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bestar núna!

Mmm ... 
Melónur Krónan

mælir með!

SAMFÉLAG Sextíu prósent lands-
manna eru fylgjandi afglæpavæð-
ingu neysluskammta fíkniefna, 
samkvæmt nýrri könnun Félags-
vísindastofnunar Háskóla Íslands. 
Þetta er umtalsverð breyting en 
í sambærilegum könnunum árin 
2015, 2017 og 2019 studdi um þriðj-
ungur afglæpavæðingu.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor í 
af brotafræði, telur öruggt að frum-
vörp Pírata og heilbrigðisráðherra 
og umræðan í kringum þau hafi 
haft áhrif á viðhorf landsmanna. 
Helgi ásamt félagsfræðingnum 
Jónasi Orra Jónassyni lét gera 
könnunina. „Fyrir tveimur árum 
vissu fáir um hvað afglæpavæðing 
neysluskammta væri,“ segir Helgi. 

„Nú er mikil umræða og ráðandi 
aðilar í samfélaginu farnir að tala 
fyrir henni.“

Í gegnum árin hafa f lestir sagt 
fíkniefnabrot vera þau sem valdi 
mestum vanda á Íslandi en í hinni 
nýju könnun er sá málaf lokkur 
aðeins í þriðja sæti með 23 prósent. 
Flestir, 30 prósent, telja kynferðis-
brot alvarlegust og þar á eftir koma 
efnahagsbrot með 26 prósent, sem 
mældust lágt fyrir bankahrun.

Helgi segir að stígandi hafi verið 
í umræðunni um kynferðisbrot 
síðan 2013, meðal annars vegna 
barnaníðsmála, Metoo-byltingar-
innar og umræðu um stafrænt kyn-
ferðisof beldi. Þá sé í auknum mæli 
farið að líta á fíkniefnamál sem 

heilbrigðismál en ekki af brot. „Það 
hefur dregið úr óttanum gagnvart 
fíkniefnum og fólk er tilbúið að leita 
nýrra leiða til að takast á við þau,“ 
segir hann.

Þessi mikla viðhorfsbreyting 
nær hins vegar ekki til lögleiðingar 
nema að litlu leyti, en í könnuninni 
var sérstaklega spurt um kannabis-
efni. Rúmur þriðjungur er fylgjandi 

lögleiðingu og dvínar stuðningur-
inn með aldrinum. Mikill munur er 
á kynjunum, tæpur helmingur karla 
vill lögleiða kannabis en aðeins 
fjórðungur kvenna.

Það sem kemur Helga hvað mest á 
óvart er hversu margir telja auðvelt 
að útvega fíkniefni, sé áhugi fyrir 
því. 70 prósent töldu það auðvelt, 
þar af 80 prósent undir þrítugu og 
helmingur yfir sextugu. Helgi segir 
að þetta bendi til þess að hér sé nú 
þegar tiltölulega opinn og aðgengi-
legur markaður fyrir fíkniefni, sér-
staklega með tilkomu netsins og 
samfélagsmiðla. Einnig að fólk haldi 
að það sé auðvelt að útvega efni, í 
ljósi umræðunnar, án þess að hafa 
reynt það sjálft. – khg

Breytt viðhorf til fíknibrota
Flestir telja nú kynferðisbrot alvarlegustu afbrotin í samfélaginu samkvæmt nýrri könnun, en fíknibrot 
hafa trónað á toppnum í áraraðir. Tvöfalt fleiri vilja afglæpavæða neysluskammta en fyrir tveimur árum.

70%
telja að auðvelt sé að útvega 
fíkniefni.

DÝRAHALD Hestamenn í Hlíðarþúf-
um í Hafnarfirði vilja að bæjaryfir-
völd sjái til þess að félagið Villikettir 
hætti starfsemi þar. Félagið keypti 
hesthús í fyrrasumar sem notað er 
til að geyma villiketti innandyra 
áður en þeim er sleppt aftur eftir að 
hafa verið geltir og orma hreinsaðir. 

Forsvarsmenn hestamannafélaga 

segja að sótt sé að hestamönnum úr 
öllum áttum, af fólki sem vilji hest-
húsin undir starfsemi alls ótengda 
hestamennsku. Þeir óttast að slíkt 
geti jafnvel ógnað hestaheilsu og 
öryggi hestamanna. – gar / sjá síðu 6

Villikettir sagðir 
ógn við öryggi 
hestafólks

Arndís Björg  
Sigurgeirsdóttir, 
formaður  
Villikatta

Tímabærar viðgerðir fóru fram á gleri og ljósum glerhjúpsins á Hörpu í gær. Eigendur hússins, ríkið og Reykjavíkurborg, hafa lagt aukna fjármuni í nauðsynlegt viðhald. Starfsmenn Sig-
manna ehf. sjást hér skipta um brotið gler úr körfubíl. Yfir níu þúsund gler eru í glerhjúpi tónlistarhússins og því er ekki óalgengt að einhver þeirra gefi sig endrum og eins. Glerhjúpurinn 
er helsta einkenni hússins og var sérstaklega hannaður af myndlistarmanninum Ólafi Elíassyni í samstarfi við Henning Larsen arkitektastofuna í Kaupmannahöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Þórólfur bólusettur

Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir var bólusettur í gær með bóluefni AstraZeneca. Klappað var fyrir Þórólfi í Laugardalshöll þegar hann fékk 
bólusetningu. „Ég var mjög hrærður yfir því,” sagði Þórólfur og bætti við að hann hefði ekki búist við þeim viðbrögðum. Mikill gangur hefur verið 
í bólusetningum undanfarið. Alls verða 26 þúsund manns bólusettir í vikunni og eru 23 þúsund af þeim að fá fyrstu sprautu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

UMHVERFISMÁL Á laugardag verður 
lokað fyrir umferð fólks á friðland-
inu Gróttu og verður lokað til 15. 
júlí. Þá er akstur einnig bannaður 
á svæðinu á sama tímabili. Lokun 
fyrir umferð er til að vernda fugla-
líf á varp- og ungatíma. Þetta kemur 
fram á vef Umhverfisstofnunar.

Gangandi fólki verður aftur 
heimil för um svæðið frá 15. júlí 
en akstur þar er háður leyfi frá 
Umhverfisstofnun. Bannað er að 
fara með hunda um friðlandið og 
er vera þeirra á svæðinu óheimil 
allt árið. – bdj

Gróttu lokað  
á laugardag

Grótta opnar fyrir gangandi 15. júlí.

SAMFÉLAG „Það er svolítið gaman 
að koma lífi í þetta aftur. Margt sem 
hefur verið óvirkt lengi í skipinu en 
svo fer það aftur í gang og á meðan 
þetta er gaman er um að gera að 
halda þessu áfram,“ segir Ingólfur 
Kristmundsson, sem er í Hollvina-
samtökum varðskipsins Óðins, en 
um tíu vélstjórar og loftskeytamenn 
hittast á hverjum mánudegi til að 
dytta að þessu sögufræga skipi.

Stefnan er að gera Óðin haffæran 
fyrir stutta siglingu um miðjan 
ágúst en fram að því þarf að láta 
hendur standa fram úr ermum til að 
Samgöngustofa gefi út leyfi. Þegar 
ljósmyndara Fréttablaðsins bar 
að garði voru Ingólfur og Halldór 
Olesen í vélarýminu og loftskeyta-
mennirnir Egill Þórðarson og Guðni 
Skúlason að brasa í loftskeytaher-
berginu.

„Við hittumst á mánudagsmorgn-
um í kringum níuleytið. Erum ekki 
alltaf allir en þó yfirleitt og nú er 
verið að vinna í því að koma því í 
það horf að skipið sé öruggt og sé 
rétt skráð og löglega. Það er ekki 
ætlun okkar að fara að svindla á 
örygginu, hvarflar ekki að okkur,“ 
segir Ingólfur.

Hann segir að skipið sé minnis-
varði um gamla tíma. Enginn tölvu-
búnaður af neinu viti sé um borð og 
það sé ákveðinn sjarmi að fylgjast 
með hitastiginu á vatninu, olíunni 
og þrýstingnum. 

„Þessir mánudagar eru okkar 
félagsstarf. Við nennum ekki að 
vera á einhverju þjónustuheimili 
að tálga. Við viljum frekar meira líf í 
kringum okkur,“ segir hann og hlær.

„Við erum þrír skólabræður í 
þessum félagsskap úr Vélskólanum 
sem útskrifuðumst 1969. Vorum 
ekkert saman í lífinu, einn var hér 

og annar þar, en þegar við hættum 
að vinna þá hittumst við hér og 
sambandið óx.“ Ingólfur segir að 
skipsskrokkurinn sé í góðu lagi. 
Hann var þykktarmældur árið 2018 
og vélarnar voru ræstar í fyrsta sinn 
í fyrra. Hrukku í gang og gengu eins 
og smurðar. „Skipið er fullt af sögu. 
Það er eitt af síðustu skipunum sem 
er með grunnvélbúnað og í rauninni 
er allt handvirkt þarna um borð. 
Það er ekkert digital.

Það er sigling í kortunum. Að fara 
í stuttan túr um miðjan ágúst. Þá 
verða vonandi komin öll leyfi fyrir 
öryggis-, björgunar- og vélbúnað.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Hittast til að dytta að 
varðskipinu Óðni
Hollvinasamtök varðskipsins Óðins hittast á mánudögum klukkan níu til að 
dytta að og brasa um borð. Stefnan er að koma skipinu í siglingafært ástand 
og fá öll leyfi til að hægt verði að sigla því um sundin blá síðar í sumar.

Hér eru þeir Halldór Olesen og Ingólfur Kristmundsson vélfræðingar að 
fara yfir málin niðri í vélarýminu um borð í Óðni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Óðinn var smíðaður í 
Ála borg í Dan mörku árið 
1959 og kom til lands ins 27. 
janú ar 1960. Hann átti eft ir 
að reyn ast Land helg is gæsl
unni vel í þorska stríðum og 
fjöl mörg um björg un ar
aðgerðum.

 DÓMSMÁL Þremur geðlæknum, sem 
greindu frá mati sínu á geðrænu 
ástandi Mareks Moszczynski, ber 
ekki saman um hvers konar ráð-
stöfunum hann eigi að sæta, verði 
hann dæmdur sekur fyrir þrefalt 
manndráp, bruna og tilraun til 
manndráps með íkveikju.

Þriðji dagur aðalmeðferðar í 
Bræðraborgarstígsmálinu var í 
gær. Voru læknarnir sammála um 
að Marek hefði að öllum líkindum 
ekki gert sér upp veikindi. Hann 
hefði verið í geðrofi þennan dag, lík-
lega vegna fregna um að hann gæti 
mögulega verið dauðvona.

Fyrsti læknirinn sem bar vitni 
sagði hann ekki það veikan að 
hann þyrfti gæslu. Þetta væri ein-
stök geðrofssaga og ekki viðeigandi 
að dæma hann í fangelsi eða á geð-
deild. Annar taldi réttast að vista 
Marek á réttargeðdeild og sá þriðji 
að eðlilegast væri að koma honum 
í hendur fagaðila. Ítrekaði hann 
alvarleika veikinda Mareks og sagði 
þetta með alvarlegustu tilvikum af 
maníu sem hann hefði séð. – ilk

Geðlæknum 
bar ekki saman

Þriðji dagur aðalmeð
ferðar var í gær.

UTANRÍKISMÁL Sergei Lavrov, utan-
ríkisráðherra Rússlands, sagðist í 
viðtali við rússneska ríkisfjölmið-
ilinn vera tilbúinn að funda með 
bandarískum kollega sínum, Ant-
hony Blinken, á Íslandi. Þeir hafa 
báðir staðfest komu sína til Íslands á 
ráðherrafund Norðurskautsráðsins, 
19. til 20. maí, þar sem Rússar taka 
við formennsku af Íslendingum.

Mikil spenna er á milli landanna, 

einkum vegna stöðunnar á landa-
mærum Úkraínu. Bandaríkjamenn 
hafa beitt Rússa refsiaðgerðum og 
óvíst er hvort Vladímír Pútín taki 
boði Joes Biden um leiðtogafund.

Lavrov sagði stöðuna nú verri en í 
kalda stríðinu. „Í kalda stríðinu var 
spennustigið hátt og oft kom upp 
mikill háski, en það ríkti einnig 
gagnkvæm virðing milli stórveld-
anna,“ sagði hann. „Það er minna 
um virðinguna núna.“ – khg

Tilbúinn að 
funda með 
Blinken í maí

Sergei Lavrov, 
utanríkisráð-
herra Rússlands
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Troðfull verslun af merkjavöru 
frá eftirtöldum 
verslunum

30-50%
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SKIPULAGSMÁL Borgarráð Reykja
víkur er ekki lengur með mál Voga
byggðar á dagskrá á fundi sínum í 
dag. Fyrirhugað var að ræða kvaðir 
á íbúa um að vera með 10 fermetra 
sérafnotareit sem skyldar íbúa til 
að vera með grasblett og berja
runna á pallinum.

Guðmundur Heiðar Helgason, 
íbúi í Vogabyggð sem fyrstur vakti 
athygli á málinu, hefur boðið borg
arfulltrúum til sín til að kynna sér 
málið. Hafa þó nokkrir mætt og 
þegið kaffibolla hjá Guðmundi.

Verktakinn, ÞG hús, sendi skipu
lags og samgönguráði borgarinnar 
bréf þar sem var farið fram á að 
þessar kvaðir yrðu afnumdar en 
ráðið hafnaði því. Vísaði þó málinu 
til borgarráðs sem ætlaði að taka 
málið fyrir í dag en nú hefur málið 
verið tekið af dagskrá.

Þeir sem vel þekkja til stjórn
kerf is borgarinnar sem Frétta
blaðið ræddi við, sögðu að trúlega 
þýddi þetta að meirihlutinn væri 
raunverulega að skoða að breyta 
þessum kvöðum á íbúa. – bb

Vogabyggð 
ekki á dagskrá 
borgarráðs

Guðmundur Heiðar Helgason á pall-
inum sem hann verður að vera með 
berjarunna á, samkvæmt skilmálum 
borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

UTANRÍKISMÁL Ísland gekk í banda
lagið JEF fyrir skemmstu, til að efla 
samstarfið við Bretland og önnur 
vinaríki í NorðurEvrópu á sviði 
samráðs og viðbragða í varnar
málum. Bretar hafa forgöngu í JEF 
en þar eru einnig Norðurlandaþjóð
irnar, Holland og Eystrasaltsríkin.

„Ísland fer ekki varhluta af þeim 
breytingum sem hafa orðið í örygg
ismálum á heimsvísu á undan
förnum árum, sem einkennast af 
auknum óstöðugleika, ófyrirsjáan

leika og spennu,“ segir í svari utan
ríkisráðuneytisins við fyrirspurn 
Fréttablaðsins. 

Spenna milli Atlantshafsbanda
lagsþjóðanna og Rússlands hefur 
vaxið mjög á undanförnum árum 
og mánuðum, sem birtist meðal 
annars í stórum heræfingum og 
f lugi herf lugvéla nálægt landa
mærum. „Við slíkar aðstæður 
er öf lug fjölþjóðasamvinna um 
öryggis og varnarmál einkar 
mikilvæg, ekki síst samstarf við 

okkar nánustu vinaþjóðir,“ segir í 
svarinu.

Ólíkt NATO sinnir JEF afmörk
uðum og smærri verkefnum. Banda
lagið hefur þegar haldið æfingar, 
svo sem á Eystrasaltinu árið 2019. 
Eystrasaltsríkin hafa sýnt varnar
samstarfi aukinn áhuga á undan
förnum árum vegna ásælni Rússa í 
Úkraínu. Samkvæmt ráðuneytinu 
beinist JEFsamstarfið þó ekki gegn 
tilteknum ríkjum heldur byggist 
það á sameiginlegum varnarhags

munum líkt þenkjandi ríkja. „Við 
þær aðstæður sem nú eru uppi í 
öryggis og varnarmálum er sam
eiginlega viðbragðssveitin kær
komin viðbót við það samstarf 
sem fyrir er á þessu sviði þar sem 
Atlantshafsbandalagið er máttar
stoðin,“ segir í svarinu.

Þátttaka Íslands í JEF verður 
borgaraleg líkt og í öðru fjölþjóðlegu 
samstarfi. Fyrirhugað er að sérfræð
ingur starfi á vegum Íslands á vett
vangi JEF þegar fram í sækir. – khg

Varnir á norðurslóðum styrktar vegna aukinnar spennu
Ísland fer ekki 
varhluta af þeim 

breytingum sem hafa orðið í 
öryggismálum á heimsvísu á 
undanförnum árum, sem 
einkennast af auknum 
óstöðugleika, ófyrirsjáan
leika og spennu.

Úr svari utanríkisráðuneytisins

Fyrirhugað var að ræða 
kvaðir á íbúa um að vera 
með 10 fermetra sérafnota
reit.

jeep.is
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COVID-19 Tilfelli hafa komið upp 
þar sem einstaklingar fá boð í bólu
setningu sem ætluð eru öðrum. 
Ástæðan er í f lestum tilfellum sú 
að einstaklingurinn sem boðið er 
ætlað er skráður fyrir f leiri en einu 
símanúmeri. „Við höfum heyrt af 
þessu en þetta hefur alls ekki verið 
vandamál,“ segir Óskar Reykdals
son, forstjóri Heilsugæslu höfuð
borgarsvæðisins.

Upplýsi ng at æk n i f y r i r t æk ið 
Origo hannaði, í samstarfi við Emb
ætti landlæknis, kerfi sem sér um 
utanumhald varðandi bólusetningu 
við COVID19, þar með talið að ein
staklingar fái SMSskilaboð þegar 
þeir eiga að mæta í bólusetningu.

Guðjón Vilhjálmsson, forstöðu
maður heilbrigðislausna hjá Origo, 
segir kerfið virka þannig að kenni
tölur séu keyrðar saman við gögn 
frá farsímafyrirtækjum. SMS sé svo 
sent á þau símanúmer sem skráð eru 
á kennitöluna. „Oft eru þetta f leiri 
en eitt númer og þá eru frekar send 
fleiri skilaboð en færri til að tryggja 
að þau komist örugglega til skila,“ 
segir Guðjón.

Bæði Guðjón og Óskar segja mik
ilvægt að lesa skilaboðin vel, þau 
innihaldi fornafn þess sem boðaður 
sé. „Nafnið stendur skýrt efst í SMS
inu,“ segir Óskar. Hann segist ekki 
vita til þess að rangur einstakling
ur hafi fengið bólusetningu vegna 
þessa og að lítið hafi borið á því að 
fólk hafi mætt á röngum tíma. 

Í þessari viku eru einstaklingar 
í forgangshópi átta og sjö boðaðir 
í bólusetningu. Í hópi átta eru ein
staklingar 60 ára og eldri og í hópi 
sjö eru einstaklingar með langvinna 
undirliggjandi sjúkdóma. Frétta

blaðinu er kunnugt um að einstakl
ingar hafi fengið boð í vikunni en 
tilheyri hvorugum hópnum.

Aðspurður segir Óskar að verði 
bóluefni afgangs fari það til ein
staklinga innan sama hóps eða 
næsta. Nú sé það hópur einstakl
inga með undirliggjandi sjúkdóma 
og geti verið að ekki allir átti sig á að 
þeir tilheyri þeim hópi.

