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bestar núna!

Mmm ... 
Melónur Krónan

mælir með!

VIÐSKIPTI Líftæknifyrirtækið Epi-
Endo Pharmaceuticals er fyrsta 
íslenska fyrirtækið til þess að hefja 
klínískar rannsóknir á fólki vegna 
þróunar á frumlyfi. Um er að ræða 
lyf sem er ætlað til meðferðar við 
langvinnum öndunarfærasjúk-
dómum.

„Það hefur tekið sjö ár að komast 
á þennan stað og ferlið fram undan 
ætti ekki að taka nema átta til tíu 
ár, sem er eðlilegur þróunartími 
fyrir lyf eins og okkar,“ segir Finn-
ur Friðrik Einarsson, rekstrarstjóri 
EpiEndo.

Fyrirtækið hefur tryggt sér 400 
milljóna króna fjármögnun frá 
nýjum evrópskum fjárfestingar-
sjóði til að standa undir fyrsta fasa 
klínískra rannsókna. – þfh / sjá síðu 8

EpiEndo prófar 
frumlyf á fólki

Glæs i snekkj a í eigu rúss neska millj arð a mær ingsins Andreys Meln ich en kó sigldi til hafn ar á Akur eyr i í gærkvöldi. Nafn snekkj unn ar er A og var henn i hleypt af stokk un um árið 
2015 og er hún tal in stærst a segl skút a í eink a eig u sem knú in er jafn framt með mót or. Hún var smíð uð af þýsk u skip a smíð a stöð inn i Kob iskr ug í Kiel. Ytra borð henn ar er hann að 
af Do el ker + Vog es, fransk a ark i tekt in um Jacq u es Garc i a og hin um heimsfræg a fransk a hönn uð i Phil ipp e Starck, sem einn ig hann að i glæsif leyið að inn an. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

LÖGREGLUMÁL Áslaug Arna Sigur-
björnsdóttir dómsmálaráðherra 
vill tryggja aðstandendum þeirra 
sem látast með hætti sem kallar á 
rannsókn lögreglu, aukinn aðgang 
að upplýsingum um framgang rann-
sóknarinnar. Hún mælti fyrir frum-
varpi sem tryggja á aðstandendum 
aukinn rétt í þessa veru, fyrr í vik-
unni. „Aðstandendur hafa kallað 

eftir að geta fylgst betur með málum, 
sérstaklega þegar verið er að rann-
saka hvernig andlátið hafi borið 

að,“ segir Áslaug Arna og nefnir sem 
dæmi að það hafi ekki verið neinn 
fyrirsvarsmaður látins brotaþola til 
þessa svo dæmi sé tekið.

„Ég hef heyrt af málum þar sem 
aðstandendum þykir upplýsinga-
flæði til sín skammarlega lítið.“

Áslaug segir frumvarpið lúta að 
almennum upplýsingum og leið-
beiningum þegar verið er að rann-

saka málin og að hægt verði að fá 
tilnefndan réttargæslumann til að 
gæta að hagsmunum hins látna. 
„Við höfum séð mál koma upp þar 
sem óvissa ríkir um hvort andlát hafi 
borið að með saknæmum hætti eða 
slysförum,“ segir Áslaug.

Aðspurð segir Áslaug að lögreglan 
hafi ekki gert athugasemdir við 
þessar hugmyndir. – atv

Vill auka aðgang aðstandenda 
að rannsóknum dauðsfalla
Þegar andlát er til rannsóknar hjá lögregluembættum fá aðstandendur hins látna oft litlar sem engar 
upplýsingar um framgang rannsóknar. Þetta er mat dómsmálaráðherra. Hún hefur lagt fram frumvarp 
til að bæta upplýsingaflæði til þeirra auk möguleika á tilnefningu réttargæslumanns fyrir aðstandendur.

Áslaug Arna 
Sigurbjörns-
dóttir, dóms-
málaráðherra



Lokað á gossvæðinu í dag

ELDGOS „Hún var slök og spennu-
laus allan tímann. Ég held meira 
að segja að henni hafi ekkert fund-
ist þetta merkileg upplifun,“ segir 
Katharina Breslauer, sem á hestinn 
Hettu frá Skeggjastöðum.

Þær fóru ásamt Kolbrúnu Grét-
arsdóttur í 12 kílómetra göngutúr 
með Hettu upp að eldsumbrot-
unum í Fagradal að taka myndir, 
meðal annars fyrir Kidka, fram-
leiðslufyrirtæki fyrir prjónavörur 
á Hvammstanga sem framleiðir sína 
eigin vörulínu úr íslenskri ull. Hetta 
er einmitt í yfirbreiðslu frá Kidka á 
myndinni hér til hliðar.

Katharina segir að hugmyndin 
að fara með Hettu upp að eldgosinu 
hafi kviknað snemma en það þurfti 
margt að ganga upp til að hægt 
væri að feta leiðina. Gasmengun 
mátti ekki vera og veðrið í lagi svo 
fátt eitt sé nefnt. Hún fékk leyfi frá 
Almannavörnum og lögreglunni og 
ber björgunarsveitarfólkinu góða 
sögu:

„Það var svo skemmtilegt hvað 
allir tóku vel á móti okkur, bæði 
laganna verðir og björgunarsveitar-
fólk sem við hittum. Allir eitthvað 
svo jákvæðir en samt með öryggið 
í huga. Það fannst mér algjörlega 
frábært.“

Hún var sjálf búin að labba leið-
ina að gosstöðvunum til að athuga 
hvort þetta væri gerlegt. Og þegar 
opnaðist gluggi á miðvikudag var 
haldið af stað í rólegheitum.

„Við vorum búin að fresta þessu 
nokkrum sinnum og við fórum 
þetta rólega. Ef við þyrftum að 
snúa við þá væri það þannig. Það 
var engin miskunn með það. Þá yrði 
þetta í versta falli góður göngutúr.“

Hún bendir á að hestar séu með 
stærri lungu en hundar og andi mun 

ofar en þeir og því var ekki mikil 
hætta á ferðum. „Það er lykilatriði 
að vera með rólegan og traustan 
hest sem maður treystir. Það er ekki 
hægt að fara ríðandi frá bílastæðinu 
og að gosstöðvunum. Við gerðum 
þetta bara rólega og Hetta veit alveg 

hvað hún vill. Hún er næm á það að 
láta vita hvað hún vill gera og hvað 
ekki og á svona stað þarf maður að 
hlusta á hestinn,“ segir Katharina.

Hún segir að sér hafi fundist gosið 
mun fallegra en Hettu, sem varla 
tók eftir því.

„Þetta var mjög skemmtilegt 
verkefni og ég held að þetta hafi 
heppnast svona vel vegna góðs 
undirbúnings. En ég held að Hetta 
hafi ekkert skilið í okkur mann-
fólkinu hvað okkur fannst eldgosið 
fallegt,“ segir Katharina og hlær. 
benediktboas@frettabladid.is

Hettu fannst lítið til 
gosstöðvanna koma
Hin ellefu vetra Hetta frá Skeggjastöðum birtist á gosstöðvunum á miðviku-
dag og var þar í myndatöku. Katharina Breslauer, eigandi Hettu, segir ferðina 
hafa verið vel skipulagða. Hettu fannst þó gosstöðvarnar ekkert merkilegar.

Aðalfundur Gleym mér ei styrktarfélags verður
haldinn þriðjudaginn 27. apríl kl. 20.00 í
Sorgarmiðstöð-Lífsgæðasetrið, St. Jóseps.

Aðalfundurinn verður í streymi fyrir þau sem geta
ekki komið. 

Á dagskrá verða hefðbundin aðalfundarstörf.

Eftir aðalfund verður fræðsluerindi um missi á
meðgöngu og sagt frá hópastarfi sem Gleym
mér ei og Sorgarmiðstöð bjóða upp á fyrir
foreldra í þessari stöðu.

Ég held að Hetta 
hafi ekkert skilið í 

okkur mannfólkinu.
Katharina Breslauer,  
eigandi Hettu frá Skeggjastöðum

Kolbrún Grétarsdóttir ljósmyndari segir að ferðin með Hettu hafi verið 
stórskemmtileg og verði örugglega lengi í minnum höfð. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Stórfenglegt sjónarspilið í Geldingadölum heldur enn áfram þar sem gossprungurnar eru orðnar níu talsins. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 
hefur ákveðið að gossvæðið verði lokað í dag sökum slæmrar veðurspár. Erfitt getur reynst fyrir viðbragðsaðila að bregðast við útköllum og sinna 
eftirliti á svæðinu þegar skilyrði eru slæm en í dag má bú ast við að göngu leiðir og neyðar veg ir verði eitt for ar svað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LÖGREGLUMÁL Rannsókn á and-
láti fangans sem lést á Litla-Hrauni 
í byrjun mánaðarins stendur enn 
yfir.  Rannsóknin er í höndum 
lögreglunnar á Suðurlandi og 
segir Oddur Árnason yfirlögreglu-
þjónn að niðurstöðu krufningar 
sé beðið. Eins og áður hefur komið 
fram var maðurinn íslenskur og 
fannst látinn í klefa sínum 1. apríl. 

Lögregla rannsakar dauðsföll sem 
verða annars staðar en á sjúkra-
stofnunum og umrædd rannsókn 
því á engan hátt vísbending um 
að andlátið hafi borið að með sak-
næmum hætti.

Að sögn samfanga hins látna 
hafði hinn látni farið í hjartastopp 
fimm dögum áður en hann lést. 
Hann hafi verið útskrifaður af spít-
ala um leið og hann fékk meðvit-
und. Þeir segja hann hafa kvartað 
undan verkjum í aðdraganda and-
látsins en enga aðstoð fengið. – atv

Andlát fanga á 
Litla-Hrauni enn 
til rannsóknar

DÓMSMÁL Á fyrstu þremur starfs-
árum sínum snéri Landsréttur 
tíu sakfellingardómum héraðs-
dóms í kynferðisbrotamálum við 
og sýknaði ákærða. Þetta kemur 
fram í svari dómsmálaráðherra við 
fyrirspurn þingmannsins Andrés-
ar Inga Jónssonar um dómafram-
kvæmd Landsréttar.

Alls var 71 kynferðisbrotamál 
dæmt í Landsrétti á árunum 2018, 
2019 og 2020. Tveir þessara dóma 
hafa verið ómerktir í Hæstarétti 
og einn til viðbótar felldur niður 
af ákæruvaldinu. Af 68 málum var 
niðurstaða héraðsdóms staðfest í 
31 máli.

Niðurstöðu um sekt eða sýknu 
var snúið við í ellefu tilvikum; í tíu 
tilvikum var sýknað í Landsrétti í 
kjölfar sakfellingar í héraði.

Í tuttugu og fimm tilvikum var 
ákvörðun héraðsdóms um refsingu 
breytt; í langf lestum tilvikum til 
refsimildunar eða í átján tilvikum.

„Undanfar ið hafa reglulega 
birst fréttir af dómum Landsréttar 
sem bentu til þess að hann væri 
mildari í þessum málaf lokki en 
héraðsdómstólarnir. Mér fannst 
vanta almennilegar upplýsingar 
um alla dóma til að geta betur séð 
hvort þessi tilfinning ætti við rök 
að styðjast,“ segir Andrés Ingi um 
ástæður fyrirspurnarinnar. Hann 
segir svörin gefa ástæðu til frekari 
spurninga og nánari skoðunar á 
því hvernig hið nýja millidómstig 
sé að virka. 

„Þetta er allavega verðugt rann-
sóknarefni fyrir fræðimenn á sviði 
lögfræði.“ – atv

Fræðimenn 
skoði dóma 
Landsréttar

Þingmaðurinn Andrés Ingi Jónsson 
hefur fengið svör frá ráðherra um 
dómaframkvæmd Landsréttar. 

Þetta er allavega 
verðugt rannsókn-

arefni fyrir fræðimenn á 
sviði lögfræði.
Andrés Ingi Jónsson,  
þingmaður Pírata
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FÁRÁNLEGA LÁGT VERÐ 

Við bjóðum upp á takmarkað magn af hjólbörðum og felgum fyrir fólksbíla, minni 
jeppa, stærri jeppa og pallbíla. Ný og ónotuð dekk á ótrúlegu lágu verði. 

Gott úrval af dekkjum og felgum. 
Hér fyrir neðan má sjá verðdæmi um dekk og felgur í boði:

Dekkja- og felgugangar:
25” 225/45R17 - 79.000 kr.  
18” 225/70R18 - 179.000 kr.  
33” 285/60/R20 - 199.000 kr.
35” 315/75R17 - 290.000 kr.  

Dekkjagangur:
27” 225/60R17 - 49.000 kr.
28” 235/55R18 - 59.900 kr.  
30” 265/60R18 - 69.960 kr.
33” 275/70R18 - 79.600 kr.

 ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á ISBAND.IS, DEKK@ISBAND.IS OG Í SÍMA 590 2323

FYRSTIR KOMA - FYRSTIR FÁ

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 17:00

Fleiri stærðir í boði. Uppgefið verð er heill umgangur eða 4 stk með vsk.

SAMFÉLAG Rekstraraðilar Skálans 
Þorlákshöfn, Snælandsvídeós og 
Olís hafa tekið ákvörðun um að 
hætta með spilakassa í verslunum 
sínum og segja þau ákvörðunina 
byggjast á samfélagslegri ábyrgð.

Samtök áhugafólks um spilafíkn 
(SÁS) hafa undanfarna mánuði lagt 
fram þá kröfu að spilakössum á 
Íslandi verði lokað og hefur fjöldi 
fólks deilt sögum sínum um spila-
fíkn og þá neyð sem hún skapar á 
heimasíðu samtakanna. Þá hefur 
verið uppi umræða um jákvæð 
áhrif sem hlotist hafi á líf spilafíkla 
þegar kössunum var lokað vegna 
sóttvarnareglna. Með breyttum 
reglum sem tóku gildi á miðnætti 
er spilasölum heimilt að opna spila-
kassa að nýju.

Elsa Kolbrún Gunnþórsdóttir 
rekur Skálann í Þorlákshöfn ásamt 
eiginmanni sínum, Jóni Jónssyni.
Þar til í mars voru þau með spila-
kassa í versluninni. Elsa segir þau 
hjónin lengi hafa rætt um að hætta 
með kassana. „Svo þegar umræðan 
um spilakassa jókst í samfélaginu 
þá ýtti það við okkur,“ segir hún.

Elsa segir mikinn fjárhagslegan 
ávinning af spilakössunum, rekstr-
araðilar verslana fái greidda pró-
sentu af því sem í kassana kemur. 
„Við sáum sama fólkið koma aftur 
og aftur og eyða miklum tíma í köss-
unum, þetta er bara mjög sorglegt 
og við ákváðum að þetta gæti ekki 
verið það sem reksturinn okkar 
stæði og félli með,“ segir Elsa.

Hún þekkir spilafíkn vel en faðir 
hennar þjáðist af slíkri fíkn. „Sú 
reynsla og það að horfa upp á þetta 
alla daga var það sem togaði í mig, 
maður er bara með sting í hjartanu,“ 
segir Elsa.

Elsa segir háar fjárhæðir koma 
inn í kassana en að þau hjónin séu 

stolt af þeirri ákvörðun að losa sig 
við þá. „Þegar maður opnar kassana 
á kvöldin og sér upphæðirnar sem 
fólk er búið að dæla í þá, það er alveg 
hræðilegt, þetta eru miklir pening-
ar og enginn græðir nema þeir sem 
reka kassana,“ segir Elsa, en árið 
2018 var hagnaður rekstraraðila 
spilakassa hérlendis, Happdrættis 
Háskóla Íslands og Íslandsspila, af 
spilakössum tólf milljarðar.

