já og eftir því sem ég 
sá mömmu eða ömmu seinast í,“ 
segir hún og hlær. „Ég hef samt 
alltaf litið upp til einstaklinga sem 
klæðast ávallt eins fötum. Ég man 
sem táningur þegar ég las bókina 
um Steve Jobs og hvernig hann 
valdi að klæðast því sama alla daga 
til þess að minnka ákvarðanatöku 
og einfalda líf sitt. Þetta þykir mér 
aðlaðandi pæling en mér hefur ekki 
tekist enn að fylgja þessum lífsstíl. 
Ég réttlæti það með því að það auki 
möguleikana á að örva sköpunar-
gáfuna að klæða sig ekki alltaf eins,“ 
segir Gabríela og bætir hlæjandi við 
að hún sé mögulega ekki að taka 
jafn margar og mikilvægar ákvarð-
anir og hann gerði á sínum tíma.

Á einn rúllukragabol í hverjum lit
Gabríela á sér sínar uppáhalds-
flíkur og sumra þeirra gæti hún 
ekki verið án. „Ég elska rúllukraga-
boli. Ef það er flík sem ég gæti ekki 
lifað án þá er það rúllukragabolur, 

ég á einn í hverjum lit,“ segir hún og 
brosir. „Þeir eru þægilegir en smart 
og eru fullkomnir fyrir veðurfarið 
á íslandi.“

Elskar lágbotna skó
Gabríela segist ekki eiga sér neinn 
uppáhaldshönnuð eða tískuvöru-
merki heldur velji hún það sem 
henni finnst fallegt og klæða sig 
vel. „Í rauninni á ég engan uppá-
haldshönnuð eða -merki, ég klæðist 
bara því sem mér þykir fallegt 
og það er breytilegt. Þú ættir að 
spyrja mömmu eða ömmu kannski 
frekar,“ segir hún og hlær.

Hvernig myndir þú lýsa skótísk-
unni sem þú heillast helst af?

„Ég elska flotta, lágbotna skó. 
Amma er alltaf í geggjuðum skóm, 
og ég á það til að fara beint eftir að 
ég er búin að hitta hana og kaupa 
mér alveg eins. Hilda hennar ömmu 
vinnur hjá Steinari Waage og 
skórnir þar eru geggjaðir. Annars 
leyfi ég mér líka að ganga um á 
háum hælum þó ég sé hávaxin, 
alger óþarfi að láta normið halda 
aftur af sér.“

Úr ómissandi fylgihlutur
Fylgihlutir setja gjarnan punktinn 
yfir klæðaburðinn og spila stórt 
hlutverk í heildarútlitinu.

Þegar þú velur þér fylgihluti 
hvað finnst þér vera ómissandi að 
eiga í dag?

„Úr, en aðallega bara svo maður 
sé ekki alltaf að kíkja á símann til 
þess að vita hvað tímanum líður. 
Var orðin hálfgerð þráhyggja að 
kíkja alltaf á símann svo ég hef 
verið að reyna að fækka þeim 
skiptum sem kalla á að ég dragi 
hann fram.“

Fágaður, stílhreinn og töffaralegur fatastíll

Gabríela í fallegri dragt frá Mass
imo Dutti og hælaskóm. „Mamma 
á allan heiðurinn af þessu lúkki,“ 
segir Gabríela. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Buxur og rúllukragabolur úr Lindex, 
ullarkápa frá Zöru og Camperskór.

Rúllukragabolir klæða Gabríelu einstaklega vel og gera hana virðulega. 
Rúllukragabolurinn er úr Lindex og buxurnar eru frá Levi’s.

Gabríela í pilsi frá Zöru með Guesstösku og í Hunterstígvélum, töffaraleg 
og smart. „Ég elska stígvélin, ég vona að stígvél verði tískan í sumar.“

Gabríela Jóna í flottum bol.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

SKOÐIÐ
LAXDAL .IS

GLÆSILEGAR 
VORYFIRHAFNIR
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Ég skoða mikið 
tískutímarit og 

aðra áhrifavalda en ég 
myndi lýsa stílnum 
mínum sem „classy“, 
kynþokkafullum og 
fáguðum. 

Heiðdís Rós Reynisdóttir leggur 
áherslu á að vera vel til höfð og 
lýsir stílnum sínum sem fág-
uðum og kynþokkafullum. Hún 
nýtur lífsins þar sem hún er 
búsett í Miami en saknar þó fjöl-
skyldunnar og Bæjarins bestu.

hjordiserna@frettabladid.is

Heiðdís Rós er 32 ára gömul, fædd 
og uppalin í Garðabænum en hefur 
verið búsett erlendis um árabil.

„Ég er förðunarfræðingur, áhrifa-
valdur og Snapchatter. Ég er búin 
að búa í Bandaríkjunum í ellefu ár, 
átti heima í Los Angeles en flutti 
til Miami, Flórída, fyrir ári síðan,“ 
segir Heiðdís. „Ég elska allt sem 
snýr að tísku, innanhússarkitektúr, 
lúxuslífsstíl og list.“

Ólíkir litir og mynstur
Heiðdís hefur haft mikinn áhuga á 
tísku frá því að hún var unglingur 
en segir fatastíl sinn hafa breyst 
töluvert í gegnum tíðina. „Ég er 
mjög mikið að blanda saman 
ólíkum litum og mynstrum og 
finnst mjög gaman að vera öðruvísi 
en aðrir,“ segir hún.

„Ég held ég hafi byrjað að spá 
meira í tískuna eftir að ég flutti til 
Bandaríkjanna. Ég skoða mikið 
tískutímarit og aðra áhrifavalda 
en ég myndi lýsa stílnum mínum 
sem „classy“, kynþokkafullum og 
fáguðum. Ég elska til dæmis að 
klæðast fallegum litríkum kjólum 
eða pilsi og „crop top“ með fal-
legum áberandi jakka.“

Áttu þér uppáhaldsflík?
„Ég á margar flíkur sem ég held 

upp á en ég held að Balmain-jakk-
inn minn sé einn af mínum uppá-
halds því hann er svo sérstakur en 
ég á líka marga fallega kjóla sem 
eru í uppáhaldi.“

Elskar að kaupa einstök föt
Blaðakona spyr Heiðdísi hvaðan 
hún fái helst innblástur. „Ég fæ nú 
bara innblásturinn frá sjálfri mér 
en ég elska líka tískuna í Gossip 
Girl þáttunum hérna í gamla daga, 
sérstaklega hjá söguhetjunni Blair 
Waldorf. En ég elska líka stílinn 

hennar Kylie Jenner,“ svarar hún.
„Ég kaupi voða mikið fötin mín 

á netinu og svo á ég líka nokkrar 
boutique búðir í Miami og NYC þar 
sem ég hef fengið mín fallegustu 
föt sem enginn annar á. Ég elska að 
kaupa föt sem eru einstök því ég er 
ekki mikið fyrir að ganga í sömu 
fötum og aðrir. Ég er rosa hrifin af 
öllu frá Chanel og Balmain.“

Eyðirðu miklu í föt?
„Já, ég eyði mikið í föt en þau eru 

ekki alltaf dýr, ég kaupi frekar í 
magni því ég er ein af þeim sem eru 
kannski í flíkinni einu sinni eða 
tvisvar.“

Hver er þinn helsti veikleiki 
þegar kemur að tísku og útliti?

„Ég er mjög sjálfsörugg þann-
ig að ég myndi ekki segja að ég sé 
með veikleika. Mér finnst gaman 
að vera vel til höfð með hár, sól-
brúnku, neglur og tísku á hreinu.“

Notarðu fylgihluti og skart?
„Ég var meira að nota fylgihluti í 

gamla daga en fötin mín eru oftast 
mjög áberandi og svo er ég bara 

Elskar tískuna í Gossip Girl

með látlausa fylgihluti, kannski 
stundum belti.“

Hvernig hugsarðu um húðina og 
hárið?

„Ég er ein af þeim heppnu sem 
eru með mjög góða húð. Ég reyni að 
nota andlitsmaska tvisvar í viku og 
nota gott rakakrem. Ég þríf á mér 
hárið einu sinni, stundum tvisvar 
í viku og svo nota ég þurr sjampó á 
milli.“

Allir í Miami í augnablikinu
Heiðdís saknar heimalandsins og 
þá sérstaklega ákveðinna hluta. 
„Ég sakna Íslands, aðallega foreldra 
minna og vina. Síðan sakna ég líka 
Bæjarins bestu og langlokuristar.“

Það er nóg um að vera hjá Heið-
dísi. „Á þessu ári stefni ég að alls 
konar verkefnum en ég er núna að 
vinna sem VIP-gestgjafi þar sem ég 
leigi út snekkjur, „exotic“ húsnæði, 
„exotic“ bíla og borð á flottustu 
stöðunum í Miami.“

Ljóst er að Heiðdís er á réttri hillu 
í lífinu. „Það er virkilega gaman 
og ég hitti mjög mikið af fólki. Það 
er rosalega mikið að gera og ég 
þéna vel því það eru allir í Miami í 
augnablikinu. Ég hef líka verið að 
vinna að ýmsum skemmtilegum 
verkefnum sem ég er svaka spennt 
fyrir og ekki síst að deila með fylgj-
endum mínum.“

Áhugasamir geta fylgst með lífi og 
ævintýrum Heiðdísar á Instagram 
undir: hrosmakeup og á Snapchat

Heiðdís er 
óhrædd við að 
klæðast litum 
og þykir gaman 
að vera vel til 
höfð með hár, 
sólbrúnku, 
neglur og tísku 
á hreinu. MYND/
AÐSEND

Heiðdís er sjálfsörugg og fær innblástur frá sjálfri sér en einnig Gossip Girl og Kylie Jenner.

Heiðdís klæðist gjarnan pilsi og jakka í stíl sem fer henni ákaflega vel.
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun@
frettabladid.is 

Breyttur veruleiki kallar á nýjar 
lausnir, í tískuheiminum jafnt 
og annars staðar. Á tískuvikunni 
í París sem fram fór í byrjun 
mánaðarins reyndi á hugmynda-
flug skipuleggjenda. 

Í febrúar í fyrra var kórónaveiru
faraldurinn við það að skella á í 
Parísarborg á sama tíma og troð
fullar tískusýningar fóru fram í 
borginni á árlegri tískuviku. Gestir 
voru með sótthreinsunarspritt á 
lofti og grínuðust með að kyssast 
loftkossum um leið og þeir veltu 
fyrir sér hverjir gætu mætt aftur 
í vinnu og hverjir þyrftu að fara í 
sóttkví eftir sýningu. Þrátt fyrir 
allt var tískuvikan í París í fyrra 
með óbreyttu sniði að mestu leyti. 
Staðan á tískuvikunni í ár sem fór 
fram 1.10. mars var allt önnur.

Allar sýningar að þessu sinni 
voru annað hvort upptökur eða 
beint streymi. Ritstjórar tísku
miðla, blaðamenn og kaupendur 
fóru ekki til Parísar eins og venjan 
hefur verið heldur horfðu þeir á 
sýningar heima hjá sér. Margir 
hönnuðir fundu upp á nýstárleg
um aðferðum til að kynna hönnun 
sína og nýttu möguleika stafrænna 
tískusýninga til hins ýtrasta.

París færð til gestanna
Þar sem gestirnir gátu ekki komið 
til Parísar og upplifað borgina á 
tískuvikunni brugðu sumir hönn
uðir á það ráð að koma með París 
til gestanna. Dior sýndi tískumynd 
innblásna af ævintýrum sem tekin 
var upp inni í Versölum. Louis 
Vuitton sýndi nýjustu hönnun sína 
í Michelangelo og Darusölunum í 
hinu fræga Louvresafni.

Listrænn stjórnandi Balmain, 
Oliver Rousteing, setti aftur á 
móti sína sýningu upp á vængjum 
flugvélar Air France. Boðskort 
voru send út til gestanna í formi 
eftirlíkinga af vegabréfum, flug
miðum og hálspúða með Balmain
merkinu.

