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Krónan
mælir með!

bestur núna!
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FERÐAÞJÓNUSTA Að óbreyttu mega 
Íslendingar eiga von á að sjá eitthvað 
af skemmtiferðaskipum í sumar 
ólíkt síðasta sumri. Afbókanir hafa 
verið færri en í fyrra og í auknum 
mæli gera skipafélögin kröfu um 
bólusetningarvottorð.

„Það koma skip en þetta verður 
ekki stórt sumar,“ segir Pétur Ólafs-
son, hafnarstjóri hjá Hafnarsam-
lagi Norðurlands. Sumarið 2020 
kom ekkert skip til Akureyrar og 
aðeins eitt kom við í smærri höfnum 
Norðurlands. Pétur segir það hafa 
verið hroðalegt áfall fyrir rekstur 
samlagsins og valdið tekjufalli upp 

á 450 milljónir króna. Skipafélögin 
panta vanalega pláss með tveggja 
eða þriggja ára fyrirvara. Að sögn 
Péturs hafa flestar afbókanir vegna 
sumarsins verið snemmsumars en 
flest skemmtiferðaskipin koma frá 
miðjum júní fram í miðjan ágúst. 
„Nokkur skipafélög hafa þegar gefið 
út að þau ætli að sigla hingað með 
bólusetta farþega,“ segir hann.

Bókaðar skipakomur hjá Faxa-
f lóahöfnum eru 138 og farþegar 
tæplega 150 þúsund. Erna Kristjáns-
dóttir markaðsstjóri segist gera ráð 
fyrir afbókunum á komandi mán-
uðum en óljóst sé hversu margar 

þær verði. Nokkur skipafélög hafi 
hins vegar fullan hug á að sigla með 
farþega sem koma í gegnum Leifs-
stöð og fari í sýnatöku bæði þar og 
um borð í skipunum.

Um borð í skipunum séu læknar 
og hjúkrunarfræðingar, ásamt því 
að sýnatökur eru framkvæmdar. Sér-
stakur griðastaður er skilgreindur 
um borð ef einhver veikist. „Staðan 
núna hjá flestum skipafélögunum 
er sú að farþegar farþegaskipa mega 
ekki ferðast innanlands á eigin 
vegum, heldur verða þeir að ferðast 
um í ákveðinni búbblu þannig að 
auðveldara sé að halda utan um 
hópinn,“ segir hún.

Í fyrra komu aðeins sjö skip með 
rúmlega 1.300 farþega í Faxaflóa-
hafnir. Tekjufallið var um 600 millj-
ónir króna. – khg

Skemmtiferðaskip til landsins 
í sumar með bólusetta farþega
Alls er nú áætlað að skemmtiferðaskip komi 138 sinnum til Reykjavíkur næsta sumar með tæplega 150 
þúsund farþega. Þótt gert sé ráð fyrir afbókunum segir markaðsstjóri Faxaflóahafna sum skipafélög ætla 
að fljúga með farþega til Íslands sem verði skimaðir í Leifsstöð. Aukin krafa er um bólusetningarvottorð.

Það koma skip en 
þetta 

verður ekki 
stórt sumar.

Pétur Ólafsson 
hafnarstjóri

Vetrarlegt var um að litast á Sæbrautinni í gær er talsvert snjóaði í höfuðborginni. Veðurstofan gerir ráð fyrir frosti þar til á laugardaginn að örlítið slaknar á klónni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VIÐSKIPTI Reynir Grétarsson, stofn-
andi Creditinfo, er kominn í hóp 
um þrjátíu stærstu hluthafa Arion 
banka eftir að hafa keypt drjúgan 
skerf, eða sem nemur um milljarði 
króna, af þeim tæplega tíu prósenta 
hlut sem bandaríski vogunarsjóð-
urinn Taconic Capital seldi í bank-
anum undir lok síðasta mánaðar.

Eignarhaldsfélög og ýmsir fjár-
sterkir einstaklingar keyptu meiri-
hluta bréfanna af Taconic, einkum 
í gegnum framvirka samninga 
hjá bönkunum, samkvæmt lista 
yfir alla hluthafa Arion í gær, sem 
Markaðurinn hefur séð. Íslenskir 
lífeyrissjóðir, meðal annars LSR og 
Lífeyrissjóður verzlunarmanna, og 
verðbréfasjóðir bættu hins vegar 
við sig um þriggja prósenta hlut.

Hlutur erlendra fjárfesta í Arion 
hefur hríðfallið en í ársbyrjun 2020 
nam samanlagður hlutur þeirra um 
50 prósentum. Í dag eiga þeir undir 
5 prósentum. – hae / sjá Markaðinn

Reynir kaupir 
í Arion banka 
fyrir milljarð 



Parkinsonsamtökin fengu veglegan styrk

Bjarni Haf þór Helgason af henti í gær Parkinsonsamtökunum sex milljóna króna styrk sem er afrakstur listsýningarinnar Fuglar hugans. Á 
sýningunni var að finna málverk eftir Ingvar Þór Gylfason sem voru innblásin af tónlist Bjarna Haf þórs. Við hlið málverkanna eru myndbönd sem 
Kristján Kristjánsson framleiddi þar sem sjá má dansa Kötu Vignisdóttur. Fjárhæðin rennur í uppbyggingu Parkinsonseturs. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

www.lyfsalinn.is   
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FERÐAÞJÓNUSTA „Margar ferða
skrifstofur sem við erum í samstarfi 
við erlendis voru að leita leiða til að 
halda viðskiptavinum spenntum 
fyrir þeim ferðum sem þurfti að 
setja á ís og upp úr því spratt þessi 
hugmynd,“ segir Dagný Björg Stef
ánsdóttir, forstjóri ferðaþjónustu
fyrirtækisins Hidden Ice land.

Ferðaþjónustufyrirtækið mun 
bjóða upp á sýndarmenntunar
námskeið um eldgosið á Reykjanesi. 
Um er að ræða fyrirlestur á netinu 
svo fólk um heim allan geti fræðst 
um eldgosið. Stuðst verður við 
myndir og myndbönd af eldgosinu 
og að fyrirlestrinum loknum býðst 
þátttakendum að spyrja spurninga.

Meginástæðu fyrirlestrarins segir 
Dagný vera þá að kveikja neist
ann hjá tilvonandi ferðalöngum 
fyrir ferðalögum til Íslands þegar 
aðstæður leyfa. „Þó svo að ferðalög 
til útlanda séu ekki í boði fyrir alla 
þá þýðir það ekki að það sé ekki 
hægt að byrja að skipuleggja og hafa 
eitthvað til að hlakka til,“ segir hún.

Dagný segir að eftir að eldgosið 
hófst á Reykjanesi þann 19. mars 
síðastliðinn hafi hún fundið fyrir 
miklum áhuga að utan.

„Til dæmis hafa þeir sem eru með 
ferðir bókaðar með okkur í vor haft 
samband til að athuga hvort hægt sé 
að bæta göngu að gossvæðinu í ferð
ina þeirra,“ segir hún. „Við bjóðum 
upp á dagsferð um Reykjanes og 
áhuginn á þeirri ferð hefur einn
ig aukist í kjölfar gossins,“ bætir 
Dagný við.

Frá því að kórónaveirufaraldur
inn hófst hér á landi hefur ferða
þjónusta að mestu leyti legið niðri 
og segir Dagný að þegar faraldurinn 
stóð sem hæst hafi starfsemi fyrir
tækisins í rauninni legið í dvala. 

Hún segir mörg tækifæri felast í 
eldgosinu og þá hafi breyttar reglur 
á landamærunum einnig breytt 
miklu, en þær tóku gildi í fyrradag 
og heimila farþegum utan Scheng
en að ferðast til Íslands án þess að 
fara í sóttkví, hafi þeir vottorð um 
bólusetningu eða staðfestingu um 
COVID19 sýkingu.

„Þessar fregnir voru kærkomnar 
fréttir fyrir okkar starfsemi þar sem 
okkar stærsti viðskiptavinur kemur 
frá Bandaríkjunum. Þessi breytta 
reglugerð veitir okkur meiri fyrir
sjáanleika út árið og viðskiptavinir 
geta bókað með meira öryggi ef þeir 
hafa verið bólusettir,“ segir Dagný.

Hvað gosið varðar  felast í því 
tækifæri til að koma Íslandi í sviðs
ljósið að nýju að sögn Dagnýjar.

„Við vonum að gosið í Geldinga
dölum hafi svipuð áhrif þegar við 
komum út úr heimsfaraldrinum 
og gosið í Eyjafjallajökli árið 2010,“ 
segir Dagný. Mikilvægt sé fyrir 
ferðaþjónustuna að finna nýjar 
leiðir til að kynna Ísland, sýndar
veruleikanámskeiðið sé þáttur í því.

„Þessi tækni hefur verið mjög 
mikilvægt tól fyrir okkur þegar 
ferðalög hafa ekki verið möguleg 
fyrir marga,“ segir Dagný.
birnadrofn@frettabladid.is

Eldgosið hefur skapað 
fyrirtækjum tækifæri 
Dagný Björg Stefánsdóttir, forstjóri Hidden Iceland, segir áhuga að utan hafa 
aukist eftir að eldgos hófst á Reykjanesi. Mikilvægt sé að finna nýjar leiðir til 
að kynna Ísland. Hennar leið er að bjóða upp á sýndarmenntunarnámskeið. 

Ný sprunga myndaðist nýlega á gossvæðinu á Reykjanesi. Dagný segir 
áhuga að utan hafa aukist mikið eftir að gosið hófst. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við vonum að gosið 
í Geldingadölum 

hafi svipuð áhrif þegar við 
komum út úr heimsfaraldr-
inum og gosið í Eyjafjalla-
jökli árið 2010.
Dagný Björg 
Stefánsdóttir, 
forstjóri Hidden 
Iceland

COVID-19 „Okkur var brugðið við að 
heyra þessi tíðindi þar sem þetta er 
fyrsta samfélagssmitið í bænum,“ 
segir Þorbjörg Gísladóttir, sveitar
stjóri Mýrdalshrepps, en hópsmit 
greindist á vinnustað í grennd við 
Vík í gær.

„Við vorum hrædd um að smitið 
hefði dreift sér um bæinn en svo 
virðist ekki vera eins og sakir 
standa alla vega. 

Ég átti gott spjall við Björn Inga 
Jónsson, verkefnastjóra almanna
varna á Suðurlandi, sem sagði mér 
að smitrakningu væri lokið og svo 
virtist sem um einangrað hópsmit 
væri að ræða,“ ítrekar Þorbjörg.

„Þetta sýnir okkur það að þótt 
það hafi gengið vel hingað til í 
baráttunni við veiruna þá megum 
við ekki sofna á verðinum. Það 
er hins vegar gott að vita af því að 
smitið hafi ekki dreift sér meira. Nú 
þurfum við bara að gæta að sótt
vörnum,“ segir Þorbjörg um fram
haldið. – hó

Hópsmit virðist 
vera einangrað

COVID-19 Yfirvöld virðast hætt við 
að skylda þá sem búa á Íslandi í 
sóttkví á sóttvarnahótelum eftir 
að Landsréttur vísaði í gær frá 
kæru vegna úrskurðar Héraðs
dóms Reykjavíkur um ólögmæti 
reglugerðar heilbrigðisráðherra 
þess efnis.

Í staðinn á að ef la eftirlit með 
fólki í heimasóttkví. „Það er einmitt 
eitt af því sem við erum að skoða 
þessa dagana; hvaða fletir eru á því 
að auka eftirlitið,“ segir Rögnvaldur 
Ólafsson, aðstoðaryfirlögreglu
þjónn hjá Almannavörnum.

Aðspurður segir Rögnvaldur 
of snemmt að segja til um hvaða 
aðferðir séu til skoðunar.

„Þetta er vinna sem er bara nýlega 
byrjuð og við eigum eftir að finna 
leiðir sem okkur finnast heppi
legar,“ segir hann. „Það er í sjálfu sér 
allt til skoðunar og við erum opin 
fyrir öllu.“

Svandís Svavarsdóttir heilbrigð
isráðherra sagði við Fréttablaðið í 
gærkvöld að gefa eigi út nýja reglu
gerð, byggða á núverandi lögum. 
Gera má ráð fyrir því hún feli í sér 
að ferðamenn og  þeir sem ekki búa 
hér fari áfram á sóttvarnahótel.

„Ég úti   loka það ekki að við 
gætum lagt til að það yrði að fara 
fram ein hvers konar breyting á sótt
varna lögum en fyrst um sinn ætlum 
að við að fara þessa leið í gegnum 
reglu  gerð og fram  kvæmdina,“ sagði 
ráðherra.

Rögnvaldur ítrekar að sá leki sem 
yfirvöld hafi ætlað að setja fyrir 
með ráðstöfunum á landamær
unum og sóttvarnahótelinu snúist 
ekki aðeins um ferðamennina.

„Það er náttúrlega líka fólk sem 
býr hér og starfar og er með lög
heimili á Íslandi sem við höfum 
verið í vandræðum með,“ segir 
Rögnvaldur. Vandinn sé því ekki 
leystur með því að skikka eingöngu 
ferðamenn á sóttvarnahótel.

Rögnvaldur segir að ekki hafi  
verið settur tímarammi fyrir lausn 
málsins. „Það væri ágætt að vera 
kominn með einhverja hugmynd 
fyrir helgi eða um helgina.“ – gar

Hert eftirlit 
með sóttkví 
í heimahúsi

Það er í sjálfu sér 
allt til skoðunar og 

við erum opin fyrir öllu.
Rögnvaldur Ólafsson, 
aðstoðaryfirlög-
regluþjónn hjá 
Almannavörnum
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Vorið kallar á þig

64.990 kr

51.990kr

Gasgrill Tango 4B
Ryðfrítt með stórum grillflöt: 70x42 cm, 
fjórir ryðfríir brennarar. 3000229

20%

NÝTT

42.885 kr

33.990kr

Eldhúsblöndunartæki
Silhouet, brass. 8000070

20%

Nýtt blað er komið út
Skoðaðu blaðið á husa.is

20%

16.995 kr

13.595kr

Rafmagnshekkklippur
500W, 50 cm blað, klippigeta 
22 mm, getur sagað allt að 
35 mm greinar. 5083646

Meðan birgðir 
endast

Túlípanar
10 stk.

1.490kr
2.490kr

40%

Ný sending í hverri viku

20%
afsláttur

20%
afsláttur

LADY málning Pottaplöntur

Háþrýstidæla
110 bör, 1,4kW, 440 ltr./klst., 
5 m slanga. Click & Clean kerfi. 5254200

13.995kr
17.845 kr

36.995kr
49.995 kr

22%

21%

Handlaugartæki
Grohe Feel, stærð-L. 
Króm. 7910803

20.990kr
26.685 kr1.990kr

Reiðhjól 20" Orient Snake
Dekk 20", 6 gírar, þyngd: 12,6 kg. 
3901269, 3901270, 3901271

35.900kr

25%
afsláttur

Parket og flísar
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Sýpris
Flott í útipottana.

Þvottavél  8 kg, 
1400 sn.
Kolalausum mótor, vigtar sjálfkrafa þyngd 
þvottar, velur þvottatíma. 1860502

94.990kr

79.990kr

Verkfæravagn
Stærð: 68x46x78 cm, hæð 94 cm með 
hjólum, ber 200 g, 8 skúffur. 5024484

26%



Og þá er spítalinn 
ekki samkeppnis-

hæfur um sérhæfða vinnu-
aflið.

Nanna Briem, 
forstöðumaður 
geðþjónustu 
Landspítalans

jeep.is

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

35” BREYTTUR 33” BREYTTUR ÓBREYTTUR

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.
• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI

• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU
• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP® GRAND CHEROKEE BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

SKÓLAMÁL „Sumir strákar hafa 
áhuga á fótbolta eða handbolta en 
aðrir að prjóna en áhugahvötin er 
kveikjan,“ segir Eyrún Halla Skúla-
dóttir, skólastjóri Glerárskóla, en 
skólinn fékk næst hæsta styrkinn 
frá Sprotasjóði, 2,9 milljónir,

Sjóðurinn styður við þróun og 
nýjungar í skólastarfi í leik-, grunn- 
og framhaldsskólum í samræmi við 
stefnu stjórnvalda og aðalnámskrá 
viðkomandi skólastiga.