Pétur Smárason, eigandi Snæ-
landsvídeós í Núpalind, segist lengi 
hafa langað að hætta með kassana. 
Þegar þeim var lokað vegna sótt-
varnareglna hafi hann séð að af 
þeim hlytist „meira ónæði en hitt.“

Hann segir fjárhagslegan ávinn-
ing þeirra ekki hafinn yfir sam-

félagslega ábyrgð. „Umræðan í 
þjóðfélaginu hefur vakið mann til 
umhugsunar,“ segir Pétur.

„Það var alveg fólk sem kom 
hingað og setti klink í kassann en 

við sáum mikið af fólki setja seðla-
búnt í kassann og vinna ekki neitt,“ 
bætir Pétur við.

Alma Hafsteinsdóttir, formaður 
SÁS, segir að um stórt og mikilvægt 
skref í baráttu samtakanna sé að 
ræða. „Með því að skila þeim (spila-
kössunum) eru þeir að sýna í verki 
samfélags- og siðferðislega ábyrgð 
og taka afstöðu, þrátt fyrir að verða 
fyrir verulegu tekjutapi í formi 
umboðslauna,“ segir Alma.

„Það er í raun alveg stórkostlegt 
að einkaaðilar skuli sýna þetta 
frumkvæði og hætta með spilakassa 
á sama tíma og við sjáum formenn 
Rauða krossins og Landsbjargar 
réttlæta rekstur spilakassa,“ bætir 
Alma við. birnadrofn@frettabladid.is

Hætta með spilakassana
Þrjú fyrirtæki hafa hætt með spilakassa í verslunum sínum og segja samfélagslega ábyrgð ástæðuna. Alma 
Hafsteinsdóttir, formaður SÁS, segir um stórt skref í baráttu samtakanna fyrir lokun spilakassa að ræða.

Olís, Snælandsvídeó, Núpalind og Skálinn hafa öll hætt með spilakassa í verslunum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við sáum mikið af 
fólki setja seðla-

búnt í kassann og vinna 
ekki neitt.

Pétur Smárason, 
eigandi  
Snælandsvídeós 
í Núpalind

JAFNRÉTTISMÁL Reglur um kynja-
hlutföll í stjórnum opinberra fyrir-
tækja á borð við RÚV ohf. hafa lengi 
verið til umræðu, að sögn Katrínar 
Jakobsdóttur forsætisráðherra. 

Eins og greint var frá á vef Frétta-
blaðsins í vikunni sitja nú aðeins 
þrjár konur í stjórn RÚV og sex 
karlar.  Stjórnin er kosin af Alþingi 
og talið hefur verið torvelt að binda 
hendur þeirra sem tilnefna fulltrúa 
í stjórnina, en það eru að uppistöðu 
stjórnmálaflokkar sem eiga fulltrúa 
á Alþingi.

„Síðastliðinn október lagði for-

sætisnefnd Alþingis til breytingu 
á lögum um þingsköp Alþingis í 
tengslum við endursköpun jafn-
réttislaga,“ segir Katrín Jakobsdótt-
ir, forsætisráðherra, í samtali við 
Fréttablaðið. „Þar var óskað eftir að 
kannaður yrði vilji um breytingar á 

þingskapalögum þannig að kynja-
hlutföllin yrðu sem jöfnust.“

Frumvarpið var lagt fram í októ-
ber síðastliðnum og er til meðferðar 
í allsherjar- og menntamálanefnd.

„Málið er til meðferðar í nefndinni 
og verður til umræðu á næstunni,“ 

segir Páll Magnússon formaður 
nefndarinnar. Páll segist ekki hafa 
sérstaka skoðun á nýkjörinni stjórn 
RÚV sem  fyrrverandi útvarps-
stjóri  en segir málið sérkennilegt. 
Hann bendir á að Sjálfstæðisflokkur-
inn hafi tilnefnt bæði karl og konu.

„Mér finnst þetta óeðlileg kynja-
hlutföll,“ segir hann.  „Það skýtur 
óneitanlega skökku við að þegar 
kemur til kasta Alþingis að kjósa 
í stjórnir af þessu tagi að þá geri 
ekki allir f lokkar sömu kröfur til 
sjálfra sín og þeir gera til fyrirtækja 
á almennum markaði.“ – atv

Frumvarp um kynjahlutföll enn til meðferðar
Katrín Jakobs-
dóttir, forsætis-
ráðherra

Páll Magnús-
son, formaður 
allsherjar- og 
menntamála-
nefndar

REYKJAVÍK Hámarkshraðaáætlun 
Reykjavíkur var samþykkt í skipu-
lags- og samgönguráði Reykjavíkur 
í gær. Tillögunni var vísað til borgar-
ráðs.

Markmið áætlunarinnar  er að 
stuðla að bættu umferðaröryggi.
Ekki sé réttlætanlegt að fórna heilsu 
vegfarenda fyrir minni tafir.

Kostnaðurinn við að koma tillög-
unni í framkvæmd er áætlaður allt 
að 300 milljónir króna á ári.

Meðal annars er gert ráð fyrir 
að hámarkshraði verði 5 km/klst. 
á göngugötum og ákveðnum vist-
götum, 10 km/klst. á almennum 
vistgötum, verslunargötum og húsa-
götum án sérstakra gangstétta.

Talið er að lækkun hámarkshraða 
muni ekki minnka umferðarflæði 
eða skapa tafir á stofnbrautum þar 
sem hámarks umferðarrýmd gatna-
kerfisins og tafir í kringum háanna-
tíma ráðist oftast af af kastagetu 
gatnamóta, ljósastýringum og ann-
arri umferð. – hó

Hámarkshraði 
lækkaður víða 
um Reykjavík

C O V I D -19  Framk væmdast jór i 
Evrópusambandsins, Ursula von 
der Leyen, tilkynnti í gær að bólu-
efnaframleiðandinn Pfizer muni 
af henda um 50 milljónum f leiri 
bóluefnaskammta til Evrópuþjóða 
en áður hafði verið reiknað með á 
öðrum ársfjórðungi.

Það þýðir að Ísland mun fá alls 
rúmlega 192 þúsund bóluefna-
skammta frá Pfizer fyrir lok júní sem 
dugir til að bólusetja um 96 þúsund 
einstaklinga.

Ursula sagði í ávarpi að því fyrr 
sem tækist að bólusetja 70 prósent af 
íbúum Evrópu því betra. Þetta væri 
kapphlaup við tímann. „Góðu frétt-
irnar eru að bólusetning er að sækja í 
sig veðrið í Evrópu. Ég get glöð sagt frá 
því að 100 milljónir eru nú bólusett 
innan Evrópusambandsins. Það er 
tilefni sem hægt er að vera stolt af. Þá 
eru 27 milljónir nú fullbólusettar sem 
eru góðar fréttir,“ sagði Ursula. – bb

Afhendingu á 
bóluefni Pfizer 
flýtt til muna

Pfizer svaraði kalli ESB. 
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OPNAÐU AUGUN FYRIR MÆTTI HUNANGSINS

NÝR 
GULLDROPA
SKAMMTARI

NÝTT - EYE

(1) Samanburðarpróf DS á móti D28, mat á virkni á augnsvæði 33 kvenna.(2)Byggt á ISO staðli 16128, með vatni. Hin 6% vinna að endingu formúlunnar til lengri tíma.(3) 
Samanstendur af blöndu hunangs og drottningarhunangs.(4)  Í prófum á Abeille Royale vörunum.

94% UPPRUNNIÐ ÚR NÁTTÚRULEGUM EFNUM2

ABEILLE ROYALE, ENDURNÝJUN Í KRAFTI VÍSINDA OG BÝFLUGUNNAR

Síðastliðin 10 ár hafa rannsóknir Guerlain sannað virkni Black Bee hunangsins3  frá frönsku eyjunni Quessant en hjartað í BlackBee Repair tækninni er 
hunangið sem eflir viðgerðarhæfni húðarinnar. Abeille Royale vinnur á 6 þáttum húðarinnar: stinnleika, fínum línum, áferð, ljóma, raka og gæðum.4

NÝTT EYE R REPAIR SERUM. Formúla sem samanstendur af 94% náttúrulegum innihaldsefnum2 sem auka ljóma, raka og gefa augnsvæðinu lyftingu.1

DOUBLE R RENEW & REPAIR SERUM. Þessi einstaka tvöfalda virkni sameinar endurnýjun húðarinnar og lyftingu sem sýnilega sléttir, stinnir og gefur ljóma.

MEIRI 
LYFTING 

20% AFSLÁTTUR AF GUERLAIN VÖRUM 
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 15. – 18. APRÍL.

Glæsilegur 
kaupauki fylgir 

þegar keyptar eru vörur 
fyrir 8.900 kr. eða meira.



Við sjáum ekki 
aukatekið orð, 

hvorki á þinginu né annars 
staðar í samfélaginu, um að 
það þurfi að draga úr 
refsihörku fyrir þessi 
fíkniefnabrot.

Helgi Gunnlaugs-
son afbrota-
fræðingur

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

FANGELSISMÁL Hörð refsistefna í 
fíkniefnamálum hefur valdið því 
að hlutfallslega sitja mun fleiri inni 
fyrir slík brot hér en í nágranna
löndunum. Í fyrra sátu 35 prósent 
íslenskra fanga inni fyrir fíkniefna
brot á meðan hlutfallið á Norður
löndum er 20 til 25 prósent. Í ger
vallri Evrópu er hlutfallið aðeins 
hærra í einu landi, Lettlandi, sam
kvæmt nýrri skýrslu Evrópuráðsins.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor í 
af brotafræði, bendir á að fyrir um 
aldarfjórðungi hafi hlutfallið verið 
mun lægra, í kringum 10 prósent. 
Aukin harka hafi verið sett í mála
flokkinn á undanförnum áratugum 
og hlutfallið verið í kringum 40 pró
sent árin 2018 og 2019. Undir þetta 
heyrir framleiðsla, smygl og dreifing 
efnanna.

Þegar kemur að dómum er refsi
ramminn betur nýttur í fíkniefna
brotum en auðgunar, ofbeldis og 
kynferðisbrotum. „Efri mörkin eru 
tólf ár og við sjáum oft farið ansi 
nálægt því, kannski sjö upp í ellefu 
ára dóma,“ segir Helgi. Þetta sé gert 
þó að stór hluti dæmdra sé augljós
lega burðardýr eða smásalar að 
fjármagna eigin neyslu. „Mat stjórn
valda er að þetta séu þau brot sem 
valdi hvað mestum vanda í okkar 
samfélagi og í samfélaginu er engin 
gagnrýni á þessa stefnu.“

Helgi sér stuðninginn birtast í 
könnunum sem hann hefur gert. 
Flestir telja fíkniefnabrot með þeim 
alvarlegustu og vilja að lögreglan 
hafi rúmar rannsóknarheimildir til 
að takast á við þau. „Við sjáum ekki 
aukatekið orð, hvorki á þinginu né 
annars staðar í samfélaginu, um að 
það þurfi að draga úr refsihörku 
fyrir þessi fíkniefnabrot,“ segir 
Helgi. Allt annað gildi um afstöðu 
til vörslu neysluskammta, sem heil
brigðisráðherra hyggst afglæpavæða 
með nýju frumvarpi. En fólk fer ekki 
í fangelsi fyrir vörslu.

Samkvæmt skýrslunni er hlut
fallslegur fjöldi fanga á hverja 100 

þúsund íbúa lægstur á Íslandi í 
allri álfunni og hefur farið lækk
andi um 13 prósent undanfarinn 
áratug, meðal annars vegna afplán
unar utan fangelsa og plássleysis. Á 
ákveðnum tímapunkti á síðasta ári 
sátu 164 inni og 28 af þeim í gæslu
varðhaldi.

Af dæmdum sátu 47 inni vegna 
fíkniefnabrots, langstærsti einstaki 
hópurinn. Nítján sátu inni vegna 
umferðarlagabrots, sextán vegna 
morðs eða morðtilraunar, þrettán 
fyrir líkamsárás, tólf fyrir þjófnað, 
átta fyrir nauðgun og tíu fyrir aðra 
kynferðisglæpi, fjórir fyrir rán, einn 
fyrir fjármálamisferli og fimm fyrir 
aðra glæpi.

Eins og annars staðar eru lang
flestir fangar hér karlar, 152 á móti 
tólf konum. Meðalaldur þeirra er 
36 og hálft ár og fjórir voru yfir 65 
ára aldri. 48 voru að afplána árs dóm 
eða styttri en 15 voru að afplána 
dóma lengri en tíu ár. Tveir fangar 
létust, þar af stytti annar sér aldur, 
og einn flúði.

Aðspurður um plássleysið og hina 
löngu biðlista í afplánun segir Helgi 
það mannúðlega stefnu að hrúga 
ekki f leiri föngum inn en fang
elsin bera, en Íslendingar hafa ekki 
viljað hafa fleiri fanga en klefarnir 

eru, ólíkt flestum löndum Evrópu. 
Í fyrra sat Helgi í nefnd dómsmála
ráðherra til að finna leiðir til þess 
að stytta biðlistana. „Ég lagði til að 
létt yrði á kerfinu með því að veita 
fíkniföngum reynslulausn eftir 
helming afplánunar eins og margir 
aðrir fangar fá. En ég var einn um þá 
afstöðu,“ segir hann.

Af föngum er 31 útlendingur, þar 
af 25 frá Evrópusambandsríkjum, 
sem gerir alls 19 prósent. Þrátt fyrir 
háværa umræðu um hversu margir 
útlendingar séu hér í fangelsum er 
hlutfallið lægra en gengur og gerist 
í vesturhluta Evrópu. Í Danmörku 
og Noregi er hlutfallið 30 prósent 
og í sumum löndum meirihlutinn.

Helgi telur ástæðuna fyrir þessu 
þá að flestir innflytjendur hér eru 
fólk sem komið hefur hingað til 
að vinna. Einnig að þeir séu líkari 
heimamönnum, bæði menningar
lega og félagslega, en gengur og ger
ist víða í Evrópu. „Á Norðurlöndum 
og víða í VesturEvrópu koma 
margir innflytjendur frá mun fjar
lægari svæðum. Þeir eiga erfiðara 
með að aðlagast og mæta meiri for
dómum,“ segir Helgi. „Rannsóknir, 
bæði í Bandaríkjunum og Evrópu, 
sýna að refsiharka er meiri gagnvart 
innflytjendum en innfæddum, og 
sérstaklega ef þeir eru mjög ólíkir.“

Þá bendir hann einnig á að hér á 
Íslandi er allt að helmingur erlendra 
brotamanna ekki innf lytjendur 
heldur fólk sem kemur til þess að 
brjóta af sér, jafnvel í skipulagðri 
brotastarfsemi. Ólíkt Íslendingum 
fá erlendir fíknifangar að fara á 
reynslulausn eftir hálfa afplánun.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fleiri fíknifangar hér 
en í nágrannalöndum
Ísland sker sig úr frá flestum löndum Evrópu þegar kemur að refsihörku í 
fíkniefnamálum. Refsiramminn er betur nýttur gagnvart fólki sem oft er 
burðardýr eða smásalar en ofbeldismönnum og kynferðisafbrotamönnum. 

Syndsamlega góð kaka
 með engri fyrirhöfn! 

Aukin harka hafi verið sett í fíkniefnatengd brot á  undanförnum áratugum.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

AUSTURLAND Sveitarstjórn Múla
þings mun ræða við forsvarsmenn 
Síldarvinnslunnar vegna áhrifa 
nýs hættumats á starfsemina. 
Veðurstofan mun gefa út fullunnið 
hættumat fyrir Seyðisfjörð í sumar 
en samkvæmt bráðabirgðamati frá 
því í marslok er vinnsluhús útgerð
arinnar innan hættusvæðis.

„Húsin eru að hluta til inni á C 
svæði núna og okkur finnst trú
legt að þetta hafi áhrif á öll fyrir
tækin þarna á svæðinu,“ segir Rúnar 
Gunnarsson, fulltrúi í heimastjórn 
Seyðisfjarðar, sem fundaði um 
málið í vikunni. Csvæði er hæsta 
hættustig í kerfi Veðurstofunnar. 
„Við viljum vita hvernig þeim líður 
með reksturinn þarna,“ segir hann.