Bílljós lýstu upp sýningarpallana
Á sýningunni á nýjustu línu Cop
erni voru 70 gestir sóttir á 35 raf
bílum og var keyrt með þá gegnum 
borgina yfir á AccorHotelsleik
vanginn. Í útvarpi bílanna mátti 
heyra kynningu á sýningunni og 
bílljósin lýstu upp sýningarpallinn 
þar sem fyrirsæturnar gengu um 
og sýndu fötin.

Það er því ljóst að möguleikar 
til tískusýninga eru fjölbreyttir 
og þegar ekki er hægt að halda 
hefðbundnar sýningar í fullum sal 
áhorfenda þá þarf bara að hugsa 
út fyrir boxið og gefa hugmynda
fluginu lausan tauminn. Þá gerast 
ótrúlegir hlutir.

Tískusýning á flugvélarvæng

Frá myndatöku fyrir Balmain á tískuvikunni í París. Fyrirsæturnar sýndu meðal annars uppi á flugvélarvæng. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Louis Vuitton færði París til áhorfendanna með því að sýna á Louvre-safninu.

Sýning Louis Vuitton var lokasýning 
fyrstu áhorfendalausu tískuvik-
unnar í París sem fór fram nú í mars.

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN

mottumars.is
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Vogue er þeirrar skoðunar að 
Harry Styles hafi verið best 
klæddi karlinn á Grammy-verð-
launahátíðinni en á vef tímarits-
ins er Bad Bunny, Bruno Mars og 
Anderson .Paak og fleirum líka 
hrósað fyrir vel heppnað útlit.

oddurfreyr@frettabladid.is

Grammy-verðlaunahátíðin var 
haldin í 63. skipti síðasta sunnu-
dagskvöld í bandarísku stór-
borginni Los Angeles. Þar bar 
hæst að Beyoncé varð sigursælasti 
listamaðurinn á hátíðinni frá 
upphafi þegar hún vann sín 28. 
Grammy-verðlaun. En á Grammy-
verðlaunahátíðinni, rétt eins og 
öðrum verðlaunahátíðum, eru það 
ekki bara verðlaunin sem skipta 
máli, heldur líka tískan. Þrátt 
fyrir heimsfaraldurinn var haldin 
lítil verðlaunahátíð með rauðum 
dregli og þangað mætti fólk í sínu 
fínasta pússi til að sýna sig og sjá 
aðra.

Tískuvefurinn Vogue hefur 
tekið saman lista yfir best klædda 
fólkið á hátíðinni og þetta eru 
karlarnir sem voru taldir bera af.

Harry Styles var í sérsniðnum 
fötum frá Gucci, bæði á rauða 
dreglinum og þegar hann kom 
fram og á rauða dreglinum var 
hann líka með fjólubláar fjaðrir 
um hálsinn. Að mati Vogue var 
hann best klæddi karlinn þetta 
kvöld.

Vogue var líka hrifið af stíl Bad 
Bunny, sem var klæddur í Bur-
berry-föt frá toppi til táar og var 
með stórt sólblóm í hendinni, gul 
sólgleraugu og hatt með eyrum.

Tískuvitarnir hjá Vogue hrós-
uðu líka Bruno Mars og Anderson 
.Paak, sem mættu saman með stór 
sólgleraugu og í jakkafötum í anda 
áttunda áratugarins. Þau voru 
líka hrifin af samhæfðu útliti BTS, 
bleiku jakkafötunum hans Finne-
as, stílhreinu og klassísku útliti 
Trevor Noah og óhefðbundnum 
stíl Jhay Cortez.

Best klæddir 
samkvæmt Vogue

Vogue er þeirrar skoðunar að þessi múndering hafi gert Harry Styles glæsi-
legasta karlinn á Grammy-verðlaunahátíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Stíll Bad Bunny vakti líka athygli, 
ekki síst vegna fylgihlutanna.

Anderson .Paak og Bruno Mars voru kumpánlegir og vel til hafðir í fatnaði sem minnti á 8. áratug síðustu aldar.
Trevor Noah mætti í þessum hefð-
bundnu og stílhreinu jakkafötum. 

Finneas klæddist þessum bleiku 
jakkafötum sem eru frá Gucci.

Vogue var meðal annars hrifið af 
klæðnaði og útliti Jhay Cortez.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jóhann Waage, markaðsfulltrúa
johannwaage@frettabladid.is eða 550-5656

ÖPP
Föstudaginn 26. mars gefur Fréttablaðið út sérblaðið Öpp.

Öll notumst við við öpp af einhverju tagi dagsdaglega í símunum okkar. 

Mörg fyrirtæki vilja líklega kynna öppin sín  
sem og þeir sem eru að hanna og búa til ný öpp. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.
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STUDIO -  Elna tunika
Stærðir 40-56 
Verð kr. 14.980

STUDIO – Mona kjóll
Stærðir 40-56 
Verð kr 13.980

STUDIO – Cathrine kjóll
Stærðir 40-56 
Verð kr 14.980

STUDIO – Tina kjóll
Stærðir 40-56 
Verð kr 13.980

SANDGAARD Stockholm síð skyrta 
Fæst í svörtu, hvítu og ljósbláu 

Stærðir 36-54 
Verð kr. 12.980

YESTA  Ankie Essential kjóll 
Stærðir 44-60 
Verð kr. 10.980

YESTA Hasana shiffonkjóll 
Stærðir 44-60 
Verð kr. 12.980

YEST shiffon kjóll með blómamynstri 
Stærðir 38-48 
Verð kr. 18.980

ES&SY Nanouk síðermabolur 
Stærðir 36-46 
Verð kr. 5.980

ES&SY - Teddy hettupeysa
Fæst líka í gráu 
Stærðir 36-48 
Verð kr. 7.980

YESTA Adah léttur sumarjakki 
Fæst líka í fuchia bleiku 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 19.980

ZHENZI Amme hálfsíð úlpa/vendingur, 
Fæst í svörtu og navybláu 

Stærðir 42-58
Verð kr. 14.980

YESTA JoyA gallabuxur 
Fást í svörtu, gallabláu, ljósbláu, 

hvítu og gráu 
Stærðir 44-60 
Verð kr. 19.980

TAMARIS inniskór 
Fást í rauðu, bláu, svörtu, 

beige, gráu og hvítu 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 9.980

JANA leður strigaskór 
leðurskór með rennilás 

Fást líka í hvítu
Stærðir 37-42 
Verð kr. 17.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

TAMARIS  klassískar mokkasíur 
Fást líka í svörtu 

Stærðir 37-42 
Verð kr. 16.990

TAMARIS léttir strigaskór 
Fást líka í svörtu og bleiku 

Stærðir 37-42 
Verð kr. 11.980



Bílar 
Farartæki

Nissan Qashqai Tekna. 2/2016 
ekinn aðeins 52 þ. Km. Tveir 
eigendur. Leður og rússkinn. 
Glerþak. 360°myndavélar. Topp 
þjónusta. Geysilega flottur bíll. Lágt 
verð miðað við búnað og akstur : 
3.350.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Bókhald

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna óskast
Lettnesk kona óskar eftir vinnu 
við verksmiðjustörf eða þrif á 
höfuborgarsvæðinu. Harðdugleg og 
góð meðmæli. Sími 861 5718

Grænlandssjóður auglýsir eftir 
styrkumsóknum í sjóðinn. 

Nánari upplýsingar er að finna á 
vef stjórnarráðsins,  
www.mrn.is/gronlandsfonden

Umsóknarfrestur er til og með 
14. apríl 2021.

15. mars 2021
Stjórn Grænlandssjóðs

GRÆNLANDSSJÓÐUR

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

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

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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

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

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Erum við 
að leita að þér?

Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Fréttaumfjöllun
fyrir alla
kl. 18.30 á virkum dögum
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni  
dagskrá fyrir fólkið í landinu. Úrvalslið 
fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit dagsins 
ásamt því að fá til sín góða gesti að ræða 
helstu mál líðandi stundar. Þátturinn er 
sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför elskulegrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Ernu Sigurbaldursdóttur

frá Ísafirði.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk 

                                             hjúkrunarheimilis Grundar  
                                              fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót.

Hólmfríður S. Sigurðardóttir Ragnar Stefánsson
Pétur Örn Sigurðsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
 Sigríður Erlendsdóttir

 
                   lést á Hrafnistu Nesvöllum, 
                               þriðjudaginn 9. mars.  

Útförin fer fram frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, 
föstudaginn 19. mars, kl. 13.00. Athöfninni verður streymt  

á Facebook: Njarðvíkurkirkjur - Útfarir

 Fyrir hönd aðstandenda,
Finnur Eyjólfsson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Jónína Salný Stefánsdóttir 

frá Mýrum í Skriðdal, 
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 
mánudaginn 15. mars síðastliðinn.

Stefán Þórarinn Ingólfsson Margrét B. Einarsdóttir
Páll Rúnar Ingólfsson Eydís G. Sigurðardóttir
Hafdís Odda Ingólfsdóttir Ingjaldur H. Ragnarsson
Ingvi Ingólfsson Stefanía L. Óladóttir
Fanney Ingólfsdóttir Birgir Vignisson
 Sigurður K. Ragnarsson

Útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, 

ömmu og langömmu,  
Helgu Þorgeirsdóttur 
fer fram frá Fossvogskirkju 

föstudaginn 19. mars kl. 15.00.  
Útförinni verður streymt á slóðinni  

youtu.be/6ZfHb5AmYbw. Gestir eru beðnir um að hafa 
með sér á blaði nafn, kennitölu og símanúmer.

Margrét Jónsdóttir Árni K. Magnússon
Jónas P. Jónsson Anna M. Sveinbjörnsdóttir
Kristján Jónsson Birna Guðmundsdóttir
Unnur Jónsdóttir Þórður Þórisson

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir sýndan  
hlýhug og vináttu við andlát  

og útför okkar ástkæra 
Friðriks Björnssonar

Ársölum 3.  
Sérstakar þakkir til starfsfólks 

á deild 11E sem og líknardeildar 
Landspítalans fyrir einstaka umhyggju og alúð.

Gunngeir Friðriksson Edda Björg Sigmarsdóttir
Sigurrós Friðriksdóttir Steinar Óli Jónsson
Ásgeir Herdísarson

Kristín Hinriksdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jóna Guðný Jónsdóttir
Álftamýri 26,

lést mánudaginn 15. mars á 
Landspítalanum Fossvogi. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Aðalheiður Benediktsdóttir Hörður Árnason
Jón Ágúst Benediktsson Jónína Sigurðardóttir
Guðrún Þóra Benediktsdóttir Hjörtur Erlendsson
Þórður Benediktsson Kristín Unnur Þórarinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

Guðný Helga Björnsdóttir
frá Suðureyri,  

  áður Árskógum 8, 
lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á 

Hólmavík 7. mars sl. Útförin fer fram frá 
Hólmavíkurkirkju laugardaginn 20. mars kl. 14. 

Útförinni verður streymt á Facebook-síðu  
Guðmundar Viktors Gústafssonar.

Guðmundur Viktor Gústafsson
Guðbjörg Gústafsdóttir

Magnús Gústafsson
og fjölskyldur.

Heimir skilur ekkert í því að hann skuli vera orðinn sextugur og samt ekki gamall! Það er dularfullt! FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Að ég sé sextugur finnst 
mér fjarstæðukennt því 
þegar ég var ungur þótti 
mér sextugt fólk gamalt. 
Lífsskilyrðin voru önnur 
þá og fólk var ekki eins 

upplýst um mikilvægi hreyfingar og 
holls mataræðis,“ segir Heimir Karlsson 
fjölmiðlamaður, þegar hann er minntur 
á merkisafmælið. Hann er ekki með stór 
plön fyrir daginn og í vinnunni eru ráðin 
tekin af honum að einhverju leyti. „Gulli 
og Þráinn sem eru með mér Í bítinu á 
Bylgjunni segja að ég fái ekki að stjórna 
neinu í þættinum eftir klukkan átta. Þeir 
eru með eitthvað á prjónunum.“ Þar sem 
Heimir er mikill morgunhani er viðbúið 
að hann taki „leggjarann“ um miðjan 
daginn og þó að saltað hrossakjöt og 
karrýréttur eiginkonunnar séu í mestu 
uppáhaldi á matseðli hans býst hann við 
að fara út að borða í kvöld með konu og 
dóttur, föður og tengdamóður. En börnin 
tvö úti í heimi verða fjarri góðu gamni.