Ve r k e f n i  s k ó l a n s ,  S t r á k-
ar, lesum saman! – að ef la 
læsi drengja út frá áhugahvöt þeirra, 
verður unnið með Naustaskóla, en 
Eyrún segir að skólarnir á Akureyri 
vinni vel saman.

Eyrún segir um að ræða framhald 
þróunarverkefnis frá í vetur sem 
heitir Læsi fyrir lífið.

„Við erum að útvíkka okkur 
aðeins og vinna út frá áhugahvöt 
nemenda. Leggja áherslu á að nýta 
öll þau verkfæri sem upplýsinga-
tæknin getur boðið upp á og stuðla 
þannig að auknu læsi hjá drengjum, 
og stúlkum auðvitað líka, en aðal-
punkturinn er Strákar lesum saman 
en auðvitað nýtist þetta fyrir alla 
krakka.“ segir Eyrún.

Strandlínurannsókn nemenda 
í Víkurfjöru fékk 1,2 milljónir úr 
sjóðnum. Elín Einarsdóttir skóla-
stjóri segir að allir nemendur muni 
taka þátt eins mikið og þeir geta. 

Verkefnið gengur út á að rann-
saka strandlínu- og fjörubreytingar 
í Víkurfjöru á næstu árum.

Nemendur í 5. til 10. bekk mæla 
upp sex snið í fjörunni, mæla korna-
stærðir á sandinum og taka myndir 
af formgerðunum í fjörunni.

Nemendur í 1. til 4. bekk munu 
síðan stunda sjálfstæðar rann-
sóknir á sandinum í Víkurfjöru, 
dýralífinu sem þar er að finna og 
rannsaka rusl sem skolast þar á 
land. „Ströndin hér er sérstök og 

skemmtileg og hún hefur lítið verið 
mæld,“ segir Elín.

Markmiðin með rannsóknar-
verkefninu eru að nemendur kynn-
ist því hvernig sé staðið að vísinda-
legum rannsóknum og fái að taka 
þátt í þeim, svo sem mælingum, 
söfnun upplýsinga og úrvinnslu 
gagna, en slík reynsla mun vonandi 
nýtast þeim vel í framtíðinni.

Jóhannes Marteinn Jóhannesson, 
jarðfræðingur hjá Kötlu jarðvangi, 
stýrir verkefninu í samstarfi við 
Kolbrúnu Hjörleifsdóttur verkefna-
stjóra Geo-skóla Víkurskóla.

Fyrir utan nemendurna munu 
flestallir starfsmenn skólans koma 
að verkefninu með einum eða 
öðrum hætti.
benediktboas@frettabladid.is

Vísindaferð í Víkurfjöru styrkt
Leikur að læsi með kubbum, lagasmíðar, textagerð, vísindaferð í Víkurfjöru og efling læsis drengja út frá 
áhugasviði, eru meðal 42 verkefna sem fá styrk úr Sprotasjóði sem styður þróun og nýjungar í skólastarfi.

Í hverri vettvangsferð í  Víkurfjöru verður kornastærð á sandinum greind og gps-mælingar gerðar.  MYND/VÍKURSKÓLI

Gögnin úr Víkurfjöru nýtast í að 
meta hvort fjaran sé að hörfa eða 
byggjast út. MYND/VÍKURSKÓLI

Skiptu 54 milljónum á 42 verkefni

Heildarupphæð styrkjanna 
er rúmlega 54 milljónir króna. 
Áherslur sjóðsins voru á lær-
dómssamfélög skóla og drengi 
og lestur. „Umsóknir í Sprotasjóð 
bera vitni um nýsköpun, sam-
vinnu og grósku sem einkennir 
íslenska skóla. 

Þar er gríðarlegur metnaður og 
vilji til góðra verka sem mikil-

vægt er að styðja við,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra.

Alls bárust 66 umsóknir frá 
grunnskólastiginu, 10 umsóknir 
frá leikskólastiginu, 16 umsóknir 
frá framhaldsskólastiginu og 13 
umsóknir þvert á skólastig. Akur-
skóli í Reykjanesbæ fékk hæsta 
styrkinn, eða þrjár milljónir.

VINNUMARKAÐUR Tólf og hálft pró-
sent félagsráðgjafa sem starfa á 
Landspítalanum hafa aðeins starfað 
við spítalann í eitt ár eða skemur.

Þetta kemur fram í svari Nönnu 
Briem, forstöðumanns geðþjónustu 
Landspítalans, við fyrirspurn Frétta-
blaðsins.

27,1 prósent starfandi félagsráð-
gjafa við spítalann hafa starfað þar 
í 2 til 3 ár og tæplega 17 prósent í 4 til 

9 ár. Þá hafa um 44 prósent starfað 
á spítalanum í 10 ár eða lengur. Alls 
starfa 50 félagsráðgjafar á spítal-
anum í 43 stöðugildum.

Nanna segir starfsmannaveltu 
á félagsráðgjöfum hafa minnkað 
umtalsvert undanfarna 12 mánuði 
og hún sé nú um 14,5 prósent, sem 
hún segir lægra en á öðrum deildum 
spítalans en svipað og hjá spítal-
anum í heild.

Nú eru lausar fjórar stöður félags-
ráðgjafa við spítalann og segir 
Nanna að samkvæmt niðurstöðum 
mats sem lagt var fyrir starfsfólk 
spítalans hafi starfsánægja meðal 
stéttarinnar aukist um 0,34 stig á 
milli ára, „sem þýðir að starfsánægja 
hópsins sé nokkuð góð.“

Byrjunarlaun félagsráðgjafa 
við Landspítalann eru rúmar 520 
þúsund krónur en Nanna segir að 

sá þáttur sem mældist áberandi 
lægstur í umræddu mati sé laun, „og 
endurspeglar það viðhorf hópsins 
að hann er óánægður með launin á 
spítalanum,“ segir hún.

Nanna segir að með þjálfun og 
starfsreynslu sem félagsráðgjafar fái 
á Landspítalanum sé auðvelt fyrir þá 
að fá önnur störf. „Og þá er spítalinn 
ekki samkeppnishæfur um sérhæfða 
vinnuaflið,“ segir hún. – bdj

Félagsráðgjafar sagðir óánægðir með laun sín á Landspítalanum

SKIPUL AGSMÁL Skipulagsnefnd 
Hvolsvallar áréttaði í vikunni að 
prentvilla hafi verið í greinargerð 
um skóla- og íþróttasvæði. 

Í greinargerðinni kom fram að 
stærð fjölnota íþróttahúss verði allt 
að 3.500 fermetrar. Rétt er að húsið 
getur orðið allt að 9.500 fermetrar, 
eða sex þúsund fermetrum stærra.

Þess má geta að skrifstofubygging 
fyrir Alþingi mun telja sex þúsund 
fermetra og glerið í Smáralind var 
um tvö þúsund fermetrar. Það var 
þrefalt þannig að það var yfirleitt 
sagt vera sex þúsund fermetrar. – bb

Sex þúsund 
fermetra villa

Það getur munað um sex þúsund 
fermetra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SEYÐISFJÖRÐUR Umhverf is- og 
framkvæmdaráð Múlaþings sam-
þykkti á fundi gærdagsins að hefja 
hugmyndasamkeppni í samstarfi 
við Félag íslenskra landslagsarki-
tekta um útsýnispall við Bjólf.

Kostnaðurinn við hugmynda-
samkeppnina greiðist af fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða og 
leggur sveitarfélagið fram vinnu við 
verkefnið.

Bjólfur, sem er 1.085 metrar að 
hæð, er við Seyðisfjörð en í sex 
hundruð metra hæð er að finna 
varnargarða sem hægt er að komast 
að á fjórhjóladrifnum bílum. – kpt

Vilja útsýnispall 
upp á Bjólfinum
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Sjónmælingar 
eru okkar fag

Fjárveitingar á Filippseyjum

Íbúi í Manilla, höfuðborg Filippseyja, ljósmyndaður eftir að hafa þegið fjárstyrk frá ríkinu. Atvinnulausir íbúar Manilla eiga rétt á styrk upp á 
1.000 filippseyska pesóa sem jafngilda um 2.600 íslenskum krónum. Strangar sóttvarnaaðgerðir standa yfir á Filippseyjum, en þar hafa 813 þús-
und greinst með COVID-19.  Mannréttindasamtök segja að lögreglan þar í landi beiti líkamlegu of beldi gegn sóttvarnabrotum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

TAÍLAND Phra Ajarn Manas, 46 ára 
gömlum munki frá Taílandi, var 
bjargað í gær eftir að hafa verið 
lokaður inni í helli í fjóra daga. BBC 
greinir frá.

Manas fór inn í hellinn síðast-
liðinn laugardag til að stunda hug-
leiðslu en daginn eftir gekk stormur 
með miklum rigningum yfir svæðið 
sem varð til þess að vatnsmagn í 
hellinum jókst og útgönguleiðin 
lokaðist.

Sautján björgunarsveitarmenn 
köfuðu inn í hellinn þar sem þeir 
fundu Manas og komu honum út úr 
hellinum. Hann var við ágæta heilsu 
þrátt fyrir að hafa þurft að kafa tólf 
metra leið út úr hellinum og fékk 
hann aðhlynningu í sjúkrabíl.

Málið minnir óneitanlega á það 
þegar tólf drengir og þjálfari þeirra 
lokuðust inni í helli í Taílandi í níu 
daga árið 2018. – bdj

Var fastur inni í 
helli í fjóra daga

Munkinnn sakaði ekki eftir dvölina 
í hellinum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

DÚBAÍ Þoka sem lagðist yfir Dúbaí 
í Sameinuðu arabísku furstadæm-
unum olli 28 bíla árekstri í gær-
morgun. Ein manneskja slasaðist en 
búið var að vara við erfiðum veður-
skilyrðum á Emirates veginum sem 
tengir Abú Dabí og Dúbaí.

Áreksturinn hófst með tveimur 
bílum en slæm veðurskilyrði gerðu 
það að verkum að næstu bílar sáu 
ekki áreksturinn í tæka tíð til að 
geta stansað. Yfirmaður umferðar-
öryggismála í Dúbaí, Saif Muhair 
Al Mazroui, greindi frá því að 28 
bílar hefðu orðið fyrir skemmdum 
í árekstrinum og að ein kona væri 
slösuð en þó ekki alvarlega. – kpt

Þoka olli fjölda- 
árekstri í Dúbaí

Slæmt veður olli árekstri 28 bíla í 
Dúbaí í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SAMFÉLAG Að setja saman Billy- 
hillu eða Ektorp-sófa getur verið 
skemmtilegt púsluspil fyrir suma 
en andleg þrekraun fyrir aðra.

Samk væmt ný r ri g reining u 
breska miðilsins Houshold Quotes 
eiga Íslendingar langerfiðast með 
að setja saman IKEA-húsgögn og 
láta pirring sinn í ljós á samfélags-
miðlum.

Greiningin var gerð með því að 
skoða orðalag streitu á samfélags-
miðlapóstum merktum IKEA í 
hverju landi. 64 prósent íslenskra 
pósta innihéldu orðalag sem bentu 
til streitu.

Í öðru sæti lentu Ísraelsmenn 
með 50 prósent en f lestar þjóðir 
voru með á bilinu 20 til 30 prósent 
stress. Í Svíþjóð, heimalandi IKEA, 
mældist tæplega 38 prósenta stress 
en lægst mældist það í Suður-Kóreu, 
aðeins tæplega 8 prósent.

Greiningin náði ekki til þeirra 
landa þar sem engin IKEA-búð er 
til staðar. Einnig voru Bandaríkin 
greind eftir fylkjum. Hafnaði Miss-
issippi efst á stresskvarðanum með 
tæplega 49 prósent en Kansasbúar 
voru rólegastir með 24.

Karlar skrifa almennt mun meira 
um IKEA á samfélagsmiðlum en 
konur og  því eru flestir gremjupóst-
arnir frá þeim. Er konur pósta um 
IKEA er stresshlutfallið hins vegar 
ögn hærra en karla, eða 2 prósentu-
stig.

Sófar eru þau húsgögn sem fólk 
sýndi mestu stressviðbrögðin við að 
setja saman. Rétt rúmlega helming-
ur lét gremju sína í ljós á samfélags-
miðlum við að setja saman sófa.

Ekki langt á eftir eru stórir stofu-
skápar, náttborð og vöggur. Auð-
veldara virðist að setja saman litla 
skápa, hægindastóla og skrif borð.

Þrátt fyrir að Íslendingar sýni 
gremju sína heitast allra á sam-
félagsmiðlum má segja að þeir séu 
IKEA-sjúkir. Ísland var eitt af 10 
fyrstu löndunum sem húsgagna-
risinn opnaði verslun í, árið 1981 en 
þá sem litla deild innan Hagkaupa.

Fljótlega f lutti IKEA í Hús versl-
unarinnar þar sem búðin var allt til 
ársins 1994 þegar opnað var í Holta-
görðum í 9 þúsund fermetra rými.

Árið 2006 var núverandi húsnæði 
reist, tæplega 21 þúsund fermetrar 
að stærð, með tveimur veitingastöð-
um, bakaríi og matarbúð. Verslunin 
er í eigu félagsins Hofs sem rekur 
einnig IKEA-verslanir í Eistlandi, 
Lettlandi og Litháen. Var hagnaður 
af íslensku versluninni 210 milljónir 
króna á síðasta ári.
kristinnhaukur@frettabladid.is

IKEA-húsgögn virðast 
flókin fyrir Íslendinga
Samkvæmt greiningu sýna Íslendingar mestu streituviðbrögðin á samfélags-
miðlum við það að setja saman IKEA-húsgögn. Flestir gremjupóstar koma frá 
körlum. Þrátt fyrir þetta hefur IKEA vaxið hratt á Íslandi undanfarna áratugi.

Að setja saman IKEA-húsgögn er misróandi fyrir fólk. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

 Mikið stress kom fram 
við samsetningu sófa en 
minna við skrifborð.

BRASILÍA Um 4.200 manns létust 
af völdum COVID-19 í Brasilíu á 
þriðjudaginn. Daglegur fjöldi lát-
inna af völdum veirunnar  færist 
enn í aukana og hafa nú að minnsta 
kosti 337 þúsund látist af völdum 
veirunnar þar í landi.

Einungis í Bandaríkjunum er 
heildarfjöldi látinna hærri. Jair 
Bolsonaro, forseti Brasilíu, segir að 
aðgerðir í landinu verði ekki hertar. 
„Það verður ekkert útgöngubann 
um land allt,“ sagði Bolsonaro. 
„Herinn okkar mun ekki fara á göt-
urnar til að halda fólki heima hjá 
sér. Frelsið er ómetanlegt.“ – atv

Rúmlega fjögur 
þúsund létust á 
einum degi

Jair Bolsonaro, 
forseti Brasilíu.
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Snyrtivara

Kynningardagar 8. - 14. apríl. 

20% afsláttur
af öllum            vörum

Okkar vinsæla Moisture surge nú fáanlegt  
endurbætt. Olíu-laust gel krem sem veitir  
djúpvirkan raka í allt að 100 klukkustundir, 
jafnvel eftir að þú hefur þvegið andlitið.  
Húðin verður fyllri með heilbrigðum ljóma.

Glæsilegur kaupauki frá                 fylgir* ef keyptar eru                 vörur
fyrir 7.900 kr. eða meira.

*á meðan birgðir endast



Dagskrá:
Venjuleg ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins
Önnur mál

Vakin er athygli á að allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundinum 
með málfrelsi og tillögurétti.
 
Stjórn Gildis–lífeyrissjóðs.

Ársfundur Gildis verður haldinn fimmtudaginn 15. apríl 
klukkan 17:00. Vegna sóttvarnarráðstafana verður fundurinn 
að fullu rafrænn. Nánari upplýsingar á www.gildi.is.