Skoðað verður hvort byggja þurfi 
nýtt vinnsluhús fyrir utan hættu
svæðið, þar sem miklar aurskriður 
féllu í desember. Við fjarðarbotn
inn eru fá svæði sem henta fyrir 
atvinnuhúsnæði af þessu tagi.

„Það er ekki um auðugan garð að 
gresja,“ segir Rúnar. „Við erum með 
Hafnarleiruna, um 15 þúsund fer
metra fyrir iðnaðarlóðir, en þá er 
það upptalið. Við þyrftum jafnvel 
að skoða lóðir út fyrir byggðina.“

Síldarvinnslan er stærsti vinnu
staður Seyðisfjarðar og Rúnar segir 
hann skipta Seyðisfjörð öllu máli. 
Í greinargerð með bókun heima
stjórnar er því lýst sem rothöggi ef 
starfsemi Síldarvinnslunnar legðist 
af í bænum.  – khg

Framtíð síldarvinnslu 
óljós vegna nýs hættumats

Fátt er um iðnaðarlóðir í þéttbýli Seyðisfjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

35%
íslenskra fanga sátu inni 
fyrir fíkniefnabrot í fyrra.
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Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
VÖRUM DAGANA 15. - 21. APRÍL
Veglegur kaupauki fylgir þegar verslað er fyrir 7.900 kr. eða meira.
*Gildir meðan birgðir endast
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Líftæknifyrirtækið Epi
Endo Pharmaceuticals 
er fyrsta íslenska fyrir
tækið til þess að hefja 
klínískar rannsóknir á 
fólki vegna þróunar á 

frumlyfi. Fyrirtækið hefur tryggt 
sér 400 milljóna króna fjármögnun 
frá nýjum, evrópskum fjárfestingar
sjóði til að standa undir fyrsta fasa 
klínískra rannsókna sem felur í sér 
reglulega lyfjatöku átta sjálf boða
liða.

„Þessi rannsókn mun veita okkur 
mikilvægar, klínískar upplýsingar 
og skipa EpiEndo sess sem leiðandi 
fyrirtæki í þróun makrólíða án 
sýkladrepandi eiginleika,“ segir 
Finnur Friðrik Einarsson.

EpiEndo Pharmaceuticals ehf. var 
stofnað á Íslandi í janúar 2014, af 
Friðriki Rúnari Garðarssyni lækni 
og byggði hann hugmyndafræði 
félagsins á rannsóknum sem gerðar 
voru í Háskóla Íslands á fyrsta áratug 
aldarinnar af Þórarni Guðjónssyni, 
prófessor í vefjafræði við læknadeild 
Háskóla Íslands og dr. Ólafi Baldurs
syni, framkvæmdastjóra lækninga á 
Landspítala Íslands.

Frumlyfið EP395 er fyrsti makró
líðinn án sýkladrepandi virkni sem 
tekinn er til rannsókna í fólki og ef 
fram fer sem horfir hefur EP395 
möguleika á að verða fyrsta lang
tímameðferðin sem tekin er inn í 

töf luformi við langvinnum önd
unarfærasjúkdómum, svo sem 
langvinnri lungnateppu, astma og 
berkjubólgu auk annara bólgusjúk
dóma.

„Það hefur verið þekkt um ára
tuga skeið að makrólíðar hafa 
ekki aðeins sýkladrepandi virkni, 
heldur einnig f jölþætt áhrif á 
ónæmiskerfið, en notkun þeirra 
gegn krónískum sjúkdómum hefur 
verið takmörkuð vegna hættu á 
myndun ónæmra bakteríustofna,“ 
segir Finnur.

„Lyfjasprotinn okkar, EP395, 
hefur verið hannaður sérstaklega 
með það að markmiði að fjarlægja 
sýkladrepandi eiginleika makrólíða 
samhliða því að efla bólgueyðandi 
virkni þeirra, þannig að hægt sé 
að nota það sem langtímameðferð 
við þrálátum bólgusjúkdómum án 
þess að upp komi ónæmir bakteríu
stofnar.“

Árangursrík meðhöndlun á lang
vinnum bólgusjúkdómum í önd
unarvegi hefur löngum verið mikil 
áskorun í heilbrigðisgeiranum. Hún 
er orðin þriðja algengasta dánaror
sök í heimi en ekki eru önnur með
ferðarúrræði í boði en þau sem 
slá tímabundið á einkennin. „Hér 
sjáum við fram á mikil tækifæri til 
að þróa árangursríka, örugga og 
einfalda lyfjameðferð, með nýrri 
tegund lyfja,“ segir Finnur.

Klínísku rannsóknirnar fara 
fram við the Medicines Evalu
ation Unit í Manchester, Bretlandi. 
Í fyrsta hópnum fengu sex sjálf
boðaliðar skammt af lyfinu og tveir 
fengu lyf leysu. „Samkvæmt þeim 
upplýsingum sem ég hef líður þeim 
öllum vel,“ segir Finnur.

„Skammturinn sem þessi fyrsti 
hópur fékk var frekar lítill og 
skammturinn sem næsti hópur 

sjálf boðaliða fær verður stærri 
og svo hækkar skammturinn stig 
af stigi milli hópa, svo lengi sem 
ekkert óvænt kemur upp á. Til
gangur þessara rannsókna er að 
skoða og meta hver stærsta örugga 
skammtastærð EP395 er með tilliti 
til aukaverkana og óþæginda eins 
og til dæmis meltingartruflana.“

„Það hefur tekið sjö ár að komast 
á þennan stað og ferlið fram undan 

ætti ekki að taka nema átta til tíu 
ár, sem er eðlilegur þróunartími 
fyrir lyf eins og okkar,“ segir Finnur.

EpiEndo Pharmaceuticals tryggði 
sér nýverið 2,7 milljóna evru fjár
mögnun, jafnvirði rúmlega 400 
milljóna króna, í formi breytanlegs 
láns frá The European Innovation 
Council Fund (EIC Fund).

The EIC Fund er nýr evrópskur 
fjárfestingarsjóður í eigu Evrópu
sambandsins sem var stofnaður í 
júní 2020 með það að markmiði að 
fjárfesta í og styðja við öflug sprota
fyrirtæki í Evrópu, gera þeim kleift 
að vaxa hraðar og auka samkeppn
ishæfni Evrópu gagnvart Asíu og 
Bandaríkjunum.

EpiEndo er meðal fyrstu fyrir
tækjanna sem sjóðurinn fjárfestir 
í og þessi fjármögnun í framhaldi 
af 2,5 milljóna evru styrk frá The 
European Innovation Council, sem 
félagið fékk í upphafi árs 2020, hafa 
gert félaginu kleift að koma fyrsta 
lyfinu sínu, EP395, í klínískar rann
sóknir.

Alls eru rúmlega 60 hluthafar í 
EpiEndo. Samkvæmt upplýsingum 
úr hluthafaskrá Creditinfo eru 
Magnús Kristinsson útgerðarmað
ur, Ólafur Björnsson, eigandi Dals
ness, Ingi Guðjónsson, einn eigenda 
Lyfju, og Sigurður Pálmi Sigur
björnsson, eigandi Súper1 á meðal 
hluthafa. thorsteinn@frettabladid.is

RANGE ROVER VOGUE P400e
Nýskr. 5/2020, ekinn 12 þús. km,  
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Verð: 19.890.000 kr. 
Rnr. 420631. 

JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

Allir bílar sem merktir eru APPROVED hafa farið í gegnum 
gæðaferli notaðra Jaguar og Land Rover bíla. 
Sjón er sögu ríkari – komdu í reynsluakstur strax í dag. 
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JAGUAR I-PACE HSE EV400 
Nýskr. 12/2018, ekinn 25 þús. km,  
rafmagn, sjálfskiptur.
Verð: 9.890.000 kr. 
Rnr. 147701. 

JAGUAR E-PACE S 150D
Nýskr. 7/2019, ekinn 38 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 6.990.000 kr. 
Rnr. 420620. 

JAGUAR F-PACE Portfolio 180D 
Nýskr. 9/2019, ekinn 38 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 9.290.000 kr. 
Rnr. 420603. 

RANGE ROVER SPORT HSE 
Dynamic SDV6 
Nýskr. 10/2018, ekinn 57 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 14.690.000 kr. 
Rnr. 420607. 

RANGE ROVER SPORT HSE 
Dynamic P400e
Nýskr. 9/2020, ekinn 21 þús. km,  
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 16.490.000 kr. 
Rnr. 420633. 

RANGE ROVER EVOQUE S 
150D
Nýskr. 4/2017, ekinn 67 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 5.890.000 kr. 
Rnr. 420617.

RANGE ROVER VELAR SE
R Dynamic 300D
Nýskr. 1/2018, ekinn 38 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 12.690.000 kr. 
Rnr. 147843. 

NOTAÐIR LÚXUSBÍLAR
SÝNINGARSALUR - HESTHÁLSI 6

Brjóta blað í íslenskri lyfjaþróun
EpiEndo er fyrsta íslenska fyrirtækið til að hefja klínískar rannsóknir á fólki vegna þróunar á frumlyfi. Yrði meðal annars notað til 
meðferðar gegn langvinnri lungnateppu. Hafa tryggt sér 400 milljóna króna fjármögnun frá nýjum evrópskum fjárfestingarsjóði. 

MARKAÐURINN

Finnur Friðrik Einarsson rekstrarstjóri og Friðrik Rúnar Garðarsson sem 
stofnaði EpiEndo Pharmaceuticals 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Í Stafafellsfjöllum skammt frá Lónsöræfum 
eru Jökulgilstindar, tignarlegir og nánast 
eineggja tvíburar sem sjást víða að á sunn-
anverðum Austfjörðum. Báðir eru í kringum 
1.313 metrar að hæð og klæddir jökli. Nafn 
sitt draga þeir af þröngu og litríku Jökulgili 

sem liggur norður af þeim og ofan í Flugustaðadal. 
Yfirleitt er gengið á vestari tindinn því sá eystri er 
snúinn uppgöngu. Aðallega eru tvær gönguleiðir í 
boði á vestari tindinn; að norðanverðu úr Flugu-
staðadal um Jökulgil, eða sunnan úr Lóni. Fáfarn-
ari og lengri gönguleiðir liggja úr Lónsöræfum, til 
dæmis frá skálanum Egilsseli.

Komist er inn Flugustaðadal eftir torfærum 
jeppaslóða sem víða liggur í grýttum árfarvegi. 
Rétt innan við gangnamannakofann Markúsarsel 
endar slóðinn og þar hefst gangan. Flugustaðaá er 
fylgt inn dalinn sem þrengist og árgljúfur taka við. 
Í hliðarám leynast fallegir fossar og leynist snotur 
hellisskúti á bak við einn þeirra. Smám saman 
opnast Jökulgil á vinstri hönd og tvíburaturn-
arnir hvítklæddu blasa við. Stöllótt jarðlög eru 
þrædd upp brattann þar sem ljósbrúnt líparít 
tekur við líkt og krosssprungið ísfall sem steypist 
ofan í gilið. Haldið er upp lausar brekkur á vinstri 
hönd og þannig komist á jökul sem er þveraður 
að vestari tindinum norðanverðum. Þar blasa 
skyndilega við Lónsöræfi í öllu sínu veldi en líka 
Sauðhamarstindur, austanverður Vatnajökull og 
Snæfell. Síðasti spölurinn upp vesturhlíðina er 
brattur og notast við ísöxi og mannbrodda. Best er 
að láta efsta hnallinn eiga sig, en í staðinn horft úr 
skarði neðan hans yfir Lón alla leið að Vestrahorni. 
Syðri gönguleiðin á Jökulgilstinda upp úr Lóni er 
sömuleiðis tilkomumikil en brattari. Úr Austur-
skógum er stefnt upp birkivaxnar brekkur vestan 
Koltungugils. Þarna er enginn gönguslóði og þéttur 
skógurinn torfarinn. Fljótlega taka þó við grónir 
melar þar sem oft sést til hreindýra. Ofar taka 
snjófannir við, sem þræddar eru í átt að að skarði 
milli Jökulgilstindanna tveggja. Haldið er vinstra 

megin við vestari tindinn og síðasti hlutinn 
svipaður gönguleiðinni úr Flugustaðadal. 
Ganga á Jökulgilstinda er krefjandi en 

ógleymanleg upplifun. Hækkun er í 
kringum 1.200 metra og gangan 20-22 

km báðar leiðir, sem tekur daginn og 
vel það.

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

Ganga upp Jökulgil er mikil veisla fyrir augað þar sem litríkt líparít rammar inn jökulinn og Jökulgilstinda. MYND/TG

Jökulgilstindar eru ekki síður tilkomumiklir séðir úr suðri þar sem snar-
brött klettaþil blasa við. MYND/ÓMB

Ofan af Jökulgilstindum er frábært útsýni. Hér er horft af vestari tindinum yfir á þann eystri. MYND/TG.
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Helst vildi 
maður losna 
við að búa í 
þjóðfélagi þar 
sem svona 
hlutir eru 
tíðkaðir.

 
Hvað ef allt 
væri leyfi-
legt og þú 
værir ekki 
bundin/n 
vinnustað?
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Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið

Úthald og þrautseigja eru mikilvægir 
eiginleikar, sérstaklega á tímum 
eins og þessum, þegar tilveran er í 
biðstöðu. Nú er komið að þeim tíma-
punkti í baráttunni gegn COVID að 
hyggilegast er að draga andann djúpt 

og setja sig í úthaldsstellingar; tileinka sér stóíska 
ró. Bólusetningar eru hafnar og þeim miðar alveg 
sæmilega, þótt einhverjir vilji reyndar halda öðru 
fram. Óþolinmæði í þeim efnum er mjög skiljanleg 
því bólusetningar eru jú svarið við COVID. Þær 
munu hugsanlega dragast eitthvað á langinn. Engin 
ástæða er þó til að hella sér yfir stjórnvöld og sótt-
varnayfirvöld, sem eru að reyna að gera sitt besta 
í aðstæðum sem eru engin óskastaða. Þau hefðu 
örugglega mátt gera ýmislegt öðruvísi en ekkert 
þýðir að velta sér endalaust upp úr því. Aðalatriðið 
er að bóluefnin eru að koma, búið er að bólusetja 
f lesta viðkvæmustu hópana og þjóðin virðist 
komin yfir það versta. Sem hlýtur að þýða að alls 
kyns takmörkunum verði aflétt í náinni framtíð, en 
eflaust í skrefum því sóttvarnalæknir landsins er 
varfærinn maður og ríkisstjórnin kýs að lúta hand-
leiðslu hans.

Ástand eins og það sem þjóðin hefur búið við svo 
lengi reynir á og kallar ekki alltaf fram það besta 
í fólki. Leiður fylgifiskur COVID er önuglyndi og 
tortryggni í garð náungans ásamt þeirri hugsun að í 
COVID sé hver sjálfum sér næstur. Þannig hafa ein-
hverjir blygðunarlaust reynt að lauma sér fram fyrir 
aðra í bólusetningarröðinni í krafti þess að þeir 
séu sérlega mikilvægir þjóðfélagsþegnar. Enn aðrir 
hafa dundað sér við að klaga náungann fyrir hin 
ýmsu sóttvarnabrot, sem í mjög mörgum tilvikum 
reyndust alls engin brot. Helst vildi maður losna við 
að búa í þjóðfélagi þar sem svona hlutir eru tíðkaðir.