„Um er að ræða valda sjúkdóma 
sem taldir eru hafa áhrif á COVID
19 og fólk er sett í þennan hóp af 
sóttvarnalækni,“ segir Óskar. 
birnadrofn@frettabladid.is

Fá boð í bólusetningu sem 
ætluð eru öðrum einstaklingi
Einstaklingar eru boðaðir í bólusetningu með SMS-skilaboðum. Sé einstaklingur skráður fyrir fleiri en 
einu símanúmeri eru skilaboðin send í þau öll. Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir þetta 
ekki hafa skapað vandamál. Ekki sé víst að fólk sé meðvitað um hvaða forgangshópi það tilheyri.

Einstaklingar boðaðir í bólusetningu fá SMS með strikamerki sem notað er til að skrá þá inn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sjúkdómar fólks í forgangshópi 7

n  Krabbameinsmeðferð undan-
farin 2 ár (2019–2020): Öll 
illkynja krabbamein.

n  Beinmergsbilun, meðfæddir 
ónæmisgallar, HIV-sýking.

n  Ónæmisbæling eftir líffæra-
ígræðslu, líftæknilyf við 
ýmsum sjúkdómum.

n  Meðfæddir blámahjartagallar, 
hjartabilun, kransæðasjúk-
dómur.

n  Langvinn lungnateppa.
n  Nýrnabilun: Einstaklingar á 

skilunarmeðferð, aðrir með 
langvinna nýrnabilun.

n  Mænusigg, SMA, MND og sam-
bærilegir sjúkdómar.

n  Slímseigjusjúkdómur, Downs 
heilkenni, Fabry sjúkdómur.

n  Sykursýki, offita og kæfisvefn, 
háþrýstingur, heilabilun, geð-
raskanir.
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Ég held að það sé 
verið að gera 

eitthvað úr einhverju sem 
ekkert er.

Arndís Björg 
Sigurgeirsdóttir,
formaður  
Villikatta

AÐALFUNDUR 
FEB ÁRIÐ 2021

 

 
 
 

Aðalfundur FEB árið 2019 
 
Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni verður haldinn þriðjudaginn 
19. febrúar 2019 og hefst kl. 16.00 í Ásgarði, Stangarhyl 4, Reykjavík. 
  
Dagskrá fundarins: 

1.  Kosning fundarstjóra og fundarritara 
2.  Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu ári 
3.  Ársreikningar félagsins fyrir árið 2018 ásamt fjárhagsáætlun 2019 
4.  Kosning stjórnar  
5.  Afgreiðsla tillagna og erinda    
6.  Ákvörðun um árgjald félagsmanna árið 2019 
7.  Önnur mál 

 
Fundurinn verður haldinn, sem fyrr segir, þriðjudaginn 19. febrúar og hefst kl. 16.00.  
  
Félagsmenn eru hvattir til að fjölmenna og hafa með sér félagsskírteini fyrir árið 2018. 
 
 

Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni 
 

 
 

Aðalfundur Félags eldri borgara í Reykjavík  
og nágrenni verður haldinn sem fjarfundur  
fimmtudaginn 6. maí og hefst hann kl. 10.00  

Gert verður hlé á fjarfundinum kl. 12.00 en þá verður opnaður  
kjörfundur í Stangarhyl 4  sem mun standa til kl. 17.00.  
Þangað koma þeir félagsmenn sem vilja greiða atkvæði  
um þau 6 sæti sem laus eru í stjórn og varastjórn FEB. 

Fjarfundurinn hefst aftur að loknu hléi kl. 18.00  
og verða  niðurstöður kosninga þá kynntar.

Nánari upplýsingar verður að finna  
á heimasíðu FEB feb.is þegar nær dregur.

Félagsmaður þarf að framvísa persónuskilríki  
eða félagsskírteini til að geta nýtt sér kosningarétt sinn.

Stjórn FEB - Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni

ENGINN 
VIÐBÆTTUR SYKUR

ENGIN 
ROTVARNAREFNI

85%  
TÓMATPÚRRA

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

DÝRAHALD „Skorað er á Hafnar-
fjarðarbæ að bregðast við og stöðva 
starfsemi Villikatta í Hlíðarþúfum,“ 
segir formaður húsfélags hesta-
manna í Hlíðarþúfum í bréfi til 
Hafnarfjarðarbæjar.

Félagið Villikettir keypti eitt hest-
hús í Hlíðarþúfum í fyrrasumar.

„Það er að okkur sótt úr öllum 
áttum og hefur hingað til enginn 
eigandi látið undan þrýstingi og 
selt hesthús sitt öðrum en hesta-
mönnum til nota fyrir hesta fyrr en 
nú,“ segir í bréfi húsfélagsformanns-
ins, Gunnars Hallgrímssonar.

Að sögn Gunnars er um að ræða 
ódýrt húsnæði. Gríðarlega mikil-
vægt sé að hvika hvergi frá skil-
málum og alls ekki skapa fordæmi. 
Að mati stjórnar húsfélags Hlíðar-
þúfna er engum vafa undirorpið 
að starfsemi Villikatta sé óheimil í 
hesthúsahverfinu.

Áfram segir í bréfi Gunnars að 
það sé andstætt skipulagi hesthúsa-
byggðarinnar og lóðasamningum 
að þar sé önnur starfsemi en sú sem 
tengist hestahaldinu. Allra handa 
aðilar hafi reynt að komast yfir 
hesthús undir margvíslega ótengda 
starfsemi. Meðal þeirra hafi verið 
vélsmiðja, vélhjólaleiga og bifvéla-

virki. Mikilvægt sé að standa vörð 
um nýtingu svæðisins einungis 
fyrir hestamenn.

„Villikettir eða önnur starfsemi 
ótengd hestamennsku, svo sem 
hundahótel, verkstæði eða bakarí, 
eiga ekki erindi í hesthúsahverfið 
og geta jafnvel ógnað hestaheilsu 
og öryggi hestamanna,“ segir í bréfi 
formanns húsfélagsins.

„Það geta allir keypt þessi hest-
hús og það eru engar kvaðir,“ segir 
Arndís Björg Sigurgeirsdóttir, for-
maður Villikatta, hins vegar. „Það 
var einu sinni þannig að bærinn og 
hestafélagið þurftu að samþykkja 
kaup, en svo var það tekið út.“

Arndís undirstrikar að engin 
eiginleg starfsemi sé í umræddu 
húsi Villikatta. Þangað komi sjálf-
boðaliðar kvölds og morgna og gefi 
þeim örfáu villiköttum sem þar séu 
geymdir innandyra í fimm daga 
áður en þeim er sleppt aftur eftir að 
hafa verið geltir og orma hreinsaðir.

Þá hafnar Arndís því að villi-
kettirnir geti verið ógn við heilsu 
og öryggi hesta og hestamanna. 
„Hvernig gæti það verið? Ég held 
að það sé verið að gera eitthvað úr 
einhverju sem ekkert er,“ segir for-
maður Villikatta. Hún upplýsir að 
hesthúsið í Hlíðarþúfum sé ekki 
hentugt fyrir félagið Villiketti og 
því aðeins til bráðabirgða.

„Þetta er einfaldlega bannað. 
Samkvæmt leigusamningum eru 
þessi hús fyrir hestahald,“ segir Atli 
Már Ingólfsson, formaður hesta-
félagsins Sörla sem starfar meðal 
annars í Hlíðarþúfum.

Atli Már, sem sjálfur er í húsi við 
hlið Villikatta, kveðst ekki hafa 
orðið fyrir ónæði af köttunum.

„En Sörli er einfaldlega hræddur 
við fordæmið sem þetta skapar,“ 
ítrekar formaðurinn um sjónarmið 
hestamanna. 
gar@frettabladid.is

Villikettir sagðir ógn 
við öryggi hestafólks
Hestamenn í Hlíðarþúfum í Hafnarfirði vilja að bæjaryfirvöld sjái til þess að 
félagið Villikettir hætti starfsemi þar. Sótt sé að hestamönnum úr öllum átt-
um, af fólki sem vilji hesthúsin undir starfsemi alls ótengda hestamennsku.

Í Hlíðarþúfum óttast hestamenn að athvarf fyrir villiketti í hesthúsum skapi óæskilegt fordæmi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LOF T SL AGSM ÁL Bráðnun jökla 
heimsins hefur allt að því tvöfaldast 
á síðustu tuttugu árum og stuðlar 
nú jafnmikið að hækkun sjávar-
borðs og bráðnun íshellnanna á 
Grænlandi og Suðurskautslandinu. 
Þetta kemur fram í greininni Acce-
lerated global glacier mass loss in 
the early twenty-first century, sem 
birtist í vísindaritinu Nature í gær.

Í rannsókninni var bráðnun jökla 
mæld með því að skoða breytingar 
á massa þeirra á árunum 2000 til 
2019 með gervihnattagögnum. Á 
tímabilinu misstu jöklar heimsins 
um 267 gígatonn af ís á hverju ári 
og rekja má 21 prósent hækkunar 
sjávarborðs til þessarar bráðnunar. 
Íslensku jöklarnir tapa um 9,4 gíga-
tonnum af ís á ári.

Guðfinna Th. Aðalgeirsdóttir, 
jöklafræðingur, segir að um sé að 
ræða eina nákvæmustu rannsókn 

sem gerð hefur verið á jöklum.
„Það sem er geggjað við þessa 

grein er að þau nota gervihnatta-
gögn og mæla eiginlega hvern ein-
asta jökul í heiminum, sem hefur 
aldrei verið gert áður. Aldrei hefur 
verið tekin saman og gerð svona 
nákvæm stúdía fyrir alla jökla í 
heiminum,“ segir Guðfinna.

Höfundar greinarinnar vísa 
meðal annars í rannsókn sem Guð-
finna stóð fyrir og var birt í vísinda-
ritinu Frontiers in Earth Science 
árið 2020. Í þeirri rannsókn voru 
skoðaðar breytingar á íslenskum 
jöklum frá 1890 til 2019 og segir 
Guðfinna rannsóknina í Nature 
staðfesta niðurstöður hennar.

„Niðurstöðunum ber mjög vel 
saman við það sem við birtum fyrir 
ári síðan. Það sem við mældum með 
beinum mælingum, það mæla þau 
með gervihnattagögnum og fá sömu 
niðurstöðu,“ segir Guðfinna.

Mesta bráðnunin á sér stað í 
Alaska sem ber ábyrgð á um 25 
prósentum af heildartapi jökulíss, 
Grænland ber ábyrgð á um 12 pró-
sentum, Norður- og Suður-Kanada 
10 prósentum hvort fyrir sig og 
jöklar í Himalajafjöllum um 8 pró-
sentum. – þsh

Jöklatap tvöfaldast á tuttugu árum
 Aldrei hefur verið 
tekin saman og gerð 

svona nákvæm stúdía fyrir 
alla jökla í heiminum.
Guðfinna Th. 
Aðalgeirsdóttir, 
jöklafræðingur 
og prófessor í 
jarðeðlisfræði við 
Háskóla Íslands

ANDLÁT Bandaríski geimfarinn 
Michael Collins lést í gær úr krabba-
meini níræður að aldri. Collins var 
þriðji geimfarinn, ásamt Neil Arm-
strong og Buzz Aldrin, í Apollo 11 
árið 1969, fyrstu mönnuðu ferðinni 
til tunglsins.

Ólíkt Armstrong og Aldrin steig 
Collins aldrei fæti á tunglið því hann 
varð eftir í stjórnhylkinu Columbia 
og dvaldi þar einn í 28 klukkustund-
ir á meðan félagar hans könnuðu 
aðstæður á tunglinu.

Vegna þessa hefur hann títt verið 

kallaður „mest einmana maður sög-
unnar“, en Collins greindi frá því í 
æviminningunum að eitt af því sem 
hann hefði óttast mest hefði verið að 
þurfa að snúa aftur án félaga sinna.

Í yfirlýsingu frá fjölskyldu Collins 
segir: „Mike tókst alltaf á við áskor-
anir lífsins með prýði og hógværð og 
hann tókst á við þessa lokaáskorun 
á sama hátt. Við munum sakna hans 
gífurlega. En við vitum líka hversu 
heppinn Mike taldi sig vera að hafa 
fengið að lifa lífinu eins og hann 
gerði.“ – þsh

Geimfarinn Michael Collins látinn
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Snyrtivara

BIOTHERM KYNNING
DAGANA 29. APRÍL - 4. MAÍ

´

VELDU ÞINN KAUPAUKA

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM BIOTHERM VÖRUM

DREGUR ÚR ÖLDRUNAREINKENNUM VEGNA 
MINNKANDI MAGNS KOLLAGENS Í HÚÐINNI

BLUE THERAPY RED ALGAE UPLIFT

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir  
8.900 kr eða meira á meðan birgðir endast.

AQUASOURCE
Aquasource Gel 20 ml, Night SPA krem 20 ml, 
Life Plankton ELIXIR 7 ml, Eau Micellaire vatn 

30 ml og Lait Corporel body lotion 40 ml.

BLUE THERAPY
Red Algae krem 10 ml, næturkrem 5 ml,

augnserum 3 ml, Life Plankton ELIXIR 7 ml
og Total Renew Oil 30 ml.



Aukaársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2021 verður haldinn 
þriðjudaginn 1. júní, kl 16:00 á Grand Hótel Reykjavík.

Vegna sóttvarnareglna stjórnvalda eru sæti í fundarsal takmörkuð. 
Fundurinn verður einnig rafrænn og eru sjóðfélagar hvattir til 
þátttöku með þeim hætti.

Upplýsingar um dagskrá og framkvæmd fundarins, m.a. varðandi 
þátttöku í rafrænum fundi, verða birtar á vef sjóðsins, www.live.is.

Dagskrá fundarins
• Samþykktarbreytingar
• Önnur mál 

Reykjavík, 21. apríl 2021
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

Aukaársfundur 2021

Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna

— 
live.is

Það er athyglisvert hvernig 
verðlagseftirlit ASÍ les í þessa 
stöðu þar sem því er haldið 

fram að álagning smásölufyrirtækja 
hafi aukist að undanförnu, án þess 
að sú fullyrðing hafi verið rökstudd 
með einhverjum hætti,“ segir Andr-
és Magnússon, framkvæmdastjóri 
Samtaka verslunar og þjónustu, í 
samtali við Markaðinn.

„Verðlagseftirlit ASÍ hlýtur að 
gera sér grein fyrir því að þær gífur-
legu, erlendu verðhækkanir sem 
fyrirtækin hafa verið að horfast í 
augu við að undanförnu, hafa áhrif 
hér á landi.“

Haft var eftir forsvarsmönnum 
ASÍ fyrr í þessum mánuði að 
álagning smásölufyrirtækja hefði 
hækkað að undanförnu. Samkvæmt 
greiningu Jakobsson Capital á fjár-
hagsupplýsingum smásölufyrir-
tækja, sem Markaðurinn greindi 
frá í gær, stenst þessi fullyrðing ekki 
skoðun.

Undanfarna mánuði hafa Sam-
tök verslunar og þjónustu orðið 
vör við óvenju miklar áhyggjur hjá 
aðildarfyrirtækjum sínum vegna 
tilkynninga sem þau hafa fengið frá 
erlendum birgjum um hækkanir á 
hrávöruverði.

„Þessu til viðbótar fór á sama 
tíma að bera á gífurlegum hækkun-
um á flutningskostnaði sem einkum 
var rakinn til hækkunar á flutnings-
kostnaði frá Kína til Evrópu, en þar 
eru sjö stærstu hafnir heimsins og 

Kína stendur fyrir meira en fjórð-
ungi af allri iðnaðarframleiðslu í 
heiminum.“

Eins og fram kemur í greiningu 
Jakobsson Capital þá er verð allra 
hrávara nú hærra en það var fyrir 
faraldur og Alþjóðabankinn er 
þeirrar skoðunar að verð hrávara 
hvers konar eigi enn eftir að hækka 
umtalsvert áður en markaðurinn 
nær jafnvægi á ný.

„Þegar svo stór hluti af iðnaðar-
framleiðslu heimsins fer fram í 
Kína eins og raun ber vitni, hefur sú 
gífurlega hækkun sem orðið hefur 
á f lutningskostnaði þaðan augljós-
lega mikil áhrif,“ segir Andrés.

„Það sem verra er að það er ekki 
auðvelt að átta sig á hversu lang-
varandi þessi mikla hækkun getur 
orðið. Þessi staða veldur miklum 
áhyggjum þar sem hún mun áfram 
setja þrýsting á verðlag hér á landi. 
En hér er um aðstæður að ræða sem 
við höfum fá eða engin vopn til að 
bregðast við, þar sem þetta eru allt 
atburðir sem eru utan okkar áhrifa-
svæðis ef svo má segja.“ – þfh

Furðar sig á því hvernig 
ASÍ les í þróun verðlags

Bjarni Benediktsson, 
fjármála- og efnahags-
ráðherra, væntir þess 
að starfsemi almanna-
heillasamtaka muni 
styrkjast til muna og 

telur framlög til þess konar starf-
semi geta aukist um milljarða króna 
á hverju ári þegar nýsamþykkt lög 
taka gildi síðar á árinu.

„Mér finnst skipta máli að fólk 
hafi meira um það að segja hvernig 
sjálfsaf lafé þess er varið, hvaða 
almannaheillastarfi það vill leggja 
lið, í stað þess að peningarnir renni 
fyrst í gegnum ríkissjóð sem síðan 
ráðstafar fénu,“ segir Bjarni um 
frumvarp sitt sem varð að lögum í 
síðustu viku.

Lögin fela í sér heimild fyrir ein-
staklinga til að draga allt að 350 þús-
und krónur á ári frá skattskyldum 
tekjum sínum utan atvinnurekstrar 
vegna framlaga til almannaheilla-
starfsemi.

Þá er einnig kveðið á um tvöföld-
un á hlutfalli sem atvinnurekstrar-
aðilar mega draga frá skattskyldum 
tekjum vegna slíkra framlaga og fer 
það úr 0,75 prósentum í 1,5 prósent.

Við þetta bætist að nýleg frádrátt-
arheimild atvinnurekenda vegna 
framlaga til kolefnisjöfnunar tvö-
faldast, úr 0,75 prósentum í 1,5 pró-
sent. Alls geta atvinnurekendur því 
fengið frádrátt sem nemur 3 pró-
sentum á ári vegna framlaga sinna.

„Allir sem hafa tekið þátt í 
almannaheillastarfi kannast við 
hversu erfitt það getur reynst að 
sannfæra atvinnufyrirtæki um 
veitingu styrkja. En um leið og það 
er kominn skattalegur hvati þá 
breytast forsendurnar. Vonandi 
léttir það fólki verkið,“ segir Bjarni.

„Við erum að senda skýr skilaboð 
til almannaheillastarfseminnar í 
landinu um að við viljum standa 
með öllu því fólki sem heldur starf-
seminni úti og að þau séu mikils 
metin,“ bætir hann við.

Frádráttarheimild atvinnufyrir-
tækja var hækkuð úr 0,5 prósentum 
í 0,75 prósent árið 2016 og hafði sú 
breyting veruleg áhrif á framlög 
til almannaheillasamtaka. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Skattinum 
hækkaði frádráttur fyrirtækja um 
milljarða króna á milli áranna 2014 
og 2015

„Það er ekki auðvelt að fullyrða 
hversu mikil aukningin verður 
eftir þessar breytingar en það má 
áætla að framlög hafi aukist um að 
minnsta kosti milljarð króna þegar 
við dýfðum tánni í vatnið með því 
að hækka frádráttarheimild fyrir-
tækja lítillega fyrir nokkrum árum. 
Nú erum við að taka mun stærra 
skref,“ segir Bjarni.