Heimir kveðst vera A-týpa, eins 
og sagt er. „Ég vil fara að sofa frekar 
snemma, helst ekki seinna en ellefu. 

Skríð oft upp í hálf níu til níu en verð 
eiginlega að horfa á tíufréttirnar til að 
fylgjast með. Svo vakna ég um fimm og 
er kominn í loftið tíu mínútur í sex.“

Þótt útsending sé búin klukkan tíu 
árdegis er vinnudeginum ekki lokið. 
„Í þættinum tökum við á hinum ýmsu 
málefnum í samfélaginu og verðum að 
fylgjast með allan daginn í tölvum og 
öðrum fjölmiðlum. Við leyfum okkur 
samt að hugsa ekkert um þáttinn á 
laugardögum en sunnudagurinn fer í að 
undirbúa mánudaginn. Þetta er hugar-
farsleg binding og það er eiginlega bara 
einn frídagur í viku.“

Einn í íþróttafréttum
Fjölmiðlaferillinn hófst áður en Stöð 
2 fór í loftið 1986, eins og Heimir lýsir. 
„Bróðir minn, Jón H. Karlsson, spilaði 
bumbubolta í hádeginu með Ólafi H. 
Jónssyni sem kom að stofnun Stöðvar 2. 
Í sturtunni spurði Ólafur strákana hvort 
þeir vissu um einhvern sem gæti séð um 
íþróttir á stöðinni og Jón nefndi mig. Ég 
var búinn að spila í efstu deildum og 
landsliðum í fótbolta og handbolta og 

fór í prufuviðtal hjá Jónasi R. „Hvern-
ig heldurðu að þér líði fyrir framan 
myndavélina?“ spurði hann, ég svaraði 
„vel“ og var ráðinn. Það var ekki f lókið. 
Var einn í íþróttafréttunum í nokkur ár 
og flutti svo til Englands. Þegar ég kom 
aftur heim fór ég að leysa af í morgun-
sjónvarpi Bylgjunnar og tók við þeim 
þætti ásamt Ingu Lind 23. janúar 2004.“

Í ellefta sæti fyrir Alþýðuflokkinn
Spurður hvaða eiginleikar hafi nýst 
honum best í starfinu svarar Heimir: 
„Að vera bara ég sjálfur og reyna að 
spyrja þeirra spurninga sem hinn 
almenni hlustandi vill fá svör við. Svo 
hef ég lært að vera þokkalega umburðar-
lyndur því það eru alltaf tvær eða fleiri 
hliðar á öllum málum.“

Ertu jafnaðarmaður? „Ja, ég var einu 
sinni í framboði til alþingiskosninga 
fyrir Alþýðuf lokkinn á Reykjanesi – í 
ellefta sæti. Þá var tekið viðtal við mig í 
bæjarblaðinu og fyrirsögnin var „Það er 
pólitík að kaupa skyr“ – sem er náttúr-
lega svo mikil heimspeki að ég skil hana 
ekki sjálfur!“ gun@frettabladid.is

Heimir ræður engu í Bítinu 
eftir klukkan átta í dag
Hinn morgunhressi Heimir Karlsson á Bylgjunni er sextugur í dag og félagar hans, 
Gulli og Þráinn, hafa hótað að taka af honum öll völd um áttaleytið. Heimir var ráðinn 
á Stöð 2 áður en hún fór í loftið og hefur lengst af verið á tengdum miðlum síðan.
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

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

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

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

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
24.995 16.995 14.995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum



LÁRÉTT
1 dufl
5 fag
6 í röð
8 síga
10 átt
11 ónóg
12 klöpp
13 svæði
15 sjávardýr
17 úrræði

LÓÐRÉTT
1 kaupsýsla
2 tigna
3 kvk nafn
4 pínu-ponsu
7 reyktur
9 ávarp
12 hraka
14 gaul
16 mynni

LÁRÉTT: 1 bauja, 5 iðn, 6 gh, 8 slakna, 10 na, 11 
van, 12 berg, 13 svið, 15 sæljón, 17 lausn.
LÓÐRÉTT: 1 bisness, 2 aðla, 3 una, 4 agnar, 7 
hanginn, 9 kveðju, 12 bila, 14 væl, 16 ós.
 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson 
(2578) átti leik gegn Guðmundi 
Kjartanssyni (2483) í Íslands-
bikarnum. 

29...Hxd5! Langbesti leikur-
inn. 30. exd5 g4! 31. h5 Hc4 
32. Hg3 Bh4 32. Hg2 g3. 
Svartur er með yfirburðastöðu 
sem dugði til sigurs nokkru 
síðar. Íslandsmótið í skák og 
Íslandsmót kvenna hefjast í lok 
mars. Flestir sterkustu skák-
menn og skákkonur meðal 
keppenda! 

www.skak.is: Íslandsmótið í 
skák.  

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Suðlæg átt, víða 8-15 
m/s, en hvassviðri eða 
stormur á norðanverðu 
Snæfellsnesi fram á 
nótt. Rigning eða súld 
með köflum, en þurrt á 
N- og A-landi og léttir til 
þar á morgun. Hiti 5 til 
15 stig, hlýjast A-til.

Jeez, Louise! 
Í dag er svo 

kalt að það er 
erfitt að tala!

Þá getum við 
allt eins sleppt 

því!

Ég er er ekki 
hrifinn af 

þessu kale 
salati.

En það er  
svo hollt  
fyrir þig.

Þetta app 
er frábært!

Það app er ekki til. Er það  
nokkuð?!

Ég breyti  
lykilorðinu núna!

Er þetta þar 
sem það 

birtist alvöru 
hestur þegar 
maður óskar 

sér?

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

8 4 5 9 2 6 1 3 7

2 9 6 3 1 7 5 4 8

1 7 3 5 4 8 6 9 2

6 1 4 7 8 5 3 2 9

5 8 9 6 3 2 4 7 1

3 2 7 1 9 4 8 5 6

7 3 1 4 6 9 2 8 5

9 6 8 2 5 3 7 1 4

4 5 2 8 7 1 9 6 3

9 4 8 1 6 5 2 3 7

3 6 5 2 7 4 9 8 1

1 7 2 3 8 9 4 6 5

7 3 1 4 9 8 6 5 2

2 8 6 5 3 1 7 4 9

4 5 9 6 2 7 3 1 8

6 1 3 7 5 2 8 9 4

8 2 4 9 1 3 5 7 6

5 9 7 8 4 6 1 2 3

9 8 7 1 2 3 4 6 5

3 2 4 6 8 5 7 9 1

1 5 6 4 9 7 3 8 2

6 1 5 9 7 8 2 3 4

4 3 8 2 5 6 1 7 9

2 7 9 3 1 4 6 5 8

5 9 1 7 3 2 8 4 6

7 4 2 8 6 9 5 1 3

8 6 3 5 4 1 9 2 7

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is
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COMBO
TILBOÐ

FLJÓTLEGT OG ÞÆGILEGT

SÓMA
LANGLOKA &
GOS - 500 ML*

899
KR/STK

SÓMA
SAMLOKA &

GOS - 500 ML*

699
KR/STK

*
0

,5  l  gos  í  p last i  f rá  Ö l g er ðin ni

MG kynnti á þriðjudag, í beinni 
útsendingu á YouTube, tvær nýjar 
kynslóðir raf bíla sem koma á 
Evrópumarkað síðar á þessu ári. 
Bílarnir heita MG Marvel R Elect-
ric sem er rafknúinn jepplingur 
í SUV-C-f lokki, búinn mikilli 
tækni og öryggisbúnaði, og MG5 
Electric sem er fyrsti skutbíllinn 
á raf bílamarkaðnum.

Matt Lei, forstjóri MG Motor 
Europe, gat þess við kynninguna 
að þegar MG tók við breska merk-
inu og endurreisti undir hatti 
SAIC Motor, hefði fyrirtækið tekið 
þá staðföstu ákvörðun að leggja 
höfuðáherslu á að uppfylla þarfir 
og væntingar Evrópubúa sem vildu 
eindregið skipta yfir í raf knúnar 
og umhverfisvænni bifreiðar með 
því að bjóða bíla af miklum gæðum 
og með miklum öryggis- og þæg-
indabúnaði á sem viðráðanlegustu 
verði. „Með hinum nýju MG Marvel 
R Electric og MG5 Electric kynnum 
við tvær nýjar kynslóðir 100% raf-
bíla sem uppfylla væntingar kröfu-
harðra Evrópubúa, svo sem kröfuna 
um aðlaðandi útlitshönnun, stuttan 
hleðslutíma, háþróaðan öryggis-
búnað og sanngjarnt verð.“

MG Marvel R Electric er 4.674 mm 
langur, 1.919 mm á breidd og 1.618 
mm á hæð en hjólhafið mælist 2.800 
mm. Að auki er MG Marvel R Elect-
ric einnig búinn 19,4 tommu snerti-
skjá og 12,3 tommu stafrænu mæla-
borði. Marvel R Electric hefur meira 
en 400 kílómetra drægi (WLTP), og 
tengist AC 11 kW hleðslustöðvum 
auk DC hraðhleðslustöðvum sem 
veitir allt að 80% hleðslu á aðeins 
30 mínútum. Annar eiginleiki MG 
Marvel R Electric er V2L kerfið 
(vehicle-to-load) sem gerir kleift 
að nýta rafhlöðu bílsins til að veita 
hleðslu yfir á önnur og ótengd raf-
kerfi, svo sem í loftdælu, fartölvu 
eða jafnvel raf knúna vespu. MG 
Marvel R Electric er búinn þremur 
rafmótorum; einum að framan og 
tveimur að aftan. Bíllinn er 302 
hestöfl með 665 Nm hámarkstogi 
sem gerir kleift að aka úr kyrrstöðu 

í 100 km/klst. á aðeins 4,9 sekúnd-
um. Búnaður MG Marvel R Electric 
verður kynntur nánar er nær dregur 
frumsýningu hans hjá BL við Sævar-
höfða, sem gert er ráð fyrir að verði 
í sumar.

MG5 Electric er fyrsti 100% 
raf bíllinn í „skutútgáfu“ þar sem 
höfuðáhersla er lögð á notagildi 
bílsins fyrir fjölskyldur og ferða-
glaða. Þannig er farangursrýmið 
578 lítrar og stækkanlegt í 1.456 
lítra. MG5 er 4.544 mm að lengd, 
1.811 mm að breidd og 1.513 mm 
hár, og hjólhafið  2.665 mm. Raf-
hlaða MG5 veitir rúmlega 400 km 
drægi (WLTP) og skilar rafmótor 
bílsins 183,5 hestöf lum og 280 Nm 
togi. 

Nánari grein verður gerð fyrir 
útbúnaði MG5 er nær dregur frum-
sýningu bílsins í Evrópu sem gert er 
ráð fyrir að verði í október.

MG5 og Marvel R  
eru nýjustu rafbílar MG

Afturdrifin útgáfa Marvel R Electric býður einnig upp á 150 lítra farangursrými undir húddinu að framan.

Hámarksdráttargeta MG5 er 500 kg.

Kia hefur frumsýnt fyrsta raf bíl 
sinn sem hannaður er frá grunni, 
en ekki byggður á gerð sem ann-
ars er í boði. Bílnum er ætlað að 
beina fókus að rafvæðingu bíla 
Kia með nýju og fersku útliti.

Kia EV6 er fyrsti bíllinn sem byggð-
ur er á E-GMP raf bílaundirvagn-
inum. Það sést vel að bíllinn er raf-
magnsbíll þar sem að nánast ekkert 
grill er á bílnum. Framljósin eru stór 
og ná alveg aftur að framdekkjum 
og kallar Kia þetta útlit „Stafrænt 
andlit tígursins“ sem nokkurs 
konar þróun frá fyrra útliti. Einnig 
er EV6 fyrsti bíllinn til að nota nýtt 
merki Kia. Þaklínan minnir meira 
á kúpubak svo að bíllinn er sport-
legur á að líta. Sumir hafa ef laust 
áttað sig á líkindum hans við Ioniq 
5 bíl Hyundai enda byggja bílarnir á 
sama grunni og verða líkast til með 
sömu rafhlöður og rafmótora. Það 
þýðir að bíllinn verður með annað 
hvort 58 eða 72,6 kWst raf hlöðu 
með allt að 500 km drægi. Nokkrar 

aflútgáfur verða í boði, allt frá aftur-
hjóladrifi með 168 hestöf l og 350 
Nm tog, upp í fjórhjóladrifinn bíl 
með 208 hestöfl á afturdrifi og 94 
hestafla mótor að framan. E-GMP 
undirvagninn býður upp á 800V 
rafkerfi sem þýðir að hann ræður 
við allt að 200 kW hleðslustöð, svo 
hægt verður að hlaða bílinn frá 10% 
í 80% á aðeins 18 mínútum.