Á dögunum birtust í sjónvarpsfréttum RÚV viðtöl 
við nokkra vegfarendur sem hneyksluðust ógurlega 
á því að nokkrir einstaklingar hefðu verið óánægðir 
með að vera skyldaðir á sóttvarnahótel og vildu 
fá að vera í sóttkví heima hjá sér. Þessa sjálfsögðu 
kröfu um að fá að vera í heimasóttkví f lokkuðu 
vegfarendur sem frekju og forréttindablindu. 
Reiðiraddir hafa síðan heyrst segja að fólk geti 
ekki kvartað yfir því að vera sett á hótel í stað þess 
að vera heima hjá sér í sóttkví, það eigi þetta bara 
skilið enda hafi það alls ekki átt að vera að ferðast til 
útlanda.

Dómharka eins og þessi er ekki geðsleg. Engin 
tilraun er gerð til að setja sig í spor annarra. Á 
COVID-tímum ferðast fólk af ýmsum ástæðum, til 
dæmis vegna vinnu, veikinda eða dauða ættingja. 
Sumir kjósa síðan að fara í frí til útlanda, með öllum 
þeim erfiðu og þreytandi kvöðum sem því fylgja. 
Engin ástæða er til að hella sér yfir það fólk með 
svívirðingum, stimpla það sem óvini og gera sjálf-
krafa ráð fyrir að það sé staðráðið í að fara ekki eftir 
sóttvarnareglum.

COVID mun líða hjá og lífið nokkurn veginn kom-
ast í fyrra horf. Mótlæti getur laðað fram það besta í 
fólki, en einnig það versta – eins og COVID sýnir.

Reiðiraddir

Hvernig væri lífið ef það skipti engu máli 
hvaðan þú ynnir – aðalatriðið væri að skila 
þínu? Myndir þú búa annars staðar? Hvað ef 

allt væri leyfilegt og þú værir ekki bundin/n vinnu-
stað?

Óhætt er að fullyrða að störf án staðsetningar 
urðu að raunveruleika 70% landsmanna í COVID. 
Ýmist finnst okkur dásamlegt að þurfa ekki að 
ferðast til og frá vinnu, geta jafnvel blandað því 
saman að vinna sum verkefni á vinnustað og önnur 
heima eða þá að taka út fyrir að geta ekki aðskilið 
vinnu og heimilislíf. Hið góða við þetta allt saman 
er að nú höfum við val. COVID hefur sýnt og 
sannað að framleiðni f lestra er ekki síðri og alger-
lega óhætt að stokka spilin að nýju.

Félag kvenna í atvinnulífinu stendur fyrir ráð-
stefnu á Bifröst á laugardaginn kemur. Ráðstefnan 
verður send út á Zoom og er hlekkinn að finna á 
heimasíðu FKA. Fyrirlesarar eiga það allir sam-
eiginlegt að blómstra við búsetu á landsbyggðinni 
og sjá tækifærin sem COVID hefur fært okkur. 
Landsbyggðadeildir FKA standa að ráðstefnunni og 
eru allir velkomnir. Erindin eru hvert öðru meira 
spennandi. Þar er meðal annars sagt frá því hvernig 
Húsafell var þróað yfir í að vera ferðamannastaður 
í hæsta gæðaflokki, við heyrum sögu konu sem var 
alin upp í Reykjavík, fór í háskóla í Danmörku en 
býr nú á Hegranesi og selur fæðubótarefni sem hún 
býr til um allan heim. Þá verður fjallað um fyrir-
tækið Ritari á Akranesi sem svarar í síma fyrir allt 
landið. Við kynnumst hugmyndum um markaðs-
setningu landshluta, menntun á landsbyggðinni, 
fyrirtækjunum Ölverki fyrir sunnan og Eimi fyrir 
norðan, tímaritinu Sumarhúsið og garðurinn sem 
er gefið út í Hveragerði. Vitaskuld mun samgöngu-  
og sveitarstjórnarráðherra, Sigurður Ingi Jóhanns-
son, opna ráðstefnuna auk þess sem Sigrún Davíðs-
dóttir fréttaritari RÚV í London segir frá nándinni í 
fjarlægðinni.

Arðsemi hamingjunnar  
á landsbyggðinni

Margrét  
Jónsdóttir 
Njarðvík
rektor Háskól-
anum á Bifröst

1984
Enski rithöfundurinn George 
Orwell er ítrekað kallaður til 
vitnis þegar ríkisvaldið þykir 
gerast of frekt til fjörsins í 
daglegu lífi eða ójöfnuður er 
skoðaður úr hæfilegri fjarlægð 
frá svínastíu félaga Napóleons. Í 
f laumi falsfrétta og upplýsinga
óreiðunni er tungumálið helsta 
sjónhverfingatækið og mis
notað með tilheyrandi hugtaka
ruglingi og merkingarbrenglun. 
Áminningar um tungumálið 
Newspeak sem Orwell skóp 
valdhöfum í skáldsögunni 1984 
eru því ekki alveg út í bláinn 
þegar pólitíkin byrjar að hræra 
í orðabókinni til þess að ná 
tökum á umræðunni.

Gjald en ekki gjöf
Dæmin eru ótal mörg en fá jafn 
gegnsæ og „ferðagjöfin“ sem 
ríkisstjórnin splæsti af meintum 
höfðingsskap á landsmenn í 
fyrrasumar og er aftur komin í 
umræðuna. Stærðfræðingurinn 
Einar Steingrímsson fær 5.000 
króna ferðastyrk til hamborg
arakaupa ekki til þess að ganga 
upp sem gjöf og er meðal þeirra 
sem vekja athygli á merkingar
brengluninni: „Nei, ekki gjöf frá 
stjórnvöldum. Stjórnvöld skikk
uðu almenning til að styrkja 
ferðaþjónustuna, með eigin 
fé,“ skrifar hann á Facebook og 
snuprar fjölmiðla í leiðinni fyrir 
að útvarpa „svona (lyga)áróðri“ 
frekar en að leiðrétta newspeak
ið. toti@frettabladid.is
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Þegar burðarás stjórnarsam-
starfsins er að auki sundraður í 
sóttvarnaaðgerðum hefur það 
raunverulegar afleiðingar. Þær eru 
örlagaríkasta viðfangsefnið, sem 
upp hefur komið á þessari öld.

Fleiri alvarlegar brotalamir
Mörg fleiri dæmi eru um alvar-
legar brotalamir í stjórnsýslu heil-
brigðisráðuneytisins.

Þannig beitti ráðherra lækna 
Landspítalans hótunum á fundi 
læknaráðs til að stöðva upplýs-
ingar til almennings um biðlista, 
lokanir deilda, neyðarástand á 
bráðamóttöku og önnur vandræði 
á spítalanum skömmu áður en 
faraldurinn skall á og breytti öllu.

Ráðherra hefur tafið skimanir 
fyrir ristilkrabbameini í tæp fjögur 
ár og klúðrað flutningi á skim-
unum fyrir legháls- og brjósta-
krabbameinum.

Nú eru að hefjast uppsagnir á 
hjúkrunarheimilum með umtals-
verðum niðurskurði á þjónustu. 
Það er annað hvort dæmi um 
„stjórnsýslu í molum“ eða pólitíska 
misbeitingu til að knýja fram 
hugmyndafræðilegar skipulags-
breytingar.

Stuðningur við  
„stjórnsýslu í molum“ 
Í fréttaskýringu Morgunblaðsins 
segir að ráðherra í núverandi 
stjórn hafi sagt af sér af minna 

tilefni. Þessu er þó ekki alveg hægt 
að jafna saman. Þáverandi dóms-
málaráðherra sniðgekk aðvörun 
sérfræðinga í ráðuneytinu og 
leyndi henni fyrir Alþingi. Heil-
brigðisráðherra fékk ekki álit og 
kallaði ekki eftir því.

Í ljósi þess að reglugerðarklúðrið 
skýrist að hluta til að minnsta 
kosti af þeim pólitísku aðstæðum 
að stærsti stjórnarflokkurinn er 
tvístraður í þessu stóra máli, eins 
og mörgum öðrum, er eðlilegt að 
fleiri axli pólitíska ábyrgð en einn 
ráðherra.

Heilbrigðisráðherra situr í boði 
Sjálfstæðisflokksins. Hann leggur 
til f lest atkvæði á Alþingi í stuðn-
ingi við „stjórnsýslu í molum.“

Þegar burðarás stjórnarsam-
starfsins er að auki sundr-
aður í sóttvarnaaðgerðum 
hefur það raunverulegar 
afleiðingar.

AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Stjórnsýsla í molum í heil-
brigðisráðuneyti.“ Þetta er 
fyrirsögn á fréttaskýringu 

í Morgunblaðinu síðastliðinn 
mánudag. Þar er fjallað um 
ógöngur heilbrigðisráðherra vegna 
útgáfu reglugerðar um vistun 
ferðalanga í sóttvarnahúsi.

Í fyrstu ætlaði ráðuneytið að 
halda gögnum um undirbúning 
málsins leyndum. Það er athyglis-
vert vegna þess að samstaða 
fólksins í landinu hefur byggst á 
prinsippinu um að hafa allar stað-
reyndir uppi á borðum.

Velferðarnefnd Alþingis og 
fjölmiðlar þvinguðu ráðherra til 
að birta gögnin. Trúlega hefur það 
komið í veg fyrir að traust almenn-
ings hryndi.

„Eitthvað hræðilegt að“
Allir ráðherrarnir féllust á upphaf-
legu reglugerðina, sem var í sam-
ræmi við tillögur sóttvarnalæknis. 
Það var skynsamleg ákvörðun. 
En hún leysti heilbrigðisráðherra 
ekki undan þeirri skyldu að kanna 
hvort lagaheimild væri til útgáfu 
hennar.

Fréttaskýring Morgunblaðsins 
leiðir í ljós að engin athugun af 
því tagi átti sér stað. Blaðið dregur 
ályktun af þeirri vanrækslu með 
því að segja: „þá er eitthvað hræði-
legt að.“

Að stærstum hluta skrifast 
þessi „hræðilega“ staða á reikning 
heilbrigðisráðherra. En hér þarf 
líka að hafa í huga aðrar pólitískar 
aðstæður.

Hluti þingmanna Sjálfstæðis-
flokksins fylgir í ræðu og riti allt 
annarri hugmyndafræði um sótt-
varnir en ríkisstjórnin.

Óvissa um meirihluta  
í eigin röðum
Ráðherra hefur sakað Alþingi um 
að bera ábyrgð á klúðrinu með því 
að afgreiða endurskoðun sótt-
varnalaga á annan veg en hún 
hefði kosið. Það kom að vísu ekki 
fram við afgreiðslu málsins.

En kjarni málsins er sá að ráð-
herra, sem styðst við raunveru-
legan þingmeirihluta, þarf ekki að 
sætta sig við breytingar gegn vilja 
sínum í meðferð mála á Alþingi. 
Þegar ráðherra þvær hendur sínar 
af eigin löggjöf bendir það ótví-
rætt til að meirihlutinn sé ekki 
öruggur.

Rétt viðbrögð við niðurstöðu 
héraðsdóms hefðu verið að fara 
þegar í stað fram með nauðsynlega 
lagabreytingu svo að unnt væri að 
framkvæma þá pólitísku stefnu, 
sem ráðherrarnir voru búnir að 
komast að niðurstöðu um að fylgja 
ætti.

Tvíhyggjan í  
Sjálfstæðisflokknum
Flest bendir til að tvíhyggjan í 
Sjálfstæðisflokknum hafi valdið 
því að ráðherra treysti sér ekki 
til að fara þessa leið. Hluti þing-
manna flokksins styður setu 
ráðherra, en er andvígur því sem 
hún gerir.

Af þessu leiðir að svigrúm ráð-
herra til athafna er meira utan 
þings en innan.

Sjálfstæðisflokkurinn er með 
andstæðar skoðanir í mörgum 
helstu málum. Það á við um aðild-
ina að EES, þriðja orkupakkann og 
borgarlínu, mestu samgöngufram-
kvæmd í sögunni.

Í boði Sjálfstæðisflokksins

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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Pabbi söng lögin fyrir mig og 
ég tók þau upp á símann fyrir 
tveimur árum, útsetti þau og 
ákvað að búa til plötu.

Hér eru höfundur laganna, Eggert Thorberg Kjartansson og ástin í lífi hans, Hólmfríður Gísladóttir, á milli tveggja af fimm börn-
um sínum, þeim Snorra Péturs, en hann orti flesta textana, og Lilju sem útsetti lögin sem eru á disknum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN   

Þetta eru lög frá þeim tíma 
sem fólk sveif um í gömlu 
dönsunum. Þau voru send 
inn í danslagakeppni SKT 
(Skemmtiklúbbs templara) 
árið 1953 á nótum sem 

komu ekki til baka,“ segir Lilja Eggerts-
dóttir tónlistarkennari. Hún er pottur-
inn og pannan bak við nýjan disk sem 
er í smíðum, sá er með fjórum lögum 
eftir föður hennar, Breiðfirðinginn 
Eggert Thorberg Kjartansson. „Pabbi 
söng lögin fyrir mig og ég tók þau upp á 
símann fyrir tveimur árum, útsetti þau 
og ákvað að búa til plötu. Bróðir minn, 
Snorri Pétur, samdi texta við þrjú þeirra 
en pabbi orti sjálfur textann Í kvöld til 
mömmu, Hólmfríðar Gísladóttur, þegar 
þau voru ung.“

Rómantískur múrari
Lögin fjögur eru þau einu sem til eru 
eftir Eggert, að sögn Lilju, dóttur hans. 
„Pabbi samdi vals sem honum þótti 
nokkuð góður en man hann ekki lengur. 
Hann verður níræður á árinu og það er 
eðlilegt að eitthvað hafi tapast á langri 
leið.“ En heyrði hún lögin hans aldrei 
f lutt þegar hún var að alast upp? „Elsti 
bróðir minn, Kjartan Eggertsson, er tón-
listarmaður og pabbi söng fyrir hann 
lagið Í kvöld, einhvern tíma þegar ég var 

smástelpa. Kjartan útsetti það fyrir kór. 
Það lag samdi pabbi til mömmu á sínum 
tíma og við höfum sungið það raddað á 
stórum stundum í lífi þeirra, þannig að 
það er þekkt innan fjölskyldunnar.“

Langeyjarþema
Lilja fræðir mig um að Eggert, faðir 
hennar, sé fæddur og uppalinn í Fremri-
Langey á Breiðafirði. „Pabbi var æðar-
bóndi og hefur farið á hverju einasta 
ári vestur að sinna varpinu. Við höfum 
líka verið þar mikið systkinin, sérstak-
lega Snorri bróðir, hann er mikið Lang-
eyjarbarn – þeir eru það nú reyndar 

allir bræðurnir, Gísli Karel, Eggert og 
Kjartan. Mamma var í húsmæðraskól-
anum á Staðarfelli á sínum tíma þannig 
að þau kynntust fyrir vestan.“

Eitt lagið á diskinum heitir Langeyjar-
rúmba, Lilja kveðst hafa skrifað það lag 
líka í swingútgáfu og faðir hennar hafi 
verið ánægður með það. „Heyrðu, þetta 
er jafnvel enn betra,“ sagði hann, enda 
er hann gullaldar-djass maður. Hann 
er múrari sem hefur alltaf haft gaman 
af tónlist, spilaði aðeins á gítar og var í 
kór múrara. Foreldrar mínir settu okkur 
systkinin öll í tónlistarnám, við erum 
fimm og tvö okkar störfum sem tón-
listarkennarar.“

Í kvöld er allt svo undarlega hljótt – 
lögin sem glötuðust, voru tekin upp í 
Stúdíó Sýrlandi og Hljóðrita í mars 2021. 
Hægt er að leggja verkefninu lið á Kar-
olina Fund. gun@frettabladid.is 

Löngu týnd lög lifna við
Í kvöld er allt svo undarlega hljótt, nefnist væntanlegur diskur með lögum frá miðri 
síðustu öld. Nóturnar týndust en 70 árum seinna söng höfundur lögin fyrir dóttur sína.