„En það er mikilvægt að halda 
þessum breytingum á lofti,“ bætir 
Bjarni við, „svo að sem f lestir séu 
meðvitaðir um þann möguleika 
að hægt sé styrkja góð málefni og 
minnka skattgreiðslurnar um leið.“

Gert er ráð fyrir að lagabreytingin 
hafi neikvæð áhrif á skatttekjur rík-
issjóðs sem nemur um 2 milljörðum 
króna á ári. „Ég held að þessu tekju-
tapi ríkissjóðs sé mjög vel varið í 
ljósi þess að almannaheillastarf-
semi mun stóreflast. Þetta er mjög 
góð fjárfesting,“ segir Bjarni.

Almannaheillasamtökum er gert 
að halda utan um kennitölur allra 
þeirra sem leggja þeim til styrkt-
arfé, útbúa skilagrein og koma 
henni áleiðis til Skattsins. Styrk-
irnir verða því forskráðir í skatt-
framtölum.

„Þeir sem leggja almannaheilla-
samtökum til fé þurfa ekki að halda 
bókhald um framlögin heldur hvílir 
skylda á viðtakandanum að upp-
lýsa Skattinn um þegna styrki. Ég 
er sérstaklega ánægður með þessa 
útfærslu,“ segir Bjarni.

Samhliða auknum hvötum til að 
styðja við almannaheillastarfsemi 
voru samþykktar ýmsar undan-

þágur frá greiðslu skatta fyrir félög 
til almannaheilla. Þannig er lagt til 
að þau verði undanþegin greiðslu 
tekjuskatts og staðgreiðslu skatts af 
fjármagnstekjum, auk undanþágu 
frá greiðslu virðisaukaskatts með 
nánar tilgreindum skilyrðum.

Enn fremur var samþykkt að aðil-
ar sem starfa til almannaheilla verði 
undanþegnir greiðslu stimpilgjalda 
og geti auk þess sótt um endur-
greiðslu allt að 60% greidds virðis-
aukaskatts af vinnu manna á bygg-
ingarstað við byggingu, viðhald eða 
endurbætur á mannvirkjum sem 
alfarið eru í eigu þeirra. Þá er í lög-
unum veitt undanþága frá greiðslu 
erfðafjárskatts af gjöfum til aðila í 
almannaheillastarfsemi.

Bjarni bendir á að mikilvægi 
almannaheillasamtaka sé sérstak-
lega ríkt í íslensku samfélagi.

„Ég hef mikla trú á einkaframtak-
inu og að krafturinn búi úti í sam-
félaginu, en ekki bara í Stjórnarráð-
inu. Í dag leysa almannaheillafélög 
fjölmörg verkefni og búa yfir sér-
þekkingu til að veita þjónustu sem 
oft fer mun betur í þeirra höndum 
en að allt sé beinlínis á hendi hins 
opinbera. Það er mikilvægt að við 
sköpum áfram jarðveginn til að 
slíkt framtak geti blómstrað, en 
lögin eru mikilvægur þáttur í því.“
thorsteinn@frettabladid.is

Milljörðum beint inn í þriðja geirann 
Ný lög um almannaheillasamtök geta orðið til þess að framlög til slíkra samtaka aukist um milljarða á hverju ári. Fjármálaráðherra 
segir skattalega hvata gjörbreyta forsendum fjáröflunar. Margs konar þjónusta fari betur úr hendi þriðja geirans en hins opinbera.

Tekjutap ríkissjóðs vegna frádráttarheimildanna nemur 2 milljörðum á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ábending í Vestur-
heimi var kveikjan
Bjarni segir ánægjulegt að málið 
sé í höfn, enda eigi það sér 
langan aðdraganda.

„Þessi mál hafa verið mér 
hugleikin um árabil, allt frá því 
ég kynntist fyrst Vestur-Íslend-
ingi að nafni Don Johnson á Ís-
lendingadeginum í Vesturheimi 
árið 2012. Don hafði starfað 
talsvert í tengslum við þessi 
mál vestanhafs og benti mér á 
ýmislegt sem mætti betur fara í 
umhverfinu hér á landi. Undan-
farin ár hefur hann svo verið 
mér ráðagóður í málaflokknum 
og nú erum við loks að inn-
leiða einhverjar mikilvægustu 
breytingar fyrir almannaheilla-
starfsemi sem ráðist hefur verið 
í hér á landi,“ segir Bjarni.

Almannaheillafélög 
búa yfir sérþekk-

ingu til að veita þjónustu 
sem oft fer mun betur í 
þeirra höndum en að allt sé 
beinlínis á hendi hins 
opinbera. 
Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra

Andrés Magnús-
son, fram-
kvæmdastjóri 
SVÞ

MARKAÐURINN
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Borgarstjórinn í Reykjavík býður til kynningar 
um athafnaborgina Reykjavík. Farið verður 
yfir stóru myndina í uppbyggingu innviða og 
atvinnusköpun, en þar eru víða jákvæð teikn 
á lofti þegar kemur að skapandi greinum, 
þróun verslunar og atvinnustarfsemi.

Gefið verður gott yfirlit yfir verkefni sem nú 
þegar eru í gangi, auk þess sem kynnt verða 
framtíðarverkefni og áherslur. 

Nánari upplýsingar á reykjavik.is/athafnaborgin

Föstudagurinn 30. apríl kl. 9
reykjavik.is/athafnaborgin

Bein útsending

Athafnaborgin

Dagskrá

—  Athafnaborgin: uppbygging innviða  
og atvinnuhúsnæðis 
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri

—  Coda Terminal: ný atvinnugrein verður til á Íslandi 
Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastjóri Carbfix

—  Heimsókn í Þorp skapandi greina í Gufunesi

—  Tækifæri fyrir atvinnuuppbyggingu  
í hverfum borgarinnar 
Ævar Harðarson, deildarstjóri hverfisskipulags

—  Mótun atvinnu- og nýsköpunarstefnu 
Reykjavíkurborgar til ársins 2030  
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður borgarráðs

—   Innlit í Vísindaþorpið í Vatnsmýri

—  Framtíð atvinnuhúsnæðis í Evrópu 
Wilfrid Donkers sérfræðingur hjá Deloitte  
í Hollandi (erindi flutt á ensku).

Fundarstjóri er Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona.



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

Á Austurlandi er gnægð fallegra fjalls
tinda og úrvalið eins og að opna 
konfektkassa. Hátt í tuttugu þeirra eru 
kenndir við goð líkt og nöfnin Goða
borg, Goðatindar og Goðafjöll bera 
vott um. Þessir helgu fjallstindar eru 

næstum allir staðsettir í fjörðunum, að minnsta kosti 
einn í flestum þeirra. Hvað þekktastur er Goðaborg 
milli Norðfjarðar og Mjóafjarðar en hún er jafnframt 
eitt besta útsýnisfjall á Austurlandi. Líkt og aðrar 
austfirskar Goðaborgir er hún prýdd klettum efst sem 
umkringdir eru hvítum sköflum. Úr fjarlægð minnir 
tindurinn því á hof sem voru goðahús ásatrúarmanna 
eða virki. Nafngiftina má rekja til heiðni en í kletta
hofum sem þessum má sjá fyrir sér íverustað goðanna 
með útsýni yfir landið og miðin. Nafngiftin gæti þó 
einnig tengst siðaskiptum þegar bændur köstuðu lík
neskjum sínum fram af klettum Goðaborga.

Fjallganga á Goðaborg er frábær skemmtun en á 
vorin eru snævi þaktar hlíðar hennar frábærar fjalla
skíðabrekkur. Hún er með hæstu tindum Austur
lands, 1132 metra há, og er hluti af stórbrotinni 
fjallakeðju sem skilur að Norðfjörð og Mjóafjörð. 
Neðan fjallgarðsins Norðfjarðarmegin er Neskaup
staður, 1.500 manna útgerðarbær sem löngum var 
eitt helsta vígi sósíalista á Íslandi. Rauður bærinn var 
því stundum kallaður í gríni Litla Moskva.

Hentugasta gönguleiðin upp á Goðaborg liggur 
innarlega í Norðfirði, við Tandrastaði í Fannardal. 
Skammt norðan við brúna yfir Norðfjarðará er 
akvegur sem liggur inn að Tandrastaðaá og má leggja 
bílum þar. Gönguleiðin liggur með fram ánni og er 
hún síðan stikluð á steinum. Brekkurnar eru grónar 
framan af og birki áberandi. Ofar blasa við fallegir 
fossar sem taka sig vel út með píramídalaga Kaffell 
í bakgrunni. Norðan Kaffells er hrjóstrugur Gæsa
dalur en í stað þess að halda inn eftir honum er stefnt 
á klettabelti sunnan Goðaborgar. Ofan klettanna 
minnkar brattinn og hátindinum er náð með því að 
fylgja hrygg að austanverðu. Útsýnið efst er stórkost
legt og sér yfir stóran hluta Austurlands, þar á meðal 
ofan í Mjóafjörð og yfir Gerpissvæði, en einnig yfir 
fjallstinda eins og Bagal, Kistufell, Svartafjall, Hólma

tind og Hádegisfjall. Gangan er 8 kílómetrar 
fram og til baka og tekur 56 klukkustundir. 

Í lok göngudags er tilvalið að skella sér í 
sund í Neskaupstað og jafnvel kíkja 
á málverkasafn Tryggva Ólafssonar 

sem fæddist þar, en hann telst til 
þekktustu myndlistarmanna 

þjóðarinnar.

Hvíta borgin 
ofan rauða 
bæjarins

Goðaborg fyrir 
miðri mynd, séð 
frá mynni Norð-
fjarðarganga. 
Kaffell og Gæsa-
dalur til vinstri. 
MYNDIR/TG

Ganga á Goðaborg er sannkölluð fjallaveisla, ekki síst á vorin á fjallaskíðum.

Ofan af Goðaborg sér meðal annars niður í Mjóafjörð.
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www.bilaland.is

Opnunartímar:

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

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

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

Rnr. 110904

Rnr. 110886 

Rnr. 110817 

TILBOÐ!
1.990.000 kr.

TILBOÐ!
3.090.000 kr.

TILBOÐ!
3.790.000 kr.

TILBOÐ!
1.290.000 kr.

TILBOÐ!
2.490.000 kr.

TILBOÐ!
1.990.000 kr.

TILBOÐ!
2.490.000 kr.

TILBOÐ!
890.000 kr.

TILBOÐ!
990.000 kr.

TILBOÐ!
1.890.000 kr.

TILBOÐ!
1.090.000 kr.

TILBOÐ!
3.890.000 kr.

TILBOÐ!
1.490.000 kr.

TILBOÐ!
1.190.000 kr.

TILBOÐ!
2.090.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

23.777 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

36.720 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

44.957 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

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

HYUNDAI iX20
Nýskr. 03/16, ekinn 129 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.890.000 kr.

MAZDA CX-5 Optimum 4wd
Nýskr. 04/16, ekinn 126 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd
Nýskr. 05/18, ekinn 101 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000 kr.

SSANGYONG Tivoli DLX
Nýskr. 03/17, ekinn 58 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.390.000 kr.

NISSAN Qashqai Tekna 4wd
Nýskr. 04/18, ekinn 103 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 3.490.000 kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 06/18, ekinn 73 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.390.000 kr.

OPEL Crossland X 
Nýskr. 02/18, ekinn 29 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000 kr.

KIA Picanto
Nýskr. 05/18, ekinn 98 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.290.000 kr.

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

TOYOTA Auris Active Hybrid Panorama 
Nýskr. 09/15, ekinn 70 þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000 kr.

HYUNDAI i10 Comfort 
Nýskr. 05/17, ekinn 66 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000 kr.

HYUNDAI Ioniq Style 28 kWh 

Nýskr. 08/19, ekinn 23 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000 kr.

FORD Fiesta Titanium
Nýskr. 03/17, ekinn 53 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.790.000 kr.

RENAULT Clio Life
Nýskr. 04/18, ekinn 56 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.490.000 kr.

RENAULT Megane Zen Sport Tourer
Nýskr. 03/17, ekinn 55 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 2.490.000 kr.

Rnr. 431374

Rnr. 147821 

Rnr. 332835 

Rnr. 147893

Rnr. 147858

Rnr. 431161

Rnr. 147864

Rnr. 110829

Rnr. 150056

Rnr. 392759

Rnr. 110849

Rnr. 147535

15.541 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

29.661 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

23.777 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

29.661 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

10.835 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

12.011 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

22.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

13.188 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

46.133 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

17.894 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

14.364 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

24.954 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.
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Traust og áreiðanleiki skiptir máli.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Við erum í spjallfæri
á www.bilaland.is

Ástandsskoðun100% rafræn viðskipti Fjármögnun á staðnum

Heilsaðu 
ferðasumrinu á 
nýjum notuðum bíl

ALLT AÐ700.000 kr.AFSLÁTTUR!SUMAR
TILBOÐ
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Halldór

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

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Prófkjör geta 
verið undar-
leg, en það 
eiga stjórn-
málamenn 
líka að vita.

 

Ég hef lagt 
sérstaka 
áherslu á að 
efla sam-
starf við 
Grænland, 
okkar næstu 
nágranna.

Stjórnmálamenn eiga mikið undir velvild 
kjósenda sinna. Þetta sýnir sig í próf
kjörum flokkanna þar sem frambjóðendur 
verða að laða til sín kjósendur ætli þeir að 
ná árangri. Þá er jafnvel leitað utan flokks 
að stuðningsmönnum, sem leggja það á 

sig að ganga í f lokk viðkomandi frambjóðanda til 
að greiða götu hans, enda hafa þeir trú á honum 
þótt þeir deili ekki endilega sýn hans í pólitík. 
Þess eru dæmi að sérlega greiðviknir einstaklingar 
hafi á sama tíma verið skráðir í allt að þrjá stjórn
málaflokka. Það vildi bara svo til að þeir þekktu 
þrjá einstaklinga sem þeir höfðu mætur á og vildu 
endilega gera þeim öllum greiða. Einn daginn er 
þetta bóngóða fólk því skráð í þrjá ólíka stjórnmála
flokka. Reyndar gengur síðan misjafnlega að skrá sig 
úr f lokkunum, en það er önnur saga.

Prófkjör eru leið til að raða fólki á lista stjórn
málaflokka. Þótt þetta sé stundum sögð afar lýðræð
isleg leið þá ræður lýðræðið bara þegar það þykir 
henta. Til dæmis er það svo að ef tvær konur raða 
sér í efstu sæti á prófkjörslista stjórnmálaflokks þá 
er það talið til verulegrar fyrirmyndar. Ef konurnar 
eru þrjár þá er árangurinn sagður stórglæsilegur og 
listinn afar framsækinn og öflugur. Ef tveir karl
menn hlamma sér hins vegar í efstu sætin, hvað 
þá þrír, þá er illt í efni. Ímynd flokksins er stórlega 
löskuð og hætta talin á að kjósendur forði sér. Besta 
ráðið við þessum vanda er að losa sig við allavega 
einn karlhlunkinn og hafa þannig vilja þeirra sem 
kusu í prófkjörinu að engu.

Prófkjör geta verið undarleg, en það eiga stjórn
málamenn líka að vita. Furðulegt er þegar þeir 
stíga fram, mjög pirraðir, þegar þeir náðu ekki 
þeim árangri sem þeir ætluðu sér. Dæmi um þetta 
er Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður Vinstri 
grænna, sem tapaði nýlega oddvitasæti sínu í Norð
vesturkjördæmi fyrir Bjarna Jónssyni, sveitarstjórn
arfulltrúa í Skagafirði. Hún sagði leikreglurnar sem 
viðhafðar hefðu verið í prófkjörinu hvorki heiðar
legar né lýðræðislegar.

Lilja Rafney vildi umfram allt halda þingsæti 
sínu en Bjarna langaði líka mikið á þing. Lilja Rafn
ey segir að í aðdraganda prófkjörsins hafi um 500 
manns bæst í f lokkinn. Hún telur þessa viðbót ekki 
hafa unnið með sér. Bjarni er svo lánsamur maður 
að 500 manns virðast hafa lagt á sig það erfiði að 
ganga í Vinstri græna til að styðja hann. Mögulega 
hafa það verið þung spor fyrir einhverja í þessum 
fjölmenna hópi að ganga í f lokkinn, en hvað gerir 
maður ekki fyrir manneskju sem maður hefur trú á?

Þegar kemur að stjórnmálum kjósa fjölmargir að 
styðja einstaka frambjóðendur frekar en að binda 
trúss sitt við einn flokk. Flokkshollusta er heldur 
ekki alltaf geðsleg. Einstaklingur sem trúir í blindni 
á f lokk sinn minnir of mikið á meðlim í sértrúar
söfnuði. Hann hefur glatað víðsýninni.

Stjórnmálamenn þurfa með reglulegu millibili að 
endurnýja umboð sitt hjá kjósendum. Ef það mis
tekst verða þeir bara að bíta á jaxlinn.

Í flokknum

Norðurslóðir hafa verið í brennidepli undan
farin ár og mikilvægi þeirra verður æ ljósara. 
Það fer vel á því að nú þegar hillir undir lok 

formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu hafi Alþingi 
tekið til umfjöllunar tvær þingsályktunartillögur sem 
varða málefni svæðisins.

Tímabært er að uppfæra norðurslóðastefnu Íslands 
frá 2011 og því hef ég mælt fyrir tillögu um nýja stefnu 
Íslands. Hún byggist á niðurstöðum vinnu þingmanna
nefndar með fulltrúum allra flokka sem birtar voru á 
dögunum. Þær miða að því að tryggja hagsmuni Íslands 
í víðum skilningi, með sjálfbæra þróun og friðsamlegt 
samstarf að leiðarljósi.

Málefni norðurslóða snerta hagsmuni Íslands með 
margvíslegum hætti og stefnan þarf því að taka mið 
af aðstæðum á hverjum tíma. Samkvæmt þingsálykt
unartillögunni skal ný norðurslóðastefna byggjast á 
19 áhersluþáttum. Þeir lúta meðal annars að alþjóða
samstarfi um málefni svæðisins, viðbrögðum við 
neikvæðum áhrifum loftslagsbreytinga, velferð íbúa á 
norðurslóðum og nýtingu efnahagstækifæra, svo fátt 
eitt sé nefnt. Ég hef lagt sérstaka áherslu á að efla sam
starf við Grænland, okkar næsta nágranna. Í þeim til
gangi skipaði ég Grænlandsnefnd til að gera tillögur um 
eflingu samvinnu landanna á nýjum norðurslóðum. 
Grænlandsskýrslan er umfangsmesta og ítarlegasta 
greining sem hefur verið gerð á samskiptum Íslands og 
Grænlands og nefndin gerir samtals 99 tillögur á fjöl
mörgum sviðum.

Í þingsályktunartillögu minni um samstarf landanna 
er megin áherslan gerð tvíhliða rammasamnings. Það 
er því mikilvægt að hefja sem fyrst samtal og samráð 
við nýja landsstjórn á Grænlandi um næstu skref. Af 
Íslands hálfu verður byggt á tillögum Grænlandsnefnd
ar. Ekki er síður mikilvægt að nýta þann mikla áhuga 
sem ég hef fundið fyrir frá stofnunum, sveitarfélögum, 
fyrirtækjum, félagasamtökum og háskólasamfélaginu.

Það er von mín að Alþingi sameinist um þessi tvö 
mikilvægu mál nú á vordögum, um það leyti sem 
endi er bundinn á vel heppnaða formennsku Íslands í 
Norðurskautsráðinu með ráðherrafundi í Reykjavík.