Gildi–lífeyrissjóður 
Rafrænn ársfundur 2021

▪
▪
▪

Lífeyrissjóður www.gildi.is

Fundir með innlendum fjár-
festum vegna áformaðs hluta-
f járútboðs og sk ráningar 

Íslandsbanka á markað munu 
hefjast í næstu viku. Búið er að 
boða meðal annars lífeyrissjóði og 
sjóðastýringarfélög til fundar þar 
sem Birna Einarsdóttur, banka-
stjóri Íslandsbanka, og Jón Guðni 
Ómarsson, fjármálastjóri bank-
ans, ásamt ráðgjöfum munu halda 
frumkynningar fyrir fjárfesta á 
bankanum, samkvæmt heimildum 
Markaðarins.

Þetta er í fyrsta sinn sem slíkir 
fjárfestafundir eru haldnir eftir að 
Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, ákvað að hefja 
formlega sölumeðferð á hlutum í 
Íslandsbanka í lok janúar, en mark-
mið þeirra er meðal annars að fara 
yf ir rekstur bankans, áætlanir 
stjórnenda og leitast eftir sjónar-
miðum f járfesta í aðdraganda 
hlutafjárútboðs.

Áformað er að selja á bilinu 25 
til 35 prósenta hlut í bankanum 
í gegnum útboð og skráningu á 
markað um mitt þetta ár. Bókfært 

eigið fé Íslandsbanka nam 185 
milljörðum í árslok 2020.

Hollenski bankinn ABN Amro er 
stjórnendum Íslandsbanka til ráð-
gjafar við söluna. Bankasýslan, sem 
heldur utan um eignarhlut ríkisins 
í bankanum, réð hins vegar STJ 
Advisors sem sjálfstæðan fjármála-
ráðgjafa vegna hlutafjárútboðsins 
auk þess sem Citigroup, JP Morgan 
og fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka 
voru ráðnir sem leiðandi umsjónar-
aðilar og söluráðgjafar. – hae

Funda með fjárfestum 
vegna útboðs bankans 

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Ís-
landsbanka. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rey n i r G r ét a r s s on , 
stofnandi Creditinfo, 
er kominn í hóp um 
þrjátíu stærstu hlut-
hafa Arion banka eftir 
að hafa keypt drjúgan 

skerf, eða sem nemur fyrir jafnvirði 
um milljarð króna, af þeim tæp-
lega tíu prósenta eignarhlut sem 
vogunarsjóðurinn Taconic Capital 
seldi í bankanum undir lok síðasta 
mánaðar.

Eignarhaldsfélög og ýmsir fjár-
sterkir einstaklingar keyptu meiri-
hluta bréfanna af Taconic, einkum 
í gegnum framvirka samninga hjá 
bönkunum, samkvæmt uppfærð-
um lista yfir alla hluthafa Arion í 
gær, sem Markaðurinn hefur séð. 
Íslenskir lífeyrissjóðir, meðal ann-
ars LSR og Lífeyrissjóður verzl-
unarmanna, og verðbréfasjóðir 
bættu hins vegar við sig samanlagt 
um þriggja prósenta hlut.

Reynir heldur á um 0,5 prósenta 
hlut í gegnum félagið InfoCapit-
al, sem þýðir að hann er á meðal 
stærri einkafjárfesta í bankanum.

Reynir, sem situr í stjórn fjár-
t æk nifélagsins Sa lt Pay, áðu r 
Borgun, seldi um helminginn af 70 
prósenta hlut sínum í Creditinfo 
í liðnum mánuði til bandaríska 
framtakssjóðsins Levine Leitch-
man Capital. Kaupverðið í þeim 
viðskiptum, eins og Markaðurinn 
hefur áður upplýst um, miðaðist 
við að fyrirtækið væri í heild sinni 
metið á um 20 til 30 milljarða og 
má því ætla að virði þess hlutar 
sem Reynir seldi sé allt að 10 millj-
arðar króna.

Taconic Capital, sem var um 
langt skeið stærsti hluthafi Arion 
banka með nærri fjórðungshlut, 
gekk frá sölu á síðustu bréfum 
sínum í bankanum – samtals 9,56 
prósenta hlut – þann 29. mars síð-
astliðinn fyrir samtals tæplega 20 
milljarða króna, en gengið í þeim 
viðskiptum var 120 krónur á hlut. 
Hlutabréfaverðið hefur hækkað 
nokkuð síðan þá og stóð í 126 
krónum við lokun markaða í gær.

Mikið í framvirkum samningum
Eignarhlutur sem bankarnir eru 
skráðir fyrir í Arion banka – Íslands-
banki, Kvika og Landsbankinn – 
hefur nærri tvöfaldast eftir söluna 
hjá Taconic og nemur nú samanlagt 
rétt rúmlega tíu prósentum, eða um 
22 milljörðum króna að markaðs-
virði. Langsamlega stærstur hluti 
þeirra bréfa er vegna framvirkra 
samninga sem bankarnir hafa gert 
við viðskiptavini sína auk þess að 
skiptast á eignarhlutum og veltubók.

Sjóðir í stýringu Akta, sem áttu 
tæplega 0,8 prósenta hlut í Arion 
undir lok síðasta mánaðar, tvöföld-
uðu eignarhlut sinn í bankanum 

og eiga núna rúmlega 1,6 prósenta 
hlut. Þá keypti fagfjárfestasjóður-
inn Algildi fyrir jafnvirði um 500 
milljóna króna en sjóðir í stýringu 
rekstrarfélaga, eins og Íslands-
sjóðum, Landsbréfum og Kviku 
eignastýringu, bættu hins vegar 
minna við sig.

Tveir nýir erlendir fjárfestar bætt-
ust við hluthafahóp Arion banka í 

liðnum mánuði, samkvæmt hlut-
hafalistanum sem Markaðurinn 
hefur séð. Það eru sjóðastýringar-
félögin Quaero Capital, sem er með 
höfuðstöðvar í Sviss og með eignir í 
stýringu að fjárhæð um 2,6 milljörð-
um evra, og FundPartner Solutions 
en þau eiga hvort um sig liðlega 2 
milljónir hluta að nafnverði í Arion 
banka, eða sem jafngildir um 250 
milljónum króna að markaðsvirði.

Erlendir fjárfestar horfnir
Eignarhlutur erlendra fjárfesta 
í Arion banka hefur hins vegar 
hríðfallið á undanförnum mán-
uðum og misserum, einkum vegna 
sölu Taconic og þar áður Sculptor 
Capital, en í ársbyrjun 2020 nam 
samanlagður hlutur þeirra í bank-
anum um 50 prósentum. Í dag eiga 
erlendir fjárfestar hins vegar vel 
undir 5 prósentum. Á sama tíma 
hefur meðal annars eignarhlutur 
íslenskra lífeyrissjóða tvöfaldast 

yfir sama tímabil en samanlagður 
hlutur þeirra – Gildi, Lífeyrissjóðs 
verzlunarmanna og LSR eru þar 
langsamlega stærstir – stendur nú í 
um 45 prósentum.

Fjárfestingafélagið Stoðir er eftir 
sem áður með tæplega fimm pró-
senta hlut í Arion banka og þá á 
félagið Hvalur, sem er stýrt af Krist-
jáni Loftssyni, rúmlega 2,1 prósents 
hlut. Til viðbótar við Reyni eru aðrir 
stórir einkafjárfestar í hluthafa-
hópi Arion – allir samt með nokkuð 
minna en eins prósents hlut – meðal 
annars félögin Mótás, í eigu Berg-
þórs Jónssonar og Fritz Hendriks 
Berndsen, Bóksal, í eigu Boga Þórs 
Siguroddssonar og Lindu Bjarkar 
Ólafsdóttur, Eignarhaldsfélagið VGJ 
og Þarabakki, sem er í eigu Daníels 
Helgasonar.

Hlutabréfaverð Arion hefur 
hækkað um liðlega 33 prósent frá 
áramótum og markaðsvirði bank-
ans er nú um 218 milljarðar króna.

Reynir kaupir í Arion fyrir milljarð 
Stofnandi Creditinfo bætist við hluthafahóp bankans eftir stóra sölu bandaríska sjóðsins Taconic um mánaðamót. Fjársterkir ein-
staklingar og eignarhaldsfélög, einkum í gegnum framvirka samninga hjá bönkunum, halda áfram að auka við hlut sinn í Arion. 

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Hlutabréfaverð Arion banka hefur hækkað um liðlega 33 prósent frá áramótum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Reynir Grétars-
son, stofnandi 
Creditinfo. 218

milljarðar er markaðsvirði 
Arion banka í dag. 

MARKAÐURINN
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

Rnr. 431430

Rnr. 431030 

Rnr. 130331 

TILBOÐ!
990.000 kr.

TILBOÐ!
1.890.000 kr.

TILBOÐ!
2.190.000 kr.

TILBOÐ!
1.890.000 kr.

TILBOÐ!
1.490.000 kr.

TILBOÐ!
1.990.000 kr.

TILBOÐ!
2.390.000 kr.

TILBOÐ!
1.090.000 kr.

TILBOÐ!
1.790.000 kr.

TILBOÐ!
890.000 kr.

TILBOÐ!
2.890.000 kr.

TILBOÐ!
1.890.000 kr.

TILBOÐ!
 990.000 kr.

TILBOÐ!
990.000 kr.

TILBOÐ!
4.490.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

12.011 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

22.600 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

26.130 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is.
Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalána frá lykill.is er breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

TOYOTA Yaris Live
Nýskr. 08/19, ekinn 49 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.190.000 kr.

RENAULT Captur Zen
Nýskr. 02/18, ekinn 79 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.890.000 kr.

RENAULT Clio Zen Sport Tourer
Nýskr. 06/18, ekinn 35 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000 kr.

KIA Rio LX
Nýskr. 04/16, ekinn 95 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.390.000 kr.

NISSAN Micra Tekna Bose
Nýskr. 1 1/17, ekinn 19 þ.km,
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.290.000 kr.

HYUNDAI i30 Classic
Nýskr. 03/19, ekinn 82 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.590.000 kr.

RENAULT Megane IV Zen 
Nýskr. 06/18, ekinn 34 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.890.000 kr.

HYUNDAI i10 Comfort
Nýskr. 05/17, ekinn 63 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.390.000 kr.

NISSAN Pulsar Acenta 
Nýskr. 03/18, ekinn 53 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.290.000 kr.

FORD B-Max 
Nýskr. 01/13, ekinn 79 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.190.000 kr.

BMW i3 Rex 94ah 
Nýskr. 11/17, ekinn 66 þ.km,
rafmagn/bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000 kr.

KIA Soul Luxury 27 kwh 
Nýskr. 03/16, ekinn 60 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000 kr.

RENAULT Clio Life
Nýskr. 06/17, ekinn 75 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.190.000 kr.

DACIA Sandero
Nýskr. 03/18, ekinn 72 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.290.000 kr.

RENAULT Trafic 9 manna Lux
Nýskr. 05/19, ekinn 20 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 4.990.000 kr.

Rnr. 147805

Rnr. 130355 

Rnr. 147483 

Rnr. 110635

Rnr. 147568

Rnr. 147459

Rnr. 392704

Rnr. 130357

Rnr. 147714

Rnr. 110814

Rnr. 431161

Rnr. 147009

22.600 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

17.894 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

23.777 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

28.483 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

13.187 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

21.424 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

10.834 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

34.367 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

22.600 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

12.011 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

12.011 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

53.192 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
200.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.
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íl
a

la
n

d
 1

5
t

il
b

o
ð

s
 5

x
3

8
 8

 a
p

rí
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Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Við erum í spjallfæri
á www.bilaland.is

Kynntu þér
úrvalið á 
tilboðsbílum
www.bilaland.is

Ástandsskoðun Mikið úrvalFjármögnun á staðnum

Á NOTUÐUM BÍLUM
TILBOÐ

ALLT AÐ600.000 kr.AFSLÁTTUR!



Á Íslandi er fjöldi dyngja sem myndast 
hafa í hægfara flæðigosum þar sem 
lítt sprengivirk og þunnfljótandi 
1.000-1.200 gráðu heit kvika streymir 
upp um miðlægt gosop. Dyngjur eru 
fagurlega formaðar og líkjast skildi 

á hvolfi þar sem halli jarðlaga er oftast í kringum 
6-8 gráður. Stærst íslenskra dyngja er Trölladyngja 
í Ódáðahrauni en Skjaldbreiður (1.060 m) upp af 
Þingvallavatni er lítið minni. Báðir þessir eldskildir 
eru hálfgerð peð í samanburði við stærstu dyngjur 
jarðar á Hawaiieyjum sem teygja sig í allt að 4 kíló-
metra hæð yfir sjávarmál, eða Ólympusfjall á Mars 
sem er stærsta dyngja og eldfjall sólkerfis okkar, 25 
kílómetra há og 600 kílómetra breið.

Skjaldbreiður er talinn um 9.000 ára gamall og 
myndaðist sennilega í einu gosi sem gæti hafa staðið 
í 50-100 ár. Hann hefur veitt óteljandi listmálurum 
okkar og skáldum innblástur, enda staðsetningin 
norðvestur af Þingvallavatni einstök. Þegar skáldið 
og náttúrufræðingurinn Jónas Hallgrímsson var 
þarna á ferð 1841 orti hann kvæði sem hann nefndi 
Fjallið Skjaldbreið, sem líkt og málverk Ásgríms 
Jónssonar og Kjarvals hafa gert fjallið ódauðlegt.

Fanna skautar faldi háum,
fjallið, allra hæða val;
hrauna veitir bárum bláum
breiðan fram um heiðardal.
Löngu hefur Logi reiður
lokið steypu þessa við.
Ógna-skjöldur bungubreiður
ber með sóma rjettnefnið.

Ganga á Skjaldbreið telst ekki tæknilega erfið en 
endalausar hraunbreiður geta tekið á, ekki síst and-
lega. Þess vegna er tilvalið að sigra þennan bungu-
breiða skjöld í vorsnjó á ferðaskíðum. Algengasta 
gönguleiðin er um 10 kílómetrar báðar leiðir og 
liggur beint í suður frá gíghólnum Hrauk (605 m), en 
komast má að honum af Skjaldbreiðarvegi (F338), 
línuvegi sem tengir Uxahryggjarleið og Haukadals-
heiði. Vetur og vor er línuvegurinn lokaður og þá 
má komast á snjó við upphaf línuvegarins vestan 

megin. Efst á Skjaldbreið er gaman að berja 
300 metra breiðan gíginn augum en stór-
kostlegast er útsýnið yfir að Þórisjökli, 

Hlöðufelli, Oki, Botnssúlum og Þing-
vallavatni. Þarna geta allir tekið undir 

með Jónasi Hallgrímssyni sem í áður-
nefndu kvæði kallaði Skjaldbreið 

með réttu „allra hæða val“.

Bungubreiður 
ógna-skjöldur

Skjaldbreiður er frægasta dyngja á Íslandi og sú næststærsta. Það var Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur, sem gekk fyrstur manna svo vitað sé á fjallið sumarið 1792. MYND/ÓMB

Skjaldbreiður, vatnslitamynd frá 1922 eftir Ásgrím Jónsson í eigu Listasafns Íslands, birt með leyfi safnsins. 

Hópur ferðaskíðafólks kastar mæðinni við toppgíg Skjaldbreiðs. Hlöðufell í fjarska. MYND/ÓMB

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari
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Ólafur Tómas Guðbjartsson fluguveiðimaður ferðast um landið okkar og leiðir áhorfendur um töfraheim 
silungsveiðinnar. Hann heimsækir fjölmörg ólík veiðisvæði og snertir á öllum grunnatriðum 
fluguveiðinnar ásamt flóknari hugrenningum ss. um klak skordýra og ýmislegt annað sem 
viðkemur veiðinni sjálfri.

Í KVÖLD

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 

Lægra verð á Stöð 2 & Stöð 2+ saman

Dagbók Urriða



Frá degi til dags

Halldór

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon  FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Björn Víglundsson  RITSTJÓRI: Jón Þórisson jon@frettabladid.is,  FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@frettabladid.is  
 Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is, Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is  MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í 
gagnabönkum án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is  HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is  MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is   
LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Náttúran 
ætlar ekki að 
taka þeim 
átroðningi 
þegjandi og 
sýnir ofsa-
fengin 
viðbrögð.