Kristín Sigurðardóttir, Lilja Eggerts-
dóttir og Særún Rúnudóttir, sem skipa 
tríóið Skel, syngja lögin. MYND/AÐSEND

Elskuleg dóttir mín, systir okkar, 
stjúpsystir og mágkona,

Hallveig Fróðadóttir

lést á líknardeild 
Landspítalans 13. apríl sl.

Fyrir hönd aðstandenda,
Hólmfríður Kofoed-Hansen
Ragna Fróðadóttir og fjölskylda
Björn Fróðason Lovísa V. Bryngeirsdóttir
Hólmfríður Fróðadóttir
Ingólfur Þorsteinsson Þorbjörg Kristinsdóttir
Hanna Valdís Þorsteinsdóttir Sheer El-Showk

Elskulegi maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,
Trausti Ó. Lárusson

fv. framkvæmdastjóri,
lést á Líknardeild Landspítalans  

12. apríl. Í ljósi Covid verður tilhögun 
jarðarfarar auglýst síðar.

Hanna M. Kjeld
Auður Traustadóttir Guðmundur Á. Tryggvason
Anna Kristín Traustadóttir
Sigrún Traustadóttir
Elín Ósk Guðmundsdóttir Ómar Bendtsen
Trausti Guðmundsson Ása Bergsdóttir Sandholt
Svava Dís Guðmundsdóttir Friðjón Ástmundsson
Bjarni Guðmundsson Vaka Dagsdóttir

og langafabörn.

Okkar heittelskaða eiginkona, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Sjöfn Aðalbjörg 
Aðalsteinsdóttir

Fannafold 85,
lést á Landspítalanum við Hringbraut 
mánudaginn 12. apríl. Að ósk hinnar 

                                            látnu fer útförin fram í kyrrþey.

Steinar Hilmarsson
Freyr Vilhjálmsson Hafný Hafsteinsdóttir
Geir Vilhjálmsson Gunnþórunn Steinarsdóttir
Gunnlaugur Steinarsson
Hilma Steinarsdóttir Rúnar Konráðsson
Þórhalla Kolbrún Steinarsdóttir Magnús Örn Friðriksson

og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og besti 
vinur, tengdafaðir, afi og langafi,

Einar Sigurður Björnsson
húsasmíðameistari,  

frá Siglunesi,
lést á Hrafnistu Boðaþingi  

föstudaginn 9. apríl í faðmi ástvina.  
Útförin fer fram frá Lindakirkju miðvikudaginn 21. apríl  

kl. 13.00. Athöfninni verður streymt á Lindakirkja.is/
utfarir. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vildu 

minnast hans er bent á Hjartavernd.

Jóhanna Ragnarsdóttir
Kristinn Jónsson 
Rut Ragnarsdóttir Jóhann Sigurjónsson
Rakel Ragnarsdóttir Hilmar B. Þráinsson
Gígja S. Kristinsdóttir Jóhann Ó. Sveinsson
Hanna B. Kristinsdóttir Brynjar F. Valsteinsson
Einar I. Kristinsson Desiree A. Arteaga

langafabörn.

Eiginkona mín, móðir, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Anna Baldvinsdóttir
Lambastöðum,

lést á hjúkrunarheimilinu Brákarhlíð 
Borgarnesi 8. apríl. Útför hennar mun  

 fara fram í Álftaneskirkju laugardaginn  
17. apríl klukkan 14. Vegna fjöldatakmarkana verða 

eingöngu nánustu aðstandendur og vinir viðstaddir 
útförina en athöfninni verður streymt á kvikborg.is.

Skúli Jónsson
Jóhanna Skúladóttir Baldur Jónsson
Baldvin Skúlason Valgerður Árnadóttir
Guðmundur Skúlason
Óskar Skúlason Þóra Olsen
Ásta Skúladóttir Sigurður Óli Ólason
Hjalti Skúlason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

1955 Fyrsti McDonald’s-veitingastaðurinn í heiminum er 
opnaður í Des Plaines í Illinois, Bandaríkjunum.

1967 Um 250 þúsund Bandaríkjamenn mótmæla Víet-
namstríðinu í New York í Bandaríkjunum.

1977 Jón L. Árnason verður Íslandsmeistari í skák, aðeins 
sextán ára gamall.

1981 Fyrsta Coca Cola-verksmiðjan í Kína gangsett.

1983 Disneyland er opnað í Tókýó.

1984 Dagur æskunnar er haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn í 
Róm á Ítalíu.

1985 Banni við giftingum fólks af ólíkum kynþætti er af-
létt í Suður-Afríku.

1990 Eldur kemur upp í ammoníakstanki Áburðarverk-
smiðjunnar í Gufunesi og hættuástand skapast, en hann 
er fljótlega slökktur.

1991 Evrópubandalagið afléttir viðskiptabanni sínu á 
Suður-Afríku.

2010 Kraftlyftingasamband Íslands er stofnað.

Merkisatburðir
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Tónlistarkonan Karitas Harpa hefur nú þegar átt viðburðaríkt ár en hún eignaðist sitt þriðja barn og gaf út sína fyrstu plötu í janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég á alltof mikið af naglalökkum
Karitas Harpa Davíðsdóttir er umfram allt drifin áfram af tilfinningum og þægindum hvað 
fataval snertir. Hún er veik fyrir yfirhöfnum og naglalökkum og grunaði að hún hefði fæðst 
á röngum tíma þegar hún lifði sig inn í rokksöngleikinn Grease á sínum yngri árum. 2

Íslensk gæðahráefni 
fyrir þig

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is



„Ég er nýorðin þrítug, þriggja 
barna móðir. Ég gaf líka út mína 
fyrstu plötu og uppfyllti alla þessa 
áfanga um miðjan janúar síðast-
liðinn. Dagarnir mínir undanfarið 
snúa því að mestu að fjölskyld-
unni. En ég er tónlistarkona og 
starfa við það á milli þess sem ég 
sinni móðurhlutverkinu.“

Karitas greinir frá því að hún 
hafi þurft að finna nýjar leiðir til 
þess að fá útrás fyrir sköpunar-
kraftinn í kjölfar COVID. „Eins 
og hjá mörgu tónlistarfólki hefur 
verið minna að gera í því að koma 
fram undanfarið árið svo ég hef 
verið að svala sköpunarþörf minni 
í öðrum verkefnum eins og að 
sauma, föndra og þess háttar,“ 
segir hún.

„Nú nýverið kom síðan út 
barnaplatan Út í geim og aftur 
heim, þar sem ég talaði og söng 

fyrir Geimgerði, það var ótrúlega 
skemmtilegt að fást við það og ég 
hlakka mikið til að geta farið að 
sinna vonandi meira framkomu og 
tónlistartengdum verkefnum.“

Hefurðu áhuga á tísku?
„Já, eða sko, ég er ekki kannski 

þessi steríótýpíska áhugamann-
eskja um tísku sem er áskrifandi 
að helstu tískublöðunum og mætir 
samviskusamlega á tískuvikur en 
ég hef mjög gaman af tísku og þá 
sérstaklega sem tjáningarformi.“

Karitas segir tískuáhugann hafa 
kviknað snemma á lífsleiðinni.

„Ég var mjög ung þegar ég pældi 
í því hvaða flíkur „pössuðu saman“ 
og hverjar ekki. Ætli ég muni ekki 
fyrst eftir því að veita tísku sér-
staklega eftirtekt við það að fletta 
í gegnum Séð og heyrt að skoða 
Hollywood-stjörnurnar á rauða 
dreglinum sem barn. Þar voru oft 

Karitas Harpa 
lýsir fatastíl 
sínum sem 
blöndu af boho 
og vintage með 
80’s-modern 
ívafi. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ANTON

Karitas Harpa 
er hrifin af lit-
ríkum fötum 
en klæðist þó 
oftast jarð-
litum. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ANTON 

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@
frettabladid.is 

síður þar sem verið var að velta því 
fyrir sér hvaða kjólar væru „hot“ og 
hverjir væru „not“. Ég gat skoðað 
þessar fallegu múnderingar í bak 
og fyrir og pældi mikið í því hvort 
ég væri sammála þeim sem létu 
blaðið prenta.“

Þá hafi kvikmyndir enn fremur 
haft áhrif á tískuvitund og dag-
drauma hennar.

„Ég man líka eftir því, sem 
barn, að pæla mikið í fötum í bíó-
myndum. Grease varð auðvitað 
uppáhalds snemma og ég lét mig 
dreyma oft um að vera hluti af T-
Birds genginu og að ég hefði „fæðst 
á vitlausum tíma“.“

Karitas rifjar upp tilfinn-
ingarnar sem fylgdu því þegar 
hún fékk gefins föt á sínum yngri 
árum. „Ég ólst ekki upp við mikil 
efni og klæddist sjálf því sem var til 
hverju sinni og fannst á góðu verði 
á útsölum. Mér fannst ég alltaf 
detta þvílíkt í lukkupottinn þegar 
ég fékk svartan poka af fötum frá 
eldri frænkum eða vinkonum 
og gat eytt tímunum saman í að 
skoða, máta og púsla saman flík-
unum í lúkk.“

Hvernig myndirðu lýsa stílnum 
þínum?

„Ég myndi lýsa honum sem 
blöndu af boho og vintage með 
80’s-modern ívafi. Einfalt, ekki 
satt?“ segir Karitas og skellir upp 
úr.

„En ég elska, elska, einstakar 
flíkur, eitthvað sem ég finn í 
second hand/vintage búðum. Ég 
er mikið fyrir denímefni, buxur, 
jakka, smekkbuxur, samfestinga 

og svo framvegis, mittisháar buxur 
eða pils, fallega vintage kjóla og 
handgerðar flíkur. Ég hef rosalega 
gaman af því að blanda tískutrend-
um saman við og eftir því hvernig 
mér líður. Ég er rosalega drifin 
af tilfinningum og þægindum, 
mér finnst litagleði sérstaklega 
skemmtileg en er mest í þessum 
jarðlitatónum sjálf, finn mig vel í 
þeim.“

Hver er uppáhaldsf líkin þín?
„Uppáhaldsflíkin mín er eða var 

eldrauður flowy samfestingur með 
litaskellum á, eiginlega soldið eins 
og abstrakt málverk, með djúpu 
vaffhálsmáli sem ég fann í Gyllta 
kettinum fyrir nokkrum árum. Ég 
er bara nýhætt að geta notað hann, 
einfaldlega vegna þess að hann er 
orðinn of notaður, en draumurinn 
er að láta sníða nýjan eftir honum.“

Hvaðan færðu innblástur?
„Ég fæ mikinn innblástur 

frá hinu ýmsa skapandi fólki. 
Kærastinn minn veitir mér inn-
blástur með myndlist sinni og 
drifkrafti og eins vinkona mín, 
fatahönnuðurinn og prjónakonan 
Fanney Svansdóttir. með sköpun 
sinni. Ef ég er sérstaklega að leitast 
eftir innblæstri fer ég á Pinterest, 
ég alveg elska að vafra um á 
Pinterest.“

Áttu þeir einhverjar tískufyrir-
myndir?

„Bara, einstaklinga sem eru svo 
innilega og frjálslega þeir sjálfir. 
Einstaklingar eins og Bowie, Ragga 
Gísla, Björk, sem hafa tjáð sig svo 
sterkt með tísku eru mér miklar 
fyrirmyndir.“

Hvar kaupir þú helst föt?
„Ég kaupi langmest í Gyllta kett-

inum og Wasteland.“
Eyðirðu miklu í föt?
„Ég myndi ekki segja það, nei. 

En ég skil svo vel að fólk geri það! 
Ég hugsa mig alveg alltof óþarf-
lega vandlega um áður en ég eyði 
pening en ég vil vera viss um að 
ég muni nota það. Ég elska samt 
að vera fín en hef verið að reyna 
að venja mig á að fá kannski lánað 
fyrir einstaka viðburði eða kaupa 
notað. Reyni að kaupa ekki mikið 
nýtt; endurnýta, endurvinna og 
minnka magn.“

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

„Yfirhafnir, ekki spurning. Ég 
gæti keypt nýja yfirhöfn daglega ef 
ég stæði ekki á bremsunni. Ég elska 
fallegar kápur, jakka, úlpur – leður, 
galla, ull, bara elska allt við þær. 
Ég er einnig með veikleika fyrir 
naglalökkum, ég á alltof mikið af 
naglalökkum.“

Notar þú fylgihluti og skart?
„Ég elska fallega og stóra state-

ment eyrnalokka og síðan trefla, 
öðru er ég gjörn á að týna.“

Áttu þér eitthvert mottó þegar 
kemur að tísku og klæðaburði?

„Ef mér líður ekki vel í því, 
sleppa því. Fyrir mig skiptir 
það ekki mestu máli hve flottur 
maður er í f lík, ef manni líður ekki 
vel í henni, þá vil ég síður eyða 
peningum, orku og tilfinningu í 
hana. Það er ég sem þarf að klæðast 
þessu, er ekki að gera neinum 
nema sjálfri mér óleik ef ég er í ein-
hverju óþægilegu.“
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VIÐ FÖGNUM 
4 ÁRA AFMÆLI!

20% AFSLÁTTUR
AF FLESTUM 

VÖRUMERKJUM
15.–18. APRÍL

Opið fimmtudag 11-18, föstudag 11-18, laugardag 11-16, sunnudag 11-16
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Ég fór strax á fullt í 
að fullkomna 

formúluna og prófaði 80 
mismunandi formúlur 
áður en ég fann þá réttu. 
Ég vanda líka val á 
hráefnum vel og nota 
eingöngu vegan efni og 
ofnæmisprófuð.

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn@ 
torg.is

Fjarðargötu 13-15 • 220 Hafnarfirði • Sími 555 4420 
https://www.facebook.com/skohollin

16.995 kr.

20.995 kr.

19.995 kr.

20.995 kr.

Ásthildur Gunnlaugsdóttir förð-
unarfræðingur hefur ástríðu 
fyrir starfi sínu. Hún er inn-
blásin af krafti til að gera meira 
og betur og hefur hefur nú sett á 
markað sína fyrstu hreinsi línu 
fyrir förðunarbursta. 

Segðu okkur frá ferli þínum og 
ástríðu þegar kemur að förðun. 
Hvað varð til þess að þú fórst að 
læra förðun?

„Ég hef alltaf haft áhuga á 
listsköpun og þá sérstaklega 
myndlist. Þegar ég var í mennta-
skóla fann ég svo ástríðuna fyrir 
förðun þegar ég tók að mér að 
sjá um förðun fyrir leiksýningu 
skólans það árið. Ég fann strax að 
þarna hafði ég fundið vettvang 
til að tjá mína listrænu sköpun 
og gefa henni líf,“ segir Ásthildur 
sem skráði sig til náms í alþjóð-
lega förðunarskólanum Makeup 
Design ory strax eftir framhalds-
skóla.

Lykilatriði að draga fram  
náttúrulega fegurð
Hvað finnst þér skipta máli þegar 
kemur að því að farða einstakl-
inga?

„Það er alltaf algjört lykilatriði 
fyrir mig þegar ég farða aðra að ná 
að draga fram þeirra náttúrulegu 
fegurð.“

Hvert er lykilatriðið til að draga 
það besta fram í hverjum og einum, 
ná persónuleika hvers og eins?

„Hjá mér snýst það um jafnvægi 
og ég passa vel að bæta ekki neinu 
við nema ástæða sé til. Á sama 
tíma gæti ég þess að setja aldrei 
of mikinn farða á kúnnana mína, 
nema þeir biðji sérstaklega um 
það.“

Hreinir förðunarburstar  
ná bestri áferð
Hver er leyndardómurinn að baki 
umhirðu húðarinnar, til að halda 
ljóma hennar og tryggja að húðin 
þorni ekki eftir förðun?