Norðurslóðir í deiglunni

Guðlaugur Þór 
Þórðarson 
utanríkis- og 
þróunarsam-
vinnuráðherra 

AÐALFUNDUR
Aðalfundur Verkalýðsfélagsins Hlífar  

verður haldinn fimmtudaginn 6. maí 2021, kl. 17:00. 

Fundurinn verður haldinn í félagsheimili Hlífar  
að Reykjavíkurvegi 64 í Hafnarfirði og rafrænt  

í gegnum fjarfundabúnað (Zoom).
Á dagskránni eru hefðbundin aðalfundarstörf.

Dagskrá:
1) Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
2) Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
3) Lýst kjöri stjórnar og varastjórnar félagsins og félagslegra
 skoðunarmanna, ásamt stjórnum og varastjórnum sjúkra-

sjóðs og orlofsheimilasjóðs.
4) Lagabreytingar 
5) Kosning 2ja manna í kjörstjórn og tveggja til vara.
6) Önnur mál.

Stjórnin

Höfuðstaður Norðurlands
Lóð heimsfrægðarinnar vega 
svo þungt á vogarskálunum 
að Húsvíkingar geta nú með 
fulltingi hins gyllta Óskars gert 
enn sterkara tilkall en áður til 
nafnbótarinnar Höfuðstaður 
Norðurlands. Sá fornfrægi fjöl-
miðlamaður Stefán Jón Hafstein 
hefur látið boð um þennan 
„stór viðburð í uppsiglingu“ út 
ganga á Facebook. Hann segir 
því mikilvægt að „Akureyringar 
átti sig á gildi íþróttamanns-
legrar framkomu“ og að loknum 
norðlenskum serimóníum sé 
við hæfi að „Húsvíkingar stjórni 
ferföldu húrrahrópi til heiðurs 
sjálfum sér og grönnum.“ Þá sé 
tilefni til að stofna viðhalds-
sjóð „kirkjunnar heimsfrægu og 
framlag KEA fjárfestingarsjóðs 
maklega getið.“

Heimasláturtíð
Fallþunginn í heimaslátruninni 
hjá Vinstri grænum er all-
nokkur og gefur hinum talnag-
lögga Gunnari Smára Egilssyni 
tilefni til þess að taka saman 
þingmannfallið frá hruni á 
Facebook-síðu Sósíalistaf lokks 
Íslands. Þar telur hann upp sjö 
sem hafa hætt þingmennsku af 
sjálfsdáðum, aðra sjö sem hafa 
hætt í f lokknum og síðan sex 
sem hafa verið felld af félögum 
sínum í f lokksvali: Bjarkeyju 
Olsen Gunnarsdóttur, Björn Val 
Gíslason, Kolbein Óttarsson 
Proppé, Kolbrúnu Halldórs-
dóttur, Lilju Rafney Magnús-
dóttur og Ólaf Þór Gunnarsson. 
toti@frettabladid.is
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Við erum að bjarga heil-
brigðiskerfinu, mennta-
kerfinu og samgöngukerf-

inu frá langvinnri vanrækslu og 
ásælni peningaaf lanna í landinu.“

Þetta voru orð Svandísar Svav-
arsdóttur heilbrigðisráðherra á 
Alþingi við umræður um fyrstu 
stefnuræðu ríkisstjórnarinnar í 
desember 2017. Og hún bætti við: 
„Við höfum það sem til þarf. Við 
höfum þann styrk og þann kjark.“

Víkur sér undan ábyrgð
Um síðustu helgi kom heilbrigðis-
ráðherra fram í sjónvarpi til 
þess að svara fyrir fjárhagsstöðu 
hjúkrunarheimila í landinu. Hún 
vísaði á fjármálaráðuneytið. Það 
sama gerði forstjóri Sjúkratrygg-
inga nokkrum dögum fyrr.

Vel er skiljanlegt að heilbrigðis-
ráðherra vilji koma ábyrgðinni 
yfir á fjármálaráðherra, eftir að 
Sjálfstæðisf lokkurinn gat ekki 
tryggt meirihluta með síðasta 
sóttvarnarfrumvarpi.

En skiljanleg togstreita milli 
samstarfsf lokka í ríkisstjórn rétt-
lætir þó ekki að ráðherra víki sér 
undan ábyrgð.

Ekki reynt að semja
Vandi hjúkrunarheimilanna 
er búinn að vera kunnur lengi. 
Það er ekki aðeins að stjórnvöld 
hafi fyrir mörgum árum vitað 
að dæmið gengi ekki upp. Öllum 
almenningi hefur verið það ljóst í 
mörg ár.

Vandinn var þekktur við 
myndun núverandi ríkisstjórnar. 
VG samdi þá við Sjálfstæðisf lokk-
inn án þess að nefna lausn á nafn. 
Hún komst því ekki inn í fyrstu 
fjárlögin og ekki inn í fyrstu fimm 
ára ríkisfjármálaáætlunina.

VG samdi svo aftur við Sjálf-
stæðisf lokkinn um fjárlög árið 
2018 án þess að fara fram á að 
samið yrði um lausn á vanda 
hjúkrunarheimilanna. Þessi 
háttur var endurtekinn árið 2019 
og aftur árið 2020.

VG samdi svo við Sjálfstæðis-
f lokkinn fyrir nokkrum vikum 
um fjármálaáætlun fyrir næstu 
fimm ár. Heilbrigðisráðherra 
reyndi ekki heldur að fá sam-
starfsf lokkinn til þess að taka á 
málinu þá.

Fjármálaáætlunin sendir því 
þau skýru skilaboð að það er sam-
eiginleg stefna stjórnarf lokkanna 
að halda hjúkrunarheimilunum 
í spennitreyju allt næsta kjör-
tímabil.

Gildismat
Gildismat heilbrigðisráðherra 
kemur fram í því að hún styður 
samninga um rekstraröryggi 
búvöruframleiðslu með verð-
tryggðum samningum til tíu ára, 
en þegar kemur að umönnun 
aldraðra koma óverðtryggðir 
skammtímasamningar bara til 
greina.

Annað dæmi um gildismat: 
Alþingi samþykkti lög um rétt 
fólks til sálfræðiþjónustu. Heil-
brigðisráðherra hefur bara tryggt 
tíunda hluta kostnaðarins á fjár-
lögum.

Frumkvæðið að lagasetning-
unni kom frá Viðreisn. Einhverra 
hluta vegna hefur kjarkurinn og 
styrkurinn ekki nýst í þessu stóra 
framfaramáli.

Styrkur, kjarkur og árangur
Losunarstefnan
Heilbrigðisráðherra hefur ekki 
borið fyrir sig að hafa sofið af sér 
alla samninga milli VG og Sjálf-
stæðisflokksins í fjögur ár. Auk 
heldur væri það ekki trúverðug 
skýring. En þá þarf að skýra út hvað 
varð um styrkinn og kjarkinn.

Í stefnuræðunni frá 2017 lofaði 
ráðherra aðeins að nota styrkinn 
og kjarkinn til að losa kerfið frá 
„vanrækslu og ásælni peningaaf l-
anna.“ Losunarstefnunni hefur 
hún fylgt fast eftir með því að 
þrengja að þeim, sem haft hafa 
samninga við ríkið um rekstur 
heilbrigðisþjónustu, sveitarfélög 
jafnt sem velferðarfélög.

Aðferðin hefur verið sú að beita, 
og í sumum tilvikum að misbeita, 
opinberu valdi í samningum við 
þessa aðila. Að svelta menn til 
undirgefni er þekkt lag.

Læknum Landspítalans var til 
að mynda hótað því í frægri ræðu 
ráðherra í læknaráði fyrir rúmu 
ári að áhugi á að sinna fjármálum 
spítalans kynni að minnka ef 
fréttir um óleyst vandamál hans 
héldu áfram að birtast.

Bræðrabylta eða stöðugleiki
Ráðherra hefur ekki tekist að 
þagga niður umræðuna um 
af leiðingar losunarstefnunnar í 
hjúkrun aldraðra. Að auki gekk 

tímasetningin ekki alveg upp. 
Augljóslega hefði verið óklókt að 
ríkisstofnun tæki á sig ábyrgðina 
á niðurskurði rétt fyrir kosningar. 
Á Akureyri var starfsemin færð til 
einkaaðila, sem er fús að sjá um 
hagræðinguna.

Sjálfstæðisf lokkurinn getur 
aftur á móti bent á þetta sem 
fyrsta áfangasigur í baráttunni 
um báknið burt. Nái heilbrigðis-
ráðherra svo að færa starfsemina 
undir ríkið eftir kosningar og 
eftir hagræðingu, sem kenna má 
einkaaðilum, sveitarfélögum og 
velferðarfélögum um, getur Sjálf-
stæðisf lokkurinn einfaldlega sagt 
að báknið sé ódýrara en áður.

Þetta heitir pólitísk bræðra-
bylta. En forsætisráðherra getur 
bent á þetta sem dæmi um 
pólitískan stöðugleika.

Ráðherra hefur ekki tekist 
að þagga niður umræðuna 
um afleiðingar losunarstefn-
unnar í hjúkrun aldraðra.

20% afsláttur
í Netapóteki Ly�avers

Afhendum

samdægurs

á höfuðborgarsvæðinu

mán–lau ef pantað

er fyrir kl. 13:00

ly
aver.is
Suðurlandsbraut 22

Leystu út lyfseðil á ly
aver.is og fáðu
20% afslátt af öllum almennum vörum.
Tilboð gildir til 9. maí.*

Frí heimsending um land allt!**

*Gildir ekki fyrir lausasölulyf eða lyfseðla

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

Opna ly�agáttina

Apótekið
heim til þín!
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Brey tt f y r irkomulag sam-
gangna á vegum landsins 
(straeto.is) hefur vissulega 

verið til mikilla bóta fyrir íbúa 
landsbyggðarinar. Og afsláttar-
kjörin sem bjóðast eru góð. Flestir 
farþegar sem kjósa þennan ferða-
máta njóta þeirra, unglingar og 
aldraðir í meirihluta. En ætli 
ferðalangur í Reykjavík að skjót-
ast til Egilsstaða eru honum settar 
ákveðnar skorður. Það er nefni-
lega ekki hægt að fara þessa löngu 

leið í einni ferð. Farþeginn þarf 
að útvega sér gistingu á Akureyri 
og halda svo áfram til Egilsstaða 
næsta dag. Smá aukakostnaður 
auðvitað, en samt …

Hins vegar er hægt að taka 
túrinn frá Egilsstöðum til Reykja-
víkur í einni ferð. Ungir og aldraðir 
Vopnfirðingar og Bakkfirðingar 
nýta sér þennan samgöngumáta 
og velja hann frekar en f lugið, því 
það er svo miklu ódýrara, þ.e. fyrir 
krakkana sem eru fyrir sunnan í 
skólum og gamla settið sem heim-
sækir sveitina sína. Fullt gjald með 
strætó frá Reykjavík til Egilsstaða er 
um kr. 20 þúsund. Það er allt að því 
helmingi dýrara en að fljúga á ódýr-
asta fargjaldi suður. Sá er auðvitað 
munurinn að flugið tekur innan við 
klukkustund, en strætó um 9 tíma.

En, strætó gengur ekki á Vopna-
fjörð. Hann stoppar á vegamótum 

Möðrudalsöræfa/Háreksstaða-
leiðar (þjóðvegur 1) og Vopna-
fjarðarheiðar (vegur 85). Frá vega-
mótunum eru rúmir 50 km niður í 
Vopnafjörðinn, og rúmir 80 km til 
Egilsstaða og Mývatns. Og þó svo 
krakkarnir gætu alveg farið á putt-
anum, þá myndi gamla settið ekki 
velja sér það. Það þarf að fá einhvern 
heimamann til að sækja þig upp á 
afleggjarann. Sama gildir ef ferða-
langurinn vill komast með strætó 
frá Vopnafirði, þá þarf hann skutl 
50 mínútna akstur upp á vegamótin. 
Það eru um 100 km fram og til baka.

Að bíða eftir strætó við vega-
mótin sem liggja um +/-600 m.y.s. 
getur orðið býsna kalsamt. Þar 
er nefnilega hvergi skjól að hafa, 
nema helst öðrum hvorum megin 
við vegaskiltin.

Er ekki kominn tími til að setja 
upp skýli við þessi vegamót?

Beðið eftir strætó,  
á Möðrudalsöræfum

Jóhanna 
 Thorsteinson
uppeldis- og 
menntunar-
fræðingur

Mælingar á Íslandi hafa 
sýnt að dómstólar lands-
ins njóta mikils trausts 

almennings. Fyrir friðinn í sam-
félaginu er þessi staða ómetanleg. 
Traust þetta er hins vegar ekki 
sjálfgefið; það þarf að vinna fyrir 
því og viðhalda og því verður mjög 
auðveldlega glutrað niður.

Óhlutdrægni er lykilatriði þegar 
kemur að trausti á störfum dóm-
stóla; annars vegar að dómarar 
sýni hana í verki og hins vegar að 
almenningur sem leitar til dóms-
kerfisins hafi enga ástæðu til að 
draga hana í efa. Óhlutdrægni 
gagnvart málsaðilum og sakarefni 
er stundum myndgerð með rétt-
lætisgyðjunni þar sem hún stendur 
með vogarskálarnar, með bundið 
fyrir augun.

Tveir þættir skipta máli þegar 
kemur að trausti á dómskerfið; ytri 
og innri þættir. Ytri þátturinn lýtur 
að því hvernig skipað er í embætti 
dómara en sá innri að orðum og 
athöfnum dómaranna sjálfra.

Stjórnmálamenn íslenskir hafa 
í áranna rás haft mikla tilhneig-
ingu til mikilla afskipta af skipan í 
embætti dómara; sérstaklega Sjálf-
stæðisflokkurinn. Hefur þar kennt 
margra morkinna grasa. Gefur 
augaleið að almenningur treystir 
síður dómurum sem hafa verið 
skipaðir fyrir pólitískan klíkuskap; 
efast megi um sjálfstæði þeirra.

Evrópuráðið og Mannréttinda-
dómstóll Evrópu (MDE) hafa staðið 
vörð um sjálfstæði dómstóla, bæði 
hérlendis og annars staðar í Evr-
ópu. Hefur ekki veitt af. Sem betur 
fer hafa afskipti stjórnmálamanna 
af skipan dómara minnkað mikið 
undanfarin ár. Bundið hefur verið í 
lög ákveðið ferli í aðdraganda skip-
unar dómara, þar sem hugsunin er 
að faglegar umsagnarnefndir hafi 
í raun mun meira um það að segja 
hverjir eru skipaðir dómarar, en 
ráðherra dómsmála.

Hinn þátturinn, og ekki síður 
mikilvægur, er að dómarar bæði í 
dómarastörfum sínum og almennt, 
hafi gagnvart borgurum ásýnd 
óhlutdrægni; ekki séu til staðar 
sérstakar ástæður til að draga hana 
í efa. Eru þetta ekki aðeins fræðileg-
ar vangaveltur, heldur hafa Hæsti-
réttur og Landsréttur þurft að taka 
á ætluðu vanhæfi dómara vegna 

annarra starfa þeirra og tjáningar 
á opinberum vettvangi.

Í máli Hæstaréttar nr. 24/2019 var 
uppi sú krafa að varaforseti Lands-
réttar, Davíð Þór Björgvinsson, 
viki sæti í máli, vegna annars vegar 
ráðgjafarstarfa sinna fyrir ríkislög-
mann í tengslum við málarekstur 
ríkisins í Landsréttarmálinu svo-
kallaða fyrir MDE, eftir að hann 
var skipaður dómari við Landsrétt 
og hins vegar vegna ummæla hans 
um málið, m.a. eftir að dómur gekk 
hjá MDE. Byggði sakborningur 
málsins á því að seta Davíðs í dómi 
samræmdist ekki rétti hans til að fá 
úrlausn um ákæru á hendur sér fyrir 
sjálfstæðum og óháðum dómstóli í 
skilningi 1. mgr. 70. gr stjórnarskrár 
og 1. mgr. 6. gr. MSE.

Í dómi HR var því hafnað að auka-
störfin yllu vanhæfi í málinu en um 
umfjöllun varaforseta Landsréttar 
í fjölmiðlum segir: „… er slík þátt-
taka dómara í almennri umræðu 
að sönnu óvenjuleg og getur orkað 
tvímælis hvort hún sé samrýmanleg 
starfi hans.“

Sá ágæti héraðsdómari Arnar 
Þór Jónsson hefur sent frá sér fjöl-
margar greinar undanfarnar vikur 
og misseri, þar sem fram koma 
ýmisleg sjónarmið hans og skoð-

anir á þjóðfélagsmálum. Má taka 
undir sumt sem hann hefur ritað af 
ágætri ritfærni, en annað ekki, eins 
og gengur. Það er aukaatriði.

Í máli Landsréttar nr. 768/2019 
var kærður úrskurður téðs Arnars 
Þórs þar sem hann hafnaði að 
víkja sæti í máli einstaklings gegn 
íslenska ríkinu. Krafan byggðist á 
því að ummæli sem dómarinn hefði 
viðhaft á opinberum vettvangi um 
innleiðingu EES-reglna væru til þess 
fallin að draga mætti með réttu í 
efa óhlutdrægni hans við að leysa 
úr sakarefni málsins, sem varðaði 
innleiðingu á vinnutímatilskipun 
ESB. Landsréttur taldi ekki rétt að 
Arnar viki sæti en sagði í forsendum 
sínum það „orka tvímælis" að þátt-
taka dómarans í umræðu á opin-
berum vettvangi væri samrýmanleg 
starfi hans.

Í ljósi mikilvægis þess að almenn-
ingur eigi ekki að þurfa að draga í 
efa óhlutdrægni dómara og traust 
ríki í garð dómstóla, er vegur dóm-
ara inn á ritvöllinn vandrataður. 
Um leið og dómari er farinn að tjá 
sig um pólitísk málefni getur það 
hæglega leitt til þess að aðili dóms-
máls líti svo að hann njóti ekki 
sannmælis. Þá er farið að molna 
undan traustinu.

Dóma ra r geg na g r íða rlega 
ábyrgðarmiklu og erfiðu starfi 
en á þeim hvílir einnig sú ríka 
skylda að gera ekkert sem orkað 
getur tvímælis og er til þess fallið 
að draga óhlutdrægni þeirra í efa. 
Fyrir liggur að Hæstiréttur Íslands 
telur þátttöku dómara í almennri 
umræðu ekki heppilega og hefur 
tjáð efasemdir sínar um að slíkt 
samrýmist dómarastörfum. Það 
getur ekki verið til of mikils mælst 
að dómarar haldi aftur af málfrelsi 
sínu í þjóðmálaumræðu, en láti 
þess í stað hagsmuni dómsvaldsins 
í landinu njóta vafans.

Með bundið fyrir augun
Sveinn Andri 
Sveinsson
hæstaréttar-
lögmaður

Síðasta árið hafa skólastjórnend-
ur sem glíma við áhrif heims-
faraldurs ekki átt sjö dagana 

sæla. Álagið hefur verið gríðarlegt 
en sumum þessara stjórnenda er þó 
ekki aðeins ætlað það verkefni að 
reyna að forða nemendum sínum 
frá smiti og alvarlegum andlegum 
skaða. Þeim er einnig fært það verk-
efni á silfurfati að leita leiða til að 
forða rekstri sínum frá gjaldþroti.