Að innan verður bíllinn með nýju 
upplýsingakerfi sem kallast AVN 
(Audio Visual and Navigation) og 

er í háskerpu. Verður hluti af stjórn-
borði bílsins gegnum bogadreginn 
skjáinn. Lögð verður áhersla á 
notkun endurvinnanlegra efna og 
eru framsætin úr endurunnu plasti. 
Bíllinn verður formlega frumsýnd-
ur 30. mars næstkomandi og munu 
þá frekari upplýsingar liggja fyrir. 
Mun sala á honum hefjast í kjöl-
farið en engin verð hafa verið gefin 
út fyrir frumsýningu, segir Jónas 
Kári Eiríksson, vörumerkjastjóri 
hjá Öskju.

Kia kynnir nýtt útlit með EV6

Einkennandi afturljós ná frá afturhjólum í boga yfir allan afturenda bílsins.

BÍLAR
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Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 



ÉG VILDI SKRIFA 
FYRIR BÖRN AF ÞVÍ 

AÐ  ÞAU ERU SVO ÓTRÚLEGA 
HREINSKILIN SEM ÁHORFENDUR 
OG SEGJA MISKUNNARLAUST 
HVAÐ ÞEIM FINNST.

Kaf bátur í leikstjórn 
Hörpu Arnardóttur 
er ný t t í slen sk t 
bar naleik r it ef tir 
Gunnar Eiríksson 
sem frumsýnt verður 

í Þjóðleikhúsinu laugardaginn 20. 
mars. Verkið var valið úr ríflega 150 
innsendum verkum í samkeppni 
Þjóðleikhússins um barnaleikrit.

Höfundurinn Gunnar Eiríksson 
er leikari og leikstjóri sem býr í Nor-
egi. „Ég er Íslendingur og á norskan 
pabba og íslenska mömmu. Ég er 
fæddur í Tromsö, langt í norðri, og 
á tvö yngri systkini, bróður sem 
býr í Noregi og systur sem býr í 
Reykjavík,“ segir Gunnar. Vorið 
2011 útskrifaðist hann sem leikari 
frá Leiklistarháskólanum í Þrænda-
lögum og hefur síðan leikið við flest 
leikhús í Noregi og í sjónvarpi. „Ég 
hef fengið tækifæri til að kalla mig 
bæði Pétur Gaut, Hróa Hött, Ósvald 
Alving, Gregor Samsa og Jósef frá 
Nasaret. Ég lék í fyrsta skipti í sjón-
varpi árið 2019, þegar ég lék lög-
reglumanninn Frank Haukeland 
í sjónvarsþáttunum Twin, sem 
Kristofer Hivju lék líka í. Þættirnir 
voru seldir til meðal annars Banda-
ríkjanna, Bretlands, Þýskalands og 
Íslands.

Sama ár spurði leikhússtjórinn 
í leikhúsinu í Haugesund, Morten 
Joachim, hvort ég gæti hugsað mér 
að leikstýra sýningu þar. Ég hafði 
unnið með honum sem leikari áður 
og greinilega blandað mér nógu 
mikið inn í leikstjórnina til að hann 
vildi gefa mér tækifæri til að skapa 
eitthvað sjálfur.

Ég hafði aldrei leikstýrt áður en 

svaraði já, svolítið taugaóstyrkur, og 
byrjaði að leita að efni. Eftir að hafa 
lesið bækur og leikrit fyrir bæði 
börn og fullorðna fann ég ekkert 
sem mér fannst henta. Þess vegna 
spurði ég leikhússtjórann hvort ég 
mætti skrifa leikritið sjálfur. Sem 
betur fer fyrir mig svaraði hann: „Ég 
hélt þú ætlaðir aldrei að spyrja. Það 
er auðvitað það besta!“

Heillast af kafbátum
En af hverju skrifa verk um kaf bát? 
„Ég hef alltaf heillast af kaf bátum 
og umhverfi þeirra, að innan og 
utan, og hvernig börn og fullorðnir 
líta hver á sinn hátt á þá. Þess vegna 
settist ég niður og skrifaði um fjöl-
skyldu sem býr í kaf bát. Á sama 
tíma og ég var að skrifa þetta leikrit 
hringdi afi minn á Íslandi í mig og 
sagði mér frá samkeppni Þjóðleik-
hússins um efni fyrir börn. Ég sendi 
inn handritið og vonaði það besta. 
En þegar ég sá hvesu mörg verk og 
hugmyndir höfðu verið send inn 
hugsaði ég ekki svo mikið um það 
meir. Ég var viss um að Kafbáturinn 
yrði ekki valinn. Ég varð þess vegna 
steinhissa þegar Magnús Geir leik-
hússtjóri  hringdi allt í einu einn 
daginn og sagði mér að mitt handrit 
hefði orðið fyrir valinu. Kafbátur er 
frumraun mín sem leikritaskálds og 
þó að ég hafi tekið þátt í að semja 
leikrit og leiksýningar áður, er þetta 
fyrsta verkið sem ég skrifa algerlega 
sjálfur.“

Fljóta og sökkva samtímis
Spurður um efni leikritsins segir 
Gunnar: „Kafbátur fjallar um stelpu 
sem heitir Argentína og býr með 
pabba sínum og rafmagnsál í kaf-
báti. Þetta er framtíðarverk þar sem 
allur heimurinn er hulinn vatni. 
Argentína veit ekki hvernig heimur-
inn leit út áður. Pabbi hennar hefur 
aldrei sagt henni frá því. Nú ferðast 

þau um í rafkaf bátnum sínum, sem 
er drifinn af rafmagnsálnum, og 
leita að eldsneyti fyrir tímavélina. 
Með henni ætla þau síðan að ferðast 
til baka til kvöldsins sem mamma 
hvarf, svo Argentína geti eignast 
mömmu aftur. En í leit þeirra birtast 
ýmsar skepnur sem breyta öllu.“

Spurður hvort það sé boðskapur 
í leikritinu segir Gunnar: „Kafbátur 
fjallar um það að vera hræddur 
við að segja börnum sannleik-
ann, hversu einfalt það er að taka 
ákvarðanir án þeirra en hversu 

mikilvægt það er að leyfa þeim að 
eiga þátt í þeim. Verkið fjallar um 
heim okkar og hvert hann stefnir 
og um vináttu og von. Það fjallar um 
að fljóta og sökkva samtímis. Þetta 
hljómar kannski sorglega en er það 
sannarlega ekki. Þetta er frásögn 
barnanna, full af gleði og hlýju.

Ég vildi skrifa fyrir börn af því 
að þau eru svo ótrúlega hreinskilin 
sem áhorfendur og segja miskunn-
arlaust hvað þeim finnst. Og með 
svo hreinskilna áhorfendur gat ég 
skrifað algerlega hreinskilna sögu 

nákvæmlega eins og mig langar til 
að segja þeim hana. Og þegar ég er 
hreinskilnastur er ég líka barna-
legastur.“

Hann er að lokum spurður hvort 
hann sé með f leiri hugmyndir að 
leikritum og segir: „Það eru ýmsar 
hugmyndir á sveimi í kollinum 
á mér í augnablikinu. Ég er ekki 
viss um hvort þær enda í bók eða 
verða að einhverju fyrir sjónvarp. 
Kannski verða þær aldrei að neinu. 
Ég vil allra helst að hugmyndir 
mínar endi í leikhúsi. Fyrir mér 
er leikhúsið besti sögumaðurinn, 
með mestan leik, sköpunarkraft 
og húmor. Svo já, ég hef ýmsar 
hugmyndir! En ég veit ekki alveg 
hvert ég ætla næst. Kannski inn í 
draumalönd? Þar held ég að margt 
geti gerst.“

Leikhúsið er besti 
sögumaðurinn
Kafbátur er nýtt íslenskt barnaleikrit 
eftir Gunnar Eiríksson sem Þjóðleik-
húsið frumsýnir. Höfundurinn starfar 
sem leikari og leikstjóri í Noregi.

Ég var viss um að Kafbáturinn yrði ekki valinn, segir Gunnar. MYND/JÓI KJARTANS.

Leikrit Gunnars, Kafbátur, verður frumsýnt á laugardag.

TÓNLIST

Jóhannesarpassían eftir Bach

Langholtskirkja
sunnudaginn 14. mars

Flutningur: Kór og Kammersveit 
Langholtskirkju. 
Stjórnandi: Magnús Ragnarsson. 
Einsöngvarar: Benedikt Kristjáns-
son, Fjölnir Ólafsson Hildigunnur 
Einarsdóttir, Íris Björk Gunnars-
dóttir og Ólafur Freyr Birkisson.

Nýlega varð allt brjálað þegar grín-
isti í skemmtiþættinum Saturday 
Night Live lagði út af því að Ísraelar 
væru búnir að bólusetja helming 
þjóðarinnar. Hann sagðist giska á að 
það væri gyðinglegi helmingurinn.

Tónsmíð eftir Bach hefur verið 
umdeild af svipuðum ástæðum. Það 
er Jóhannesarpassían, stórt verk 
fyrir kór, einsöngvara og hljóm-
sveit. Verkið byggir á textanum í 
Jóhannesarguðspjalli, og fjallar 

um handtöku, yfirheyrslu og kross-
festingu Jesú Krists. Af öllum guð-
spjöllunum er gyðingum þar mest 
kennt um dauða hans. Þeir eru 
vondi gæinn í sögunni.

Í sumum uppfærslum á Jóhann-
esarpassíunni hefur textanum 
verið breytt, „gyðingar“ orðið að 
„fólkinu“. Það var ekki gert á tón-
leikum í Langholtskirkju á sunnu-
dagskvöldið.

Fögur kóratriði og aríur
Jóhannesarpassían er magnað tón-
verk, burtséð frá því hverjir eiga sök 
á krossfestingunni. Kóratriðin eru 
fögur og sumar aríurnar svo hríf-
andi að það er alveg einstakt.

Tónsmíðin er byggð upp eins 
og sú kristna hugleiðsla sem hefur 
verið við lýði í gegnum aldirnar, 
og er kölluð Lectio divina, það er 
andlegur lestur. Þar er stuttur texti 
úr Biblíunni, venjulega Nýja testa-
mentinu, lesinn hægt nokkrum 
sinnum, og síðan hugleiddur. Loks 
er beðið út frá honum.

Í Jóhannesarpassíunni er sögu-
maður sem syngur frásögnina, en 
einsöngvarar og kórinn eru í hlut-
verki persónanna í sögunni. Með 
reglulegu millibili er atburðarásin 
fleyguð með aríum og kóratriðum, 

þar sem efni ritningarinnar er hug-
leitt og tilfinningar um það eru tjáð-
ar. Með þessu móti er farið talsvert 
dýpra í guðspjallið en ef sagan væri 
eingöngu sögð eins og hún kemur 
fyrir í Biblíunni.

Af hástemmdri hjartahlýju
Flutning urinn olli ek k i von-
brigðum. Leikur Kammersveitar 
Langholtskirkju var stílhreinn og 
akkúrat. Helst mátti finna að bar-
okkhljóðfærinu sem Sigurður Hall-
dórsson sellóleikari spilaði á um 
tíma, en það var býsna hjáróma.

Kór Langholtskirkju söng af 
hástemmdri hjartahlýju, túlkunin 
var blátt áfram, en samt einlæg. 
Samsöngurinn var þéttur og fal-
legur.