 

Í hnotskurn 
snýst 
munurinn 
um sérak-
reinar eða 
forgangsak-
reinar og 
fjölda 
stoppa.

Dag hvern þylja fréttastofur víða um 
heim upp COVID-tölur dagsins og í 
þær er rýnt af stakri nákvæmni af alls 
kyns sérfræðingum. Aðrar fréttir falla 
að mestu í skuggann, meira að segja 
fréttir sem eiga afar brýnt erindi við 

allt mannkyn. Þannig hefur baráttunni gegn lofts-
lagsbreytingum verið ýtt til hliðar. Henni er víst ætlað 
að bíða enn um sinn. Flestum ætti þó að vera ljóst að 
þjóðir heims hafa ekki efni á að sýna viðbragðs- og 
skeytingarleysi í loftslagsmálum. Þar er mannkynið 
að falla á tíma.

Ein og ein frétt birtist vissulega um loftslagsvána, 
en ekki fyrr en búið er að fara vel og vandlega yfir 
COVID-ástandið. Fyrir ekki löngu síðan birtist frétt 
á BBC um að hið gríðarlega magn af andlitsgrímum 
sem notaðar eru um allan heim sé alvarlegt bakslag 
í baráttunni gegn mengun. Þessi frétt var endurflutt 
nokkrum sinnum af áhyggjufullum fréttaþul en hvarf 
svo því nýrri og „mikilvægari“ fréttir þurftu að komast 
að. Svipuð örlög hlaut hrollvekjandi frétt um skelfi-
lega skógareyðingu víða um heim, bæði skóga sem 
menn ryðja af fullkomnu miskunnarleysi og skóga 
sem eyðast af völdum loftslagsbreytinga. Frétt um 
að sjö milljónir manns, að minnsta kosti, deyi árlega 
vegna loftmengunar er ógnvænleg en týnist innan um 
tölur um dauðsföll vegna COVID. Skelfilega dapurleg-
ar eru einnig fréttir um hrun í fjölbreytni lífríkisins. 
Ekki er þó talið mögulegt að bregðast snöfurmannlega 
við þessum illu tíðindum. COVID skyggir á allt annað, 
meira að segja hræðilegar fréttir eins og þessar.

Loftslagsbreytingar eru að kalla hörmungar yfir 
mannkynið. Æ erfiðara verður að snúa þeirri þróun 
við. Hugsanlega er það einfaldlega orðið of seint og 
þar getur mannkynið engum um kennt nema sjálfu 
sér. Það er þó enn mögulegt að draga úr þessari þróun 
og minnka skaðann, en það er kapphlaup við tímann. 
Þegar markmiðin eru síðan sett við ár sem eru óra-
fjarri, eins og 2050 og 2070, þá er auðvelt að fyllast 
vonleysi og hugsa sem svo að baráttan sé töpuð.

Allir einstaklingar hljóta að þekkja það að hafa ein-
hvern tímann staðið frammi fyrir vandamáli og óskað 
þess að það myndi hreinlega hverfa. Óskhyggjan sem 
læðist inn í heilabúið er: „Þetta er óþægilegt mál sem 
ég vil ekki taka á. Ef ég læt eins og það sé ekki til þá 
hverfur það kannski.“ Hin nöturlega staðreynd er sú 
að ef þessi leið er farin þá vefur vandamálið upp á sig 
og belgist út. Rétta leiðin var aldrei að hlaupa í felur. 
Það sama á við í umhverfismálum, það að fresta því að 
taka á vandanum er ávísun á enn frekari hörmungar – 
og eru þær þó nægar fyrir.

Mannkynið hefur lagt umhverfið undir sig í þeirri 
trú að það sé drottnari jarðarinnar og náttúran sé 
þögul og auðsveip og það geti gert við hana það sem 
því sýnist. Náttúran ætlar ekki að taka þeim átroðn-
ingi þegjandi og sýnir ofsafengin viðbrögð. Hún and-
mælir og berst af krafti í miðri eyðingu. Þótt ekki væri 
nema sjálfs sín vegna ætti mannkynið að taka mark á 
þeim viðbrögðum.

Að falla á tíma

Áhugasamir hafa eflaust ekki farið varhluta af 
deilunum um Borgarlínu og Lite-BRT útgáfuna 
sem nefnd hefur verið Léttlína. Í hnotskurn 

snýst munurinn um sérakreinar eða forgangsakreinar 
og fjölda stoppa. Borgarlínan (Full Service BRT) setur 
lágmarksferðatíma í forgang með því að hafa langt á 
milli stoppa eftir langri leið sérakreina. Léttlína setur 
áhersluna á háa ferðatíðni með blöndu af sér- og for-
gangsakreinum og snjallljósastýringu til að stytta 
ferðatíma og fleiri vögnum með stutt á milli stoppa á 
útbreiddara leiðaneti. En markmiðið er það sama: bæta 
þjónustu almenningssamgangna og fjölga farþegum, 
bráðnauðsynlegt verkefni, þó veðmálið sé ólíkt.

Þeir sem veðja á Borgarlínu veðja líka á að ferðatím-
inn skipti tilvonandi farþega mestu máli, þeir sem veðja 
á Léttlínu veðja á að aðgengi (fjöldi stoppa) og tíðni 
skipti mestu máli. Í borgum þar sem báðar útgáfurnar 
má finna hafa rannsóknir sýnt að farþegar telja þetta 
jafngóða kosti en að ferðatíðnin skipti farþega mestu 
máli og næst fjöldi stoppa, þó stuttur ferðatími sé líka 
mikilvægur. Nýleg rannsókn á forspárnákvæmi BRT 
verkefna í Bandaríkjunum sýndi að þó kostnaðarspár 
reyndust sæmilega nákvæmar, þjáðust notkunarspár 
af mikilli bjartsýnisskekkju. Önnur rannsókn sýndi að 
notkun BRT í borgum í Norður-Ameríku af sambæri-
legri stærð og höfuðborgarsvæðið, var einungis um 
2-5% en flakkaði frá 2-17% þegar þjónustusvæðið náði 
rúmlega tveimur milljónum manna. Sú borg sem sýndi 
besta árangurinn miðað við höfðatölu hafði brugðið af 
sporinu með því að hafa ekki meira en 400 metra milli 
stoppa, þá á kostnað ferðatímans, ólíkt hefðbundnum 
BRT leiðarkerfum og Borgarlínu.

Fyrir vikið er erfitt að slá Léttlínu út af borðinu 
enda tekur það 3-4 sinnum styttri tíma og minna fé að 
byggja og reka Léttlínu en Borgarlínu þó hún skili sama 
árangri fyrir upplifun farþega. En ljóst er að árangur 
þessa verkefnis mun ráðast af því hvort markmiðið 
sé að hugur farþega stýri ákvarðanatökunni eða að 
ákvarðanatakan byggi á því að stýra hugum farþega.

Ákvarðanir stýrist af 
farþegum, ekki öfugt

Ragnhildur 
Alda M.  
Vilhjálmsdóttir
varaborgarfull-
trúi Sjálfstæð-
isflokksins í 
Reykjavík

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

88,4%
*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des 2020

Logandi þinghelgi
Twitter-viðbrögð fólks við 
ferð vinstri grænu og jarð-
fræðimenntuðu þingsetanna 
Ara Trausta Guðmundssonar 
og Steingríms J. Sigfússonar á 
gosstöðvarnar í fyrradag sýndu 
að með henni komu þeir við 
kvikuna í mörgum. Sóley Tómas-
dóttir bar í tísti vísindaferð 
þingmannanna saman við innlit 
ráðherra á meinta sölusýningu. 
Óskar Steinn Ómarsson velti 
því upp hvort 40 ára gamlar BA-
gráður í jarðfræði dygðu til þess 
að skilja hafrana frá sauðunum 
og Stjörnu-Sævar sagði fullkom-
lega óþolandi að svæðið væri 
lokað sumum en ekki öðrum.

Að gefnu tilefni
Ari Trausti greip til varna 
á Facebook enda hefði sím-
skeytastíll Twitter með sín 
280 slög hrokkið skammt þar 
sem varnarfærslan „Af gefnu 
tilefni“ lagði sig á 1.790 slög 
með bilum en þar þótti honum 
f ljótfærnin grass era auk þess 
sem skilningur fólks á störfum 
hans gengur víst stundum fram 
af honum. „Í vísindaskyni“ 
þurfi ekki eingöngu að tákna 
mælingar og beinar rannsóknir 
og hann hafi verið að af la gagna 
fyrir bók sem er í vinnslu og að 
skoða „vettvanginn með augum 
vísindamannsins“ til þess að 
geta fylgt eftir þingsályktun. Svo 
rétt aðeins sé tæpt á fjölmörgum 
erindum Ara Trausta við Fagra-
dalsfjall. toti@frettabladid.is
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Freyja Eilíf Draumland, myndlistar- og spákona, býður fylgjendum sínum á Instagram upp á ókeypis spádóma í næstum því beinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Listamenn eru í raun spámenn
Freyja Eilíf Draumland hefur starfað sem myndlistarkona undanfarin ár en hún stofnaði 
Skynlistasafnið árið 2019. Freyja Eilíf hefur sótt námskeið í heilun og skyggni og á Skyn-
listasafninu blandar hún samtímalistsköpun saman við yfirnáttúrulegar athafnir. 2

Fólk nýtur útivistar í vetrarfötum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Samkvæmt upplýsingum frá 
Veðurstofu Íslands var veturinn 
2020-2021 tiltölulega hlýr og þurr, 
og var óvenju snjólétt, sérstaklega 
suðvestanlands. Meðalhitinn í 
Reykjavík var tæplega einni gráðu 
hærri en meðalhiti sömu mánaða 
síðustu þriggja áratuga.

Alhvítir dagar þessa fjóra 
mánuði í Reykjavík voru ekki 
nema níu sem er 38 dögum færra 
en meðaltalið frá 1991-2020. Það 
er því ekki að undra að margir hafi 
velt því fyrir sér hvort veturinn 
hafi hreinlega gleymt að mæta á 
suðvesturhorn landsins að þessu 
sinni. Fólk fylltist jafnvel bjart-
sýni og setti vetrarfötin í geymslu 
og dró fram léttari yfirhafnir því 
vorið var mætt óvenju snemma.

Páskahretið mætt
En páskahretið er mætt, síðustu 
daga hefur snjóað í borginni og 
því skynsamlegt að draga aftur 
fram vetrarfötin og njóta þessara 
síðustu daga vetrar en þeim er 
spáð köldum þessa vikuna um allt 
land. 

Þrátt fyrir að sumardagurinn 
fyrsti komi eftir tvær vikur er lík-
legt að það sé ögn lengra í sumarið. 
Það er að segja, daga þar sem dugar 
að ganga um í léttum sumarfötum. 
Það getur verið freistandi að pakka 
vetrarúlpunni niður og skipta 
henni út fyrir léttan jakka þegar 
komið er fram í apríl. En það er 
um að gera, úr því að snjórinn og 
frostið hafa heilsað höfuðborgar-
búum, að gera það besta úr því og 
njóta síðustu daga vetrarins og 
birtunnar frá snjónum í hlýjum 
vetrarfatnaði. Sumarið kemur von-
andi áður en langt um líður.

sandragudrun@frettabladid.is

Snjóléttur vetur

mailto:sandragudrun@frettabladid.is


og heldur þessu innan einhverra 
marka,“ útskýrir Freyja Eilíf.

Freyja segist hafa verið að spá 
fyrir fólki bak við luktar dyr í 
dálítinn tíma en þetta er í fyrsta 
sinn sem hún dregur gluggatjöldin 
frá á þennan hátt.

„Það er ákveðin yfirlýsing hjá 
mér að framkvæma þetta svona. 
Það hefur verið gert lítið úr skyggni 
sem kerlingarhjali yfir kaffibolla og 
hlegið að hvers kyns næmi sem nær 
út fyrir líkamlegar þarfir. Andinn 
eða hugurinn hefur verið skilinn út 
undan í sögu okkar sem einkennist 
af því að líkamlegur þrældómur og 
andleg viðvera öðrum til þjónustu 
sé hin æðsta dyggð. Við höfum 
reynslu af samfélagi sem einskorð
ast við líkamlegt strit og við búum 
í slíku samfélagi. Það þarf ekki 
annað en að líta í kringum sig til að 
sjá hversu miklu er ábótavant. Bara 
á mínu lífskeiði höfum við tekið 
stór þroskaskref sem tilfinninga
verur og það er ekki seinna vænna 
að bæta vitundinni inn í það mengi. 
Ef við styrkjum okkar innri nátt
úru, setjum mark vitundarinnar 
hærra og byggjum brú milli andans 
og líkamans, þá trúi ég að sam
félagið okkar muni breytast til hins 
betra,“ segir Freyja Eilíf.

„Ég vil leggja mitt á vogarskál
arnar í því ferli og ég geri það með 
mínum verkfærum sem eru þessi. 
Þetta er mitt framlag til samfélags 
á furðulegum umbreytingatímum. 
Mig langar að veita innsýn í það 
hvernig má sækja sér aukinn kraft 
og skýrari meðvitund og á sama 
tíma hljóta uppreist æru sem yfir
náttúruleg vera. Spádómslestrarnir 
verða svo heimild sinnar tegundar 
um meðvitund okkar sem verur, í 
jarðlíkama sem rennur út á tíma. 
Til gagns, en líka til gamans. Mig 
grunar að einn daginn muni það 
þykja mjög furðulegt, að það hafi 
verið sérstaklega tekið fram að 
sumt fólk væri andlegt. Eins og 
það væri sérstaklega tekið fram að 
maður sé líkamlegur, eins og það 
sé ekki augljóst að við séum holdi 
klædd.“

Yfirnáttúruleg list
Freyja lærði myndlist í Lista
háskóla Íslands og hefur starfað 
sem myndlistarkona undan
farin ár. Auk þessu hefur hún sótt 
námskeið í heilun og skyggni 
í Reykjavík, verið meðlimur í 
seiðkonuhring í Kaliforníu og 
var í árslangri starfsþjálfun hjá 
amerískum sjaman árið 2019. 
Á Skynlistasafninu sem Freyja 
stofnaði árið 2019 vefur hún sam
tímalistsköpun saman við yfir
náttúrulegar athafnir á listrænum 
forsendum.

„Skynlistasafnið inniheldur 
sýningarsal þar sem settar hafa 
verið upp samsýningar á völdum 

verkum listamanna, sem og 
athafna og vinnustofurými fyrir 
sjálfa mig, en þar tek ég líka á móti 
fólki sem vill sækja sér yfirskilvit
lega þjónustu. Ég er annars vegar 
myndlistarkona sem vinnur verk 
út frá yfirskilvitlegum leiðum 
og hins vegar milligöngumaður 
andlegrar þjónustu sem er fram
kvæmd á listrænan hátt en svo 
hef ég líka verið að miðla verkum 
annarra listamanna með því að 
reka sýningarrými á þessum stað 
í Þingholtunum núna í sex ár, en 
það hét áður Ekkisens.“

Aðspurð að því hvort spádómar 
tengist myndlistinni segir Freyja 
Eilíf að uppruna myndlistar megi 
rekja til handverks og mynd
lýsingar sagnfræðilegra spádóma 
og trúarathafna.

„Myndlistin vex svo úr þeim far
vegi og verður spádómur í eðli sínu 
sjálf, samferða hugmyndaþróun 
okkar mannanna í veröldinni eða 
á fremsta oddi hennar. Þannig 
verða listamenn spámenn að mínu 
mati, á ófyrirsjáanlegan hátt, hvort 
sem þeir ætla sér það eða ekki, 
hvort sem þeir eru frumkvöðlar 
eða innblásnir fylgjendur annarra 
listamanna,“ útskýrir hún.

„Stundum er sagt er að samtíma
list sé leiðandi afl en hún er líka 
fylgjandi afl, myndrænn hug
myndaheimur sem við speglum 
okkur í og hefur áhrif á okkur með 
samtali okkar við lífið. Þannig 
endurspeglar samtímalist hvert 
samfélag fyrir sig, meðvitund þess 
og sögu. Þessu má líka lýsa sem 
blæbrigðum og tískustraumum 
og þeir listamenn sem listasagan 
er skrifuð eftir, hafa allir á ein
hverjum tímapunkti unnið á móti 
meginstraumum. Svo breytast 
straumarnir og hugmyndaheimur 
þeirra sem starfa utan við almenna 
sköpun fær útbreiðslu og listræna 
senan fylgir og verður á endanum 
hluti sögunnar.