Það á að minnsta kosti ekki síst 
við um Söngskóla Sigurðar Demetz 
(SSD). Í haust gerðist það loksins að 
tónlistarskólakennarar fengu notið 
hinna svokölluðu lífskjarasamninga 
í launaumslögum sínum. Þeir höfðu 
ekki verið öfundsverðir af erfiðum 
vormánuðum og líklegast ályktuðu 
kennararnir að nú væru stjórnvöld 
að verðlauna þá fyrir allt erfiðið 
sem á undan var gengið. Undirrit-
aður fagnaði sannarlega kjarabót-
um kennara sinna sem skólastjóri 
einkarekins söngskóla í „Tónlistar-
borginni Reykjavík“.

En böggull fylgir skammrifi því 
að tónlistarnám á efri stigum í 
Reykjavík er aðeins fjármagnað af 
ríki og framlög þess duga sjaldnast 
fyrir raunkostnaði kennslunnar. 
Önnur sveitarfélög greiða sínum 
tónlistarskólum mismun þegar 
launahækkanir verða eins og nú. 
Varð 11 prósenta hækkun á heildar-
kostnaði kennslunnar vegna lífs-
kjarasamninganna. Þetta er há upp-
hæð fyrir skóla sem ekki er rekinn 
með hagnaðarvon, en þær sérstöku 
reglur gilda um söngnám að 2/3 
hlutar þess eru fjármagnaðir með 
áðurnefndri fjárveitingu ríkisins, en 
ekki nema þriðjungur af hljóðfæra-
námi. Vanfjármögnun kennslunnar 
er því hlutfallslega meira áfall fyrir 
söngskóla. Hefur það því miður 
haft afgerandi áhrif á rekstur SSD í 
rúman áratug.

Við þetta bætist nú að heimsfar-
aldurinn hefur undanfarið ár haft 
mikil áhrif á próftöku grunnstigs-
nemenda. Frestun prófa í vor og 
aftur í haust veldur því að nemendur 
hafa ekki færst upp í efri stig og hefur 
það haft ýmsan aukakostnað í för 
með sér. Í einstaklingsmiðuðu tón-
listarnámi eykur fjölgun nemenda 
kostnað til muna og þegar hann 
bætist við áhrifin af fjármagns-
skorti vegna áðurnefndra lífskjara-
samninga verður staðan grafalvar-

leg. Reynt hefur verið að sækja um 
aukafjárheimildir en án árangurs.

Þykir söngkennurunum, sem 
flestir starfa einnig sem tónlistar-
menn, kveðjur „Tónlistarborgar-
innar Reykjavíkur“ og menntamála-
ráðuneytisins fremur kaldar, enda 
virðist ekkert nema svartnætti vera 
fram undan. Tónleikahald hefur 
verið í frosti í heilt ár og söngvarar 
eiga í fá önnur störf að leita á sínu 
sviði en kennslu. Þótt takist að halda 
starfinu gangandi með einhverjum 
ráðum til hausts er útlitið ekki bjart 
eftir það.

Söngnemendum hefur fækkað 
um 120 á síðasta áratug í „Tónlistar-
borginni Reykjavík“ sem er fyrst og 
fremst kerfislægum vanda að kenna 
því að skólarnir tækju með ánægju 
við fleiri nemendum. Fjöldi nemenda 
sækir um árlega í SSD en er vísað frá 
þar sem kennslumagn skortir. Stjórn-
málamenn svara mér gjarnan því að 
þeir vilji allt fyrir mig gera til að bæta 
þessa stöðu. Samt mætti halda að nú 
sameinist ríki og borg um frekari 
fækkun söngnemenda.

Á sama tíma og SSD berst í bökk-
um fagna kennarar hans því að þrír 
fyrrverandi nemendur skólans eru 
að undirrita nýja samninga við evr-
ópsk óperuhús. Stór hópur nemenda 
er þegar við störf erlendis, í fram-
haldsnámi í erlendum háskólum 
eða Listaháskóla Íslands. Auk þess 
hreppti Álfheiður Erla Guðmunds-
dóttir verðlaunin „söngvari ársins“ 
við afhendingu á Íslensku tónlistar-
verðlaununum um síðustu helgi, en 
hún fór í gegnum allt sitt söngnám, 
frá unglingadeild til framhalds-
stigsprófs, í SSD. Framlag skólans til 
menningarlífsins er ekki sem verst.

Söngelskir borgarbúar eru sjálf-
sagt undrandi á því að stjórnendur 
„Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur“ 
og menntamálaráðherra, sem einn-
ig er þingmaður höfuðborgarinnar, 
skuli ekki enn hafa fundið lausn á 
vanda sem hefur verið viðvarandi 
í meira en áratug. Undrun þeirra 
hlýtur að aukast til muna þegar í ljós 
kemur að nú er vandi þessa Reykja-
víkurskóla meiri en nokkru sinni 
fyrr. Söngvarar hljóta að spyrja sig 
hvort þar séu á ferðinni sérstök tón-
listarverðlaun reykvískra valdhafa 
til söngvara og söngnemenda „Tón-
listarhöfuðborgarinnar“; kjósenda 
í títt nefndri Reykjavík.

Tónlistarverðlaun til 
syngjandi Reykvíkinga

Gunnar  
Guðbjörnsson
skólastjóri 
Söngskóla Sig-
urðar  Demetz

Aðalfundur Fjáreigendafélags Reykjavíkur  
fyrir árin 2019, 2020 og 2021 verður haldinn  

miðvikudaginn 12. maí kl. 20.00 í Reiðhöllinni Víðidal. 

Reikningar félagsins liggja frammi til skoðunar í Baðhúsinu  
miðvikudaginn 5. maí milli kl. 20-21.

Fundarefni hefðbundin aðalfundarstörf  
samkvæmt lögum félagsins.

Þeir félagar sem ekki eru í skilum við félagið  
viku fyrir fund hafa ekki atkvæðisrétt á fundinum.

Stjórnin.

AÐALFUNDUR

Vanfjármögnun kennslunn-
ar er því hlutfallslega meira 
áfall fyrir söngskóla.

Í ljósi mikilvægis þess að 
almenningur eigi ekki að 
þurfa að draga í efa óhlut-
drægni dómara og traust 
ríki í garð dómstóla, er 
vegur dómara inn á ritvöll-
inn vandrataður.
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44% 49% 68%
íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
18-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
55-80 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgar-
svæðisins á aldrinum 
35-65 ára lesa Fréttablaðið 
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

20ÁRA—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —

NÆR ÞITT FYRIRTÆKI 
TIL FJÖLDANS?

Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem Fréttablaðinu 
er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. Hafðu samband og leyfðu okkur 

að hjálpa þér og þínu fyrirtæki að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050  –  auglysingar@frettabladid.is 



FÓTBOLTI Evrópska knattspyrnu-
sambandið, UEFA, hefur aukið 
framlag sitt til Meistaradeildar 
kvenna í fótbolta svo um munar. 

UEFA hefur gefið út að 3,6 millj-
örðum króna verði úthlutað til 
aðildarsambanda vegna keppninn-
ar á næsta tímabili en það er  fjórfalt 
meira en á yfirstandandi leiktíð.

Af þessari upphæð dreifast 830 
milljónir til félaga sem leika ekki í 
Meistaradeildinni, en spila í sömu 
deild og þau félög sem þar leika.  

Breiðablik og Valur verða full-
trúar Íslands í Meistaradeildinni 
í haust en árangur þeirra mun 
ákvarða hversu mikið íslensk félög 
fá í sinn hlut. Blikar og Valsarar fá 
60 milljónir hvort lið komist þau í 
16 liða riðlakeppni deildarinnar.

Liðin þurfa að komast í gegnum 
tvö stig í forkeppni til þess að kom-
ast í riðlakeppnina. Leikið verður í 
fjórum fjögurra liða riðlum í riðla-
keppninni. – hó

Aukið fé lagt í 
Meistaradeild 
kvenna í haust

Afar mikið er í húfi fyrir Blika og Val. 

FÓTBOLTI Samningi Gary John 
Martin við knattspyrnudeild ÍBV 
hefur verið rift en ástæðan er mynd-
birting enska framherjans þar sem 
fyrrverandi samherji hans sést 
nakinn.

Myndin var sett inn á lokað spjall 
Eyjaliðsins en Gary setti athuga-
semd við myndina sem átti að vera 
fyndin.

„Við erum 15-20 leikmenn með 
lokaða spjallrás þar sem við send-
um Snapchat, myndir og skilaboð 
milli okkar. Oftar en ekki hef ég 
fengið minn skammt af stríðni og 
myndum og tekið því misvel eins 
og gengur.

Í síðustu viku tók ég mynd inni 
í klefa eftir sigurleik af leikmanni 
nýkomnum úr sturtu og sendi með 
athugasemd sem átti að vera fyndin. 
Þó að mörgum þætti sendingin 
fyndin þá þótti leikmanninum sem 
myndin var af það ekki.

Hann kærði mig til lögreglunnar 
og kvartaði til félagsins sem bregst 
við með þeim hætti sem fréttatil-
kynning þeirra sýnir,“ segir Gary í 
yfirlýsingu sem hann sendi til fjöl-
miðla um málið. – hó

Mál Gary John 
Martin á borði 
lögreglunnar

Haraldur Franklín Magnús stendur í ströngu í Suður-Afríku en þar tekur hann þátt á þremur mótum sem eru hluti 
af Áskorendamótaröðinni. Eftir það heldur hann til Svíþjóðar og spilar á sömu mótaröð þar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

GOLF Haraldur Franklín Magnús, 
atvinnukylfingur úr GR, er þessa 
dagana staddur í Suður-Afríku þar 
sem hann hóf keppnistímabilið á 
næststerkustu atvinnumótaröð 
Evrópu, Challenge Tour.

Haraldur Franklín lék um síðustu 
helgi á Limpapo-meistaramótinu en 
það var fyrsta mótið sem henn tekur 
þátt í frá því í október á síðasta ári.

„Það var frábært að komast aftur á 
mót en það var smá ryð í mér í upp-
hafi. Ég hef náð að æfa vel í þeirri 
pásu sem var á mótahaldi en það 
er allt annað að vera við æfingar en 
þegar út í mótið er komið.

Þá voru aðstæður á mótinu mjög 
frábrugðnar því sem ég er vanur. Við 
vorum á golfvelli sem liggur hátt yfir 
sjávarmáli og við slíkar aðstæður fer 
boltinn svona 15 til 20 prósent lengra 
en á völlum sem liggja ekki svo hátt.

Það tók mig smá tíma að aðlagast 
þessu og treysta því að boltinn færi 
jafn langt og raun bar vitni. Þegar 
ég náði að venjast því og ég komst 
í betri takt þá gekk þetta bara vel. 
Það dugði hins vegar því miður ekki 
til,“ segir Haraldur Franklín sem 
lék fyrsta hringinn á 75 höggum á 
Limpapo-meistaramótinu en hann 
bætti sig um þrjú högg á öðrum 
keppnisdegi og lék á pari vallarins.

Haraldur Franklín hefur í dag leik 
á Bain’s Whisky Cape Town Open 
en það fer fram á Royal Cape vell-
inum við Höfðaborg í Suður-Afríku.

„Það er öðruvísi áskorun sem 
bíður okkar á því móti, en sá völlur 
liggur nálægt sjó og það er spáð 
þónokkru roki á fyrsta keppnis-
deginum en betra veðri dagana þar 
á eftir.

Nú er bara markmiðið að halda 
áfram að bæta leik minn og von-
andi dugar það til þess að komast í 
gegnum niðurskurðinn. Það eru frá-
bærar aðstæður hérna í Suður-Afr-
íku og gaman að reyna sig á völlum 

sem maður hefur ekki prufað áður,“ 
segir atvinnukylfingurinn.

Á fimmtudaginn í næstu viku 
spilar Haraldur Franklín síðan á 
Dimension Data-mótinu sem fram 
fer á Fancourt-vellinum. Þar með 
lýkur mótatörninni í Suður-Afríku.  

Mótaröðin flytur sig svo um set til 
Svíþjóðar þar sem tvö mót fara fram 
annars vegar 13. til 16. maí og hins 
vegar 19. til 22. maí. Þar mun Guð-
mundur Ágúst Kristjánsson mæta 
til leiks en hann er líkt og Haraldur 
Franklín með keppnisrétt á Áskor-
endamótaröðinni á þessu tímabili.

Bjarki Pétursson, úr GKG, og 
Andri Þór Björnsson, hjá GR, eru 
einnig með keppnisrétt á þessari 
mótaröð.

„Það er búið að gefa út skipulag 
fyrir mótaröðina en með þeim 
fyrirvara að dagskráin geti breyst 
út af kórónaveirufaraldrinum. 
Það er mikið púsluspil að ferðast á 
milli staða með gildandi sóttvarna-
reglum. Það er hins vegar klárlega 
þess virði að leggja það á sig til þess 
að spila reglulega á mótum,“ segir 
Haraldur um framhaldið. 
hjorvaro@frettabladid.is

Mismunandi áskoranir sem 
mæta Haraldi í Suður-Afríku
Haraldur Franklín Magnús er að spila á sínum fyrstu mótum síðan í október á síðasta ári í Suður-Afríku 
þessa dagana. Þar fara nú fram mót sem eru hluti af Áskorendamótaröðinni í golfi. Haraldur Franklín 
segir það vera frábæra tilfinningu að vera kominn í rútínu hvað mótahald varðar á nýjan leik.

Það eru frábærar 
aðstæður hérna í 

Suður-Afríku og gaman að 
reyna sig á völlum sem 
maður hefur ekki prufað 
áður. 

FÓTBOLTI Arna Sif Ásgrímsdóttir 
hefur verið í láni hjá skoska úrvals-
deildarliðinu Glasgow City frá Þór/
KA síðan í desember en eftir að hún 
kom á skoska grundu var gert hlé á 
deildinni þar í landi vegna kórón-
aveirufaraldursins.

Glasgow City hefur leikið á als 
oddi eftir að keppni hófst á nýjan 
leik og haft betur í fimm deildar-
leikjum í þessum mánuði og þar 
með skotist upp á topp deildar-
innar.

Arna Sif hefur spilað í fjórum 
þessara leikja en hún hefur borið 
fyrirliðabandið í þeim leikjum. 
Miðvörðurinn hefur skorað eitt 
mark fyrir Glasgow City og lagt 
upp annað. Þá hefur liðið einungis 
fengið á sig eitt mark með Örnu Sif í 
hjarta varnarinnar.  

Frammistaða Örnu Sifjar hefur 
leitt til þess að norðankonan kemur 
til greina sem leikmaður aprílmán-
aðar hjá Glasgow City.

„Þetta hefur gengið alveg frá-
bærlega og mér hefur liðið mjög vel 
hérna. Þjálfarinn var búinn að segja 
mér að það væri ætlast til þess að 
ég sinnti sams konar leiðtogahlut-

verki og ég geri þegar ég spila með 
Þór/KA.

Við erum hins vegar með stóran 
leikmannahóp og í hverjum leik eru 
fimm sterkir leikmenn utan hóps. 
Ég var ekkert endilega viss um að ég 
væri í byrjunarliðinu í fyrstu leikj-
unum og það kom því skemmtilega 

á óvart þegar ég var gerð að fyrir-
liða,“ segir Arna Sif um tímann í 
Glasgow.

„Það er líka gaman að vera í ann-
ars konar hóp en ég er í hjá Þór/KA. 
Hér eru f lestir leikmenn liðsins á 
mínum aldri og fjölmargir þaul-
reyndir landsliðsmenn. Hjá Þór/

KA er ég elst í hópnum og mér finnst 
skemmtilegt að vera í annars konar 
samsetningu af hóp.

Þá erum við mikið með boltann 
hérna og ég er í stærra hlutverki í 
uppspili og í sóknarleik, sem er til-
breyting frá því hvernig við spilum 
hjá KA/Þór,“ segir hún.

„Ég spila tvo leiki í viðbót áður en 
ég fer aftur norður. Það er vissulega 
leiðinlegt að ná ekki að klára tíma-
bilið þar sem við erum í góðri stöðu 
til að vinna titilinn.

Ég verð svo samningslaus næsta 
haust og ég er alveg opin fyrir því að 
fara aftur út,“ segir miðvörðurinn, 
sem hefur auk þess að spila með 
Þór/KA og Val leikið í Svíþjóð og á 
Ítalíu á ferli sínum. – hó

Gaman að vera hluti af svona reynslumiklum hóp 

Arna Sif hefur leikið afbragðsvel með Glasgow City. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ég verð svo samn-
ingslaus næsta 

haust og ég er alveg opin 
fyrir því að fara aftur út.

Arna Sif Ásgrímsdóttir knattspyrnu-
kona
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Gary Martin er farinn frá Eyjaliðinu. 
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Kjóllinn er nú á safni í Hollywood. 

Samkvæmt tímaritinu Time er 
dýrasta flík í heimi kjóll, sem leik-
konan Marilyn Monroe klæddist 
þegar hún söng afmælissönginn 
fyrir John F. Kennedy, þáverandi 
Bandaríkjaforseta, á mjög eftir-
minnilegan hátt þann 19. maí árið 
1962, fyrir hátt í 60 árum. Marilyn 
borgaði 1.440 Bandaríkjadali fyrir 
kjólinn sem jafngildir um 12.000 
dölum í dag. Kjóllinn var seldur 
á uppboði árið 1999 fyrir hvorki 
meira né minna en 1.267.500 
Bandaríkjadali sem á núverandi 
gengi jafngildir tæplega 156 millj-
ónum íslenskra króna. Árið 2016 
keypti svo Ripley’s Believe It or Not 
safnið í Hollywood kjólinn á 4,8 
milljónir dala. Það gerir kjólinn að 
einum dýrasta, minnisverða hlut 
popp-menningarinnar frá upphafi.

Var saumaður utan á hana
Kjóllinn var fyrsta verkefni fata-
hönnunarnemans Bobs Mackie en 
hann var hannaður undir merki 
hins þekkta hönnuðar Jean Louis, 
sem Bob Mackie vann hjá. Mackie 
er enn þann dag í dag að hanna 
verðlaunaflíkur. Kjóllinn er drapp-
litur og alsettur glitrandi perlum, 
heimildir segja að hann hafi líka 
verið þakinn 2.500 gervidem-
öntum. Kjóllinn féll vel að ávölum 
línum líkama Marilyn þegar hún 
notaði hann, enda var hann saum-
aður utan á hana. Sagan segir að 
Marilyn hafi valið að klæðast engu 
undir kjólnum til að hann liti sem 
best út á henni.

sandragudrun@frettabladid.is

Afmæliskjóllinn 
dýrastur í heimi

Camilla Þórsdóttir hefur notað vörurnar frá Hevi Sugaring í fjögur ár með góðum árangri, en þær hafa slegið í gegn hérlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Danskt sykurvaxævintýri á Íslandi
Umhverfisvænu vörurnar frá Hevi Sugaring hafa slegið í gegn hér á landi, enda loksins 
fáanlegt hágæða, lífrænt vegan sykurvax sem tryggir sársaukaminni háreyðingu. Hevi-vör-
urnar eru umhverfisvottaðar af ECOCERT, sem er ein virtasta alþjóðlega vottun heims. 2

Íslensk gæðahráefni 
fyrir þig

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is



Hevi Sugaring vörurnar fást nú á 
Íslandi, en stofnandi og eigandi 
Hevi Sugaring er hin danska Vivi 
Truelsen, sem prófaði sykurvax-
meðferð á snyrtistofu í fyrsta 
skipti árið 2011. Hún var mjög  
ánægð með meðferðina sem var 
mun sársaukaminni en með 
hefðbundnu vaxi og útkoman 
jafnframt mýkri og fallegri húð. 
Þar sem hún fékk ekki að kaupa 
sykurvax sjálf til að nota heima 
fyrir ákvað hún að taka málin í 
sínar hendur. Næstu ár fóru í að 
þróa uppskrift að sykurvaxi í sam-
ráði við snyrtifræðinga og aðra 
sérfræðinga og niðurstaðan er 
Hevi Sugaring háreyðingarvörur. 
Ísland er fjórða landið til að bjóða 
upp á vörur Hevi Sugaring, en fyrir 
eru þær einnig seldar í Þýskalandi 
og í Hollandi, auk heimalandsins 
Danmerkur.