Einsöngvararnir stóðu sig frá-
bærlega vel. Frammistaða Bene-
dikts Kristjánssonar, sem var guð-
spjallamaðurinn og sagði söguna, 
var mergjuð. Hann söng meira og 
minna allan tímann, en verkið 
tekur um tvær klukkustundir. 

Mikið var á hann lagt. Hann þurfti 
að túlka alls konar tilfinningar með 
fínlegum blæbrigðum sem komu 
afar vel út hjá honum. Gaman hefur 
verið að fylgjast með honum vaxa; 
söngur hans er orðinn miklu kraft-
meiri en bara fyrir nokkrum árum 
síðan.

Fjölnir Ólafsson var líka f lottur 
sem Jesús og Hildigunnur Einars-
dóttir, Íris Björk Gunnarsdóttir og 
Ólafur Freyr Birkisson stóðu sig 
með prýði.

Magnús Ragnarsson stjórnandi 
hélt utan um alla þræði verksins 
af smekkvísi og fagmennsku. Tón-
listin fékk að f læða tilgerðarlaust, 
en var samt þrungin tilfinningum. 
Fyrir bragðið varð Jóhannesar-
passían að einhverju sem var miklu 
meira en tónlist. Hún var dyr inn í 
æðri veruleika sem ekki er hægt að 
lýsa með orðum.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Stórbrotinn flutningur á 
Jóhannesarpassíunni eftir Bach.

Opinberun Bachs í Jóhannesarpassíunni

Frammistaða Benedikts Kristjáns-
sonar var mergjuð, segir Jónas Sen.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Taktu þátt og safnaðu áheitum á mottumars.is

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN



SÁ „HRAÐI“ ,„EFNIS-
KENND“ OG „ÓÞREYJA“ 

SEM MENN TELJA SIG GREINA Í 
ÞESSUM VERKUM ERU EINFALD-
LEGA MERKI UM AÐ ÞEIM SÉ 
EKKI LOKIÐ.

Nú um stundir, ára-
tug eftir ótímabært 
og hryggilegt lát 
Georgs Guðna list-
málara, er óhætt 
að segja að allir 

þeir sem fjallað hafa af tilhlýði-
legri alvöru um lífsstarf hans séu á 
einu máli um mikilvægi þess fyrir 
íslenska málaralist. Í stuttu máli 
þá blés hann nýju lífi í íslenska 
landslagsmálverkið, sem farið 
hafði halloka fyrir tilraunakenndu 
nýraunsæi SÚMara á sjöunda ára-
tug síðustu aldar og ýmsu öðru 
sem fylgdi í kjölfarið. Yfirhalning 
Georgs Guðna á landslagshefðinni 
fól meðal annars í sér endurskoðun 
á merkingu hennar í ljósi þess sem 
var að gerast í samtímanum, ekki 
síst endurmats manna á fyrir-
bærinu „víðerni“. Á níunda áratug 
síðustu aldar hafði hrjóstrugt og 
„óaðlaðandi“ víðerni hálendisins 
loksins eignast sína talsmenn í 
kjölfar hápólitískrar umræðu um 
það sem menn kölluðu „viðunandi 
fórnarkostnað“ vegna virkjana-
framkvæmda.

Georg Guðni setti síg upp á móti 
staðfræðinni, jarðfræðinni, veður-
fræðinni og öðru trússi sem hlað-
ist hafði upp í landslagstengdri 
myndlist á landinu mestan hluta 
tuttugustu aldar. Mótvægið þóttist 
hann finna í verkum íslensku frum-
herjanna, jafnvel einnig utangarðs-
manna af ýmsu tagi, alþýðumálara, 
náttúrufræðinga og umflakkandi 
útlendinga, þar sem fátt var að 
finna utan grunnþætti á borð við 
haf, land og sjóndeildarhring. Þessa 
þætti tók Georg Guðni til sérstakrar 
meðferðar, einfaldaði enn frekar og 
kembdi saman við það sem gerist í 
rýminu milli augans og efnisheims: 
rigningu, dumbung, þoku, skýjafar, 
jafnvel áunna dulúð þjóðsögunnar.

Við það aftengdi Georg Guðni 
staði, einkum og sérílagi „mark-
verða“ staði og breytti þeim í hug-
læga fyrirbærið „griðastaði“, upp-
fulla með „íhugunum, ímyndunum 
og tilfinningum … og ekki síst þeirri 
einsemd sem er manninnum lífs-
fylling“, svo vísað sé til þess sem 
listamaðurinn segir í ágætri bók sem 
vinur hans, Viggo Mortensen leikari, 
gaf út um hann í Bandaríkjunum. 
Óhjákvæmilega beinir ljósmettuð 
órafjarlægðin og upplausn hlutanna 
í verkum hans sjónum okkar einnig 
að því sem bandaríski listfræðingur-
inn Martica Sawin kallaði „eilífðar-
sýnina handan náttúrunnar“.

Þekkt stærð
Allt hefur þetta verið kirfilega 
reifað í veglegum sýningartengdum 
bókum og skrám um listamanninn 
á síðustu áratugum. Helstu söfn 
á landinu hafa sett upp yfirlits-
sýningar á verkum hans með reglu-
legu millibili: Listasafn Reykja-
víkur 1998, Listasafn Íslands 2003, 
Listasafnið á Akureyri 2007 og að 
minnsta kosti tvær bækur hafa 
fjallað ítarlega um Georg Guðna, 
áðurnefnd bók á vegum Viggos 
Mortensen og „The Mountain“, 
umfangsmikil bók á vegum Lista-
safnsins á Akureyri. Að ógleymdum 
fjölmörgum ritgerðum eftir máls-
metandi listrýna í skrám og tíma-
ritum úti í löndum. Og þótt verk 
Georgs Guðna þoli að sjálfsögðu 
frekari eftirgrennslan, þá verður 
hann nú að teljast ágætlega „þekkt 
stærð“ í sögu íslenskrar samtíma-
myndlistar.

Engu að síður þykir Listasafni 
Íslands ástæða til að setja upp 
stóra sýningu númer tvö á verkum 
Georgs Guðna í meginsal safnsins, 
þar sem hún tekur sig vel út, svo því 
sé komið til skila. Þetta er sýning 
sem virðist hafa verið skipulögð 
með litlum fyrirvara; að minnsta 
kosti er hennar ekki getið á vefsíðu 
safnsins síðastliðið haust. Og í svo 
miklum flýti að ekki náðist að gefa 
út sýningarskrá í tæka tíð. Sú skrá 
sem selja á áhorfendum rétt fyrir 
sýningarlok er ekki helguð nýjum 
myndlistarlegum viðhorfum til 
verka listamannsins, heldur hafa 
tvö skáld verið kvödd til að ljóða 
á hann. Þetta tvennt, síðbúnar (og 
stundum endanlega ókomnar) sýn-
ingarskrár og hirðuleysi um mynd-
listarlega þýðingu verka sem tekin 
eru til sýningar, er eiginlega orðið til 
vandræða á stóru söfnunum.

Markmið sýningarinnar, skil-
greint í kynningartextum safns-
ins, og að hluta til í viðtali við 
sýningarstjórann, Einar Garibalda 
listmálara, í Morgunblaðinu, er að 
sýna „valin landslagsmálverk lista-
mannsins frá síðustu starfsárum 
hans“, 2005-2011. Á þeim tíma hélt 
Georg Guðni löngum til á vinnu-
stofu sinni við Heklurætur, sem 
hann kallaði að Berangri. Að mati 

aðstandenda sýningarinnar er hér 
um að ræða sérstakt og afmarkað 
tímabil með „sterku svipmóti“ hins 
„hrjóstruga eyðilands“ umhverfis 
Berangur, „meiri hraða og meiri 
efniskennd“ í vinnubrögðunum 
en áður, ásamt með „óræðri leit“ og 
„óþreyjufullar kenndir“.Um leið er 
ýjað að því að í þessum verkum sé 
að finna einhvers konar forboða 
(„feiknstafi“) hins sviplega fráfalls 
listamannsins nálægt Berangri.

Fimbulfamb
Nema hvað forsendur þessarar 
sýningar og skýringarnar sem fylgja 
henni eru býsna nálægt því að vera 
hreint og klárt fimbulfamb. Hér 
er hvergi nefnt einu orði það sem 
blasir við hverjum þeim sem fylgd-
ist með verkum og verklagi Georgs 
Guðna hér á árum áður, nefnilega að 
stór hluti sýningarinnar, sennilega 
tveir þriðju, er verk sem ekki eru 
til lykta leidd, sem sagt ókláruð. 
Þar á meðal eru sennilega öll verk 
frá dánarári listamannsins, 2011, 
og eldri myndraðir með stökum 
fjöllum í nágrenninu, sem eru klár-
lega á frumstigi þeirrar vinnslu sem 
listamaðurinn hafði tamið sér.

Þetta held ég að megi staðfesta 
með því að velta við myndum, 
því Georg Guðni hafði fyrir sið að 
merkja þær ekki fyrr en hann var 
orðinn ánægður með útlit þeirra. Sá 
„hraði“ ,„efniskennd“ og „óþreyja“ 
sem menn telja sig greina í þessum 
verkum eru einfaldlega merki um 
að þeim sé ekki lokið. Hvernig safn-
ið fær af sér að horfa fram hjá þess-
ari staðreynd, jafnvel þótt sýningar-
stjórinn láti í viðtali í ljós efasemdir 
um að hluti verkanna sé fullgerður, 
er ofar mínum skilningi.

Vissulega hafa verið haldnar sýn-
ingar á ófullgerðum verkum horf-
inna listamanna úti í hinum stóra 
heimi, en þá eru þau kynnt sem slík 
og yfirleitt notuð til greiningar á 
sköpunarferlinu. Blekkingarleikur 
sá sem hér er stundaður, fyrir van-
þekkingu, hugsunarleysi eða ásetn-
ing, er fyrir neðan virðingu Lista-
safns Íslands.
Aðalsteinn Ingólfsson

Ófullgert
Aðalsteinn  
Ingólfsson listfræð-
ingur skrifar um 
sýningu á verkum 
Georgs Guðna í 
Listasafni Íslands.

Verkin á sýningunni eru frá síðustu starfsárum listamannsins.

Berangur er yfirskrift sýningarinnar í Listasafni Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Georg Guðni við vinnu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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HVÍTANES Merino peysa
 Kr. 13.990.-

HVÍTANES Merino peysa
 Kr. 13.990.-

HELLA Sundpoki
Kr. 2.590.-

FUNI Dúnúlpa
Kr. 33.990.-

 

STEINAR 
Coolmax göngusokkar
Kr. 1.490.-

LYNG Ullarsokkar
Kr. 1.590.-

VERA Hettupeysa 
Kr. 9.990.-

GOLA Barna regnjakki 
Kr. 5.990.-

GOLA Barna regnbuxur
Kr. 4.990.- Vinir

    fá sérkjör
Skráning á icewear.is

FJÖRÐUR
Hanskar með gripi
Kr. 2.990.- 

VOGAR Húfa
Kr. 990.-

DÖGG Regnkápa

 
Kr. 11.990.-

DAÐI Regnkápa
Kr. 11.990.-

BRIM 
Regnkápa
Kr. 8.990.-

GRÍMSEY Hanskar
Kr. 2.900.-

SALEWA
Alpenrose 2 MID
Kr. 30.990.-

Þín útivist - þín ánægja

HIMINN Barna hettupeysa
Kr. 6.990.-

VETUR Húfa
Kr. 2.990.-

VALUR hettupeysa
Kr. 9.990.-

VALUR Jogging buxur
Kr. 8.990.-

VERA hettupeysa
Kr. 9.990.-

ARIEL 
Angora ullarsokkar
Kr. 1.298.-

KLEMENZ Hettupeysa
Kr. 8.990.-

HIMINN Barna  jogging buxur
Kr. 5.990.-

MÍA Tveggja 
laga regnbuxur
Kr. 14.990.-

SALEWA 
MS Dropline GTX
Kr. 29.990.-

VIÐAR Ullarhúfa
Kr. 3.990.-

VOGAR Húfa
Kr. 990.-



Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓSTÖÐ 2 GOLF

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn   
08.20 Veronica Mars   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 The O.C.   
10.05 Gilmore Girls   
10.50 It’s Always Sunny In Phila-

delpia 14   
11.05 Friends   
11.30 Bibba flýgur   
11.50 Dýraspítalinn   
12.35 Nágrannar   
12.55 Gossip Girl   
13.35 Tribe Next Door   
14.20 X-Factor Celebrity   
15.25 The Greatest Dancer  
16.25 Fresh off the Boat   
16.50 Extreme Acne: In Search of 

a Cure  
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag 
19.10 BBQ kóngurinn   
19.40 Temptation Island USA   
20.25 Hell’s Kitchen USA   
21.10 The Blacklist   
21.55 NCIS   
22.40 NCIS: New Orleans   
23.25 Real Time With Bill Maher   
00.25 Tell Me Your Secrets   
01.15 Prodigal Son 2   
02.00 Finding Alice   
02.45 Nostalgía   
03.15 The O.C.   
03.55 It’s Always Sunny In Phila-

delpia 14   

18.45 Halaprúðar hetjur  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.50 The Office   
21.10 Who Do You Think You Are? 