Núna hefur í þó nokkurn tíma 
verið ákveðið tabú innan aka
demíunnar og æðri liststofnana 
að blanda þessu saman, yfirskil
vitlegu næmi og listsköpun. Það 
endurspeglar samfélagslega hætti 
okkar sem eru hannaðir að mestu 
leyti utan um jarðneskar þarfir, 
þessa gjá sem ríkir milli þess jarð
neska og andlega og þeirri kúgun 
sem henni fylgir á minnihluta
hópum.“

Búum öll yfir næmi
Freyja Eilíf segist vilja sameina 
þetta tvennt í sinni listsköpun af 
persónulegum ástæðum en einnig 
af því hún segir að það sé í grunn
inn þjóðernishyggja sem og kúgun 
á minnihlutahópum sem veldur 
því að næmi og yfirskilvitleiki eru 
forboðin í samfélaginu.

„Ég vil vinna gegn því en ekki 
með því. Það er ekkert langt síðan 
fólk var brennt á báli eða smánað 
fyrir kunnáttu sem valdefldi það 
og þjóðflokkum útrýmt sem og 
bannað að iðka andlega vinnu sína 
og helgisiði, en það síðarnefnda 
er enn þá í gangi víða. Þó að hér á 
landi hafi mestmegnis karlmenn 
verið aflífaðir fyrir fjölkynngi, þá 
var það nýlendumiðuð og kristin 
herferð gagnvart okkar uppruna
legu menningu, útrýmingarhyggja. 
Í þessari menningarlegu yfirtöku 
má segja að einstaklingar hafi verið 
sviptir sínu andlega valdi, yfir
ráðum yfir eigin vitund og þar af 
leiðandi fjarlægst sitt eigið næmi. 
Listnám og listsköpun er eitt af því 
sem veitir einstaklingum færi á 
að skapa tengingu við sitt andlega 
umráð og mér finnst steinliggja að 
vinna gagngert með þessa tvo þætti 
saman í minni vinnu,“ segir hún.

Aðspurð að því hvort hún hafi 
fæðst með spádómsgáfu segir 
Freyja Eilíf að hún hafi fæðst með 
orku sem var opin á óhefðbundinn 
hátt.

„Þegar ég var yngri fékk ég 
þó bara myndir af framtíðinni í 
gegnum kosmíska brandara, til 
dæmis: „Við næsta götuhorn liggur 
bananahýði á gangstéttinni.“ Það 
tók mig tíma að komast á á þann 
stað að ég gæti miðlað einhverjum 
upplýsingum til annarra og sá 
lærdómur fólst í tilfinningalegum 
og félagslegum þroska, skilningi 
á mörkum mínum og annarra 
sem og tjáningu á töluðu máli. Ég 
er auðvitað enn þá að læra þetta, 
eins og allt annað í þessu lífi,“ segir 
Freyja Eilíf og bætir við að lokum:

„Annars held ég að við menn
irnir búum allir yfir einhvers 
konar næmi og það sé okkur eðlis
lægt, það hafi bara orðið hornreka 
í þessari samfélagsgerð sem við 
höfum hannað. Síðan erum við 
auðvitað misjöfn og hver og einn 
þarf að læra að finna og þekkja sitt 
eigið næmi. En það leggja það auð
vitað ekki allir fyrir sig.“

Þessa dagana býður Freyja Eilíf 
upp á gefins spádómslestra í raf
rænni útsendingu frá Skynlista
safninu. Þetta verður næstum bein 
útsending, með einnar mínútu töf 
svo hægt verði að birta spádómana 
með enskum texta.

„Ég bið fólk að leggja inn 
spurningu í gegnum skilaboð og gef 
því svo á móti númerið sem það er 
í röðinni en mér reiknast til að ég 
geti tekið 15 lestra á viku.  Þannig 
passa ég líka upp á nafnleynd í 
sjálfum lestrinum, þótt hann sé 
birtur opinberlega ásamt spurn
ingunni, því ég númera lestrana í 
birtingu. Myndskeiðin af spádóms
lestrunum eru 24 klukkustundir 
í myndskeiðasögunni á síðunni 
minni og svo vista ég þau líka, svo 
að hægt sé að skoða alla lestrana frá 
upphafi í skipulögðum og númer
uðum dálkum. Ég hef beðið fólk um 
að deila plakati frá mér á móti sem 
auglýsir spádómslestrana, svo ég sé 
ekki einungis að lesa fyrir fólk sem 
ég þekki. Það virðist virka vel, því 
það takmarkar líka eftirspurnina 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun@
frettabladid.is 

Freyja Eilíf vill sameina myndlistina og yfirskilvitlegt næmi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Freyja hefur 
átt tarotspil í 
mörg ár. Hún 
uppgötvaði 
snemma að 
hún skynjaði 
heiminn á 
óhefðbundinn 
hátt. 
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Á skömmum tíma 
hefur mikil breyt-

ing átt sér stað á fatavali 
mínu. Ég vil ekki sjá 
þröng föt í dag!

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn@ 
torg.is

Lína er þrítug að aldri, lærður 
förðunarfræðingur, stílisti og 
einkaþjálfari og kann vel að flétta 
þessum fræðum saman með góðri 
útkomu. Útgeislun hennar smitar 
frá sér og hún kann svo sannarlega 
að laða að sér fólk með sinni fal-
legu framkomu. Einnig rekur hún 
sitt eigið fyrirtæki og nýtur sín á 
þeim vettvangi.

Skósjúk eins og amma var
„Ég vinn við samfélagsmiðla og rek 
eigið fyrirtæki. Ég er að hanna og 
selja æfingafatnað og hversdags-
fatnað undir vörumerkinu Define 
The Line Sport. Ég er einnig að 
læra viðskiptafræði með áherslu á 
markaðsmál og samfélagsmiðla.“ 
Listrænir hæfileikar Línu Birgittu 
skína í gegnum hönnun hennar 
og koma sér vel í öllu því sem hún 
tekur sér fyrir hendur, meðal ann-
ars í vinnu hennar við samfélags-
miðla. Lína Birgitta spáir mikið í 
allt sem tengist tísku á einn eða 
annan hátt. 

„Mitt helsta áhugamál er að 
ferðast og allt sem tengist tísku. Ég 
hef lengi haft áhuga á fötum, skóm 
og fylgihlutum en ætli mitt helsta 
áhugamál í þeim efnum séu ekki 
skór í dag. Það má segja að ég sé 
skó-sjúk eins og amma mín var.“

Vill ekki sjá þröng föt í dag
Lína segist ávallt hafa haft skoðun á 
því hvernig fötum hún vilji klæðast. 
„Það má segja að ég hafi alltaf haft 
skoðun á þeim fötum sem ég hef 
viljað vera í. En það hefur mikil 
breyting átt sér stað á fatavali mínu 
á skömmum tíma. Ég vil ekki sjá 
þröng föt í dag!“

Hvernig myndir þú lýsa fatastíl 
þínum?

„Afslappaður, þægilegur og 
töff. Mér finnst mjög mikilvægt 
að klæðast því sem manni finnst 
þægilegt og fílar sig í, annars ber 
maður sig illa.“

Lína Birgitta elskar að vera í víðu 
að ofan og þrengra að neðan. 

„Ég elska „halter-neck“ snið á 
bolum og skyrtum, það fer mér 
extra vel.“

Dolfallinn aðdáandi Louis 
 Vuitton og Victoriu Beckham
Þegar Lína Birgitta er spurð hvort 
hún eigi sína uppáhalds flík í dag 
stendur ekki á svari. 

„Í augnablikinu er það nýjasta 
peysan frá Define The Line Sport. 

Töffaralegur og afslappaður stíll Línu Birgittu

Lína Birgitta 
fílar sig vel í 
víðu að ofan 
og þröngu að 
neðan. Hér í 
víðri, þægi-
legri peysu sem 
nýtur sín vel við 
þröngar buxur. 
Hún er hrifin 
af hvers kyns 
höfuðbúnaði og 
barðahatturinn 
klæðir hana vel. 
Fjær sést hvað 
töffaralegur 
og afslapp-
aður íþróttastíll 
klæðir Línu 
Birgittu vel. 
Hún klæðist 
kósí fötum, 
hvítum striga-
skóm og með 
derhúfu sem 
toppar útlitið. 
MYNDIR/STEFÁN 
JOHN TURNER

Lína Birgitta vill 
að sér líði vel í 
fatnaðinum og 
að hann þrengi 
ekki að en um 
leið sé hann 
smart. Hún er 
hrifin af fylgi-
hlutum og hér 
toppa fylgihlut-
ir heildarútlitið, 
sólgleraugun og 
veskið frá Louis 
Vuitton setja 
punktinn yfir 
i-ið.

Gallabuxur og strigaskór koma sterkt inn hjá Línu Birg-
ittu og víðar opnar kápur undirstrika frelsið. 

V-hálsmál gerir mikið fyrir stílinn og hálsmenið nýtur 
sín vel. Kasmírbrún kápan á vel við ljósa og dökka liti.

Lína Birgitta Sigurðardóttir 
hefur vakið mikla athygli fyrir 
fallegan og smekklegan klæða-
burð sinn og er vinsæl í hlutverki 
sínu sem áhrifavaldur.

Hún er bæði kósí og mjög töff. 
Síðan eru það sneakers-skórnir 
mínir frá Alexander McQueen og 
Dolce&Gabbana, þeir eru geggjaðir 
við allt.“

Áttu þinn uppáhalds hönnuð?
„Ég er dolfallinn Louis Vuitton 

aðdáandi og lít mikið upp til 
Victor iu Beckham.“ 

Þau tískuvörumerki sem heilla 
Línu Birgittu mest eru Louis 
Vuitton, Alexander McQueen og 
Balenciaga.

Heillast mest af hvítum striga-
skóm með þykkum botni
Þegar kemur að litavali, fylgir þú 
tískustraumunum hverju sinni eða 
áttu þér þína uppáhalds liti sem þér 
finnst klæða þig best? 

„Ég er mjög beisik þegar kemur 
að litavali. Ég elska svartan, gráan, 
hvítan og brúnan. Þessir litir 
eru alltaf beisik og maður getur 
poppað þá upp með áberandi 
fylgihlutum í lit.“ 

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

„Hvítir strigaskór með þykkum/
grófum botni. Ég fæ ekki nóg af 
þeim.“ 

Þeir fylgihlutir sem Línu Birgittu 
finnst vera ómissandi í dag eru 
fallegt veski, góður trefill og sól-
gleraugu. Hún er dugleg að poppa 
klæðnað sinn upp og klára heild-
arútlitið með þessum fylgihlutum 
og sólgleraugun gera mikið og setja 
punktinn yfir i-ið. 

Þegar kemur að því að klæða sig 
finnst Línu Birgittu mikilvægt að 
hafa það í huga að það eru engar 
reglur. 

„Ef þig langar að klæðast ein-
hverju, gerðu það!“
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

ZHENZI Lens shiffon kjóll 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 10.990

ZHENZI Uruk ermalaus gallakjóll 
Stærðir 42-56 
Verð kr. 14.990

 ZHENZI Lods pífukjóll/tunika
 Fæst líka í svörtu 

Stærðir 42-58 
Verð kr. 9.990

ZHENZI Erie mynstruð tunika 
Fæst líka í bláu og bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 7.990

YestA Yokia stuttermabolur 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 7.980 

IVY BEAU gallajakki 
Stærðir 36-44 
Verð kr. 12.980

ES&SY by Yest Sanneke kjóll 
Stærðir 36-46 
Verð kr. 9.980 

STUDIO Emilie síð skyrta 
Stærðir 40-56 
Verð kr. 15.980

STUDIO Jette kjóll 
Stærðir 40-56
Verð kr. 13.980

STUDIO Jette blússa 
Stærðir 40-56 
Verð kr. 9.980

FRANDSEN léttur sumarjakki 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 38-54 
Verð kr. 32.980

FRANDSEN Léttdúnúlpa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54 
Verð kr. 23.980

NAVIGAZIONE vatterað vesti 
Fæst líka í Dökkbláu 

Stærðir 42-56
Verð kr. 11.980

TAMARIS Skór 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 14.990 

LASESSOR Grid silkiklútur 
Fæst líka í svart/hvítu, bleiku og grænu 

Verð kr. 6.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

LASESSOR Moomin silkiklútur 
Fæst líka í bleiku og ljósbláu 

Verð kr. 6.990 

Hliðartaska með tveimur ólum 
Fæst í fleiri litum

Verð kr. 6.990



Bjartir tímar 
framundan

Vorum að taka upp glæsilega sendingu  
frá meistara RUNDHOLZ

Vel hannaður fatnaður, 
öðruvísi og alltaf töff.

KÍKTU VIÐ HJÁ OKKUR Á ÓÐINSGÖTU 1, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

Opið virka daga 12-18 laugardaga 12-16 
www.boel.is

Það hefur ekki farið framhjá 
neinum að faraldur hefur skekið 
heimsbyggðina alla og neytt fólk 
úr öllum stéttum samfélagsins 
heim í einangrun, sóttkví og 
jogginggalla.

johannamaria@frettabladid.is 

Tískan undanfarna mánuði 
hefur litast af þessum aðstæðum 
og tískupallarnir endurspeglað 
yfirlýsta ást mannkynsins alls á 
mjúkum víðum buxum, 

hettupeysum og hlýlegum mún-
deríngum.

Okkur þyrstir í eitthvað fallegt
En eitt er víst að eftir mánaðalanga 
heimasetu er marga tískuklóna 
farið að þyrsta í eitthvað fallegt og 
flæðandi, eitthvað úr hrynjandi 
silki, með rómantískri blúndu og 
tjulli, eitthvað ævintýralega guð-
dómlegt og vel sniðið.

Djúpt í ævintýraskóginum
Þar kemur vor- og sumartískan til 
bjargar enda hafa fjölmörg tísku-

merki orðið vör við þessa þörf 
fólks, að lífga upp á hversdaginn, 
klæða sig upp og taka vel á móti 
grísku gyðjunni innra með sér. 
Tískusýningin hjá Fendi í Kína í 
mars fyrir vor/sumar 2021 var til 
dæmis ævintýri líkust og fyrir-
sæturnar svifu um pallana eins og 
hábornir álfar úr ævintýraskógi. 
Aðrir leiddu áhorfendur dýpra 
inn í dimman ævintýraskóginn og 
sýndu dekkri hliðar ævintýranna 
eins og sjá má hjá Yohji Yamamoto 
í tískuvikunni í París í október  
2020.

Tíska ævintýri líkust

Chanel fór rómantískar leiðir í hvítri blúndu með klassískum sniðum og kvenlegum hringabrynjum í París í fyrra.

Í öllum ævintýrum er að finna ill öfl. 
Hér er vonda nornin holdi klædd og 
hefur aldrei verið glæsilegri. Tísku-
vikan í París í október 2020. 

Hringabrynjan var þema hjá mörgum, hvort sem um 
var að ræða málmkennd jakkaföt, útskorið leður eða 
samsettar pallíettur með hlekkjum og skrautsteinum 
eins og sjá má hér á riddaralegri ævintýraprinsessu úr 
smiðju Pacos Rabanne á tískuvikunni í París í október. 

Rómantík, ævintýri, prinsessur í 
kastalaturni, dragdrottningar og 
margt fleira kom til hugar á tísku-
sýningu Paul & Joe Ready í október 
í París. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY.

Samsettar 
pallíettur geta 

líka verið róman-
tískar eins og sjá má 

hjá Louis Vuitton í 
október 2020 á 
tískuvikunni í 

París.

Tískupallur-
inn hjá Fendi var 
eins og ævintýra-

skógur og völundar-
hús á tískuvikunni í 

Shanghai í mars.
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Ís ársins 2021 er mættur. Láttu þessa ljúffengu 
karamellubombu bráðna í munni og hressa upp á bragðlaukana.