„Ég kynntist Hevi Sugaring 
þegar ég var á ferðalagi í Dan-
mörku og féll fyrir vaxinu sem 
var miklu þægilegra að eiga við en 
annað vax,“ segir Camilla Þórs-
dóttir sem notað hefur vörurnar 
frá Hevi Sugaring undanfarin 
fjögur ár. Hún lagði á sig að panta 
vörurnar að utan þar sem hún 
fann ekkert sykurvax hér á landi 

sem komst í hálfkvisti við Hevi 
Sugaring. „Ég varð glöð þegar ég sá 
að Hevi var komið til landsins og 
hef óspart mælt með vörunum við 
alla í kringum mig.“

Sykurvaxmeðferð er aldagömul 
og náttúruleg aðferð til að fjar-
lægja hár. Vaxið hjúpar eingöngu 
hárin en rífur ekki húðina og 
veldur því minni sársauka en 
þegar það er tekið með öðrum vax-
tegundum. Hjá Hevi Sugaring eru 
eingöngu notuð náttúruleg og líf-
ræn efni og vörurnar framleiddar 
með umhyggju fyrir umhverfinu. 
Öll framleiðsluvara Hevi Sugaring 
er Svansvottuð og viðurkennd 
af Asthma Allergy Nordic og 
ECOCERT. Það síðastnefnda er 
evrópskt umhverfismerki og ein 
virtasta alþjóðlega vottun heims. 
ECOCERT gerir strangar kröfur 
til framleiðslunnar og heimsækir 
Hevi Sugaring reglulega til að 
tryggja að unnið sé í samræmi 
við vottunina. Til þess að halda 
vottuninni frá ECOCERT þurfa til 
dæmis öll innihaldsefni vörunnar 
að vera framleidd á sjálfbæran 
hátt. Þá er Svanurinn opinbert 
umhverfismerki Norðurlandanna 
og eitt þekktasta neytenda-
merki hér á landi. Svansvottunin 

tryggir að vörurnar séu betri fyrir 
umhverfið og heilsuna og þess er 
gætt að þekkt hormónaraskandi 
og ofnæmis- eða krabbameins-
valdandi efni séu ekki notuð.

Auðveld og árangursrík  
háreyðing
Sykurvaxið frá Hevi Sugaring má 
nota á allar húðgerðir og alla hluta 
líkamans. Hreinu, náttúrulegu og 
lífrænu innihaldsefnin tryggja að 
fólk með ofnæmi og viðkvæma 
húð getur einnig notað sykur-
vaxið, jafnvel fólk með exem og 
psoriasis. Þá er sykurvaxið tilvalið 
fyrir viðkvæmari svæði líkamans, 
svo sem í kringum kynfæri. Hár-
eyðingin skilur eftir sig slétta og 

silkimjúka húð og án ertingar. Hár-
eyðingin er árangursrík og nægir 
að nota sykurvaxið á fjögurra til 
sex vikna fresti.

„Mín reynsla af vörunum frá 
Hevi er mjög góð og nú vil ég helst 
ekki nota aðrar vörur en þeirra. 
Þetta eru mjög umhverfisvænar 
vörur, sem mér finnst gott að vita, 
og þá er þjónustan hjá þeim mjög 
góð. Ég fæ mínar pantanir fjótt og 
vel heim til mín,“ segir Camilla. 
Auk sykurvaxins býður Hevi 
Sugaring einnig upp á vörur undir 
heitinu Pure Benefit á borð við 
sykurskrúbb, lúxus aloe vera og 
rakagefandi líkamskrem. Sykur-
skrúbburinn inniheldur 100% 
lífræn efni. Í honum gefa kókos-
olía og jojobaolía raka og lífrænu 
sykurkornin eru svo fín að þau 
bráðna inn í húðina sem verður 
silkimjúk. Líkamskremið er sam-
sett úr aloe vera og panthenol sem 
gefur húðinni raka og endurnærir. 
Lífræn makademíuolía mýkir 
svo og styrkir og viðheldur raka 
húðarinnar.

Þrátt fyrir að vörurnar frá Hevi 
Sugaring hafi aðeins verið fáan-
legar hér á landi í nokkra mánuði 
skipta ánægðir viðskiptavinir 
nú hundruðum. „Gæði varanna, 

umhverfisvæn stefna fyrirtækisins 
í samræmi við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og auðvitað 
sú staðreynd að hver sem er getur 
loksins vaxað sig auðveldlega 
heima hjá sér og náð árangri eins 
og á snyrtistofu, er ástæða þess að 
ég vel Hevi Sugaring,“ segir Camilla 
og bætir við: „Svo eru vörurnar 
einnig á mjög góðu verði.“

Á heimasíðunni hevi.is er 
hægt að panta fullkominn byrj-
unarpakka sem inniheldur tvær 
tegundir hitara, sykurvax, spaða, 
strimla, púður, aloe vera, sykur-
skrúbb og líkamskrem á aðeins 
26.700 krónur og fá sent beint heim 
að dyrum. Þar má einnig panta 
einfaldari og ódýrari pakka og 
stakar vörur sem ekið er út til við-
skiptavina á höfuðborgarsvæðinu. 
Þá má finna vörur Hevi Sugaring í 
Hagkaupverslunum í Smáralind, 
Skeifunni og á Akureyri.

Nánar má fræðast um Hevi 
Sugaring á vefsvæði fyrirtækisins, 
hevi.is, þar sem finna má allar 
vörur og ítarlegar leiðbeiningar 
um notkun á sykurvaxi á íslensku. 
Hevi Sugaring er einnig á Insta-  
gr am og Facebook.

Vivi Truelsen stofnaði fyrirtækið í eldhúsinu heima hjá sér og eyddi þremur 
árum í að þróa réttu uppskriftina að sykurvaxi. Vivi var valin frumkvöðull 
ársins 2018 í Danmörku. Saga hennar er ævintýri líkust. MYND/AÐSEND

Sykurvaxið frá Hevi Sugaring er umhverfisvænt og auðvelt í meðförum. 
Kaupa má vaxið, rafmagnshitara og áfyllingar á hevi.is. MYND/AÐSEND Hevi Sugaring vörur fást nú á Íslandi. Stofnandi og eigandi Hevi Sugaring er hin danska Vivi Truelsen. MYND/AÐSEND

Ég varð glöð þegar 
ég sá að Hevi var 

komið til landsins og hef 
óspart mælt með vör-
unum við alla í kringum 
mig.

Camilla Þórsdóttir
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20% afsláttur af öllum Estée Lauder vörum 29. apríl – 3. maí 
í Lyfjum & heilsu Kringlunni og Glerártorgi Akureyri

Glæsilegur kaupauki fylgir ef 
keyptar eru vörur frá Estée Lauder 
fyrir 9.800 eða meira*
*Meðan birgðir endast



Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn@ 
torg.is

Eva Dögg er viðskiptafræðingur 
með markaðsmenntun, fjögurra 
barna móðir og vinnur að hluta til í 
fjölskyldufyrirtækinu Bako Ísberg 
þar sem hún sér um samfélags-
miðla og það sem þarf, eins og hún 
segir sjálf.

„Það má segja að ég sé svona 
markaðsstjóri til leigu. Ég vinn 
einnig fyrir ýmis fyrirtæki þar 
sem ég sé um samfélagsmiðla og 
tengingar þeirra við fjölmiðla sem 
og ráðgjöf við almenna markaðs-
setningu. En ég er frumkvöðull í 
eðli mínu og alltaf með spennandi 
járn í eldinum enda fæ ég milljón 
dollara hugmyndir oft á dag,“ segir 
Eva.

Elskar föt með karakter
Eva hefur frá blautu barnsbeini 
haft sterkar skoðanir á fötum og 
skóm og segist sjá að þetta gen 
erfist í börnum hennar.

„Í eðli mínu er ég með klassískan 
fatastíl en það er samt uppreisnar-
seggur í mér þegar kemur að fata-
vali. Ég kem oft auga á fylgihluti 
og föt sem aðrir kannski fatta ekki 
fyrr en seinna og ég elska allt sem 

Uppreisnarseggur þegar kemur að fatavali

Kápur og yfirhafnir eru í dálæti hjá 
Evu, sem og alls konar mynstur.

Þægileg jogging-föt hafa tekið yfir á 
tímum heimavinnu vegna COVID.

Eva Dögg er 
annáluð fyrir 
flottan fatastíl. 
Hér í grænum 
samfestingi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Eva elskar þægilegu kjólatískuna 
sem verður allsráðandi í sumar.

Eva Dögg Sigurgeirsdóttir hefur 
verið flott fyrirmynd í kven-
tískunni í áranna rás og vekur 
athygli fyrir sinn fallega fatastíl 
og útgeislun. Eva stofnaði fyrstu 
netverslunina á Íslandi með 
fatnað og fylgihluti árið 1999 og 
hefur ávallt verið með puttann 
á púlsinum þegar fatnaður er 
annars vegar.

er aðeins öðruvísi. Ég elska föt með 
karakter sem ég get átt lengi.“

Þegar kemur að vali á sniðum, er 
eitthvað sem heillar þig frekar en 
annað?

„Skyndikaup eru ekki til í mér og 
ég veit hvaða snið klæða mig. Þegar 
ákveðið snið kemst aftur í tísku veit 
ég alveg ef það er ekki fyrir mig og 
sleppi því. Það er nefnilega þannig 
að það klæða mann alls ekki öll 
snið. Við konur erum svo ólíkar í 
vaxtarlagi og það segir sig sjálft að 
það getur aldrei orðið nein ríkis-
tíska, en ef svo væri þá klæðir hún 
alls ekki alla.“

Þægilegur heimafatnaður í tísku
Áttu þér uppáhaldsflík?

„Já, ég elska fallegar yfirhafnir 
og jakka því ef maður á fallega yfir-
höfn, skó og sólgleraugu sem klæða 
mann kemst maður liggur við upp 
með að skella sér út í búð ófarð aður 
í jogging-galla eða náttfötum. Ann-
ars elska ég kjóla í öllum sniðum og 
fagna kjólatískunni sem nú er. Svo 
viðurkenni ég alveg að elska smart 
kósíföt enda mikið til af flottum 
jogging-göllum núna. Á tímum 
COVID er gaman að sjá hvað tískan 
breytist mikið og margir hönnuðir 
leggja upp með þægilegan heima-
fatnað eins og jogging-fatnað. Fyrir 
nokkrum árum hefði ég ekki látið 
sjá mig í jogging-galla en nú á ég 
nokkra og elska að vinna heima í 
slíkum fatnaði.“

Choco Chanel í dálæti
Áttu þér uppáhaldshönnuð?

„Já, mitt uppáhald er algjörlega 
goðsögnin hún Coco Chanel. Ég 
væri til í að eiga fullt af flíkum sem 

hún hannaði á sínum tíma, ég tala 
nú ekki um allt skartið, algjörlega 
tímalaus tíska. Ég hef líka alltaf 
verið aðdáandi Ralph Lauren en 
aðallega þar sem að mér finnst 
saga hans svo frábær eða hvernig 
hann varð ofur vinsæll. Ekki einu 
sinni menntaður fatahönnuður en 
einfaldlega með nef fyrir því sem 
koma skal og sannur frumkvöðull. 
Ég elska líka marga gamla hönnuði 
á borð við Dior, Yves Saint Laurent 
og fleiri, og svo fannst mér gamla 
Halston-tískan skemmtileg.“

Vandlát á flíkur og á þær í mörg ár
Eva hefur á hreinu hvaða tísku-
merki heilla hana mest þessa 
dagana.

„Ég heillast mikið að skandinav-
ískri hönnun því þeir vita hvað við 
viljum. Það eru mörg flott skandi-
navísk merki til hér á landi eins og 
til dæmis Anie Bing, Munthe plus 
Simonsen, Malene Birger, Baum 
und Pferdgarten og Ilse Jacobsen 
svo fátt eitt sé nefnt.

Annars elska ég að skoða 
merki á Ítalíu og Frakklandi, fátt 
skemmtilegra en að finna flíkur í 
litlum verslunum í París, Róm og í 
Veróna.“

Þegar kemur að litavali, fylgir 
þú tískustraumunum hverju sinni 
eða áttu þér uppáhaldsliti sem þér 
finnst klæða þig best?

„Ég kaupi yfirleitt ekki einnota 
flíkur, ég á flíkur í mörg, mörg ár. 
Ég vil vandaðan fatnað og efni, 
kannski af því að ég er löngu búin 
með þennan skyndikaupapakka. 
Ég fattaði það mjög ung. Þegar ég 
versla mér föt hef ég í huga hvort ég 
gæti hugsað mér að fara í fötunum 

út að borða um kvöldið og ef svarið 
er já þá steinliggur flíkin oftast. 
Ég á auðvitað mikið af svörtum 
fötum en annars er ég mjög litaglöð 
og elska áberandi prent og liti. Ég 
vel mér þá oft jakka eða frakka í 
áberandi prenti eða lit.“

Víðir kjólar og samfestingar
Hvað getur þú sagt okkur um 
stefnur og strauma í vortískunni?

„Ég elska tískuna núna. Hún 
snýst um þægindi og mikið um 
jogging-efni og víða kjóla. Ég elska 
litina sem nú eru í tísku, pastel, 
appelsínugult, gult, grænt, rautt, 
bleikt og fjólublátt. Kjólatískan 
sem nú er í gangi er æðisleg og svo 
elska ég að eiga nokkra samfest-
inga. Ég man þegar ég keypti þann 
fyrsta hjá Ralph Lauren í New York 
og fjölskyldan fékk sjokk og sagði 
að ég væri eins og Super Mario-
bræður. Samfestingatískan hefur 
heldur betur farið á flug síðast-
liðin fjögur ár eða svo. Annars er 
ég hrifin af víðu buxnatískunni, 
yfirhöfnum og kápum og svo finnst 
mér alltaf gaman að sjá klúta og 
hálsklúta komast í tísku og þó svo 
að ég hafi aldrei náð almennilega 
þessari klútatísku finnst mér hún 
flott. Nú er líka gallaefni í einu og 
öllu, sem ég fíla þannig ég fer full 
tilhlökkunar inn í sumarið.

Skófíkill sem elskar strigaskó
Hvernig myndir þú lýsa skótískunni 
sem þú heillast helst af?

„Ég er alveg að fíla þessa gróf-
botna skó sem eru í tísku núna 
og svo elska ég strigaskó. Ég er af 
kynslóðinni sem hljóp um allan 
heim á háum hælum og á eftir 
litlum börnum í mörg, mörg ár. Ég 
fagna flatbotna skóm þó svo að 
ég fari vissulega í hæla endrum og 
eins. Skótískan fer í hringi eins og 
annað, ég er í raun skófíkill og væri 
til í að eiga miklu meira af skóm og 
töskum.“

Andlitsgríman er einn af   
fylgihlutum nútímans
Þegar þú velur fylgihluti, hvað 
finnst þér vera ómissandi að eiga 
í dag?
„Ég elska fallegar töskur, en verð 
samt að nefna andlitsgrímuna. Þó 
svo að margir gagnrýni grímuna er 
hún engu að síður partur af lífi okk-
ar nú, hvort sem okkur líkar betur 
eða verr, og verður eflaust eitthvað 
áfram. Svo eru það sólgleraugu í 
yfirstærð. Annars finnst mér gaman 
að eiga fullt af fylgihlutum því með 
þeim get ég breytt ég fatnaði sem ég 
hef átt lengi. Ég hef gengið í gegnum 
hálsmenatískuna svo oft að ég þarf 
aðeins hvíld á henni. Í staðinn vel 
ég einn flottan skartgrip, einhverja 
klassík sem mér þykir vænt um og 
er í hlutverki flotts fylgihlutar sem 
er eins og upphrópunarmerki á eftir 
setningu.“

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

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

Fylgið okkur á FB 

SUMARYFHAFNIR Í ÚRVALI

SKOÐIÐ
LAXDAL .IS
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

STUDIO Karin shiffonkjóll  
með blómamynstri 

Stærðir 40-56 
Verð kr. 17.980

STUDIO Mary tunika  
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 40-56 
Verð kr. 13.980

STUDIO Helga shiffonkjóll  
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 40-56 
Verð kr. 13.980

STUDIO Signe skyrtukjóll
 Stærðir 40-56 
Verð kr. 13.980

GOZZIP Johanne einlitur skyrtukjóll 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 40-56  
Verð kr. 15.980

NO SECRET leggings með blúndu  
Fást í fleiri litum

 Stærðir 42-56 
Verð kr. 5.980

ZHENZI Jazzy kvartbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð kr 6.990-7.990

ZHENZI mynstraðar leggings 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð 4.990

ZE-ZE mynstraðar leggings 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð 4.990

ZHENZI leggings með krumpu 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð 4.990

YESTA léttur jakki
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 19.980

FRANDSEN léttdúnúlpa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-54  
Verð kr. 23.980

FRANDSEN jakki 
Stærðir 38-54  
Verð kr. 23.980

ZHENZI léttur jakki/vendingur  
Fæst í svörtu og navybláu 

Stærðir 42-56, 
Verð kr. 14.980

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

TAMARIS strigaskór 
Fást í fleiri litum

Stærðir 37-42 
Verð kr. 11.990

JANA strigaskór 
Fást í fleiri litum

Stærðir 37-42 
Verð kr. 12.990



Óskarsverðlaunahátíðin fór 
fram í 93. skipti aðfaranótt 
mánudags og að vanda mættu 
stórstjörnurnar á rauða dregil-
inn í sínu fínasta pússi. Gulllituð 
föt, einlit jakkaföt og kjólar 
opnir yfir maga voru áberandi.

oddurfreyr@frettabladid.is

Óskarsverðlaunahátíðin var hald-
in með frekar hefðbundnu sniði 
í ár þrátt fyrir heimsfaraldurinn 
og stórstjörnurnar komu saman í 
Hollywood til að vera viðstaddar 
verðlaunaafhendinguna. Því fylgdi 
hefðbundinn, rauður dregill og 
það var augljóst að margir voru 
orðnir þreyttir á hettupeysum og 
náttbuxum og tóku því lúxusinn 
alla leið þetta kvöld.

Það voru nokkrir tískustraumar 

áberandi þetta kvöld en kjólar 
opnir yfir magann voru líklega 
hvað mest áberandi, en margir 
karlar mættu líka í einlitum jakka-
fötum. Þegar kom að litum var 
gyllt mjög vinsælt, skærrauður og 
hvítur. Leslie Odom Jr. sameinaði 
þetta og tók það alla leið með því 
að mæta í einlitum gulljakka-
fötum sem voru gerð úr efni sem 
hafði verið dýft í 24 karata gull.

Þrátt fyrir að glamúrinn væri 
víðast hvar í hámarki fórnuðu 
samt ekki allir þægindum fyrir 
tísku. Chloé Zhao, sem varð önnur 
konan til að vinna Óskarsverð-
launastyttu fyrir bestu leikstjórn 
þetta kvöld, paraði Hermes-
kjólinn sinn við hvíta strigaskó og 
Questlove, sem sá um tónlistina 
á hátíðinni, mætti í gulllituðum 
Crocs-skóm.