17 UK   
22.15 Svínasúpan   
22.40 Nashville   
23.25 Roswell, New Mexico   
00.05 Friends   
00.30 Friends   
00.55 The Office   

10.25 The Trip to Spain  
12.10 Austin Powers in Gold-

member  
13.45 Yesterday  
15.40 The Trip to Spain  
17.25 Austin Powers in Gold-

member  
19.00 Yesterday  
21.00 Gringo  
22.45 Men in Black: International  
00.40 Ready or Not  
02.10 Gringo  

09.00 European Tour 2021  
14.50 Champions Tour Highlights 

2021  
15.45 PGA Special: This is Mac-

kenzie Tour
16.05 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center  
16.30 PGA Highlights 2021  
17.30 PGA Tour: The Cut 2021  
18.00 PGA Tour 2021  
22.00 PGA Special: Bubba Watson 

and Friends Match

06.00 Síminn + Spotify
13.00 Dr. Phil   
13.42 The Late Late Show    
14.22 Superstore   
14.43 Gordon Ramsay’s 24 Hours 

to Hell and Back   
15.25 90210   
16.40 Family Guy   
17.00 The King of Queens   
17.20 Everybody Loves Raymond   
17.45 Dr. Phil   
18.30 The Late Late Show    
19.15 The Kids Are Alright   
19.40 Single Parents   
20.10 Með Loga   
20.45 Hver drap Friðrik Dór?   
21.25 9-1-1   
22.15 Fargo   
23.05 The Late Late Show    
23.50 The Resident   
00.35 Station 19   
01.20 Law and Order: Special Vic-

tims Unit   
02.05 Your Honor   
03.05 The Good Lord Bird   
03.55 The Walking Dead   

07.50 Acunsa GBC - Valencia 
Basket Club  

09.25 Meistaradeildarmörkin   
09.55 Torino - Sassuolo  
11.40 Bayern Munich - Lazio  
13.20 Chelsea - Atlético Madrid  
15.00 Philadelphia 76ers - San 

Antonio Spurs  
16.45 Stærstu augnablik Meistara-

deildarinnar  
17.45 Dinamo - Tottenham  
19.50 AC Milan - Manchester 

United  
21.55 Stærstu augnablik Meist-

aradeildarinnar  
22.50 Arsenal - Olympiacos  

08.00 Domino’s körfuboltakvöld  
09.30 Grindavík - Þór Þ.  
10.55 KR - Valur  
12.30 Stjarnan - Þór Ak.  
13.50 Njarðvík - Tindastóll  
15.30 Haukar - Þór Ak.  
17.00 Domino’s körfuboltakvöld 

- kvenna   
17.45 Breiðablik - Valur  
19.25 Hestalífið: Gummi Ben á 

hestbak í fyrsta sinn  
19.45 Valur - Tindastóll  
22.00 Domino’s tilþrifin 15. um-

ferð
22.45 Valur - ÍBV  
00.00 Þór Þ. - Stjarnan  

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu  
15.00 Fréttir
15.03 Flakk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn  
20.00 Sinfóníutónleikar  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma  
22.16 Samfélagið  
23.10 Segðu mér  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Kastljós  
09.25 Menningin  
09.35 Íslendingar   
10.25 Öðruvísi magaverkir  
11.00 Upplýsingafundur Al-

mannavarna   
11.30 Eldsmiðjan   
12.15 Heimaleikfimi   
12.25 Taka tvö II   
13.15 Lífsins lystisemdir   
13.45 Tískuvitar  
14.55 Óvæntur arfur   
15.55 Sagan bak við smellinn – 

Don’t Stop Believin’   
16.25 Manndómsár Mikkos – 

þriðja þrautin - skíðaganga   
16.55 Ljósmóðirin   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin   
18.25 Lars uppvakningur   
18.40 Lúkas í mörgum myndum   
18.50 Krakkafréttir  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.05 Kveikur  
20.45 Aldamótabörn verða tvítug      

 Árið 1999 hóf BBC tökur á 
þáttunum Aldamótabörn 
þar sem fylgst var með 25 
börnum sem fæddust árið 
2000 og fjallað var um áhrif 
erfða og uppeldis á þroska 
þeirra. Tuttugu árum síðar 
er litið til baka. Í þættinum 
er fjallað um þrjú barnanna, 
sem nú eru orðin fullorðin. 

21.45 Gert við gömul hús  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð   
23.00 Undirrót haturs   
23.40 Dagskrárlok

18.30 Fréttavaktin  Á frétta-
vaktinni er fjallað um helstu 
fréttir dagsins í umsjá þeirra 
Margrétar Erlu Maack, Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis.

19.00 Markaðurinn 
19.30 Saga og samfélag 
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 

viðtalsþátturinn í íslensku 
sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf. 

20.30 Fréttavaktin
21.00 Suðurnesja-magasín 

Víkur frétta  Mannlífið, at-
vinnulífið og íþróttirnar á 
Suðurnesjum. Umsjón: Páll 
Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.

21.30 Sir Arnar Gauti  Arnar Gauti 
snýr aftur á skjáinn með 
umfangsmikinn lífsstíls-
þátt sem tekur saman allt 
sem snýr að heimilum, 
hönnun, innlitum, matar- 
og veitingahúsamenningu, 
arkitektúr og mörgu, mörgu 
fleiru.

Í OPINNI DAGSKRÁ

PÍETA SAMTÖKIN
KT: 410416-0690

REIKN NR. 0301-26-041041

VALUR
Í KVÖLD 19:45
STYRKTARLEIKUR

TINDASTÓLL
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AUKATÓNLEIKAR
22. mars kl. 20.00 

Eldborg Hörpu 

GESTASÖNGVARAR

Ellen Kristjánsdóttir
Jón Jónsson

Sigríður Thorlacius
Sigurður Guðmundsson

STJÓRNANDI & KYNNIR

Sigurður Flosason

MIÐASALA Á HARPA.IS OG Í SÍMA 528 5050

UPPSELT 21. MARS!



AMAZON PRIME

Coming 2 America

Leikstjórn: Craig Brewer
Aðalhlutverk: Eddie Murphy, 
Arsenio Hall, Jermaine Fowler, 
KiKi Layne, Leslie Jones

Eddie Murphy var frábær í hinum 
löngu sígildu myndum Beverly Hills 
Cop, Trading Places og 48 Hrs. sem á 
árabilinu 1982-1984 gerðu hann að 
eftirsóttasta og vinsælasta leikara 
níunda áratugarins.

Hann var því á hátindi frægðar 
sinnar og réði öllu sem hann vildi 
ráða þegar hann trommaði upp í 
gamanmyndinni Coming To Amer-
ica 1988 sem byggði á sögu sem 
hann samdi sjálfur og var allt í öllu.

John Landis leikstýrði myndinni 
en sá farsæli 80’s-leikstjóri hafði 
þá þegar gert garðinn frægan með 
til dæmis An American Werewolf 
in London, The Blues Brothers og 
Three Amigos! auk þess sem þeir 
Murphy höfðu áður unnið saman í 
Trading Places.

Fyndinn Akeem
Sjálfum fannst Murphy hann svo 
fyndinn að hann lét sér ekki nægja 
að leika aðalhlutverkið heldur brá 
hann sér óþekkjanlegur í nokkur 
aukahlutverk og tókst ágætlega að 
stela senunni frá sjálfum sér sem 
eftirminnilega ruglaður rakari og 
fyrst og fremst söngvarinn Randy 
Watson í hljómsveitinni Sexual 
Chocolate.

Coming to America sagði ósköp 
einfalda sögu dekurprinsins Akeem 
frá Afríkuríkinu Zamunda sem 
þvert á vilja föður síns, konungs-
ins, hafnaði fyrirhuguðu hags-
munahjónabandi og hélt yfir hafið 
til New York í leit að sannri ást og 
drottningu í Queens-hverfinu.

Coming to America fékk fjórar 
stjörnur í Tímanum í október 1988 
þar sem Akeem prins var sagður 
„léttur, fyndinn og beittur, eða 
einfaldlega góður“ og þess getið 
að hlátursöldurnar hafi margoft 
gengið um bíósalinn sem „þétt var 
setinn þótt um ellefu sýningu væri 
að ræða“.

Ekki þótti þó sérstök ástæða til 
þess að fylgja myndinni eftir með 
framhaldi fyrr en fyrst núna, 33 
árum seinna. Eftirspurnin eftir 
Coming to America 2 virðist enda 
ekki hafa verið mikil og útkoman er 
þannig að betur hefði verið heima í 
Zamunda setið en af stað farið.

Í raun má deila um hvort Coming 
to America 2 sé boðleg bíómynd og 
því fer ákaf lega vel á því að hún 
streymi í okkar átt frá Amazon 
Prime, hvar hún er ágætlega geymd.

Asnalegur Akeem
Murphy og Akeem báru gömlu 
myndina uppi en gera nú fátt 
markvert annað en draga fram-
haldið niður. Akeem er orðinn alger 
pappakassi og alveg pikkfastur í 
hefðunum sem hann reis upp gegn 
í fyrri myndinni og þar með hefur 
helsta grínmótornum verið kippt 
úr sambandi.

Murphy stendur því uppi ófynd-
inn og asnalegur þegar hann snýr 
aftur til New York til þess að leita 
að týndum syni sínum, getnum í 
lausaleik, þar sem elsta dóttir hans 
má ekki erfa konungsríkið og hann 

vantar tilfinnanlega son til þess að 
kvæna prinsessu nágrannaríkis og 
koma þannig í veg fyrir stríð. Allt 
er þetta margþvælt og þreytt og því 
miður átakanlega ófyndið.

Svo allrar sanngirni sé gætt er rétt 
að halda því til haga að undirrituð-
um þótti Coming to America frekar 
leiðinleg og hló lítið með salnum í 
Háskólabíói á sínum tíma. Þannig 
að væntingarnar voru ekki miklar 
til framhaldsins sem tókst engu að 
síður að valda vonbrigðum.

Úldið grín
Kjarninn í gríni gömlu myndarinn-
ar var árekstur ólíkra menningar-
heima og hversu á skjön Akeem var 
við allt og alla í New York. Fram-
haldsmyndin hangir á sömu grunn-

hugmynd nema nú er öllu snúið 
á hvolf og úreltir og fullkomlega 
skrumskældir menningarheimar 
rekast nú á.

Zamunda minnir helst á einhvers 
konar glansmynd af Sádí-Arabíu 
þar sem konurnar eru almennt voða 
glaðar en mega hvorki erfa krúnuna 
né eiga fyrirtæki auk þess sem ekk-
ert er sjálfsagðara en að þrjár naktar 
„baðkonur“, eða ambáttir öllu 
heldur, skelli sér í pottinn til þess 
að þrífa ríkisarfann.

Þetta er aðeins eitt dæmi af 
mörgum um hversu óbærilega úrelt 
og glatað þetta er allt saman en af 
myndinni mætti ætla að nákvæm-
lega ekkert hafi gerst á síðustu 30 
árum í gerð gamanmynda eða bara 
heiminum yfirleitt.