„Ég tel nauðsynlegt að grunna 
húðina með góðu kremi og svo er 
algjört lykilatriði að nota hreina 

Ávallt haft áhuga á listsköpun

Ásthildur hefur 
ávallt hugsað 
vel um förð-
unarburstana 
sína og hefur 
nú þróað nýja 
hreinsilínu 
fyrir þá sem 
vakið hefur 
verðskuldaða 
athygli. MYND 
AF ÁSTHILDI/ALÍNA 
VILHJÁLMSDÓTTIR. 
VÖRUMYNDIR/ÍNA 
MARÍA EINARS-
DÓTTIR

Stúdío Morgundögg skapaði fagurt 
útlit og vörumerki Mist & Co.

Förðunarburstar sem hreinsaðir eru með Mist & Co 
tryggja lýtalausa förðun og fallega, hreina húð.

Mist & Co er spreyjað á burstahárin 
og hann nuddaður með hreinsinum.

Með notkun Makeup Removing Towel og Mist & Co 
hreinsinum verður förðunarburstinn eins og nýr.

förðunarbursta til að ná sem 
bestri áferð. Þá er líka mikilvægt 
að þrífa húðina vel en varlega fyrir 
svefninn.“

Ný hreinsilína Ásthildar
Nú ert þú að koma með nýjar vörur 
inn á snyrtivörumarkaðinn, segðu 
okkur frá þeim og þróuninni.

„Vörurnar eru þrenns konar, 
það er Deep Clean sem djúp-
hreinsar förðunarbursta, Daily 

sem er aðeins mýkri og hugsaður 
til að hreinsa förðunarbursta eftir 
hverja notkun og svo Mist & Co 
Removing Towel sem er fjölnota 
hreinsiklútur,“ upplýsir Ásthildur 
en hugmynd að vörunum fékk 
hún í vinnu sinni sem förðunar-
fræðingur.

„Ég hef verið sjálfstætt starfandi 
förðunarfræðingur í rúm fimm 
ár, aðallega fyrir sjónvarp, en líka 
íslensk og erlend brúðkaup, og í 
starfinu hef ég alltaf notað sam-
bærilega formúlu og Mist & Co.“

Ásthildur hefur fyrir reglu að 
hreinsa förðunarburstana vel eftir 
hverja förðun og leggur mikið upp 
úr því að vanda til verka varðandi 
efnisval við hreinsunina.

„Ég hef í raun notað vörurnar 
sjálf í mörg ár áður en ég ákvað að 
setja þær á markað. Þá hef ég, eins 
og aðrir förðunarfræðingar, þurft 
að þrífa förðunarburstana mína 
eftir hverja einustu förðun. Það 
skiptir máli að efnið sem notað er 
til þrifanna hreinsi virkilega vel 
og skilji burstana ekki eftir blauta, 
sem er akkúrat það sem Mist & Co 
vörurnar gera.“

Fullkomnað eftir  
80 formúluprófanir
Eftir prófun á 80 mismunandi 
formúlum varð vörumerkið Mist & 
Co loks fullkomnað.

Fjöldi fyrirspurna hafði líka 
áhrif á að Ásthildur lét slag standa 
og ýtti enn frekar við henni að taka 
næsta skref.

„Það spurðu mig margir út í hvað 
það væri sem ég spreyjaði á burst-
ana til að þrífa þá og þá datt mér 
í hug að þetta myndi örugglega 
auðvelda öllum sem nota förð-
unarbursta að halda burstunum 

sínum, og þar af leiðandi húð sinni, 
hreinni.“

Það tók tíma að finna réttu 
formúluna og þurfti Ásthildur að 
þróa vöruna til ná því fram sem 
hún vildi fá.

„Ég fór strax á fullt í að full-
komna formúluna og prófaði 80 
mismunandi formúlur áður en ég 
fann þá réttu. Ég vandaði valið á 
hráefnunum vel og passaði að nota 
eingöngu efni sem eru vegan og 
ofnæmisprófuð. Þegar formúlan 
var klár fékk ég til liðs við mig 
æðislegan vöruhönnuð frá Stúdío 
Morgundögg og úr varð vöru-
merkið Mist & Co.“

Gaman er að geta þess að hægt er 
að kaupa Mist & Co vörumerkið í 
snyrtivörudeild Hagkaupa og í vef-
versluninni mistandco.is, en Mist 
& Co er væntanlegt í f leiri búðir.

Hægt er að fylgjast með Ásthildi 
í förðunarverkefnum hennar á 
heimasíðunni asthildurmakeup-
artist.com og á Instagramsíðunum 
@asthildurmakeupartist og @
mist.and.co
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Frandsen Léttur sumarjakki 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 40-54 
Verð kr. 32.980

Frandsen létt dúnúlpa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54 
Verð kr. 23.980

Q‘neel langermakjóll með vösum 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-56 
Verð kr. 23.980

Sunday kvartermabolur 
Fæst í fleiri litum 

Verð kr. 9.980

Robell Nena 09 strechbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-54 
Verð kr. 11.980 

Robell Nena 09 gallabuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-52 
Verð kr. 19.980

Robell Marie gallabuxur 
Stærðir 36-52 
Verð kr. 13.980

Robell Bella 09 strechbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-56 
Verð kr. 7.980

Studio Christine blússa 
Stærðir 40-56 
Verð kr. 9.980

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

Studio Elna tunika 
Stærðir 40-56 
Verð kr. 14.980

Zhenzi Erie mynstruð tunika 
Fæst líka í bleiku og brúnu 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 7.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

Jana strigaskór með rennilás 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 12.990

Jana lágbotna leðurskór 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 17.990

Jana strigaskór með rennilás 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 12.990

Jana leðurskór með bandi yfir rist 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 15.990

Tamaris inniskór 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-42 
Verð kr. 9.990

Jana strigaskór með rennilás 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 12.990



Mörg af stærstu og þekktustu 
tískuvörumerkjunum hafa 
nýlega byrjað útgáfu á sínum 
eigin hlaðvarpsþáttum. Lúxus
tískuheimurinn hefur verið 
seinn að taka hlaðvörp í sátt en 
það virðast hafa orðið vatnaskil.

oddurfreyr@frettabladid.is

Ýmis lúxusvörumerki eru loksins 
komin með sinn eigin hlaðvarps-
þátt. Hlaðvarpsþættir hafa notið 
mikilla vinsælda um árabil og 
tískumiðlar eins og GQ og Business 
of Fashion hafa verið með hlað-
varpsþætti árum saman, en það er 
ekki fyrr en nýlega sem tískumerkin 
sjálf tóku þennan miðil í sátt, sam-
kvæmt umfjöllun GQ. Lúxusmerkin 
Balmain, Dior, Versace og Chanel, 
ásamt fleirum, eru nú öll byrjuð 
með sína eigin hlaðvarpsþætti.

Á síðustu árum hefur markaðs-
setning lúxusvörumerkja breyst 
töluvert og í dag eru þau öflug í 
framleiðslu á ýmiss konar efni til að 
kynna sig á hinum ýmsu stafrænu 
vettvöngum. Hlaðvarp virkar því 
eins og rökrétt skref í framhaldinu. 
Hlaðvörp eru tiltölulega einföld í 
framleiðslu miðað við margt annað, 
en flest vörumerkin er reyndar að 
gefa út hlaðvarpsþætti sem eru 
mjög vandaðir.

Ólík umfjöllunarefni
Hönnunarstjóri Maison Margiela, 
John Galliano, hefur verið braut-
ryðjandi á þessu sviði og hefur 
árum saman gefið út hlaðvarpsþátt 
í hvert sinn sem merkið kynnir nýtt 

vörusafn. Þar fær Galliano tækifæri 
til að tjá sig eins og hann vill um 
vörurnar, án ritstjórnar eða afskipta 
frá fjölmiðlum.

Þessir nýju hlaðvarpsþættir fylgja 
ekki sama formi og þáttur Galli-
anos og eru ekki sérlega frjálslegir, 
heldur yfirleitt vandlega klipptir til. 
Umfjöllunarefni þeirra eru svo eins 
ólík og þættirnir eru margir.

Í þættinum frá Balmain er farið 
yfir sögu merkisins með ýmsum 
þekktum gestum á meðan í hlað-
varpsþætti Chanel er áherslan á að 
tala við leiðandi tískuvita eins og 
Pharrell Williams, Tildu Swinton 
og fleiri.

Versace byrjaði svo nýlega að 
senda út hlaðvarp sem heitir 
Medusa Power Talks, en í þáttun-
um ræða gestir eins og Donatella 
Versace, Irina Shayk og f leiri um 
hvernig það er að vera voldug.

Í hlaðvarpsþætti Dior, sem 
heitir DiorTalks, var fimmta 
þáttaröðin að hefjast og hún heitir 
einfaldlega femínismi. Hlaðvarpið 
hóf göngu sína fyrir rúmu ári og 
þar hefur mikið verið fjallað um 
málefni sem snúa að konum og 
jafnrétti kynjanna. Í hverri þátta-
röð er nýr stjórnandi og hann 
ræðir við ýmsa álitsgjafa úr heimi 
tísku og lista.

Einlægnina vantar
Hlaðvarp Blondey McCoy, The 
Blondey Show, er frábrugðið 
hinum. Þættirnir eru ekki bein-
línis helgaðir tískumerki hans, 
götumerkinu Thames, heldur 
snúa þeir meira að Blondey 
sjálfum. Í fyrsta þættinum, sem 
kom út í janúar, sagði hann til 
dæmis frá því að hann hefði 
árum saman þóst vera sinn eigin 
aðstoðar- og umboðsmaður í 
gegnum gervinetfangið lisa@
blondeymccoy.com. Þessi „Lisa“ 
hafði séð um að gera samninga, 
hafna tilboðum og krefjast hærri 
launa fyrir hann.

Blondey nýtir formið því til að 
segja hlustendum frá sér og list 
sinni á einlægan og hreinskilinn 
hátt, sem hefur verið kjarninn 
í mörgum hlaðvarpsþáttum. 
Hlaðvörp hafa í gegnum tíðina oft 
verið ólík öðrum miðlum einmitt 
vegna einlægninnar sem er svo 
algeng þar og hlaðvarpsþættir 
þessara merkja hefðu kannski 
gott af því að tefla fram stóru per-
sónuleikunum sem standa á bak 
við merkin í auknum mæli. En 
einlægni er engin forsenda fyrir 
góðum hlaðvarpsþáttum og nú 
hefur áhugafólk um tísku loksins 
hlaðvörp til að hlusta á.

Stóru merkin stofna hlaðvörp
Tískuvitar geta 
nú hlustað á 
hlaðvarpsþætti 
frá mörgum af 
fremstu lúxus
tískumerkjum 
heims. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/GETTY

Laugarnar í Reykjavík

w w w. i t r. i s

O

P N A R

L AU G A R N A R
 E R U

Sýnum hvert öðru tillitssemi og 
virðum 2 metra fjarlægðarmörkin
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TRAUST Í 80 ÁR
S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Fylgdu 
okkur á Facebook

Skoðið
laxdal.is



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Toyota Auris 3/2012 ekinn 150 þús 
km. Ný skoðaður án athugasemda. 
Dökk grár sem er vinsælasti liturinn. 
Flottur bíll fyrir lágt verð. Verð 
740.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Bókhald

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

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

 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

Hreinsa þakrennur, laga ryðbletti á 
þökum og tek að mér ýmis smærri 
verkefni. Uppl. s:8478704 eða 
manninn@hotmail.com

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

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

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

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

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS

hagvangur.is

Sterk tengsl  
í íslensku atvinnulífi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



*Gildir einungis um 200g Pringles.
Tímabil leiks 12.04.2021-12.05.2021.
Dregið er 14.05.2021.

VILTU VINNA
RAFMAGNSHLAUPAHJÓL?

KAUPTU TVÆR PRINGLES DÓSIR*
SENDU OKKUR KVITTUN Á

KELLOGGS@NOI.IS
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ

MI PRO 2 RAFMAGNS-
HLAUPAHJÓL OG HJÁLM



LÁRÉTT
1 afkimi
5 sáðkorn
6 í röð
8 sigtun
10 íþróttafélag
11 ellegar
12 hermir
13 framkvæmi
15 bóma
17 kál

LÓÐRÉTT
1 afskekktur
2 skjótur
3 barlómur
4 tvíbaka
7 þjóta
9 punktur
12 sprota
14 skagi
16 skyldir

LÁRÉTT: 1 AFVIK, 5 FRÆ, 6 RS, 8 SÁLDUN, 10 ÍR, 
11 EÐA, 12 apar, 13 inni, 15 seglás, 17 salat.
LÓÐRÉTT: 1 afsíðis, 2 frár, 3 væl, 4 kruða, 7 
snarast, 9 depill, 12 anga, 14 nes, 16 áa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kalinin átti leik gegn Skrobek í 
Varsjá árið 1989. 

1...Re1! 2. Bxe1 Df1 3. Bxh4 
Bg1+ 4. Kg3 De1+ 5. Kf3 De3# 
0-1.  EM áhugamanna í net-
skák heldur áfram um helgina 
en þá fer fram flokkur fyrir 
þá sem hafa á milli 1400-1700 
skákstig. Skráningarfrestur 
rennur út í dag. Birkir Hall-
mundarson náði góðum árangi 
í flokki skákmanna með minna 
en 1400 skákstig. 

www.skak.is: EM áhugamanna 
í netskák.        

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Gengur í suðaustan 
13-20 m/s með rigningu 
í dag og jafnvel tals-
verð rigning á köflum, 
einkum SA-til, en 
úrkomulítið norðan- 
og norðaustanlands. 
Hiti 5 til 14 stig, hlýjast 
norðantil.

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

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

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Góð-
vagnar

Góðan daginn, 
Gerður!  

Þetta er Ívar! 
Mér líður alls ekki 
sem best í dag!

Góðan daginn, Ívar!  
Þetta er Sesselja á skrif-

stofunni! Gerður er veik í dag! 
En hún skildi eftir miða ef ske 

kynni að þú myndir hringja! 
Hér stendur... 

Drullaðu deigkenndum 
líkama þínum í vinnuna, 
Ívar! Annars finn ég þig, 

brytja þig niður í hokkípökk 
og borða djásnið á þér 

með skeið!

Mér líður 
mun 

betur!

En spúkí!  
Hér stendur 
að þú myndir 
segja einmitt 

þetta!

Varstu 
rekinn? Þetta var 

pólitískt.

Ég verð á hlaupabrettinu 
í ræktinni. 

Og ég verð  
á brettinu hérna.
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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-

delpia 
10.30 Gilmore Girls
11.10 Ísbíltúr með mömmu
11.35 Dýraspítalinn
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Gossip Girl
13.35 The Office
13.55 X-Factor Celebrity
15.15 Nostalgía
15.45 The Greatest Dancer
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Dagbók Urriða  Ólafur 

Tómas Guðbjartsson býður 
áhorfendum í ferðalag um 
landið okkar og töfraheim 
silungsveiði á flugu. 

19.35 Temptation Island USA
20.20 Hell’s Kitchen USA
21.05 NCIS
21.55 NCIS. New Orleans
22.35 Real Time with Bill Maher
23.35 Vegferð
00.05 Tell Me Your Secrets
00.55 We Are Who We Are
01.50 Prodigal Son 2
02.40 McDonald and Dodds
04.10 The Enemy Within
04.50 The Enemy Within

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
23.45 Roswell, New Mexico
00.25 Friends
00.50 Friends
01.10 The Office

11.30 Justice League vs. the Fatal 
Five  Spennandi teiknimynd 
um ofurhetjur sem berjast 
gegn illum öflum.

12.45 Love at First Bark
14.10 The Upside
16.15 Justice League vs. the Fatal 

Five
17.30 Love at First Bark
18.55 The Upside
21.00 Downhill  Julia Louis-Drey-

fus og Will Ferrell eru í 
aðalhlutverkum í þessari 
dramatísku gamanmynd frá 
2020 sem kemur með nýtt 
tvist á hamfaramyndir.