Gull og glamúr á Óskarnum

Leikkonan Amanda Seyfried mætti í þessum skærrauða Armani Privé kjól, 
skreytt skartgripum frá Forevermark. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Zendaya klæddist kjól frá tískuhús-
inu Valentino Haute Couture sem 
var opinn yfir magann og skærgulur.

Andra Day var í sérhönnuðum Vera 
Wang Haute kjól sem var opinn yfir 
magann og með málmáferð.Carey Mulligan var í gullkjól frá Valentino Haute Couture sem vakti athygli.

Chloé Zhao var ekkert að flækja 
hlutina að óþörfu og mætti í ein-
földum kjól og hvítum strigaskóm.

Daniel Kaluuya klæddist einlitum 
jakkafötum frá Bottega Veneta og 
var með skartgripi frá Cartier.

Leslie Odom Jr. var í gullljakkafötum frá Brioni.

Gulllituðu Crocs-skórnir hans 
Questlove vöktu mikla athygli.

SUMARGRILL
Veglegt sérblað Fréttablaðsins
um sumargrill kemur út 8. maí nk.

Allt sem hugsast getur varðandi grillið í sumar.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is
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SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

2. ÞÁTTARÖÐ 

ALLA FIMMTUDAGA

KL. 21.30!

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

SIR ARNAR GAUTI 
 

Lífsstílsfrömuðurinn Arnar Gauti er mættur aftur með glænýja þáttaröð. Hann heldur 

áfram að heimsækja falleg og vel hönnuð íslensk heimili og sýnir áhorfendum 

magnaðar fyrir og eftir breytingar. Hann kynnir sér íslenska veitingahúsamenningu, 

kynnist áhugaverðum persónum og fræðist um ýmis lífsstílstengd málefni. 

Sir Arnar Gauti er á dagskrá Hringbrautar alla fimmtudaga kl. 21.30.



Bílar 
Farartæki

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

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

Nissan Qashqai Tekna. 2/2016 
ekinn aðeins 52 þ. Km. Tveir 
eigendur. Leður og rússkinn. 
Glerþak. 360°myndavélar. Topp 
þjónusta. Geysilega flottur bíll. Lágt 
verð miðað við búnað og akstur : 
3.150.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 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. Málum 
hverskonar mannvirki innan sem 
utan. Vönduð vinna unnin af 
fagmönnum. Nánari upplýsingar 
891 9890 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

Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

Til leigu 2ja herbergja íbúð 56fm 
með öllu innbúi, á svæði 200 
Kópavogi. Sér inngangur góð 
bílastæði. Uppl. í s. 893-9014

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

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

Létt og skemmtileg spænskunámskeið

Námskeiðin hefjast 3. og 4. maí.  

Verð á mann er 35.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Facaebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30 
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska II:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:00 - 14:30

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

Framhaldsnámskeið spænska IV:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

 Verða haldin í sal að Skúlagötu 40 til að geta boðið nemendum uppá að halda fjarlægðamörk vegna 
Covid19 og aldrei fleiri en 10 í hverjum hóp. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði.  

Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

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

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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.isSími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

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

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

Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug og 
vináttu okkur sýnda við fráfall okkar 
kæru móður, tengdamóður, ömmu, 

langömmu og langalangömmu,
Margrétar Jónu Ísleifsdóttur

Hvolsvelli.
Kærar þakkir fyrir alla þá aðstoð og 

umhyggju sem hún naut og var henni svo mikils virði. 

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

og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona, móðir,  
dóttir og tengdadóttir,

Valgerður Guðlaugsdóttir
myndlistarmaður og kennari,

lést 27. apríl á krabbameinsdeild 
Landspítalans.

Helgi Hjaltalín Eyjólfsson 
Eyjólfur Orri Helgason

Erla Bil Bjarnardóttir
Ingibjörg Helgadóttir   Eyjólfur Ingimundarson

Ástkær eiginkona mín, móðir og dóttir, 
Silke Waelti 

Efstasundi 53, Reykjavík, 
lést á líknardeild Landspítalans  

í Kópavogi, 17. apríl.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu. 

Garðar Jónsson 
Benjamín Tumi Bergsveinsson 

Móey Garðarsdóttir 
Inge Waelti

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Sigurlaug Ragnarsdóttir  
lést á Líknardeild Landspítalans  

23. apríl. Útför fer fram frá Digranes- 
kirkju í Kópavogi 30. apríl kl. 15.00. 

Vegna aðstæðna verður einungis nánasta 
fjölskylda viðstödd en útförinni verður streymt á 

eftirfarandi slóð: youtube.com/watch?v=KZ_Xw3Pwyb8 
Sjá einnig á mbl/andlát.  

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Góðgerðarsamtökin 

Samferða (0327-26-114, kt. 651116-2870).

Hörður Bjartmar Níelsson
Ragnar Svanur Þórðarson Bryndís Ásmundsdóttir
Þórður Rafn Þórðarson Sóley Þrastardóttir
Linda Hlín Þórðardóttir Pálmi Hlöðversson
Heba Rún Þórðardóttir  Einar Jóhann Jónsson

og barnabörn.

Verkefnin á vegum Rauða 
krossins eru krefjandi 
en það eru þau sem toga 
í mig því maður lendir 
alltaf í nýjum kringum-
st æðu m og k y n n ist 

nýjum löndum,“ segir Hlér Guðjóns-
son, sendifulltrúi Rauða krossins á 
Íslandi. Hann ætlar til Beirút í Líbanon 
á næstu dögum að leggja baráttunni 
gegn COVID-19 lið. „Bólusetningar gegn 
veirunni eru framkvæmdar af fagfólki á 
spítölum, með stuðningi Alþjóðabank-
ans, en Alþjóðasamband Rauða krossins 
og Rauða hálfmánans hefur eftirlit með 
þeim og í ljósi þess að ég hef ákveðna 
þjálfun get ég gengið beint inn í starfið. 
Við fylgjumst með þrjátíu spítölum en 
þetta er ekki eins og lögreglueftirlit 
heldur er fylgst með birgðum bóluefnis 
frá Pfizer, f lutningi þess og geymslu og 
líka forgangsröðun bólusetninga svo 
Alþjóðabankinn viti hvað er að gerast,“ 
útskýrir hann og reiknar með þremur 
mánuðum úti.

Þegar kólera geisaði
Á tuttugu árum hefur Hlér starfað sem 

sendifulltrúi hjá Rauða krossinum með 
hléum. „Ég held þetta sé þrettánda verk-
efnið sem ég kem að. Hvert um sig er 
einstakt. Eitt var í Síerra Leóne í Vestur-
Afríku þegar kólera geisaði þar. Þá voru 
engar bólusetningar heldur var reynt 
að bregðast við sýkingum og draga úr 
þeim. Enginn var í skýrslugerð svo ég 
sá um hana sjálfur því ég hafði kynnst 
henni,“ segir hann og kveðst sem sendi-
fulltrúi meðal annars hafa fengist við 
upplýsingagjöf og greinaskrif, fjáröflun 
og rannsóknir á bókhaldi. „Þó verkefnin 
séu ólík þá eru alltaf ákveðnir þættir 
svipaðir í svona mannúðarstarfi og ég 

nýt þeirrar reynslu sem ég hef fengið 
áður.“

Hlér bendir á að COVID sé helsti 
vandinn sem steðji að heimsbyggð-
inni núna og Líbanon sé þar engin 
undantekning. Efnahagserfiðleikar séu 
miklir, gríðarstór sprenging hafi átt sér 
stað í Beirút í fyrrasumar auk þess sem 
Líbanon eigi landamæri að Sýrlandi og 
vandi fylgi f lóttamannastraumnum. 
„Líbanar þurfa aðstoð en það telst samt 
vera friður þar,“ tekur hann fram.

Fyrsti Hlérinn
Hlér er fæddur árið 1967 og hann ber 
sérstakt nafn. Þótt það komi auðvitað 
ekkert Rauða krossverkefnum við get 
ég ekki stillt mig um að minnast á það. 
Samkvæmt Íslendingabók er hann sá 
fyrsti sem var skírður því, en fjórtán 
bera það í dag, þar af tólf sem millinafn. 
Hlér segir nafnið koma fyrir í Snorra-
Eddu. „Þar er talað um Hlé konung í 
Hlésey. Þetta er sjávarkenning og kemur 
til dæmis fyrir í vísunni: Austan kaldinn 
á oss blés, upp skal faldinn draga. Veltir 
alda vargi Hlés, við skulum halda á 
Siglunes.“ gun@frettablaðið.is

Verkefni sem toga í mig
Hlér Guðjónsson, sendifulltrúi Rauða krossins, er á förum til Beirút í Líbanon til að 
fylgjast þar með bólusetningum við COVID-19 næstu þrjá mánuði. Hann býr að reynslu.

„Það eru alltaf ákveðnir þættir svipaðir í svona mannúðarstarfi,“ segir Hlér um viðfangsefni sín. FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Við fylgjumst með þrjátíu spít-
ölum en þetta er ekki eins og 
lögreglueftirlit.

Það er sannur heiður að hljóta Hvatningarverð-
laun Kópavogs í fyrsta sinn sem þau eru afhent,“ 
segir Helga Guðrún Gunnarsdóttir í fyrirtækinu 

Ræs eftir að hafa tekið við téðum verðlaunum úr hendi 
Ármanns Ólafssonar, bæjarstjóra Kópavogs, í gær.

Helga Guðrún útskrifaðist sem íþrótta- og heilsu-
fræðingur 2015 og stofnaði fyrirtækið í kjölfarið. „Ég 
hef verið með hópa í vatnsþrekæfingum síðan úti í 
Sundlaug Kópavogs og vonandi aukið lífsgæði margra. 
Er með um 200 manns undir mínum hatti í fjórum 
hópum, sá stærsti er opinn hópur á vegum Kópavogs-
bæjar, sem er miðaður við 45+. Með því stuðlar bærinn 
að betri lýðheilsu og ég er viss um að það skilar sér í 
kassann.“

Helga Guðrún segir verðlaunin mikla hvatningu 
fyrir fólkið sem mæti í vatnsþrekið árið um kring, 
þrisvar í viku. „Í rysjóttum vetrarveðrum setur fólk 
bara á sig lopahúfu,“ lýsir hún. „Ég spila tónlist sem 
höfðar til æskutauganna og svo endum við á hlátur-
jóga og förum heim með hjartað fullt af gleði.“ – gun

Hlaut fyrstu Hvatningarverðlaun Kópavogs

Allir hressir í og við Kópavogslaug við afhendingu verðlaunanna.

1982 Nelson Mandela er fluttur í Pollsmoor-fangelsi í 
Höfðaborg eftir átján ára fangavist á Robben-eyju.

1988 Fyrsta reglulega flug Boeing 747-400-vélar fer fram.

2002 Þjóðhagsstofnun er lögð niður á Íslandi.

2006 Norðeyjagöngin eru opnuð í Færeyjum.

2011 Konunglegt brúðkaup er haldið í Lundúnum þegar 
Vilhjálmur Bretaprins gengur að eiga Catherine Elizabeth 
Middleton. Talið er að tveir milljarðar manna hafi fylgst 
með brúðkaupinu í sjónvarpi.

2015 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin tilkynnir að sjúk-
dómnum rauðum hundum hafi verið útrýmt í Ameríku.

 Merkisatburðir
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mmFjölsög 

Höfftech

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

Flísasög 80mm

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

Ranamyndavél

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

6T Búkkar 
605mm Par 

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

1/2 Toppasett 1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk Skrall-lyklar 8-17 

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

Verkfærasett

Vasaljós og lugtir, 
yfir 30 gerðir

Lyklabox 
í miklu 
úrvali

Verðmæta-
skápar

Listverslun.is

Lím-
byssurBurstasett í borvél

Vélastandur 500kg 

Startkaplar Hleðslutæki 12V 6A 

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

Vélagálgi 2T      

Hjólafesting
á bíl

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

Viðgerðar-
kollur

Álskóflur

AirBrush 
loftdæla 

Útskurðarsett

Sandkassa-
grafa

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795
7.495

4.895

19.995

39.995 99.999

49.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 19.995

frá 5.995

frá 995
24.995 19 .995

Mikið úrval af LED 
kösturum og ljósum

Garðverkfæri í miklu úrvali



4.490 kr

3.590kr

3.975kr

10.490 kr

8.390kr

2.995  kr

2.295kr

Pallahreinsir Trebitt 
Terrassebesfjerner
Lýsir upp pallinn, fjarlægir 
sveppagróður, grillolíu 
og sót. 7158012

Olía á garðhúsgögn 
Á alla harðvið og útihúsgögn. 
7053040-1/7054019-44

Pallaolía Trebitt Terrasebeis
Pallaolía sem hefur þann eiginleika að aðeins þarf 
að bera á þriðja hvert ár, 15 fallegir litir. 7049305-08

Pallaolía Jotun Treolje
Pallaolía á gagnvarið efni. Fáanleg gullbrún, græn 
og einnig í sömu litum og Trebitt hálfþekjandi. 
7049123,33,37

3 ára ending

20%

4 ltr.

20%

20%

3 ltr.

20%

3 ltr.

Er pallurinn klár?

Er mosi í grasinu?

margir litir í boði

Gerðu garðhúsgögnin
eins og ný með 
Benar viðarolíu

0.75 ltr.

Sumarblómin
Stjúpurnar eru komnar

Burt með mosann úr grasflötinni, sjá á blomaval.is

Flott í útipottana
Sýpris

1.990kr

Nýttu þér 
pallareiknivélina
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

20%
afsláttur

Viðarvörn, pallaolía og pallahreinsir

Grasfræ
Turfline 1 kg.
10205074,8

1.990kr

Mold 45 ltr.
Úrvals gróðurmold  45 ltr. 
10333658

999kr
1.299kr

23%

Turbokalk
12,5 kg. 10221525

3.690kr

Graskorn
12,5 kg. 10221529

3.690kr

Mossoff mosaeyðir 
fyrir stéttir o.fl.
2 ltr., fljótandi mosaeyðir 
fyrir stéttir, húsgögn o.fl. 
10220701

3.990kr

Mosaeyðir, 4 kg
10205047

3.990kr

Pallaefni
ný sending
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Stjúpur
10 stk.
10210630

1.799kr
2.290kr

Nýtt Fagmannablað
er komið út

• Pallaefni
• Gluggar
• Klæðningar
• Verkfæri

Skoðaðu 
á husa.is
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LÁRÉTT
1 hópur
5 hjá
6 nóta
8 frægja
10 í röð
11 óðagot
12 spil
13 ílát
15 fótaferð
17 virki

LÓÐRÉTT
1 sólár
2 samskonar
3 vinna
4 gjaldmiðill
7 í allt
9 fyrirhuga
12 ló
14 á víxl
16 utan

LÁRÉTT: 1 heild, 5 við, 6 as, 8 annála, 10 rs, 11 
fum, 12 kort, 13 ámur, 15 rismál, 17 skans.
LÓÐRÉTT: 1 hvarfár, 2 eins, 3 iðn, 4 dalur, 7 sam-
tals, 9 áforma, 12 kusk, 14 mis, 16 án.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Jóhann Hjartarson (2523) átti leik 
gegn Guðmundi Kjartanssyni 
(2503) á Íslandsmótinu í skák. 

39. Re8+! 1-0.  Jóhann er 
efstur þegar aðeins tveimur 
umferðum er ólokið. Hjörvar 
Steinn Grétarsson er annar 
hálfum vinningi á eftir. Átt-
unda og næstsíðasta umferð 
fer fram í dag. Jóhann mætir 
Braga Þorfinnssyni en Hjörvar 
teflir við Helga Áss Grétarsson. 
Allt í beinni á skak.is!

www.skak.is:  Allt um Íslands-
mótið.   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Hæg vestlæg eða 
breytileg átt í dag. Þurrt 
og bjart á Norður- og 
Austurlandi. Skýjað í 
öðrum landshlutum 
og sums staðar dálítil 
væta. Hiti 5 til 10 stig að 
deginum.

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

6 1 4 8 2 9 5 7 3

8 2 5 7 3 6 9 4 1

3 7 9 4 1 5 2 6 8

1 4 7 5 6 8 3 2 9

9 8 6 2 7 3 4 1 5

5 3 2 1 9 4 6 8 7

4 5 1 9 8 2 7 3 6

7 9 3 6 4 1 8 5 2

2 6 8 3 5 7 1 9 4

7 9 6 8 2 1 4 5 3

8 3 4 6 9 5 7 1 2

1 2 5 7 3 4 6 9 8

5 4 7 3 6 9 8 2 1

9 6 1 4 8 2 3 7 5

2 8 3 5 1 7 9 4 6

3 5 2 9 4 8 1 6 7

4 7 8 1 5 6 2 3 9

6 1 9 2 7 3 5 8 4

7 3 6 4 5 9 2 8 1

8 2 4 1 7 3 9 6 5

9 1 5 6 8 2 3 4 7

5 8 2 7 9 6 4 1 3

1 4 9 3 2 8 5 7 6

6 7 3 5 4 1 8 9 2

2 9 7 8 1 5 6 3 4

4 6 8 2 3 7 1 5 9

3 5 1 9 6 4 7 2 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Messi, Maradona, 
Salah, Modric, Silva... 
allir þeir bestu eiga 
eitt sameiginlegt...

Lágan 
þyngdar-

punkt!
Óskiljanlegt 
að Tyrfingur 
sé ekki betri 

fótbolta-
maður!

Já... hann 
er mögu-
lega með 
lægsta 

þyngdar-
punktinn í 
deildinni!

Og kannski 
hæsta 

blóðþrýst-
inginn?

Noregs-
meistari 
fimm ár í 

röð!

Ertu að gera grín að 
matarvenjum mínum?

Hver, ég?

Solla! Hjálp! 
Ég þarf 

klósettpappír!

Muldur! Takk! Takk! Takk!
Verði þér 
varla að 

góðu.

Hvað er títt, 
annars? Þetta er ekki rétti 

tíminn fyrir spjall!

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Ari Blöndal Eggerts-
son stofnaði bókaút-
gáfuna Hringaná í 
janúar 2019 ásamt 
manni sínum Ragn-
ari H. Blöndal. Fyrsta 

bókin kom út snemma árs 2019, 
ljóðabók eftir Ragnar, en alls hefur 
forlagið gefið út 15 bækur, fjórar 
komu út á dögunum.

Ari segir útgáfuna hafa gengið 
bærilega þótt sumar bækurnar 
mættu seljast betur. Áherslan er á 
þýddar bækur. „Ragnar, maðurinn 
minn og meðeigandi, hefur lengi 
lesið Times Literary Supplement, 
þar sem fjallað er um áhugaverðar 
bækur. Hann kemur með tillögur 
og ég skoða síðan hvort mér líst á 
að taka þær til þýðinga,“ segir Ari 

sem þýðir erlendu bækurnar sem 
Hringaná gefur út.

Konur sem stóðu með Kristi
Ein hinna nýútkomnu bóka er 
Fokið í f lest skjól eftir Stephen 
Hough tónlistarmann, rithöfund 
og listmálara. Þetta er fyrsta skáld-
saga hans og segir frá Joseph Flynn, 
kaþólskum presti sem ánetjast kyn-
lífi með kórdrengjum. „Ragnar las 
um hana í TLS. Við höfum verið 
að gefa út hinsegin bókmenntir og 
þessi passar þar vel inn í. Ég byrjaði 
að lesa hana og var strax tilbúinn að 
þýða hana,“ segir Ari.