Eitthvað er þó verið að rembast 
við að rétta kynjahallann í ódýr-
um endalokum sögunnar en þær 
björgunaraðgerðir eru, eins og flest 
annað, átakanlega hallærislegar 
og bæta engan veginn fyrir að höf-
undum hafi dottið þessi grínforn-
leifafræðí í hug til að byrja með.

Wesley Snipes í stuði
Auk Murphys endurtaka helstu 
leikarar fyrri myndarinnar rullur 
sínar og tekst í örfáum tilfellum að 
kalla fram smá nostalgíu. Arsenio 
Hall er enn ágætur Semmi, hægri 
hönd prinsins, og aldurhniginn 
James Earl Jones er merkilega bratt-
ur sem gamli kóngurinn.

John Amos bregst heldur ekki í 
hlutverki tengdapabbans og ham-
borgarakóngsins McDowell en mest 
reisn er yfir Shari Headley í hlut-
verki drottningarinnar af Zamunda, 
sönnu ástarinnar sem Akeem fann í 
Queens fyrir 33 árum.

KiKi Layne er öflugasti nýliðinn 
sem elsta prinsessan, sem lætur 
ekki bjóða sér að þegja bara og vera 
sæt. Jermaine Fowler er hins vegar 
ósköp ráðvilltur sem týndi sonur-
inn og hefur ekki gramm af þeim 
gamanleikhæfileikum sem Murphy 
sýndi í fyrstu myndinni.

Sagan er svo máttlaus og myndin 
samhengislaus að hún stendur 
ekki undir lengdinni þannig að 
ítrekað  er skipt yfir í tónlistar- og 
dansatriði sem mögulega eru það 
skemmtilegasta við myndina enda 
skjóta þar upp kollinum til dæmis 
En Vogue, Gladys Knight og Salt-N-
Pepa í hörkustuði.

Hinn g uðdóm leg i Morga n 
Freeman er einnig ánægjulegur 
leynigestur en líklega segir allt 
sem segja þarf að Wesley Snipes er 
skemmtilegastur í þessu partíi sem 
króníska boðflennan, vondi herfor-
ingi nágrannaríkisins.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Salurinn hló víst eitthvað 
að Coming to America 1988 en sem 
betur fer er enginn salur lagður undir 
ófyndið og óþarft framhaldið sem keyrir 
á úreltu gríni og úldnum staðalmyndum 
og er ekki bíóferðar virði þótt líklega 
drepi það engan að streyma myndinni. 
Tekur því samt tæplega.

     1990 var að hringja  
og vill fá Eddie sinn aftur

Jeramine Fowler stendur leiðinlega alvarlegum Eddie Murphy langt að baki sem ósköp mislukkaður  arftakinn .

Gamanmyndin Hvernig á að 
vera klassa drusla, var fyrsta 
íslenska kvikmyndin til þess 

að rata í bíó eftir að kvikmynda-
húsin komust út úr kófinu. Þorpið 
í bakgarðinum fylgir í kjölfarið á 
morgun og ballið er rétt að byrja 
því að á næsta leyti eru myndirnar 
Alma, Síðasti saumaklúbburinn og 
Shadowtown.

Þorpið í bakgarðinum stendur svo 
sannarlega undir nafni þar sem leik-
stjórinn Marteinn Þórsson tók hana 
mikið til upp í bakgarðinum heima 
hjá sér í Hveragerði.

Sagan, sem Marteinn skrifaði 
ásamt Guðmundi Óskarssyni, hverf-
ist um Brynju, fertuga konu, sem 
getur ekki horfst í augu við móður 
sína sem yfirgaf hana á unga aldri og 
leitar athvarfs í þorpi rétt fyrir utan 
Reykjavík. Þar kynnist hún Mark, 
50 ára gömlum breskum túrista, 
sem glímir við sinn eigin persónu-
lega harm.

Laufey Elíasdóttir leikur Brynju 
en breski leikarinn Tim Plester leik-
ur Mark en hann er líklega þekkt-
astur sem óþverrinn Black Walder 
Rivers í Game of Thrones auk þess 
sem hann lék útgefandann RT 
Baker í Queen-myndinni Bohemian 
Rhapsody. Meðal annarra leikara í 
Þorpinu í bakgarðinum eru Sara 
Dögg Ásgeirsdóttir, Sóley Elías-
dóttir, Helgi Svavar Helgason, Eygló 
Hilmarsdóttir, Jóhann Gunnarsson, 
Mínerva Marteinsdóttir, Guðrún 
Eva Mínervudóttir, Irma Lín Geirs-
dóttir og Edda Þorkelsdóttir.

Harmur í 
bakgarðinum

Laufey Elíasdóttir leikur Brynju.

Dögg Mósesdóttir frumsýndi 
heimildarmynd sína Aftur 
heim? á Skjaldborgarhátíð-

inni í haust en atburðir höguðu því 
þannig að f leiri urðu sýningarnar 
ekki. Fyrr en nú þegar myndin 
kemur eftir talsverða bið í Bíó Para-
dís þar sem hún verður frumsýnd í 
dag.

Myndin fjallar um ferðalag Dagg-
ar í gegnum heim heimafæðinga á 
Íslandi en Dögg reyndi sjálf að fæða 
dóttur sína heima. Myndin er mjög 
persónuleg en þrjár fæðingar skipa 
stóran sess í myndinni.

Fæðingarnar vekja upp ýmsar 
spurningar og vangaveltur, meðal 
annars um kvenleikann, vald 
kvenna yfir eigin líkama og hvar 
konur og fjölskyldur upplifa sitt 
„heima“ í fæðingum. Myndin tók 
átta ár í framleiðslu og þar af tvö ár 
að klippa og má segja að myndin 
hafi ekki verið átakalaus fæðing.

Átta ára 
meðganga

Aftur heim? skoðar heimafæðingar.

Útbrunninn Wesley Snipes ofleikur 
skemmtilega. MYNDIR/SKJÁSKOT

KiKi Layne reynir að rétta hlut 
kvenna í súrum heimi Zamunda.

Eddie Murphy og Arsenio Hall voru áttavilltir í Queens fyrir 30 árum.
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bauhaus.is

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

Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá fimmtudeginum 4. mars til og með 24.mars meðan birgðir endast.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

Heill heimur af 
rafmagnsverkfærum!

Eitt mesta úrval 
landsins af skrúfum 
og smávöru!

34.995.-
41.995.- 

RYOBI sett fyrir alla  
handagna
GV 1161504A
R18DD3. Snúningsvægi 50 Nm. 2 
gírar. 0-500/0-1.800 snún./mín. 13 
mm slitþolin borpatróna. Innih: 1 stk. 
2.0 Ah og 5.0 AH Li-Ion rafhlöður og 
sterkbyggða verkfæratösku.

Hjólsög
GV 1160296A - KS 55 FS. 
Þessi kraftmikla hjólsög er með 
titringsdempara og skriðvarnargúmmí á 
handfanginu. 1.200 W, 5.600 snún./mín. 
Þv. sagarblaðs 160 x 20 mm.

Höggbor-/skrúfvél
GV 1161959A - SB 18L. 1.350 snún./
mín. Snúningsvægi 25-50 Nm. Þvermál 
borunar í múr/stál og tré: 10/10/20 mm. 
2 stk. 2,0 AhLi-ion rafhlöður. Rafhlöður 
og hleðslutæki fylgja. Plasttaska með 
fylgihlutum fylgir

Veltisög
GV 1500493A
DW743N. 2000 W. 2850 snún./mín.  
Þv. sagarblaðs 250 mm. 700 x 670 x 
750 mm (L x D x H)

32.995.-

24.995.-

118.995.-

Kjarakaup



VIÐ UPPLIFÐUM 
MIKLA HRÆÐSLU. 

ÁSTANDIÐ VAR NÓGU SLÆMT 
VEGNA HEIMSFARALDURSINS 
EN SVO BÆTAST ÓEIRÐIRNAR 
OG MÓTMÆLIN OFAN Á ÞAÐ, 
SEM STANDA Í MARGAR VIKUR.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

DÝRALÆKNINGAR
Sérblað um dýralækningar kemur út 31. mars

Í þessu blaði geta dýralæknastofur og dýraspítalar leyft lesendum að 
fræðast um starfsemina, þjónustuna og fólkið á bak við stofuna sína.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson,  sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími: 550-5654 / jonivar@frettabladid.is

Klara Ósk Elíasdóttir 
gerði garðinn fræg-
an á sínum tíma í 
stúlknahljómsveit-
inni Nylon. Síðar 
stofnaði hluti sveitar-

innar hljómsveitina The Charlies 
og f luttust þær út til Los Angeles í 
Bandaríkjunum, þar sem Klara bjó í 
ellefu ár. Í borginni gat Klara sé gott 
orð sem lagasmiður fyrir aðra lista-
menn, og lagði hún sönginn tíma-
bundið á hilluna meðan á því stóð, 
ef frá er talið að hún söng allt sjálf í 
stúdíóinu þegar lögin voru samin. 
Ákveðin vatnaskil urðu á síðasta 
ári þegar Klara sá að hún var komin 
með efni í plötu og ákvað að grípa 
aftur í míkrófóninn.

„Ég var búin að vera að reyna 
að koma mér heim, það var alveg 
ótrúlega erfitt að fá f lug. Þau voru 
að falla niður og svona. Ég kem svo 
til landsins fyrir jól og er tiltölulega 
nýbúin að ákveða að fara ekkert 
aftur út,“ segir Klara sem kom heim 
fyrst og fremst til að geta verið með 
fjölskyldunni sinni í heimsfaraldr-
inum. „Maður spurði sig alveg stór-
furðulegra spurninga á borð við; 
hvað ef ég kæmist ekki heim, hvað 
ef ég sæi þau ekki aftur. Þetta var 
eins og eitthvert stríðsástand þarna 
úti. Það var ekki bara útgöngubann 
heldur mjög miklar óeirðir í kring-
um Black Lives Matter.“

Innbrot og brotnar rúður
Klara bjó með Ölmu Guðmunds-
dóttur sem var með henni í Nylon.

„Stundum var þetta alveg sturlað. 
Við bjuggum sem sagt í Hollywood. 
Þetta hljómar kannski ýkt en þetta 
var alveg rosalega alvarlegt. Öllu 
ægði saman á þessum tíma. Við 
upplifðum mikla hræðslu. Ástandið 
var nógu slæmt vegna heimsfarald-

ursins en svo bætast óeirðirnar og 
mótmælin ofan á það, sem standa í 
margar vikur,“ segir Klara.

Brotist var inn í allar verslanir í 
hverfinu og flestar rúður brotnar.

„Það var mikið um „looting“ þar 
sem það var brotist inn í búðir og 
bókstaflega hreinsað út úr þeim og 
einnig var nokkuð um íkveikjur. 
Flest mótmælin fór friðsamlega 
fram. Þetta breyttist svo á kvöldin 
þegar skipulögðu mótmælin voru 
búin. Þá kom ruglið,“ segir hún.

Margir vinir Klöru tóku þátt til 
að mynda í mótmælunum. Það var 
síðan annar hópur sem olli óeirð-
unum í skjóli mótmælanna.

„Þetta voru alveg tveir ólíkir 
hlutir, mótmælin og óeirðirnar.“

Erfiður missir
Klara hefur fyrst og fremst verið að 
semja fyrir aðra síðustu sex árin.

„Ég lagði eiginlega skóna svo-
lítið á hilluna þegar það kemur að 
söngnum. Ég ætlaði ekkert að fara 
að syngja aftur. Ég hugsaði: „Þetta er 
bara komið gott, ég er búin að vera 
að gera þetta frá því að ég var átján 
ára gömul.“ Ég fékk bara næga útrás 
fyrir sönginn í „session“-unum, því 
allt sem ég samdi þurfti ég náttúru-
lega að syngja. Ég spila lítið á hljóð-
færi þannig að ég stóla á röddina 
þegar ég er að semja. Öll demó syng 
ég til dæmis sjálf. Það var eiginlega 
af nákvæmlega sömu ástæðu að ég 

kom heim og að ég byrjaði að syngja 
aftur,“ segir hún.

Á dögunum kom út lagið Para-
l yzed sem fjallar um erfið sam-
bandsslit og ástarsorg. Klara byrj-
aði að semja fyrir aðra í kjölfar 
þeirra og sýna listamenn á borð við 
Christinu Aguilera og Demi Lovato 
lögunum áhuga.