22.25 Happytime Murders
23.50 A Rising Tide  Hádramatísk 

mynd þar sem skiptast á 
skin og skúrir, bókstaflega. 

01.30 Downhill

07.25 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá LOTTE Championship.

11.30 European Tour 2021  Bein 
útsending frá Austrian Golf 
Open.

16.30 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

16.50 PGA Tour 2021  Útsending 
frá Arnold Palmer Invita-
tional.

18.35 PGA Tour. The Cut 2021 
19.00 PGA Tour 2021  Bein út-

sending frá RBC Heritage.
22.00 PGA Special. The Alamo 

2020
23.00 LPGA Tour 2021  Bein út-

sending frá LOTTE Cham-
pionship.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block 
15.05 Gordon Ramsay’s 24 Hours 

to Hell and Back
15.50 90210
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block
20.10 Með Loga 
20.55 9-1-1
21.45 Fargo
22.35 Systrabönd  Glæný íslensk 

þáttaröð. Á tíunda áratug 
síðustu aldar hverfur fjór-
tán ára stúlka sporlaust á 
Snæfellsnesi. Tuttugu og 
fimm árum síðar finnast 
jarðneskar leifar hennar. 

23.20 The Late Late Show 
00.05 Love Island
01.00 Ray Donovan 
01.50 Roadkill 
02.45 The Good Lord Bird 
03.35 The Walking Dead 
04.20 Síminn + Spotify

07.20 Meistaradeildarmörkin
07.50 Dortmund - Manchester 

City
09.30 Liverpool - Real Madrid
11.10 Casademont Zaragoza - 

Valencia Basket Club
12.45 Benevento - Sassuolo
14.25 Celta Vigo - Sevilla
16.05 La Liga World 
16.35 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 
17.05 Dortmund - Manchester 

City
18.50 Manchester United - Gra-

nada  Bein útsending frá leik 
í Evrópudeild UEFA.

20.55 Fréttaþáttur Evrópudeildar-
innar 

21.25 Liverpool - Real Madrid
23.05 Slavia Prag - Arsenal

08.50 ÍBV - FH  Útsending frá leik 
1 í lokaúrslitum Olís deildar 
karla árið 2018.

10.15 Víkingur - HK  Útsending frá 
leik í Grill 66 deildinni.

11.30 Afturelding - Fram  Útsend-
ing frá leik í Olís deild karla.

13.05 ÍBV - Haukar
14.25 Seinni bylgjan - karla
16.10 Skallagrímur - Keflavík  Út-

sending frá leik í Domino’s 
deild kvenna.

17.25 Skallagrímur - Breiðablik
18.50 Villareal - Dinamo  Bein 

útsending frá leik í Evrópu-
deild UEFA.

20.55 Keflavík - Haukar
22.40 Domino’s körfuboltakvöld 

- kvenna
23.25 Goðsagnir - Gummi Ben

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 Mannlegi þátturinn
20.00 Sinfóníutónleikar
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 
blaðamanna 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 margvís-
legum sviðum.

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

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

21.00 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta  Mannlífið, at-
vinnulífið og íþróttirnar á 
Suðurnesjum.

21.30 Sir Arnar Gauti  Lífsstíls-
þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira.

10.30 Kastljós
10.45 Menningin
10.50 Heimaleikfimi
11.00 Upplýsingafundur Al-

mannavarna
11.35 Taka tvö  Róbert Douglas.
12.25 Fólkið í landinu  Guðrún 

Nielssen.
12.50 Með okkar augum 
13.15 Sögustaðir með Einari Kára-

syni  Dalirnir.
13.45 Bara ef ég hefði aldrei 

byrjað
14.15 Bækur og staðir  Kaldidalur.
14.20 Músíkmolar
14.35 Matarmenning 
15.05 Lífsins lystisemdir 
15.35 Pricebræður bjóða til veislu 
16.05 Gleðin í garðinum 
16.35 Manndómsár Mikkos - 

fimmta þrautin - þríþraut 
17.05 Frankie Drake 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Undraverðar vélar 
18.40 Lúkas í mörgum myndum 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kveikur
20.40 Lagið um hatrið  Þriðji hluti.
21.10 Markaður hégómans. Van-

ity Fair 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð. Criminal 

Minds 
23.00 Veggfóður 
00.25 Dagskrárlok

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

SIR ARNAR GAUTI 
 
Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti 

snýr aftur með glænýja þáttaröð 

af sínum vinsæla lífsstílsþætti. 

Fimmtudaga kl. 21.30, 

bara á Hringbraut.

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

2. ÞÁTTARÖÐ 
FIMMTUDAGA

KL. 21:30
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Vorið kallar á þig

Flott í útipottana 21%

Handlaugartæki
Grohe Feel, stærð-L. 
Króm. 7910803

20.990kr
26.685 kr

20%
afsláttur

LADY málning

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Hillurekkar
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Meðan birgðir 
endast

Túlípanar
10 stk.

1.490kr
2.490kr

40%

25% afsláttur

20% afsláttur

Ný sending í hverri viku

Frábært verð í Húsasmiðjunni og Blómavali

Pottaplöntur

Sýpris

1.990kr

Dalíur
Liljur
Anemonur
Gladíólur 
o.fl.

Vorlaukar

Svansvottuð málning

Hawaii rós
13 cm pottur.

2.790kr
3.790kr

Orkidea
12 cm pottur.

1.990kr
2.690kr

50%

20%

64.990 kr

51.990kr

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

Rafmagnshekkklippur 
550W, 45 cm blað, klippigeta 16 mm. 
5083754

7.995kr

20%

NÝTT

26%

25%

Stofuaskur
12 cm pottur.

1.499kr
1.990kr

Pottarós
10,5 cm pottur.

999kr
1.990kr

17.995kr
22.495 kr

Háþrýsti-
dæla  
125 bör, 5 m 
slanga, þyngd 
6.4 kg. 5254250

Barnahjólin eru komin Rafmagns-
hlaupahjól

Nú er rétti
tíminn til 
að klippa

35.900kr

Einnig á husa.is

Reiðhjól 20" Orient Snake
20", 6 gírar: SHIMANO SLRS-36/6, 
þyngd: 12,6 kg. 3901269, 3901270, 3901271

29.990 kr

23.990kr
79.990 kr

63.990kr

Gasgrill Evolution 
Grillflötur: 63x43,8 cm, með 4 ryðfríum brennurum. 
Auka grillplötum, tilvaldar fyrir kjúkling og fisk, 
hitamælir í loki. 3000150

NÝTT

20%

Pallareiknivélin á husa.is sýnir 
þér áætlað magn og kostnað 
við pallinn. Einnig getur þú 
haft samband við sölumann
í síma 525 3000. 

Pallaefni úr sjálfbærum skógum

Nýttu þér 
pallareiknivélina

Berlinger Haus
Allt að

15.995kr

Rafmagnskeðjusög 
2200W, 40 cm blað. 5083731

20%

16.995 kr

13.595kr

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

Borvél + 100 fylgihlutir 
12V, rafhlaða 1.5Ah Li-ion, 2 stk., hersla 
25Nm,10 mm patróna. 5245566

30%

21.495 kr

14.995kr

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

36.995kr
49.995 kr

26%

12.995 kr

8.995kr

Topplyklasett
1/2", 25 stk, toppar 10-32 mm, 
skrall 72T. 5052568

31%

30%
af NEO topp-
lyklasettum

26%

39.900 kr

Rafmagnshlaupahjól  ES200 
3 hraðastillingar,  hámarksþyngd notanda 
100 kg, LCD skjár fyrir hraða. 3903102

Nýtt blað 
Skoðaðu á husa.is

Vefverslun

husa.is

Sendum
um land allt

Gasgrill  Omega 200 
Grillflötur: 50x36 cm, tvískiptur brennari, 
emaleruð grillgrind, hliðarborð, neistakveikja, 
þrýstijafnari 6,2 Kw, þyngd 21,4 kg. 
3000225

20%

Ofnpottar
34-42 cm. 
2008043, 2008044, 2008045
Verð frá:

4.687kr
6.695 kr

38 cm 34 cm 42 cm 

Þvottavél 
1400 sn., 8 kg
8 kg 1400 sn., 
orkunýting D, 
kolalaus mótor. 1860470

89.990kr

79.990kr

25%
afsláttur

Parket og flísar
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SYSTRABÖND FALLA 
ÓHJÁKVÆMILEGA Í 

FLOKK GLÆPAÞÁTTA EN 
MANNLEGA DRAMAÐ ER MIKLU 
FYRIRFERÐARMEIRA ÞANNIG 
AÐ ÞÆTTIRNIR HVÍLA FYRST OG 
FREMST Á VEL SKÖPUÐUM 
PERSÓNUM Í TÚLKUN LEIK-
KVENNA SEM ERU HVER ANN-
ARRI BETRI.  
 

Kvikmyndahúsin opna dyr 
sínar aftur í dag og taka upp 
þráðinn þar sem frá var horf-

ið þegar öllu var skyndilega skellt í 
sóttvarnalás í síðasta mánuði. Til-
nefndar Óskarsverðlaunamyndir 
eru enn á sínum stað og í augna-
blikinu er ekkert því til fyrirstöðu 
að kíkja á þær rétt tæpum tveimur 
vikum áður en verðlaunin verða 
afhent.

Goðsagnakennd kvikmynda-
skrímsli hafa sameinuð gert storm-
andi lukku í kvikmyndahúsum 
erlendis með Godzilla vs. Kong sem 
bendir eindregið til þess að ekkert 
minna en eðlan Godzilla og górillan 
King Kong í sýrðum stórslysahasar 
dugi til þess að sparka bíóbrans-
anum í gang.

Þau náðu aðeins að sveif la hal-
anum og berja sér á brjóst í eitt 
kvöld í reykvískum kvikmynda-
húsum áður en þeim var lokað 
vegna almannavarna en nú byrjar 
ballið aftur og fær 
vonandi að halda 
óslitið áfram.

Aftur í bíó

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi á Keflavíkurflugvelli í samræmi við 
43. gr. skipulagslaga. 

Tillagan er aðgengileg á heimasíðu Isavia, isavia.is/skipulag-i-kynningu 
frá og með 16. apríl 2021 til og með 28. maí 2021. Meginbreyting skipu-
lagsins felur í sér heimild fyrir hringtorgi við gatnamót Kríuvallar og 
Reykjanesbrautar auk vegtengingar frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar að 
Reykjanesbraut og aðrein að Reykjanesbraut.

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

Frestur til að gera athugasemdir rennur út  28. maí 2021.  

Skila skal skriflegum athugasemdum og/eða ábendingum til: 

Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar, 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 235 Keflavíkurflugvelli 
eða á netfangið sveinn.valdimarsson@isavia.is.
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Dómar í erlendum miðlum

Godzilla vs. Kong
IMDb: 6,5
Rotten Tomatoes: 74%
Metacritic: 59

Bresk u BA FTA-verðlaunin 
voru af hent um helgina en 
þau þykja jafnan gefa nokkuð 

góðar vísbendingar um hvernig 
Ósk a r sverðlau nu nu m verðu r 
útdeilt, þar sem talsverð skörun er 
milli bandarísku akademíunnar og 
þeirrar bresku.

Kvikmyndin Nomadland og 
leikarinn Anthony Hopkins fengu 
því ágætis byr í seglin frá London 
þar sem Nomadland var valin besta 
myndin, auk þess sem kvikmynda-
takan var verðlaunuð og leikstjór-
inn og aðalleikkonan Frances 
McDormand fengu verðlaunin í 
sínum flokkum.

A nt hony Hopk ins h reppt i 
BA FTA-verðlau nin sem best i 
leikarinn fyrir túlkun sína á heila-
biluðum manni í The Father, en 
fyrirfram gerðu margir ráð fyrir 
að Chadwick heitinn Boseman ætti 
verðlaunin vís fyrir Ma Rainey’s 
Black Bottom.

Útlitið er því bjart hjá Dormand 
og Hopkins en þó ber að hafa í 
huga að BAFTA-þykir ekki gefa jafn 
skýra mynd af því sem búast má við 
af Óskarnum, þar sem brugðist var 
við kvörtunum um að akademían 
hafi verið allt of „hvít“ í fyrra með 
því að taka í fyrsta sinn inn álit 
dómnefndar í helstu f lokkum. – þþ

Óskýrar BAFTA-línur

Frances McDormand hlaut Óskarinn og BAFTA fyrir  leik í  Three Billbo-
ards...  2018 og er nú hálfnuð við að endurtaka leikinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

SJÓNVARP

Systrabönd

Leikstjórn: Silja Hauksdóttir
Handrit: Jóhann Ævar Grímsson, 
Björg Magnúsdóttir, Jóhanna 
Friðrika Sæmundsdóttir, Silja 
Hauksdóttir
Aðalhlutverk: Ilmur Kristjáns-
dóttir, Jóhanna Friðrika Sæ-
mundsdóttir, Lilja Nótt Þórarins-
dóttir, Halldóra Geirharðsdóttir

Eins og f lest fólk sem fylgist með 
fréttum veit, liggja jafnan mann-
legir harmleikir að baki glæpum. 
Stórum sem smáum og í Systra-
böndum er glæpurinn stór, en 
atburðarásin hverfist um óupp-
lýst morðmál þar sem áherslan er 
þó fyrst og fremst á harmleikinn 
sem voðaverkið er og þá skelfingu 
sem það kallar yfir fjölda persóna 
og heilt samfélag.

Fjórtán ára stúlka hverfur spor-
laust í Ólafsvík á tíunda áratug 
síðustu aldar, en þegar mannabein 
finnast í nágrenninu 25 árum síðar 
hriktir í stoðum tilveru þriggja 
æskuvinkvenna sem hafa engst í 
skugga fortíðar en geta tæpast f lúið 
sannleikann öllu lengur.

Hjúkrunarfræðingurinn Kar-
lotta, kokkurinn Anna Sigga og 
presturinn Elísabet hafa valið þrjár 
ólíkar en nokkuð sígildar leiðir til 
þess að takast ekki á við áfall. Ein 
er alkóhólisti, önnur vinnufíkill 
með ríka sjálfseyðingarhvöt en sú 
þriðja virðist á áferðarfögru yfir-
borðinu lifa fullkomnu lífi.

Sterkar kvenpersónur
Ilmur Kristjánsdóttir, Jóhanna 
Friðrika Sæmundsdóttir og Lilja 
Nótt Þórarinsdóttir túlka þessar 
ólíku konur af stakri snilld og 

virðast njóta þess í botn að sökkva 
sér ofan í marglaga og sérlega vel 
skrifaðar kvenpersónur.

Ilmur skilar alkanum óaðfinnan-
lega og vekur ríka samúð með Karl-
ottu, rétt eins og Jóhanna sem fer 
með himinskautum sem tilvistar-
krepptur kokkurinn. Lilja Nótt 
slær síðan öll met með Elísabetu 
þegar hún sveif last fyrirhafnar-
laust að því er virðist milli þess að 
vera innileg, kómísk, drottnandi 
og beinlínis ógnvekjandi. Alger-
lega frábær.

Leikurinn í þáttunum er gegn-
umsneitt til fyrirmyndar og ungu 
leikkonurnar, Auður Aradóttir, 
Iðunn Ragnarsdóttir, Thea Snæ-
fríður Kristjánsdóttir og Sóley 
Ásta Andreudóttir, sem leika stelp-

urnar í fortíðinni gefa þeim eldri og 
reyndari ekkert eftir.

Háskalegur kvennaheimur
Allt leikur þetta svo í höndum leik-
stjórans, Silju Hauksdóttur, sem 
rétt eins og í þeirri stórgóðu mynd 
Agnesi Joy, laðar fram það besta úr 
leikurunum sínum fyrir utan vita-
skuld hversu næm hún er þegar 
kemur að því að draga fram djúpar 
tilfinningar í samböndum og sam-
skiptum persóna.