Þjónusta

 Bókhald

 Málarar

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

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

 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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir starfsmanni vönum 
trésmíði. Uppl. í s. 763 8199.

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

Skipulags- og matslýsingar vegna 
Botns- og Hvallátravirkjana  

í Dýrafirði
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 18. mars s.l. að 
hefja málsmeðferð á skipulags- og matslýsingum fyrir 
Botnsvirkjun og Hvallátursvirkjun í Dýrafirði, skv. 40. gr. 
skipulagslaga 123/2010.

Skipulags- og matslýsingarnatillögurnar verða í birtingu 
á heimasíðu Ísafjarðarbæjar: www.isafjordur.is  
frá 8. apríl 2021 til 24. maí 2021.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að koma með ábendingar við tillögu-
gerðina til og með mánudagsins 24. maí 2021. 

Ábendingar skulu berast til skipulagsfulltrúa á netfangið 
heidajack@isafjordur.is eða bréfleiðis á Ísafjarðarbæ, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði.

Skipulagsfulltrúi

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

Sími 550 5055 | smaar@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

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

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

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

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · normx@normx.is

Stækkaðu heimilið með  
svalalokun frá

COVER kerfið er vel þekkt um allan heim og á Íslandi hafa 
verið settar upp mörg hundruð slíkar svalalokanir og 
sólstofur á undanförnum árum.    

FINNSK  
GÆÐI Í
35ÁR

5ÁRA
ÁBYRGÐ

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Evrópusambandið er ein 
merkilegasta tilraun á síðari 
tímum til þess að auka hag-
sæld og tryggja frið með 
víðtækri samvinnu.

AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Helsta ástæðan fyrir efa
semdum og andstöðu 
margra við fulla aðild 

Íslands að Evrópusambandinu er 
ótti við að miðin fyllist aftur af 
erlendum fiskiskipum. Ef þessi 
ótti væri byggður á rökum ætti ég 
heima í liði efasemdarmanna.

Samkvæmt reglum Evrópusam
bandsins á engin þjóð rétt til veiði 
í landhelgi annarrar nema að baki 
liggi nýleg veiðireynsla. Hún er 
ekki fyrir hendi. Ísland þarf því 
ekki undanþágu til þess að halda 
erlendum veiðiskipum utan lög
sögunnar.

Miðjan í skrúfstykki
Þeir sem eru lengst til vinstri lýsa 
Evrópusambandinu sem háborg 
óhefts kapítalisma. Hinir, sem eru 
lengst til hægri, draga upp mynd 
af endurborinni sósíalískri ráð
stjórn.

Rangar staðhæfingar og öfga
sjónarmið af þessu tagi á ystu 
vængjum stjórnmálanna hefta 
markvissa rökræðu um þessi 
efni. Miðjusjónarmiðin hafa ein
faldlega verið föst í skrúfstykki 
öfganna.

Nýjar aðstæður kalla á að við 
losum umræðuna úr þessari 
þvinguðu stöðu.

Þörfin er nú meiri en áður að 
koma ár okkar fyrir borð í fjöl
þjóðasamvinnu og nýta öll tæki
færi til að gæta hagsmuna lands
ins. Þar ráðast möguleikarnir á 
fjölþættari verðmætasköpun.

Að sitja við borðið
Helstu hagsmunir okkar í fjöl
þjóðasamstarfi snúast annars 
vegar um varnir og öryggi og hins 
vegar um efnahag og viðskipti.

Í Atlantshafsbandalaginu 
á Ísland sæti við borðið. Vita
skuld ráða stærri ríki mestu. 
En reynslan hefur samt sýnt að 
þannig gætum við best hagsmuna 
þjóðarinnar á þessu sviði.

Ísland á aðild að innri markaði 
Evrópusambandsins í gegnum 
EES. Í því felst að ríki með fulla 
aðild ráða nær allri löggjöf á sviði 
viðskipta, fjármála, samkeppni, 
margvíslegra félagslegra réttinda 
á vinnumarkaði, eftirliti með heil
brigði og hollustu, neytendavernd 
og á ýmsum öðrum sviðum.

Samt er sú spurning ekki á dag
skrá hvort hagsmunagæslan yrði 
ekki sterkari á þeim vettvangi 
með því að sitja við borðið eins og 
í Atlantshafsbandalaginu.

Á komandi árum þurfum við 
með margvíslegu móti að auð
velda atvinnulífinu að hlaupa 
hraðar. Full aðild opnar nýjar 
leiðir til þess um leið og hún auð
veldar okkur mikilvæga hags
munagæslu.

Versta leiðin til að gæta 
íslenskra hagsmuna er að standa 
utan gátta hvort sem við sækjum 
á eða andmælum.

Endurnýjun miðjustjórnmála
Evrópusambandið er ein merki
legasta tilraun á síðari tímum til 
þess að auka hagsæld og tryggja 
frið með víðtækri samvinnu. Í 
raun og veru má segja að Evrópu
sambandið sé eins konar Kaup
félag þjóðanna.

Samvinnufélög voru áhrifamik

Kaupfélagið
il á síðustu öld hér á landi, bæði í 
innf lutningi og útf lutningi. Þau 
voru fjarri því að vera gallalaus og 
leystu ekki allan vanda. Einka
fyrirtækin skákuðu þeim gjarnan. 
En það sem dró bændur og útf lytj
endur sjávarafurða inn í sam
vinnufélög var sú grundvallar
regla að réttur þeirra minnstu var 
tryggður.

Halldór Ásgrímsson var fram
sýnn utanríkisráðherra. Hann 
náði að tengja hugmyndafræði 
samvinnufélaga við þau tækifæri, 
sem Ísland á í Evrópusamvinnu. 
Hann vildi endurnýja miðju
pólitíkina með því að setja þau 
mál á dagskrá.

Þörfin fyrir þá endurnýjun 
blasti við fyrir tveimur áratugum. 
Hún er enn óleyst verkefni.

Dagskrármál
Auðvitað réðu þeir stærstu mestu 
í samvinnufélögunum á sínum 
tíma. En þeir minni voru nokkuð 
öruggir um að ekki var troðið á 
rétti þeirra. Minni ríki í Evrópu 
hafa einmitt sótt í Evrópusam
bandið af sömu ástæðu. Þau hafa 
styrkt efnahag sinn og um leið 
tryggt stöðugleika og öryggi í við
skiptum.

Evrópusambandið er mála
miðlun. Það hafnar óheftum 
markaðsbúskap og einhliða 

félagslegum lausnum. Þess vegna 
eru f lokkar yst til hægri og vinstri 
gjarnan í andstöðu við samvinnu 
af þessu tagi.

Miðjumoð þykir ekki alltaf 
skemmtilegt. En þegar upp er 
staðið skiptir þó mestu máli að 
það sem sagt er og gert leiði til 
farsældar.

Samvinna á grundvelli mála
miðlana hefur reynst öðrum 
minni þjóðum í Evrópu hag
felld. Það er andstætt íslenskum 
hagsmunum að blása þá leið út af 
borðinu. Við þurfum að nálgast 
viðfangsefnið með öðrum hætti 
en fyrir tólf eða tuttugu árum. En 
það á að fara á dagskrá.

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

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

Okkar ástkæri og yndislegi faðir, 
tengdafaðir, afi og besti vinur okkar, 

Stefán Ragnar Egilsson 
Berjavöllum 2, Hafnarfirði, 
andaðist þann 28. mars sl.  

Útförin fer fram frá Ástjarnarkirkju, 
mánudaginn 12. apríl nk. kl. 13.00. 

 Í ljósi aðstæðna verður aðeins nánasta fjölskylda 
viðstödd. Streymt verður frá athöfninni á  

eftirfarandi slóð: sonik.is/stefan 

Hafdís Björk Stefánsdóttir     Sigurvin Breiðfjörð Pálsson 
Ísabella Breiðfjörð Sigurvinsdóttir
Ísafold Breiðfjörð Sigurvinsdóttir 

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu fjölskyldunni samúð og 
hlýju vegna andláts elskulegrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu, 
Fanneyjar Ófeigsdóttur 
áður til heimilis að Nesvegi 68, 

sem lést á hjúkrunarheimilinu Seltjörn á Seltjarnarnesi 
16. mars síðastliðinn. Fjölskyldan sendir sérstakar þakkir 

til starfsfólks hjúkrunarheimilisins Seltjarnar. 
Minning þín er ljós í lífi okkar.

Ófeigur Geirmundsson Anna Margrét Ögmundsdóttir
Baldur Geirmundsson Anne Biehl Hansen
Birna Geirmundsdóttir Ólafur Þór Bjarnason
Sigurður Geirmundarson
Sverrir Geirmundsson Arndís Jósefsdóttir
Geirmundur Geirmundsson Jóna Stefánsdóttir
Haukur Geirmundsson Guðrún B. Vilhjálmsdóttir

og ömmubörn.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar

Sveinbjarnar Hafliðasonar
Eiðistorgi 5, 

Seltjarnarnesi.
Anna Huld Lárusdóttir

Eydís Kr. Sveinbjarnardóttir Sigurður Á. Snævarr 
Sveinbjörn, Julie Anne, Sigurlaug, Jóhannes, Ásdís, 

Gunnar og barnabörn
Þórunn Sveinbjarnardóttir 

Hrafnhildur Ming 
Anna Sveinbjarnardóttir 

Katrín Anna, Jökull og Ísak Arnar

Móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Ragnheiður Vigfúsdóttir 
Þormar

verður jarðsungin frá Neskirkju, 
fimmtudaginn 8. apríl kl. 13. 

Streymt verður frá athöfninni á  
https://youtu.be/RLdgPZcNPCQ  

Kærar þakkir til starfsfólks dvalar- og hjúkrunarheimilisins 
V3A Grund fyrir einstaka umönnun.

Þórarinn Þórarinsson Guðríður K. Pétursdóttir
Hrefna Þórarinsdóttir Tómas Þorkelsson
Sigurður Steinþórsson
barnabörn, barnabarnabörn og langalangömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur samúð og  

hlýhug við andlát og útför elskulegs 
eiginmanns míns, föður okkar, 

tengdaföður og afa,
Ævars Guðmundssonar

Laufey Barðadóttir
Þuríður Ævarsdóttir
Ragnheiður M. Ævarsdóttir Gísli Baldvinsson 
Þórdís L. Ævarsdóttir Bjarki Stefánsson
Ævar Gunnar Ævarsson Helga G. Óskarsdóttir

og barnabörn.

Okkar kærleiksríka móðir og 
tengdamóðir, 

Margrét Jóna Ísleifsdóttir 

sem lést þann 30. mars sl. verður 
jarðsungin frá Stórólfshvolskirkju 

föstudaginn 9. apríl kl. 14 að viðstaddri 
nánustu fjölskyldu.  

Streymt verður frá útförinni á slóðinni:  
facebook.com/groups/jardarformargretarisleifsdottur

Guðríður Björk Pálmadóttir
Ingibjörg Pálmadóttir Haraldur Sturlaugsson 
Ísólfur Gylfi Pálmason Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir

og fjölskyldur. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Stefanía Sveinbjörnsdóttir 
Miðvangi 4, Hafnarfirði,

lést miðvikudaginn 31. mars á 
hjúkrunarheimilinu Grund. 

Útförin verður auglýst síðar.

Anna María Flygenring Tryggvi Steinarsson
Súsanna S. Flygenring
Sigurður Flygenring

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg mamma okkar,  
tengdamamma, amma og langamma,
Ólöf Hanna Guðmundsdóttir

Brákarhlíð, Borgarnesi,
lést í Brákarhlíð aðfaranótt 6. apríl.

Gunnhildur J. Halldórsdóttir Sigurður Ö. Jónsson
Þ. Birna Halldórsdóttir G. Oddgeir Indriðason
Magnús P. Halldórsson Sigurlín S. Sæmundsdóttir
Halldór S. Halldórsson Þórunn G. Guðmundsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir, amma og langamma,
Elín Sigurjónsdóttir

Einilundi 8F,  Akureyri,
lést aðfaranótt mánudagsins 29. mars  

 á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Útförin fer 
fram frá Akureyrarkirkju mánudaginn 

12. apríl kl. 13.00. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða 
einungis nánustu aðstandendur viðstaddir athöfnina. 

Hægt verður að nálgast streymi á Facebooksíðunni  
Jarðarfarir í Akureyrarkirkju – Beinar útsendingar.  

Blóm og kransar eru afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á minningarkort Soroptimistaklúbbsins 

og Akureyrarkirkju. Sérstakar þakkir fær starfsfólk 
heimahjúkrunar á Akureyri og heimaþjónustu á Akureyri 

fyrir umhyggju og alúð í hennar garð.

Kári Gíslason Bryndís Dagbjartsdóttir
Árni Gíslason Sigurborg Ísfeld
Edda Stefáns Þórarinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku mamma okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Inga Kristjana Halldórsdóttir

lést í faðmi fjölskyldunnar á 
Hjúkrunarheimilinu Grund 

                          fimmtudaginn 1. apríl. 
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

mánudaginn 19. apríl kl. 15. Innilegar þakkir fær starfsfólk 
Grundar fyrir einstaka umhyggju og hlýju í hennar garð. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  
Hjúkrunarheimilið Grund.

Þórunn Liv Kvaran
Halldór Kvaran  Kristín Gísladóttir
Hildur Hrefna Kvaran Sigurjón Gunnsteinsson
Hörður Kvaran Edda Herdís Guðmundsdóttir
Gunnar Kvaran

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, sonur, bróðir, 
frændi og mágur,

Pétur Áskell Svavarsson

lést þann 1. apríl síðastliðinn. 
Útför hans fer fram í Digraneskirkju 

þann 12. apríl klukkan 15.00. 
Í ljósi aðstæðna verða því miður einungis hans nánustu 

aðstandendur viðstaddir. Streymt verður frá athöfninni á 
slóðinni www.digraneskirkja.is/

Hrefna Sóley Pétursdóttir
Aðalheiður Steinarsdóttir
Jóhanna K. Svavarsdóttir og Eva Valdís Jóhönnudóttir
Svavar Kári Svavarsson Ester Rán Ómarsdóttir 

Okkar yndislegi eiginmaður, faðir, afi, 
tengdafaðir og bróðir, 

Gunnar Snorrason 

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð í 
Kópavogi miðvikudaginn 31. mars.  
Útför fer fram frá Kópavogskirkju 

þriðjudaginn 13. apríl kl. 13.00.  
Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar og vinir 

viðstaddir en útförinni verður streymt á slóðinni:  
https://youtu.be/Vf-7sTj9aUM

Ólína I. Kristjánsdóttir
Aldís Guðrún Gunnarsdóttir Gilbert Jacobs
Elva Björk Gunnarsdóttir 
Katrín Sylvía Símonardóttir
Kristján I. Gunnarsson Sigrún I. Briem 
Adda Ósk Gunnarsdóttir Aron Þór Leifsson 

og barnabörn.

Bónus opnaði fyrstu verslun sína 
þennan mánaðardag árið 1989. Hann 
bar upp á laugardag. Verslunin var í 400 
fermetra húsnæði að Skútuvogi – og er 
enn. Bak við hana stóðu feðgarnir Jó-
hannes Jónsson og Jón Ásgeir Jóhann-
esson. Í DV var haft eftir Jóhannesi við 
það tækifæri: „Verslunin nefnist Bónus 
og dregur nafn sitt af þeim afslætti sem 
veittur verður af öllum vörum.“

Hvort sem um afslætti var að ræða 
eða ekki fundu neytendur vel fyrir 
þeim verðmun sem var á vörum í Bónus 
samanborið við aðrar verslanir sem þá 
voru við lýði, því stimplaði Bónus sig 
strax inn sem lágvöruverðsverslun og 
fékk góðar viðtökur hjá landsmönnum. 
Á heimasíðu verslunarinnar kemur 
fram að salan hafi strax orðið þrefalt 
meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir.
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Fyrsta Bónusverslunin var opnuð

8 .  A P R Í L  2 0 2 1   F I M M T U D A G U R14 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 8 .  A P R Í L  2 0 2 1   F I M M T U D A G U R

TÍMAMÓT



Hvað viltu vita?