„Fólk semur oft meira þegar því 
líður illa. En mín stærsta ástarsorg 
er að ég missti ömmu mína. Það var 
alveg rosalega erfitt að sjá á eftir 
henni og ég var ekki á Íslandi. Ástar-
samband þarf ekkert að vera eina 
ástæðan fyrir brotnu hjarta, hjart-
að getur brotnað af svo mörgum 

ástæðum og á svo margan máta.“

Gott hópefli
Í kvöld stjórnar Klara karókí-kvöldi 
á skemmtistaðnum Miami.

„Mér finnst þetta fullkominn 
staður til að halda þetta. Mér líður 
alltaf eins og ég þurfi að vera smá 
skvísa þegar ég kem þarna inn,“ 
segir Klara og hlær.

Æskuvinur Klöru og rekstrar-
stjóri staðarins, Fannar Alexander 
Arason, fékk Klöru til að stjórna 
kvöldunum.

„Við erum búin að þekkjast frá 
því að við vorum krakkar. Hann 
hafði samband, spurði hvort ég 

væri til í þetta og mér fannst mjög 
einfalt að segja já við því. Karókí er 
mjög vinsælt úti. Þá fer maður og 
leigir karókí-herbergi kannski með 
vinkonum sínum. Þetta er líka bara 
svo skemmtilegt sem hópefli. Þetta 
er smá þannig að fólk er búið að 
mana sig upp í að taka fyrsta lagið, 
þá getur það ekki hætt að syngja,“ 
segir hún.

Von er á næstu smáskífu frá 
Klöru í apríl og svo kemur lengri 
stuttskífa í kjölfarið. Karókíið í 
kvöld hefst klukkan 19.00 á Miami, 
Hverfisgötu, og er alla fimmtudaga. 
Aðgangur er ókeypis.
steingerdur@frettabladid.is

Hjartað getur 
brotnað á svo 
margan máta
Klara er flutt aftur heim til Íslands eftir 
ellefu ár í Los Angeles. Hún upplifði mikla 
hræðslu meðan á óeirðum stóð í borginni. 
Hefur samið fyrir aðra síðustu árin og stór-
stjörnur sýnt lögunum áhuga. Hún stjórnar 
karókí-kvöldi á Miami alla fimmtudaga.

Klara gaf út lagið Paralyzed á dögunum og sver er von er á smáskífu frá henni í apríl.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði þess að ná 
fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd með einstöku samspili 
handverks og hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í gæðum 
náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi handverkið.
Þú sérð það ekki en þú munt fi nna fyrir því. Allan sólarhringinn. 
Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

VERTU VAKANDI
Í FYRSTA SKIPTI
Á ÆVINNI
Komdu til okkar og prófaðu einstök gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða þig og veita frekari upplýsingar.

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

HÄSTENS VERSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477



Sealy SEATTLE  
heilsurúm með classic botni

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

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. LOKAÐ

Upplýsingareru birtar 
með fyrirvara um 
prentvillur. 

Amerískir dagar

Styður við bakið á þér!

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

239.920 kr.

Sealy WASHINGTON heilsurúm með classic botni
Virkilega vönduð dýna og hentar fólki á öllum aldri.

Washington heilsudýnan er með einstaklega vönduðu tvöföldu pokagormakerfi, 

kantstyrkingum og vandaðri og þægilegri yfirdýnu Gormakerfinu er skipt upp eftir svæðum 

þannig að það er með meiri stuðning þar sem við erum þyngri eins og öxlum og mjöðmum. 

Lítil sem engin hreyfing finnst milli rekkjunauta.

Yfirdýnan (topperinn) er samsett úr fjórum lögum og þar á meðal er gel lag (gel infused 

memory foam) sem lagast algjörlega að líkamanum og heldur honum í réttri stellingu alla 

nóttina. Áklæðið utan um dýnuna er silki og bómullarblanda sem andar einstaklega vel sem 

og gefur extra mýkt. Millistíf dýna.

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

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

Sealy PORTLAND  
heilsurúm með classic botni

Portland er með góðum og sterkum poka

gormum og kantstyrkingum. Dýnan er  

millistíf og með pillow top úr 

mismunandi stífum svamplögum 

og trefja lagi. Mýkt á móti stífum og 

góðum gormum. Áklæðið er mjúkt 

og gott bómullar áklæði sem andar 

einstaklega vel. Dýna sem hentar 

öllum sem vilja gæða vörumerki og 

vandaða vöru.

Vönduð og góð, millistíf  heilsudýna 

með pokagormum sem gefa 

fullkominn stuðning. Hún er 

svæða skipt og því mýkri á okkar 

þyngstu stöðum eins og öxlum 

og mjöðmum. Náttúrulegt Talalay 

latexi í bland við mismunandi 

svamptegundir gefur henni gott 

loftflæði..

Sealy BROOKLYN  
heilsurúm – dýna, botn, fætur og gafl

Brooklyn heilsurúmin frá Sealy fást í tveimur stærð um; 160x200 og 180x200 cm.  

Þau koma í gráu sléttflaueli. Botn, dýna og gafl eru klædd sama áklæði sem gefur 

rúminu glæsilegt útlit. Dýnan er svæðaskipt poka gormadýna. Efst er millistíf 

yfirdýna sem styður vel við líkama þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) 

sem gefur viðbótarfjöðrun.

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

Aðeins 223.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR

20%
AFSLÁTTUR

Amerískir 

DAGAR

Sealy SEATTLE  
FERMINGARTILBOÐ

Sealy PORTLAND  
FERMINGARTILBOÐ

Verðdæmi: 160 x 200 cm  m/Classic 
botni – Fullt verð: 184.900 kr.

Aðeins 147.920 kr.

Verðdæmi: 160 x 200 cm  m/Classic 
botni – Fullt verð: 264.900 kr.

Aðeins 211.920 kr.

Verðdæmi: 180 x 200 cm  m/Classic 
botni – Fullt verð: 279.900 kr.

223.920 kr.

Verðdæmi: 180 x 200 cm  m/Classic 
botni – Fullt verð: 189.900 kr.

Aðeins 151.920 kr.

ER FERMING?
ÆTLAR ÞÚ AÐ KOMA  

FERMINGARBARNI Á ÓVART?

GLÆSILEG VIÐBÓTARGJÖF TIL FERMINGARBARNSINS

Nú er 20% afsláttur af heilsurúmum frá Sealy. Auk þess fylgir nú veglegur kaupauki — Aspen fjallahjól — að verðmæti  
59.000 krónur*  þegar keypt er PORTLAND eða SETTLE rúm frá Sealy (dýna og Classic botn) í stærðunum 120 eða 140 cm.

* á meðan birgðir endast 
– athugið skilaskilmála.

Aspen fjallahjól

|  26"  |  21 gír  |  Demparar á framöxli  |    
|  Diskabremsur að framan og aftan  |  

|  Standari  |  Glitaugu  | 

120 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 155.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 124.720 kr. með Aspen fjallahjóli

Fylgir  
Sealy Portland og Seattle í 

stærðunum 120 og 140 x 200 cm 
á meðan birgðir endast

140 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 169.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 135.920 kr. með Aspen fjallahjóli

120 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 145.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 116.720 kr. með Aspen fjallahjóli

140 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 159.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 127.920 kr. með Aspen fjallahjóli

20%
FERMINGAR

AFSLÆTTI

ALLAR  
SÆNGUR,  

ALLIR KODDAR   
OG ÖLL RÚMFÖT MEÐ

Nature’s LUXURY
FERMINGARTILBOÐ

Sérlega vandað heilsurúm
NATURE’S LUXURY er frábær heilsudýna með 20cm háum, svæðaskiptum poka

gormum.  Að auki er dýnan er samansett úr 5 lögum af mismunandi svampi, þar af   

4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð Nature’s Luxury 

er 33 cm. Þar með talin er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna einstaklega þægilega. 

Nature’s Luxury er með vönduðu áklæði sem andar vel. Dýnan er millistíf en auka 

svamplögin gefa sérstaka lúxustilfinningu þegar lagst er í hana. 

FERMINGAR
AFSLÁTTUR

30.000 kr.

Nature’s 
Luxury 120 og 140 x 200

120 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 129.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 99.900 kr.
140 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 139.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 109.900 kr.

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

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF
OPIN



Sealy SEATTLE  
heilsurúm með classic botni

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

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugard. kl. 11–17
Sunnud. LOKAÐ

Upplýsingareru birtar 
með fyrirvara um 
prentvillur. 

Amerískir dagar
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ER FERMING?
ÆTLAR ÞÚ AÐ KOMA  

FERMINGARBARNI Á ÓVART?

GLÆSILEG VIÐBÓTARGJÖF TIL FERMINGARBARNSINS

Nú er 20% afsláttur af heilsurúmum frá Sealy. Auk þess fylgir nú veglegur kaupauki — Aspen fjallahjól — að verðmæti  
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Fermingartilboð aðeins 124.720 kr. með Aspen fjallahjóli
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gormum.  Að auki er dýnan er samansett úr 5 lögum af mismunandi svampi, þar af   

4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð Nature’s Luxury 

er 33 cm. Þar með talin er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna einstaklega þægilega. 
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Eins og fjölmargir Íslending
ar lenti ég í nokkru veseni 
með fjármál mín eftir Hrun. 

Stærsta vandamálið var kannski 
að ég hafði í raun ekkert spáð í 
fjármálin. Þegar efnahagslífið 
fór svo á hliðina urðu þessir veik
leikar og skipulagsleysi að miklu 
stærra vandamáli.

Á mig féllu skuldir og staðan 
var hunderfið. Þá settist ég niður 
skráði niður allar skuldir mínar 
og gerði áætlun. Fyrst greiddi ég 
niður eitt lán, því næst yfirdrátt 
og svo koll af kolli.

Í dag er húsnæðislánið fyrir 
utan námslánið eitt eftir. Ég 
lýsti yfir stríði við það lán fyrir 
nokkrum árum. Sú stríðsyfir
lýsing felur í sér að ég ætla að 
ganga frá þessu láni eins hratt 
og örugglega og mér er frekast 
kostur. Þannig hef ég fært orr
ustuna frá viðskiptabanka 
mínum í lífeyrissjóð með það 
eitt að elta lægri, fasta, óverð
tryggða vexti. Ég hef aldrei haft 
hærra tímakaup á ævinni en 
þegar ég stóð í að skuldbreyta 
húsnæðisláni okkar. Í dag er 
lánið aftur komið í viðskipta
banka minn töluvert veikara en 
fyrir nokkrum árum. Ég lít svo á 
að við fjölskyldan séum að sama 
skapi sterkari.

Staðreyndin er sú að hús
næðislán er stærsta skuldbinding 
okkar f lestra. Þess vegna eigum 
við að gera allt sem í okkar valdi 
stendur til að greiða þá skuld
bindingu niður eins hratt og 
okkur er kostur. Það hefur verið 
sagt að það sé hægt að reka þýska 
hagkerfið í nokkur ár á sparnaði 
Þjóðverja. Þangað ættum við 
líka að stefna. Það yrði mikill 
þjóðarhagur sem myndi skila sér 
í sterkara hagkerfi og betri and
legri líðan okkar allra.

Leggðu því frá þér kaffiboll
ann, lemdu hnefa í borð og lýstu 
yfir stríði við húsnæðislánið. Þú 
munt þakka þér fyrir það síðar.

Stríðsyfirlýsing

Komdu og gramsaðu!

Við bætum við nýjum vörum daglega.

Síðustu dagar • 30% lækkað verð

MARKAÐDAGAR

af öllum  
útiljósum

Verslaðu á netinu byko.is

af öllum  
vöfflujárnum

20%
afsláttur

Alþjóðlegi 
vöfflu- 

dagurinn er 

25. mars

af öllum Dremel
verkfærum

og aukahlutum

20%
afsláttur

af öllum  
háþrýstidælum

20%
afsláttur

Bosch geirungs- 
og borðsagir

20%
afsláttur

af öllum  
bökunar- 
formum

25%
afsláttur
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D-vítamínbætt 
Léttmjólk

– eins og hollur 
sólargeisli