Þættirnir gerast, líkt og Agnes 
Joy, í kvennaheimi. Eða reynslu-
heimi kvenna, öllu heldur, sem 
gefur Systraböndum ferskan og 
kærkominn blæ. Konur eru hér allt 
í öllu. Þær eru gerendurnir og þol-
endurnir á meðan passífir karlarn-
ir kúldrast á hliðarlínunni, meira 
til ógagns en gagns, en eru þó brúk-
legir sem frásagnartól til þess að 
varpa ljósi á kvenpersónurnar. Og 
bara ekkert að því, þar sem þetta er 
þvert á móti bæði bráðsniðugt og 
hugvekjandi á ýmsan hátt.

Stöðumunur kynjanna kristall-
ast ágætlega í sambandi lögreglu-
parsins sem rannsakar líkfundinn. 
Halldóra Geirharðsdóttir leikur 
Veru, sem leiðir rannsóknina, af 
sínum fítonskrafti á meðan Jón-
mundur Grétarsson gerir Einari, 
félaga hennar hógvær skil, og hefur 
fátt til málanna að leggja annað en: 
„Manstu eftir einhverju f leiru sem 
gerðist þessa nótt?“ eða eitthvað 
álíka.

Veikasti hlekkurinn
Systrabönd falla óhjákvæmilega 
í f lokk glæpaþátta en mannlega 
dramað er miklu fyrirferðarmeira, 
þannig að þættirnir hvíla fyrst og 
fremst á vel sköpuðum persónum 
í túlkun leikkvenna sem eru hver 
annarri betri.

Enda eins gott, þar sem glæpur-
inn sjálfur er veikasti hlekkurinn 
í sögunni og þótt hann keyri 
undirliggjandi spennuna áfram 
hefði að ósekju mátt undirbyggja 
hann miklu betur. Hér er glæpur-
inn í raun lítið annað en það sem 
Hitchcock kallaði „McGuff in“. 
Þetta „bara eitthvað“ sem keyrir 
atburðarásina áfram.

Of beldisglæpir eru vissulega oft 
sorglega handahófskenndir í raun-
veruleikanum, en brotið er alveg á 
mörkum þess að vera of tilviljana-
kennt þannig að Systrabönd hefðu 
hæglega geta orðið ys og þys út af 
engu ef allt annað væri ekki gert 
af svo miklu næmi og stakri fag-
mennsku að þættirnir ríghalda.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Öflugar leikkonur 
fara á kostum í sérlega bita-
stæðum hlutverkum í átakanlegri 
og ágengri sögu sem rígheldur 
og kallar á hámhorf þar sem 
forvitni um afdrif persóna vegur 
þyngra en undirliggjandi spennan 
í kringum glæp sem keyrir at-
burðarásina áfram, þrátt fyrir 
að vera um leið veikasti hlekkur 
sögunnar.

Kvenlegur harmleikur

Systrabandaþættirnir sex komu 
í  Sjónvarp Símans Premium um 
páskana en þættirnir eru einnig 
sýndir í línulegri dagskrá Sjónvarps 
Símans. MYND/ SJÓNVARP SÍMANS
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Renault Master
Beinskiptur, 2,3 l dci, 135 hestöfl.
Eldsneytisnotkun: 6,8 l/100 km.*

Verð frá: 4.959.677 kr. án vsk.
Verð frá: 6.150.000 kr. m. vsk.
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Frábærir atvinnubílar
með 5 ára ábyrgð

KLÁRIR Í VINNUNA
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Renault Trafic
Beinskiptur, 2,0 l dci, 145 hestöfl.
Einnig fáanlegur sjálfskiptur
Eldsneytisnotkun: 5,8 l/100 km.*

Verð frá: 3.782.258 kr. án vsk.
Verð frá: 4.690.000 kr. m. vsk.

Renault framleiðir einhverja vinsælustu atvinnubíla á íslenskum markaði. Hvort sem þú velur 
þér Trafic eða Master gengur þú að gæðunum og þægindunum vísum. Þeir eru 
með fimm ára ábyrgð/160.000 km eða ótakmörkuðum akstri fyrstu tvö árin.
Byrjaðu árið af krafti og tryggðu þér nýjan Renault. 

Sendu okkur póst á atvinnubilar@bl.is eða skoðaðu úrvalið á www.renault.is.
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Salka hefur undanfarið verið búsett í Berlín en vinnur nú að því að flytja heim til Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nú á dögunum var 
tilkynnt að tón-
l i s t a r kon a n o g 
h l j ó ð m a ð u r i n n 
Salka Valsdóttir og 
tónlistarmaðurinn 

Auðunn Lúthersson, einnig þekktur 
sem Auður, myndu semja tónlist 
fyrir uppsetninguna á Rómeó og 
Júlíu eftir William Shakespeare í 
Þjóðleikhúsinu. Salka er meðlimur í 
hljómsveitunum Reykjavíkurdætur 
og Cyber. Hún hefur verið búsett í 
Berlín síðustu árin.

„Ég vann þrjú ár í hljóðdeildinni 
í Borgarleikhúsinu. Síðustu þrjú 
árin hef ég búið í Berlín og unnið í 
leikhúsinu Volksbühne. Þar var ég 
bæði hljóðmaður og að skapa hljóð-
myndir. Svo kom ég núna til Íslands 
og gerði hljóðmynd fyrir leikrit sem 
sýnt er í Tjarnarbíói og heitir The 
Last Kvöldmáltíð,“ segir hún.

Salka hefur unnið mikið með 
leikstjóranum Þorleifi Erni Arn-
arssyni, en hann gegnir stöðu leik-
listarmála hjá Volksbühne, sem er 
eitt virtasta leikhús Þýskalands.

„Við unnum saman að tveimur 
sýningum í Volksbühne. Í fyrri 
sýningunni var ég meira eins og 
aðstoðartónskáld, en vann líka í 
hljóðdeildinni. Svo gerði ég hljóð-
myndina fyrir aðra sýningu sem 
hann leikstýrði.“

Salka er menntuð sem hljóð-
maður. Hún viðurkennir að þetta 
sé mjög karllægur bransi.

„Já, ég held að þetta séu eitthvað 
um 98 prósent karlmenn í þessu. 
Þetta er mjög erki-karllægur bransi.“

Tónlist sem tekur pláss
Þorleifur leikstýrir Rómeó og Júlíu, 
en þau Salka unnu fyrst saman 
þegar hann leikstýrði Njálu í Borg-
arleikhúsinu.

„Ég var hljóðmaður í Njálu. Hann 

fékk mig svo til að vera á sviðinu og 
rappa í einu atriðinu. Síðan vann 
ég líka í hljóðdeildinni í Guð blessi 
Ísland í Borgarleikhúsinu. Ég sótti 
svo um að vera aðstoðarmaður hans 
þegar hann setti upp verk sem byggt 
var á Ódysseifskviðu. Það var fyrsta 
stóra sýningin hans í Volksbühne. Í 
kjölfar þess er ég svo ráðin af leik-
húsinu, smyglaði mér svona eigin-
lega inn í hljóðdeildina,“ segir hún.

Hún segir vinnu þeirra Auðuns 
nokkuð óvenjulega miðað við hefð-
bundna leikhúsvinnu.

„Hlutverk okkar sem tónskálda 
í leikhúsi er oftast að skapa nokk-
urs konar lím fyrir senur, eða til 
að ýkja eitthvað sem er nú þegar í 
gangi á sviðinu. Í rauninni ertu allt-
af að berjast við það að taka ekki of 
mikið pláss. Þegar fólk tekur ekki 
eftir hljóðmyndinni þá þykir það 
einhvern veginn gott. Þú vilt ekki 
vinna gegn einhverri orku. Almennt 
er þetta frekar fíngerð vinna,“ segir 
hún.

Salka segir að þau Auðunn hafi 
fengið þau skilaboð að í uppsetn-
ingunni á Rómeó og Júlíu mætti 
tónlistin taka sitt pláss.

„Heimspeki Þorvleifs með tónlist 
í leikhúsi er svolítið sú að allt sem 
er á sviðinu, allt sem gerist, það á að 
taka pláss. Það á að sjást, það á ekki 
að vera að fela neitt. Hugmyndin 
um að fela hluti sé í eðli sínu ekki 
leik hús. Hann ley f ir gjarnan 
skiptingum og sviðsmönnum að 

sjást. Þannig er að vinna tónlist við 
verkin sem hann leikstýrir. Ef það 
er ekki í forgrunni þá vill hann bara 
að það fari út, því sé frekar sleppt.“

Þrívíð Júlía
Leiðbeiningarnar í þetta sinn eru 
því að þau eigi að gera plássfreka 
tónlist.

„Við megum alveg daðra við að 
gera hana nánast söngleikjalega, 
hún hjálpi við að leiða áfram sög-
una. Ég hef verið að vinna mest með 
Ebbu Katrínu, sem fer með hlutverk 
Júlíu, og Auðunn með Sigurbjarti 
Sturlu sem fer með hlutverk Róm-
eós. Markmið okkar var að skapa 
tónlistina út frá karakterunum 
frekar en sögunni sjálfri. Skapa 
tónlistarheima sem væru ólíkir, 
þar sem við erum tveir ólíkir lista-
menn að vinna að þessu hvort í sínu 
rýminu,“ segir hún.

Þeirra hlutverk er því að skoða 
karakterana frá öllum hliðum og 
semja tónlistina út frá því.

„Við fengum mikið frelsi til að 
gera það. Það var dýrmætt fyrir mig 
og Ebbu Katrínu að fá að skoða Júlíu 
og stækka. Það er svo margt ósagt, 
hún fær talsvert minna pláss í sög-
unni en Rómeó. Það er miklu meiri 
áhersla lögð á hans innra líf. Maður 
fær það stundum á tilfinninguna að 
Skakespeare hafi ekki endilega þótt 
neitt sérstaklega vænt um Júlíu. 
Það skipti hann ekki máli að hún sé 
þrívíð eða f lókin. Í rauninni hefur 
það að við megum segja söguna í 
gegnum tónlistina gert Júlíu að þrí-
víðari karakter. Við getum því sett 
okkur meira inn í hennar hugar-
heim. Við skiljum þá kannski betur 
hennar forsendur fyrir því að vilja 
sleppa burt úr þessum heimi. Það er 
búið að vera ótrúlega spennandi að 
vinna að þessu.“
steingerdur@frettabladid.is

Semja tónlistina  
hvort í sínu rýminu
Þau Salka Valsdóttir og Auðunn Lúthersson semja tónlistina  

við leikverkið Rómeó og Júlíu í Þjóðleikhúsinu. Salka segir  
það hafa verið einstakt tækifæri og afar spennandi verkefni  

að semja tónlist út frá hugarheimi og innra lífi Júlíu.
VIÐ FENGUM MIKIÐ 
FRELSI TIL AÐ GERA 

ÞAÐ. ÞAÐ VAR DÝRMÆTT FYRIR 
MIG OG EBBU KATRÍNU AÐ FÁ 
AÐ SKOÐA JÚLÍU OG STÆKKA. 



Merino bolur

ASOLO  Falcon
Kr. 29.990.-

STRAUMNES
 

Barna merino ullarbuxur 
Kr. 3.990.- 

 

STRAUMNES 
Barna merino ullarpeysur 
Kr. 4.490.-

HVÍTANES 
Kr. 13.990.-

HELLA Sundpoki
Kr. 2.590.-

BRÁ Dúnvesti
Kr. 14.990.-

FUNI Dúnúlpa
Kr. 33.990.-

HVÍTANES 
Merino peysa
Kr. 13.990.-

REYNISFJARA  
Göngustafir
Kr. 9.990.-

HVÍTANES 
Merino buxur
Kr. 11.990.-

MÍA Tveggja 
laga regnbuxur
Kr. 14.990.-

MÍA 
Tveggja laga regnjakki
Kr. 18.990.-

MÁR 
Tveggja laga regnjakki
Kr. 18.990.-

STEINAR Coolmax göngusokkar
Kr. 1.490.-

LYNG Ullarsokkar
Kr. 1.590.-

BRIMNES Meðalþykkir göngusokkar
Kr. 2.150.-

ELÍ Flíspeysa
Kr. 11.990.-

ELÍ Flíspeysa
Kr. 11.990.-

 Vinir
    fá sérkjör

Skráning á icewear.is

FJÖRÐUR Hanskar með gripi
Kr. 2.990.-

RÖKKVI 
Göngubuxur
Kr. 11.990.-

ENGEY Húfa með mynstur beggja vegna
Kr. 2.790.-

SALKA 

VOGAR Húfa
Kr. 990.-

KLETTUR Merinó húfa
Kr. 2.990.-

GRÍMSEY Hanskar
Kr. 2.900.-

Embla Thermore® Ecodown® 
dúnjakki kr. 17.990.-

SALEWA Alpenrose 2 MID
Kr. 30.990.-

ASOLO
Drifter GV EVO
Kr. 32.990.-

Þín útivist - þín ánægja

Göngubuxur
Kr. 9.990.-



       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

TAXFREE
* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% 

afslætti og gildir á öllum heilsu-
rúmum nema frá Simba. Afslátt-
urinn er af dýnum, botnum og 
fótum. Gildir ekki ofan á önnur til-

boð eða af sérpöntunum. Að sjálf-

sögðu fær ríkissjóður virðisauka-

skatt af söluverði.  Afslátturinn er 

alfarið á kostnað Dorma. 

 HEFST Í DAG!

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

AF ÖLLUM HEILSURÚMUM*
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Fyrir Alþingi liggur mál sem 
er 714. þingmál þessa þings. 
Mál sem ég tel skipta miklu 

fyrir samfélag okkar og fram-
tíðarþróun þess. Í samantekt 
um málið á vef Alþingis segir: 
,,Lagt er til að varsla ávana- og 
fíkniefna sem teljast til eigin 
nota verði heimiluð. Þá er lagt 
til að ráðherra skuli í reglugerð 
kveða á um hvaða magn ávana- 
og fíkniefna getur talist til eigin 
nota.“

Ég hef áður á þessari baksíðu 
fjallað um mikilvægi þess að við 
sem samfélag hættum að nálgast 
vímuefnavandann sem glæp og 
förum að horfa á hann sem heil-
brigðisvandamál. Slíka hugar-
farsbreytingu má sjá í þessu máli 
enda er það heilbrigðisráðherra 
sem leggur það fyrir Alþingi 
sem er fagnaðarefni. Fjölmargar 
rannsóknir hafa sýnt að börn 
sem verða fyrir alvarlegum 
áföllum í æsku eða glíma við 
félagslegan eða hegðunarvanda 
í æsku eru miklu líklegri til þess 
að verða vímuefnum, löglegum 
eða ólöglegum að bráð. Fangelsi 
landsins eru full af fólki með 
vímuefnavanda sem samfélagið 
brást í barnæsku með afskipta-
leysi eða vanrækslu og fordæmir 
síðan.

Við eigum að hætta að greina 
vímuefni í áfengi og eiturlyf, 
í góð vímuefni eða slæm. Tala 
með fyrirlitningu um dópista 
og eiturlyfjasjúklinga en á sama 
tíma hampa drykkjurútum og 
áfengisneyslu. Það var framfara-
skref þegar alkóhólismi var fyrir 
ekki svo löngu viðurkenndur 
sem sjúkdómur og hætt var að 
líta á alkóhólista sem veikgeðja 
aumingja sem þyrftu að gyrða sig 
í brók og hætta að drekka. Við 
eigum að gera það sama við ein-
staklinga sem haldnir eru fíkn 
í ólögleg vímuefni. Þess vegna 
á Alþingi að samþykkja mál nr. 
714.

Mál nr.714

Verslaðu á netinu byko.is

af öllum 
flísum

af Grohe eldhús- og 
handlaugartækjum
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