Ég veit

allt um
risaeðlur.

Einhverfa er alls konar

Kauptu næluna  
á blarapril.is

Birtingarmyndir einhverfu eru afar breytilegar og miðast

að því hvernig einstaklingurinn skynjar sjálfan sig og 

veröldina í kringum sig. Einhverfu fylgja líka áskoranir

þar sem fræðsla og stuðningur skipta höfuðmáli.

Þegar þú styrkir Bláan apríl leggur þú börnum með ein-

hverfu og fjölskyldum þeirra lið með ómetanlegum hætti. 



LÁRÉTT
1 f lík
5 extra
6 byrði
8 rugla
10 átt
11 sepi
12 eingöngu
13 vélræði
15 land í asíu
17 vandvirkni

LÓÐRÉTT
1 hrannast
2 gola
3 mari
4 málmur
7 fannfergi
9 veggspjald
12 skaddast
14 efnileg
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 skokk, 5 auk, 6 ok, 8 flippa, 10 na, 11 
laf, 12 bara, 13 svik, 15 tæland, 17 natni.
LÓÐRÉTT: 1 safnast, 2 kula, 3 oki, 4 kopar, 7 
kafaldi, 9 plakat, 12 bila, 14 væn, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Cudinovskih átti leik gegn 
Miljukovskij í Sovétríkjunum 
sálugu árið 1989.

1. Dxe6! fxe6  (1...Dxe6 2. 
Hxg7+ Kh8 3. Hxh7 Kg8 4. 
Hh8#).  2. Hxg7+ Kh8 3. Hxh7+ 
Kg8 4. Hg7+ Kh8 5. 0-0-0! 
Bxh2 6. Hg3 1-0.  Kristján 
Geirsson vann þriðjudagsmót 
TR sem fram fór á netinu. Í dag 
kl. 14 rennur út frestur í a-flokki 
EM í netskák fyrir skákmenn 
með minna en 1400 skákstig. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðlæg átt 10-15 í dag, 
en gengur í norðvestan 
18-25 á SA- og A-landi. 
Él um landið N-vert, en 
bjartviðri sunnan heiða. 
Frost 2 til 9 stig. Úr-
komuminna síðdegis og 
dregur úr vindi V-lands.

3 5 1 2 9 6 4 8 7

7 4 2 8 1 3 5 9 6

6 8 9 4 5 7 1 2 3

4 1 6 3 8 2 9 7 5

2 7 3 5 4 9 6 1 8

8 9 5 6 7 1 3 4 2

5 3 8 1 2 4 7 6 9

9 2 4 7 6 5 8 3 1

1 6 7 9 3 8 2 5 4

4 3 7 8 5 9 2 6 1

5 6 9 2 1 7 8 3 4

1 2 8 3 4 6 7 5 9

6 5 1 4 7 2 9 8 3

7 8 2 9 6 3 4 1 5

9 4 3 1 8 5 6 2 7

8 7 6 5 9 1 3 4 2

2 1 4 7 3 8 5 9 6

3 9 5 6 2 4 1 7 8

4 2 8 5 7 1 6 9 3

7 5 6 3 9 2 4 8 1

9 3 1 8 6 4 5 2 7

5 8 9 4 1 6 7 3 2

1 7 4 2 3 9 8 5 6

2 6 3 7 5 8 9 1 4

6 4 5 9 2 3 1 7 8

3 1 7 6 8 5 2 4 9

8 9 2 1 4 7 3 6 5

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Já... við höfum 
verið á höttunum 
eftir fastráðnum 

myndasögu-
teiknara!

Og það 
er þar 

sem ég 
kem inn 
í mynd-

ina?

Það stendur 
heima! Ertu 

með einhverja 
meðmælendur, 

Rútur?

Hringdu 
í 

þennan 
mann!

Rútur? Eruð þið að íhuga 
Rút? Já! Já! Verði ykkur 
að góðu! Ég meina... ekki 
missa af þessu tækifæri!

Jahá! Hann 
hljómaði 
alsæll þín 

vegna!

Hvað get ég 
sagt? Við 
höfum átt 
einstakt 

samstarf í 
fleiri ár!

Góðan 
daginn!

Hæ, Palli!
Hæ, Sara! Er hún ekki sæt í 

þessum stuttbuxum? 
Jú. „Sæt“ skrifuð með „X“.

...og þess vegna er ég  
þakklát fyrir að vera  

ekki Hannes.

Hún var alla vega undir tíu 
síðum í þetta skiptið.

Ég er þakklátur 
fyrir það.

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

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
PREN

TU
N
.IS

................................................
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DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

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 It’s Always Sunny In Phila-
delphia
10.25 Gilmore Girls
11.10 Ísbíltúr með mömmu
11.35 Dýraspítalinn
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Gossip Girl
13.35 Nostalgía
14.00 Tribe Next Door
14.45 X-Factor Celebrity
16.10 Vegferð
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 The Greatest Dancer
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Dagbók urriða
19.35 Temptation Island USA
20.35 Hell’s Kitchen USA
21.20 The Blacklist
22.05 NCIS. New Orleans
22.50 Finding Alice
23.35 The Enemy Within
00.20 The Enemy Within
01.00 The Enemy Within
01.40 The Enemy Within
02.25 Veronica Mars
03.05 The O.C.
03.45 It’s Always Sunny In Phila-
delphia
04.05 Friends

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Office
21.10 Keeping Faith
22.05 Svínasúpan
22.30 Nashville
23.15 Punky Brewster
23.50 Roswell, New Mexico
00.30 Friends
00.55 Friends
01.15 The Office

11.30 Won’t You Be My Neighbor?
13.00 The Art of Racing in the Rain
14.45 Date Night
16.10 Won’t You Be My Neighbor?
17.45 The Art of Racing in the Rain
19.30 Date Night
21.00 On Chesil Beach
22.45 Mesteren  Danskt drama af 
bestu gerð frá 2017. 
00.15 Curse of La Llorona
01.50 On Chesil Beach  Dramatísk 
mynd frá 2017 með Saoirse Ronan 
og Billy Howle. 

07.45 World Golf Champion ship 
2021  Útsending frá Workday 
Championship at the Concession.
12.30 Masters 2021  Útsending frá 
upphitun fyrir Masters mótið.
14.30 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá ANA Inspiration.
18.30 PGA Tour. The Cut 2021
19.00 Masters 2021  Bein útsend-
ing frá Masters mótinu.
23.35 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

13.00 Dr. Phil 
13.45 The Late, Late Show
14.30 Superstore
14.55 Gordon Ramsay’s 24 
Hours to Hell and Back
15.40 90210 
17.00 The King of Queens 
17.20 Everybody Loves Ra-
ymond
17.45 Dr. Phil 
18.30 The Late Late Show
19.15 The Kids Are Alright
19.40 Single Parents 
20.10 Með Loga 
20.55 9-1-1  Þáttaröð um fólkið 
sem sent er á vettvang þegar hringt 
er í neyðarlínuna. 
21.45 Fargo 
22.35 Systrabönd  Glæný, 
íslensk þáttaröð. Á tíunda áratug 
síðustu aldar hverfur fjórtán ára 
stúlka sporlaust á Snæfellsnesi. 
Tuttugu og fimm árum síðar 
finnast jarðneskar leifar hennar 
og þrjár æskuvinkonur neyðast til 
að horfast í augu við fortíð sína.  
Aðalhlutverk. Ilmur Kristjánsdóttir, 
Jóhanna Friðrika Sæmundsdóttir, 
Lilja Nótt Þórarinsdóttir, Halldóra 
Geirharðsdóttir.
23.20 The Late, Late Show
00.05 The Resident
00.50 Ray Donovan
01.40 Roadkill
02.35 The Good Lord Bird 
03.25 Síminn + Spotify

08.20 Meistaradeildarmörkin
08.50 Porto - Chelsea
10.30 Inter Milan - Sassuolo
12.10 Spænsku mörkin 
13.00 Bayern München - PSG
14.40 La Liga World 
15.10 Ítölsku mörkin 
16.00 Real Sociedad - Athletic 
Bilbao
17.45 The Road to El Clasico
18.50 Granada - Manchester 
United  Bein útsending frá leik í 
Evrópudeild UEFA.
20.55 The Fifth Quarter
21.10 Porto - Chelsea
22.50 Fréttaþáttur Meistara-
deildarinnar 
23.15 Arsenal - Slavia Prag

08.45 ÍBV - Keflavík 1997
09.10 FH - Haukar  Útsending frá 
leik í Olís deild kvenna.
10.20 KF Nörd
11.00 Fyrir Ísland
11.35 Fram - Valur  Útsending frá 
leik í Olís deild kvenna.
12.45 Seinni bylgjan - kvenna
13.40 Haukar - KR  Úsending frá 
leik í Domino’s deild karla.
14.55 Þór Þ. - Tindastóll
16.30 Domino’s Tilþrifin 7. umferð
17.25 Keflavík - ÍR
18.50 Dinamo - Villarreal  Bein 
útsending frá leik í Evrópudeild 
UEFA.
20.55 Grindavík - Stjarnan  Úsend-
ing frá leik í Domino’s deild karla.
22.20 Domino’s körfuboltakvöld
23.35 Fylkir - ÍBV 2000

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  seinni hluti.
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  Þorir þú að 
keppa?
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld útvarpsins
20.35 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn (e)  Viðskipta-
fréttir samtímans í umsjón blaða-
manna Markaðarins.
19.30 Saga og samfélag (e)  er 
þáttur þar sem málefni líðandi 
stundar verða rædd í sögulegu 
samhengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á marg-
víslegum sviðum.
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur 
Ernir Rúnarsson við Þórunni Svein-
bjarnardóttur, fráfarandi formann 
BHM og væntanlegan þingmann 
Samfylkingarinnar að nýju.
20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum.
21.30 Sir Arnar Gauti  Lífsstílsþátt-
ur með Arnari Gauta sem fjallar 
um heimili, hönnun, matar- og 
veitingahúsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira.

09.00 Heimavist á MenntaRÚV-
 Sögur.
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.30 Kastljós
11.45 Menningin
11.55 Heimaleikfimi 
12.05 Sjáumst!
12.35 Vatnajökull - Eldhjarta Ís-
lands  Land andstæðnanna.
13.05 Myndir fyrir sólógítar eftir 
Kára Bæk  
13.40 Músíkmolar
13.50 Óperuminning
13.55 Lífsins lystisemdir 
14.25 Sagan bak við smellinn - 
Apologize 
14.55 Í leit að fullkomnun 
15.25 Svikabrögð 
15.55 Gleðin í garðinum 
16.20 Manndómsár Mikkos - 
 Fjórða þrautin - hjólreiðar. 
16.50 Löwander-fjölskyldan 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Bitið, brennt og stungið 
18.40 Lúkas í mörgum myndum 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Ítarleg umfjöllun 
um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi. Farið er ofan 
í kjölinn á stærstu fréttamálum 
dagsins með viðmælendum um 
land allt.
19.50 Menningin
20.00 Lagið um hatrið  (2 af 3)
20.40 Nærmyndir. Talking heads
21.10 Markaður hégómans. Van-
ity Fair
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð. Criminal 
Minds 
23.00 Skytturnar 
00.15 Dagskrárlok

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

*Áhorfskönnun MMR - 26. nóv. - 4. des. 2020

ÞJÓÐIN ER AÐ HORFA 
Á HRINGBRAUT!
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Sólveig Matthildur, Laufey 
Soffía og Margrét Rósa 
í Kælunni miklu völdu 
föstudaginn langa til þess 
að senda frá sér smáskífu 
og myndband með laginu 

Sólstöður, sem er fyrsta lagið sem 
frá þeim kemur síðan þriðja platan 
þeirra, Nótt eftir nótt, kom út 2018.

Þær lýsa laginu sem óði til dimm-
ustu nætur ársins. „Þegar nornir 
kveða upp vetraranda í frosinni 
víðáttu Íslands á stysta degi ársins. 
Lagið táknar styrk þríeykisins, Kæl-
unnar miklu í sinni sönnustu mynd, 
knúnu áfram af kröftugri og hrárri 
náttúrunni.“

Persónuna, eða hugmynd þeirra 
um Kæluna miklu, segja þær bæði 
lausbyggða á Kælu Tove Jansson 
í sögunum um múmínálfana og 
íslensku landslagi í mannsmynd.

Tækifæri í faraldrinum
Þótt nokkuð sé liðið frá því að Nótt 
eftir nótt kom út, sem skilaði Kæl-
unni tilnefningu til Íslensku tón-
listarverðlaunanna sem bestu plötu 
þess árs hafa stelpurnar síður en svo 
setið auðum höndum.

„Við höfum ferðast með síðustu 
plötu víða um heiminn frá því við 
gáfum hana út og spiluðum meðal 
annars með hljómsveitunum The 
Cure, Pixies og Deftones og opn-
uðum fyrir Placebo á stórtónleikum 
í London,“ segir Sólveig.

„Við fórum á tónleikaferðalög í 
Bandaríkjunum og um Evrópu með 
frönsku hljómsveitinni Alcest rétt 
áður en COVID skall á. Þá vorum 
við bókaðar á ýmsar hátíðir eins 
og Roskilde Festival og Psycho Las 
Vegas sem var því miður frestað 
þannig að við notuðum því tímann 
til að hefja upptökur á fjórðu plöt-
unni með Barða Jóhannssyni úr 
Bang Gang.“

Fegurðin í drunganum
Kælan tók Sólstöður upp í Reykja-
vík ásamt Barða, en stelpurnar 
segjast aðspurðar ekki telja að lagið 
marki sérstaka stefnubreytingu hjá 
þeim þótt nokkur ár séu liðin milli 
platna.

„Við höfum einhvern veginn 
aldrei fylgt einni ákveðinni stefnu 
og frekar fylgt því sem við viljum á 
þeim tíma sem við erum að semja 
tónlist. Þannig eru allar þær plötur 
sem við höfum gefið út alveg mis-
munandi og gætu allar f lokkast til 
sitthverrar tónlistarstefnunnar.“

Laufey bendir þó á að væntanleg 
plata verði kannski stærri. „Því við 
höfum lært svo ótrúlega mikið á 
síðustu árum. Við erum að notast 
við f leiri hljóðfæri og á sama tíma 
höfum við svo frábært aðgengi að 
öllu því sem Barði hefur upp á að 
bjóða.“

Þegar samstarfið við Barða berst 
í tal segja þær það búið að vera 
alveg fullkomið. „Við höfum unnið 
saman núna stanslaust í nærri heilt 
ár og varla hitt aðra en hvert annað 
út af COVID, en það er bara búið að 
ganga eins og í sögu.

Dularfullar systur
Við erum öll ótrúlega stolt af þessu 
verki sem við höfum skapað saman 
og það er mjög gaman að vinna 
með fólki sem hefur sama smekk á 
tónlist og fagurfræði og þar passa 
Kælan mikla og Barði mjög vel 
saman. Enda sjáum við öll það fal-
lega í því drungalega.“

Kælan sveiflar sverðum í myrkrinu
Kælan mikla kveður sér hljóðs með nýju lagi sem er fyrirboði þess sem koma skal á nýrri breiðskífu sem kemur 
í kjölfar Nótt eftir nótt frá 2018. Margrét, Sólveig og Laufey segja lagið nornalegan óð til dimmustu nætur ársins.

Sólveig Matt-
hildur, Laufey 
Soffía og Mar-
grét Rósa 
minna helst á 
hina ógurlegu 
hringvoma úr 
Hringadrótt-
inssögu þegar 
þær sveima í 
kuldanum með 
merkingar-
þrungin sverð á 
lofti í mynd-
bandinu við 
Sólstöður. 
MYND/POLA MARIA

Sólveig, Laufey og Margrét í Kælunni miklu rjúfa nokkurra missera þögn 
með smáskífunni Sólstöður. MYND/YUME NO YUKARI

Fyrsta mynd-
skreytingin af 
þeim sex sem 
Førtifem gerðu 
fyrir Kæluna 
prýðir nýju 
smáskífuna. 
MYND/FORTIFEM

Kælan leggst yfir heiminn

Margrét, Sólveig og Laufey stofn-
uðu Kæluna miklu 2013 eftir 
sigur á ljóðaslammi Borgarbóka-
safnsins. Síðan þá hefur hljóm-
sveitin fikrað sig frá ljóðrænu 
gjörningapönki yfir í fínpússað 
drungapopp.

Kælan mikla hefur frá upphafi 
fetað ótroðnar slóðir og unnið 
hart á eigin forsendum að því að 
koma sér á framfæri í útlöndum 
og telst nú með þekktustu 
drungabylgju hljómsveita heims 
og hafa komið fram á heims-
þekktum stöðum eins og Royal 

Festival Hall í London, Rose Bowl 
Arena í Los Angeles og Hyde Park 
í London.

Þær hafa meðal annars fangað 
athygli þungavigtarfólks á borð 
við tónlistarmanninn Robert 
Smith, úr The Cure, og leik-
stjórann Lukas Moodysson sem 
notaði tónlist þeirra í þáttaröð 
sinni Gösta á HBO. Þá hefur þeim 
verið boðið að spila á tónlistar-
hátíðunum Roskilde Festival, 
Psycho Las Vegas og Pasadena 
Daydream ásamt The Cure og 
The Pixies.

Seiðmögnuð dulúð svífur yfir 
myndbandinu við Sólstöður, svo 
ekki sé fastar að orði kveðið og 
Kælurnar segja vinnuna við það 
hafa verið magnaða.

Vefurinn post-punk.com fer 
fögrum orðum um myndbandið 
þar sem það er sagt bæði fallegt og 
áhrifaríkt og að það feli í sér fögur 
fyrirheit um það sem koma skal. Þá 
segir að í myndbandinu bregði fyrir 

heillandi myndum af dularfullu 
systrunum Laufeyju, Sólveigu og 
Margréti sveif landi sverðum, kal-
eikum og fleiri dularfullum táknum 
í tignarlegu landslagi heimalands 
þeirra.

Myrkar tilfinningar
„Þetta tónlistarmyndband var alveg 
magnað ferli. Við unnum mikið í 
gerð handritsins og lögðum mikla 

áherslu á myndlíkingar við náttúru-
öflin,“ segja þær og bæta við að þær 
hafi einnig sótt tákn úr tarot-spilum 
til þess að ná fram fjölbreyttum 
senum sem öðluðust þannig um leið 
dýpri merkingu.

„Það var líka mjög gaman að taka 
myndbandið upp. Við keyrðum 
með Polu Mariu, sem leikstýrði og 
tók myndbandið upp, og kærust-
unni hennar, Ester Borg, til Ólafs-
víkur þar sem við höfðum aðgang 
að húsi yfir helgi.

Það var fullt tungl og mikið óveð-
ur og dagsbirtan lítil sem engin en 
það er einmitt fullkomið fyrir til-
finningarnar sem við viljum koma 
á framfæri.“

Kælan dularfulla
Þegar kom að myndskreytingu smá-
skífunnar segjast þær hafa fengið 
til liðs við sig hið goðsagnakennda 
franska teikniteymi Førtifem sem 
dregur fram Kæluna miklu, per-
sónu sem hljómsveitin hefur skapað 
í sínum eigin dularfulla og kalda 
heimi.

„Við eignuðumst ótrúlega góða 
vini á tónleikaferðalagi okkar með 
Alcest í byrjun árs 2020. Ferðalagið 
stóð í fimm vikur og við fengum að 
kynnast öllum þeim sem tengjast 
hljómsveitinni. Þar á meðal teikni-
fyrirtækinu Førtifem. Þau hafa 
unnið með Alcest í mörg ár og einn-
ig hljómsveitum eins og Ramm-
stein, Gojira og Slipknot.“

Þær segjast hafa verið mjög hrifn-
ar af verkum Førtifem og hafi langað 
mjög til þess að vinna með þeim, 
sem hafi verið auðsótt þar sem þau 
hlusti á tónlist Kælunnar og hafi því 
verið til í samstarf.

„Við sendum þeim leiðbeiningar 
um hvað við vildum að þau myndu 
teikna fyrir okkur,“ segir Margrét 
og bætir við að þegar upp var staðið 
hafi teikningarnar orðið sex talsins. 
„Þetta er bara fyrsta brotið af því 
sem við eigum eftir að sýna.“

Smáskífan með Sólstöðum er 
aðgengileg á helstu streymisveitum 
og hana má meðal annars sækja á 
Bandcamp og Apple Music.
toti@frettabladid.is
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AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hvernig segir maður Jarðarförin mín á þýsku? En frönsku? Laddi mun í það minnsta tala tungum tveim þegar ARTE 
tekur íslensku þættina um jarðarför Benedikts til sýninga í Þýskalandi og Frakklandi. MYND/AXEL SIGURÐARSON

Hörður Rúnarsson hjá Glassriver 
hefur ástæðu til að brosa eftir að 
hafa selt ARTE sýningarréttinn á 
Jarðarförinni minni. MYND/AÐSEND

Höfundurinn Jón Gunnar Geirdal er 
í súrrealísku þakklætisáfalli.  
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þýsk-franska menningar-
sjónvarpsstöðin ARTE 
hefur tryggt sér sýn-
ingarréttinn á íslensku 
sjónvarpsþáttaröðinni 
Jarðarförinni minni 

sem gerði mikla lukku hér á landi 
þegar Síminn Premium frumsýndi 
hana um páskana í fyrra.

„ARTE er meðal stærstu sjón-
varpsfyrirtækjanna í Frakklandi 
og Þýskalandi og er þekkt fyrir að 
leggja áherslu á gæðaefni og eitt-
hvað sem hristir upp í fólki,“ segir 
Hörður Rúnarsson hjá Glassriver 
sem framleiddi Jarðarförina mína 
fyrir Sjónvarp Símans.

Hörður lætur fljóta með að sjón-
deildarhringur ARTE sé mjög víður 
þegar kemur að efnisleit og að fyrir-
tækið sé annálað fyrir að handvelja 
það sem á einhvern hátt sker sig úr 
á markaðnum.

„Þau hafa alveg verið iðin við að 
taka inn efni frá Skandinavíu en 
hafa ekki verði með mikið íslenskt 
efni þannig að þetta er skemmti-
legt.“

Súrrealískt sjokk
„Ég sá alltaf fyrir mér að þessi góða 
hugmynd gæti ferðast en að sjá það 
svo raungerast er súrrealískt í meira 
lagi,“ segir Jón Gunnar Geirdal sem 
átti grunnhugmyndina að þátt-
unum og skrifaði síðan handritið 
ásamt öðrum.

„Glassriver hefur fengið frábær 
viðbrögð við seríunni erlendis og 
þessi sala til ARTE er svo sannarlega 
staðfesting á því og maður er eigin-
lega bara í einhverju auðmýktar og 
þakklætis-sjokki gagnvart þessu 
öllu saman.“

Þórhallur Sigurðsson, Laddi sjálf-
ur, var miðpunkturinn í Jarðarför-
inni minni þar sem hann lék hinn 
dauðvona Benedikt sem er stað-
ráðinn í því að undirbúa og halda 
sína eigin glæstu jarðarför með því 
að vera viðstaddur til að kveðja sína 
nánustu.

„Á sama tíma er ótrúlega fallegt 
að milljónir Frakka og Þjóðverja 
fái tækifæri til að sjá Ladda fara á 
kostum,“ segir Jón Gunnar og bætir 
við að persónur þáttanna hafi ekki 
sagt sitt síðasta. „Ferðalagið á þess-
um skemmtilegu persónum er rétt 
að byrja og vonar maður að þetta 
opni enn fleiri tækifæri fyrir þessa 
dásamlegu seríu okkar.“

Döbbaða jarðarförin mín
Á meginlandi Evrópu er löng hefð 
fyrir því að talsetja sjónvarpsefni 
og þar eru Þýskaland og Frakkland 
engar undantekningar og Hörður 
segir því alls ekki útilokað að ein-
hverjar kanónur í öldungadeildum 
leikara landanna verði fengnar til 
þess að ljá Ladda raddir sínar.

„Ég á bara eftir að fá frekari upp-
lýsingar um það en þegar leikarar 
eru komnir á þennan aldur og eiga 
ef til vill langa sögu þá er alls ekki 
ólíklegt að reyndir menn veljist 

í hlutverk eins og Benedikts. Það 
væri gaman að heyra einhverjar 
goðsagnir frá þessum svæðum, 
svipaða og Laddi er hjá okkur, í 
þessu hlutverki.“

Brúðkaupið mitt
Jarðarförin mín er með vinsælasta 
leikna efninu sem sýnt hefur verið í 
Sjónvarpi Símans frá upphafi og var 
um skeið á toppi þess lista. „Þangað 
til þriðja sería af Venjulegt fólk sló 
metið. En þeir þættir eru reyndar 
líka frá okkur,“ segir Hörður og 
bætir við að fyrirtækið sé þegar 
byrjað að þróa framhald Jarðar-
fararinnar og þau séu Símanum 
afskaplega þakklát fyrir að hafa 
stuðlað að því að þessar þáttaraðir 
gætu orðið að veruleika.

„Ég, Kristófer Dignus og Hekla 
Elísabet Aðalsteinsdóttir erum að 
skemmta okkur konunglega við 
að þróa framhaldið sem ber heitið 
Brúðkaupið mitt,“ skýtur Jón Gunn-
ar inn í.

„Jarðarförin hans Ladda búin, 
næst á dagskrá brúðkaup. Og það 
verður gaman fyrir fólk að fylgjast 
með Ladda fara á kostum í þeim 
undirbúningi og takast á við allar 
mögulegar hindranir á leiðinni.

Ástin og ástarsambönd í mjög 
víðu samhengi verða í brennidepli 
í framhaldinu og nýjar persónur 
banka upp á með miklum og líf-
legum látum,“ segir Jón Gunnar og 
boðar Brúðkaupið mitt í Sjónvarpi 
Símans Premium árið 2022.
toti@frettabladid.is

Laddi talar þýsku og 
frönsku í jarðarför
Sjónvarpsstöðin ARTE hefur tryggt sér réttinn á Jarðarförinni 
minni. Laddi talar því bæði frönsku og þýsku þegar hann undirbýr 
jarðarför sína í hlutverki hins bráðfeiga Benedikts síðar á árinu.

ÉG SÁ ALLTAF FYRIR 
MÉR AÐ ÞESSI GÓÐA 

HUGMYND GÆTI FERÐAST EN 
AÐ SJÁ ÞAÐ SVO RAUNGERAST 
ER SÚRREALÍSKT Í MEIRA LAGI. 

Jón Gunnar

TAKE AWAY

Strandgata 34
220 Hafnafjörður 
kryddveitingahus.is

takeaway_frettabladid2.indd   1 22/02/2021   17:48:38
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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



       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

Fullt verð 140 x 200 cm:  10.990 kr. Fullt verð 140 x 220 cm:  12.990 kr. Fullt verð 200 x 220 cm:  17.990 kr.

Aðeins 8.243 kr. Aðeins 9.743 kr. Aðeins 13.493 kr.

DORMA HOME Sængurföt 

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

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

VIKUTILBOÐ  
8. til 14. apríl

Val um svart eða hvítt  PU leður eða grátt áklæði 
á Classic botni. Aukahlutir á mynd gafl og koddar.

Nature’s  SUPREME
heilsurúm með Classic botni

Dýna með Classic botni og fótum
Stærð í cm Fullt Dormaverð Vikutilboð

Supreme 80x200 92.900 kr. 69.675 kr.

Supreme 90x200 99.900 kr. 74.925 kr.

Supreme 100x200 106.900 kr. 80.175 kr.

Supreme 160x200 144.900 kr. 108.675 kr.

Supreme 180x200 159.900 kr. 119.925 kr.

Virkilega vönduð heilsudýna sem hentar flestum, millistíf.

Natures Supreme er samsett úr 5 svæðaskiptu pokagorma kerfi með steyptri 
kantstyrkingu sem gefur um 25% meira svefn rými og lengri end ingu. Gormakerfið 
er mýkra við axlasvæðið, millistíft við miðjusvæðið en stífara við neðrabakssvæðið. 
Egglaga svampur í efsta lagi gefur góðan stuðning og 
aðlögun. Einnig gefur lögunin á svampinum 
meira loftflæði sem skilar sér í 
auðveldari snúningum í 
dýnunni. Mismunandi 
svamplög gefa 
dýnunni frábæra mýkt. 
Hæð dýnunnar er 29,5 
cm.

Dýna sem hentar  
ungum sem öldnum.

Fyrir þínar
bestu stundir

25%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Aðeins 215.920 kr.

KOLDING
hægindastóll með skemli

Stillanlegur hægindastóll með skemli.  

Svart, rautt eða grátt leður/PVC.

Fullt verð: 139.900 kr.

Aðeins 111.920 kr.

ROMA
svefnsófi
Vel bólstraður og mjúkur clickclack svefnsófi í sterku áklæði sem fæst í 5 mildum, 
fallegum litum. Hægt er að lyfta höfða eða fótahluta. Bak er tvískipt; hægt er að 
leggja annan eða báða hluta niður. Hæð sófa í svefnstöðu er 50 cm og svefnpláss er 
120x200 cm. Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 79.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

LICATA
hornsófi
Hornsófi í Kentucky koníak áklæði. Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm

Fullt verð: 269.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ



       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

Fullt verð 140 x 200 cm:  10.990 kr. Fullt verð 140 x 220 cm:  12.990 kr. Fullt verð 200 x 220 cm:  17.990 kr.

Aðeins 8.243 kr. Aðeins 9.743 kr. Aðeins 13.493 kr.
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20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

COVID-kreppan hefur leikið 
íslenskt efnahagslíf grátt á 
mörgum sviðum. Vandinn 

er alvarlegur enda er samdráttur 
hagkerfisins mikill og er atvinnu-
leysi, sveif lur gjaldmiðilsins og 
verðbólga töluvert meiri en hjá 
nágrannalöndum okkar.

Það eru margar leiðir út úr 
kreppunni. Heyrst hefur slagorðið 
„hlaupum hraðar“ frá stjórn-
völdum og Samtökum iðnaðarins. 
Einnig erum við hvött til að „skapa 
meiri verðmæti“. En sköpum 
við verðmæti með því að hlaupa 
hraðar? Stöldrum aðeins við þá 
kenningu.

Í stjórnunarfræðum er talað 
um að hlutverk leiðtoga er gera 
réttu hlutina en stjórnendur gera 
hlutina rétt. Þeir marka þannig 
stefnuna og finna réttu leiðina. 
Svo tekur starfsfólkið við og 
framkvæmir stefnuna. Hraði 
skiptir ekki máli, aðeins að allir 
rói í sömu átt. Þess vegna ættum 
við að einblína á stefnuna sem við 
tökum út úr COVID og finna réttu 
leiðirnar.

Leiðirnar eru þær að mínu mati 
að virkja markaðsöf lin betur og 
auka viðskiptafrelsi en stjórnvöld 
eru að halda aftur af atvinnulífinu 
með ýmsum fjötrum. Það þarf að 
bæta samkeppnishæfni lands-
ins okkar. Við þurfum að fjölga 
störfum í nýsköpun með menntun 
og stuðningi við frumkvöðla. Það 
getur vel verið að góðir sprett-
hlauparar séu meðal þeirra en 
mikilvægast er þó að mínu mati að 
þeir hlaupi í rétta átt. Þú vinnur 
aldrei kapphlaup með því að 
hlaupa hratt í vitlausa átt.

Minn uppáhalds málsháttur er 
„Meira vinnur vit en strit“. Við 
getum hæglega náð meiri árangri 
með minni hraða ef stefnan er rétt. 
Tökum því rétt skref í rétta átt úr 
kreppunni.

Meira vinnur 
vit en strit

D-vítamínbætt 
Léttmjólk

– eins og hollur 
sólargeisli

5G er mætt með meiri hraða, nýjum 

tækifærum og endalausum ævintýrum. 

Dansgól�ð er uppfært og klárt fyrir 

þig að dansa á. Vertu með í gleðinni 

á stærsta skemmtistað í heimi.

nova.is

Hvað ætlar þú að gera í því?

5G
er mætt 
hjá Nova