Skáldsagan Konurnar báru nöfn 
eftir Jeet Thayil, er fjórða skáldsaga 
indverska rithöfundarins og þar 
er saga kvennanna sem stóðu með 
Kristi sögð út frá sjónarhóli þeirra. 
Bókin kom samtímis út hér á landi 
og í Bretlandi. „Ég var búinn að eiga 
samskipti við umboðsskrifstofu í 
London út af öðrum bókum og fékk 
þetta handrit sent frá þeim fyrir 

rúmu ári. Bókin kom í bókabúðir 
hér á landi fyrir páska, sama dag og 
hún kom út í Bretlandi.“

Endurminningabókin Ég var 
læknir í Auschwitz er eftir hina 

ungversku Gisellu Perl en hún var 
látin stunda lækningar undir stjórn 
Josefs Mengele. Bókin var fyrst gefin 
út á ensku árið 1948. „Það er búið að 
skrifa ógrynni af bókum um hryll-

inginn í þýsku fangabúðunum, en 
kannski er aldrei of mikið af þeim. 
Þessir atburðir mega ekki gleym-
ast,“ segir Ari.

Fjórða bókin er Corpus delicti 
eftir Ragnar H. Blöndal. Þetta er 
þriðja ljóðabókin sem Hringaná 
gefur út eftir Ragnar og ný ljóðabók 
eftir hann er væntanleg á næsta ári. 
Að þessu sinni fjalla f lest ljóðanna 
um sára reynslu fólks af öðru fólki.

Um alls konar fólk er að ræða, 
bæði fullorðna og börn, og einstaka 
sinnum er ljóðmælandinn sjálfur 
kvalarinn.

Nýr glæpasagnahöfundur
Ari er þegar byrjaður að huga 
að næstu bókum til útgáfu. „Við 
erum með í vinnslu spennutrylli, 
Þegar nóttin sýnir klærnar, sem 
gerist í Mosfellsbæ og er eftir 
nýjan, íslenskan höfund, Ólaf Unn-
steinsson. Þar er f léttan virkilega 
skemmtileg og spennandi,“ segir 
Ari. Þýðing á The Terrible eftir Yrsu 
Daley-Ward, sem fær heitið Skelf-
ingin á íslensku er nær tilbúin. Þetta 
er berorð uppvaxtar- og þroskasaga 
Yrsu sem ýmislegt hefur starfað, til 
dæmis sem skrifstofustúlka, söng-
kona, fyrirsæta, kjöltudansari, 
fylgdarkona og ljóðskáld. Uppsetn-
ing bókarinnar er ljóðræn á köflum.

Þegar nóttin sýnir klærnar og 
Skelfingin koma út í byrjun sumars.

„Svo er ég að þýða sakamálasögu 
sem heitir You can go home now og 
fjallar um lögreglukonu sem villir 
á sér heimildir og kemur sér inn 
í kvennaathvarf til að rannsaka 
morð sem tengjast konum sem 
leituðu skjóls þar. Ágætlega fléttuð 
spennusaga með léttum húmor og 
óvæntum endi.“

Vinkonur Krists og 
prestur á villigötum
Bókaútgáfan Hringaná hefur sent frá sér 
fjórar bækur. Ein bókanna kom út sam-
tímis hér á landi og í Bretlandi. Bók eftir 
nýjan glæpasagnahöfund er á leiðinnni.

Ari er þegar farinn að huga að frekari útgáfu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Söngstund Hannesarholts á 
sunnudaginn 2. maí klukkan 
14.00 er stjórnað af Uppsigl-

ingu, félagi fólks á Suðurnesjum 
sem alla jafna kemur saman í Skáta-
heimilinu í Kef lavík til að syngja 
sér til ánægju við undirleik gítars, 
mandólíns, bassa og f leiri hljóð-
færa. Uppsigling hefur starfað 
frá 1995 og átti forvera í söng- og 
skemmtifélaginu Samstillingu, 
sem starfaði á árum áður í Hljóm-

skálanum í Reykjavík. Söngfélagar 
hafa sérstaka ánægju af að halda 
lífi í gömlum lögum og textum sem 
heyrast sjaldan núorðið. Streymt 
verður frá söngstundinni.

Uppsigling í Hannesarholti
Uppsigling verður í Hannesarholti á sunnudag.

Á tónleikum 15:15 tónleika-
syr punnar í Breiðholts-
kirkju laugardaginn 1. maí 

mun Duo Landon f lytja efnisskrá 
undir yfirskriftinni Vorvindar. Duo 
Landon skipa fiðluleikararnir Hlíf 
Sigurjónsdóttir og Martin Frewer, 
en þau leika á fiðlur eftir fiðlusmið-
inn Christopher Landon og þaðan 
er nafnið á dúóinu dregið. Á þessum 
tónleikum mun Martin leika á víólu 
sem Jón Marinó Jónsson hljóðfæra-

smiður smíðaði. Á efnisskrá tón-
leikanna eru dúettar fyrir fiðlu og 
víólu eftir tónskáldin W.A. Mozart, 
B.J. Martinu og G.F. Händel / J. Hal-
vorsen.

Vorvindar blása í Breiðholtskirkju
Duo Landon leikur í Breiðholtskirkju á laugardag.

Söngfélagar hafa sér-
staka ánægju af að halda lífi 
í gömlum lögum og textum.

Á þessum tónleikum 
mun Martin leika á víólu sem 
Jón Marinó Jónsson hljóð-
færasmiður smíðaði.

     Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-2030.
     Breyting á byggingarheimildum á öryggissvæðinu (svæði B). 

Utanríkisráðuneytið og Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar hafa samþykkt að
kynna tillögu að brey�u aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar í samræmi við 
1. mgr. 36. gr skipulagslaga nr. 123/2010. Breyting felur í sér auknar byggingar-
heimildir á öryggissvæði Keflavíkurflugvallar. Óskað er e�ir ábendingum vegna 
tillögunnar fyrir 9. júní 2021. Tillagan er kynnt á heimasíðu Isavia;
isavia.is/skipulag-i-kynningu og á samráðsgá� stjórnvalda (samradsga.is), 
frá og með 28. apríl 2021.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli

Utanríkisráðuneytið hefur falið Landhelgisgæslu Íslands að vinna breytingu á 
deiliskipulagi fyrir öryggissvæðið á Keflavíkurflugvelli. Landhelgisgæsla Íslands 
auglýsir hér með í samræmi við 1. mgr. 41. gr. sbr. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 tillögu að breytingu á deiliskipulagi öryggissvæðisins á Keflavíkurflugvelli.

Deiliskipulagssvæðið er um 760 ha að stærð og afmarkast samkvæmt auglýsingu nr. 
720/2015 um landfræðileg mörk öryggis- og varnarsvæða. Helstu breytingar eru m.a. 
viðbótar byggingarheimildir, breytingar og stækkun á byggingarreitum og nýir 
byggingarreitir. Þá eru afmörkuð svæði fyrir efnisvinnslusvæði, skotvöll og 
birgðageymslusvæði, breytingar gerðar á byggingarreitum í því samhengi og 
byggingarheimild hækkuð.  

Deiliskipulagstillagan verður aðgengileg á samráðsgá� stjórnvalda 
(samradsga.is), frá og með 28. apríl 2021.   

Nánari upplýsingar veitir skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar og öryggissvæða, 
sveinn.valdimarsson@isavia.is

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefst kostur á að gera athugasemdir við 
tillögurnar. Skila  má skriflegum athugasemdum í gegnum Samráðsgá�ina, með bréfi 
til Landhelgisgæslu Íslands (b.t. Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúa, Þjóðbraut 1, 
235 Keflavíkurflugvöllur) eða með því að senda tölvupóst á netfangið 
sveinn.valdimarsson@isavia.is. Frestur til að gera athugasemdir er til 9. júní 2021.

AUGLÝSING UM BREYTINGU Á AÐALSKIPULAGI 
KEFLAVÍKURFLUGVALLAR OG DEILISKIPULAGI
Á ÖRYGGISSVÆÐINU Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
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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
08.15 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The O.C.
10.05 Last Man Standing
10.25 Gilmore Girls
11.10 Ísbíltúr með mömmu
11.35 Dýraspítalinn
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 Gossip Girl
13.35 Lodgers For Codgers
14.25 X-Factor Celebrity
15.40 The Greatest Dancer
17.15 Mr. Mayor
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
19.35 Temptation Island USA
20.20 Hell’s Kitchen USA
21.05 The Blacklist
21.50 NCIS
22.40 NCIS. New Orleans
23.25 Real Time With Bill Maher
00.20 Vegferð
00.55 Tell Me Your Secrets
01.45 We Are Who We Are
02.45 McDonald and Dodds
04.45 The Enemy Within
05.25 The Enemy Within

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 Keeping Faith
22.10 Svínasúpan
22.30 Nashville
23.20 Punky Brewster
23.45 Batwoman
00.30 Friends
00.50 Friends
01.15 The Office

10.50 Dan in Real Life
12.25 Britt-Marie Was Here
14.00 Five Feet Apart
15.55 Dan in Real Life
17.30 Britt-Marie Was Here
19.05 Five Feet Apart
21.00 Speed
22.50 Running With the Devil 

 Spennandi glæpamynd frá 
2019 með Nicolas Cage og 
Laurence Fishburne í aðal-
hlutverkum. Stór farmur af 
kókaíni hverfur á dular-
fullan hátt á leiðinni milli 
Mexíkó og Kanada. Leiðtogi 
eiturlyfjahringsins fær 
tvo af aðstoðarmönnum 
sínum, Cook og Man, til 
að komast að því hvað fór 
úrskeiðis. 

00.20 Bennett’s War  Dramatísk 
mynd frá 2019 með Mic-
hael Roark og Allison Paige í 
aðalhlutverkum. 

01.55 Speed

08.50 LPGA Tour 2021  Útsending 
frá ANA Inspiration.

12.30 PGA Tour. The Cut 2021 
 Skyggnst á bak við tjöldin 
hjá PGA mótaröðinni.

13.00 European Tour 2021  Bein 
útsending frá Tenerife 
Open.

18.00 PGA Tour 2021  Bein út-
sending frá Valspar Cham-
pionship.

22.00 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

22.20 Ana Inspiration Charity 
Event - Annika Foundation 
 Góðgerðarþáttur frá LPGA 
í tilefni 50 ára afmælis Ana 
Inspiration.

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 Aldrei ein
20.40 9-1-1 
21.30 Manhunt. Deadly Games 
22.15 Systrabönd
23.00 The Late Late Show
23.45 Love Island
00.40 Ray Donovan
01.30 Law and Order. Special Vic-

tims Unit
02.15 The Good Lord Bird 
03.05 The Walking Dead 
03.50 Síminn + Spotify

08.00 Meistaradeildarmörkin
08.30 PSG - Manchester City
10.10 Manchester City - Totten-

ham  Útsending frá leik í 
enska deildabikarnum.

11.50 Casademont Zaragoza - 
MoraBanc Andorra  

13.25 Eibar - Real Sociedad
15.05 Torino - Napoli
16.45 Lazio - AC Milan
18.25 The Fifth Quarter  
18.50 Villareal - Arsenal  Bein 

útsending frá undanúrslita-
leik í Evrópudeild UEFA.

20.55 PSG - Manchester City
22.35 Football League Show
23.00 Fréttaþáttur EM 
23.25 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 
00.00 Nýliðaval NFL 2021

08.15 Domino’s körfuboltakvöld 
10.20 ÍBV - Haukar  Útsending frá 

leik í Olís deild kvenna.
11.30 Stjarnan - Fram
12.50 Keflavík - Grindavík  Út-

sending frá leik í Domino’s 
deild karla.

14.15 Domino’s körfuboltakvöld
15.35 KA/Þór - Fram  Útsending 

frá leik í Olís deild kvenna.
17.00 Domino’s körfuboltakvöld 

- kvenna
18.05 Grindavík - ÍR  Bein útsend-

ing frá leik í Domino’s deild 
karla.

20.05 Þór Þ. - Valur  Bein útsending 
frá leik í Domino’s deild 
karla.

22.00 Domino’s tilþrifin 19. um-
ferð

22.50 FH - Grótta  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.

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
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld útvarpsins
20.00 Sinfóníutónleikar
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp rásar 1

HRINGBRAUT
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn (e)  Viðskipta-

fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

19.30 Söfnin á Íslandi – Skógar (e) 
 Þáttaröð um íslensk söfn og 
safnamenningu.

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  Erlendur Sveins-

son.
12.25 Alzheimer
12.55 Mósaík 2000-2001 
13.35 Sögustaðir með Einari Kára-

syni  Skálholt
14.00 Í ruslið! Saga um matarsóun 
15.30 EM stofan  Upphitun 

fyrir leik Litáen og Íslands 
í undankeppni EM karla í 
handbolta.

15.50 Litáen - Ísland  Bein útsend-
ing frá leik í undankeppni 
EM karla í handbolta.

17.30 EM stofan  Uppgjör á leik 
Litáen og Íslands í undan-
keppni EM karla í hand-
bolta.

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  er fréttaskýringa-

þáttur sem sendur er út 
hálfsmánaðarlega. 

20.40 Nærmyndir. Talking heads
21.10 Markaður hégómans. Van-

ity Fair 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð. Criminal 

Minds 
23.00 Fálkar 
00.30 Dagskrárlok
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Mammut Eisfeld Light
Léttar og teygjanlegar göngu-
buxur fyrir dömur

38.995,-

Mammut Aconcagua Light ML
Millilag fyrir herra

21.995,-

Mammut Ducan High GTX
Léttir og góðir gönguskór fyrir dömur

37.995,-

Mammut Ducan High GTX
Léttir og góðir gönguskór fyrir herra

37.995,-

Mammut Aconcagua Light ML
Millilag fyrir dömur

21.995,-

Mammut Convey Tour HS
Vatnsheld skel fyrir dömur

37.995,-

Hilleberg Nallo 3GT
Frábært 3 manna göngutjald.

193.995,-

Rudy Project Spinshield
Flott gleraugu í útivistina

22.595,-

Toppurinn í útivist

Mammut Convey Tour HS
Vatnsheld skel fyrir herra

37.995,-

ON CloudUltra
Frábærir utanvegahlaupaskór

29.995,-

Hoka OneOne Speedgoat 4
Frábærir utanvegahlaupaskór

27.995,-

Mammut Courmayeur 
Bæði til í dömu og herra

32.995,-

Klymit Insulated Static V
Létt og hlý göngudýna

18.995,-

Mammut Perform Down -7
Hlýr og mjög léttur dúnpoki

73.995,-

Vango Inca
Stillanlegir göngustafir með “Powerlock” læsingu

9.995,-

Mammut Lithia Speed 15
Léttur bakpoki á hjólið eða stuttu göngurnar

15.995,-

Mammut Ducan 30L
Hentar vel í dagsferðir

26.995,-



Þrátt fyrir að vera aðeins 
27 ára gömul hefur 
ír sk-a mer ísk a lei k-
konan Saoirse Ronan 
áorkað það að vera til-
nefnd fjórum sinnum 

til Óskarsverðlauna. 
Saoirse byrjaði ung að leika, 

en faðir hennar er írski leikarinn 
Paul Ronan. Leikkonan vakti fyrst 

athygli fyrir aukahlutverk sitt í 
kvikmyndinni Atonement. 

Saoirse þykir einstaklega smekk-
vís, sérstaklega þegar kemur að fata-
vali fyrir rauða dregilinn. Hún er 
dugleg að prófa sig áfram með ýmsa 
áberandi hönnun, en klæðist einn-
ig reglulega hefbundnari sniðum og 
klassískum litum.
steingerdur@frettabladid.is

Alltaf jafn 
smart á rauða 

dreglinum
Írska leikkonan Saoirse Ronan er alltaf jafn 
óaðfinnanlega flott á rauða dreglinum. Hún 
klæðist klassískum sniðum og litum, en inn 

á milli tekur hún meiri sénsa í klæðavali.

Glæsileg í Gucci á Met-galakvöldinu árið 2019.

Í Carolina Herrera-kjól á frumsýningu myndarinnar Mary Queen of Scots.

Í æðislegum fölbleikum kjól frá Calvin Klein eftir Óskarsverðlaunin 2018.

Saoirse á sýningu hjá Gucci, að  
sjálfsögðu í kjól frá tískuhúsinu.

Á Golden Globe í Versace þar sem 
hún tók á móti verðlaunum fyrir 
besta leik í kvikmyndinni Lady Bird. Tískumerkið Gucci er í miklu uppáhaldi hjá Saoirse.

Stórglæsileg á Golden Globe-verð-
laununum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hér er hún í einstaklega fallegum 
kjól eftir hönnuðinn Hedi Slimane.
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HAPPY HOUR/rifrestaurant

/rifrestaurant

Beinlausir kjúklingavængir
Beinlausir kjúklingabitar með vali um
buffalo sósu, bbq eða bourbon glaze.

Shake
Súkkulaði

Vanillu
Jarðaberja

9 9 0  k r

Hádegistilboð
2.090 kr

Val á milli tveggja rétta,
nýjir réttir í hverri viku!

ALLAN DAGINN
ALLA DAGA

KVIKMYNDIR

Nobody

Leikstjórn: Ilya Naishuller
Aðalhlutverk: Bob Odenkirk, 
Aleksey Serebryakov, Connie 
Nielsen, Christopher Lloyd

Bob Odenkirk stimplaði sig inn 
með því að raðstela senunni í sjón-
varpsþáttunum Breaking Bad, sem 
slímugi lögmaðurinn Saul Good-
man og hefur síðan fest sig rækilega 
í sessi með sömu persónu í jafnvel 
enn betri þáttum, Better Call Saul. 
Hann er þó tæpast alveg fyrsti 
leikarinn sem manni dettur í hug 
fyrir yfirkeyrðan ofbeldishasar eins 
og þá kærkomnu himnasendingu 
Nobody.

Dagfarsprúðlegir leikarar sem 
hafa öðlast ákveðinn virðuleika, 
jafnvel dálítið smáborgaralegan, 
hafa þó átt nokkuð greiðan aðgang 
að byssuhasarmyndum eftir að 
Liam Neeson ruddi brautina með 
yfirburðaverkinu Taken 2008.

Þrátt fyrir það hefur enginn 
alvöru leikari hrist af sér áru hins 
venjulega manns og sprungið jafn 
glæsilega út sem fjölhæf dráps-
maskína, jafnvíg á byssur sem 
berar hendur, og Odenkirk, í þess-
ari fyrstu bíómynd sem stendur eða 
fellur með honum í aðalhlutverki.

Betri en Bruce Willis
Hasarmynd af þessu tagi hlýtur að 
teljast súrrealískur valkostur fyrir 
leikara sem hefur stigið sjónvarps-
ölduna með slíkum glæsibrag en um 
leið sýnir Nobody svo ekki verður 
um villst að Odenkirk smellpassar 
í harðhausadeildina þótt vöðva-
massinn sé langt undir Stallone/
Schwarzenegger-viðmiðunum.

Einmitt fyrst og fremst þess vegna 
gerir hann herslumuninn sem lyftir 
Nobody langt upp fyrir meðallagið 
og blæs um leið ferskum anda í 
staðnaðar hasarklisjurnar sem 
þurfa einmitt á reglulegri súrefnis-
gjöf að halda vegna þess að þær eru 
það sem þær eru og geta ekki annað.

Hefði augljósari kostur eins og til 
dæmis Bruce Willis verið fenginn 
til verksins hefði þetta tilbrigði 
við John Wick varla gengið upp 
hjá rússneska leikstjóranum Ilya 
Naish uller og handritshöfundinum 
Derek Kolstad, sem svo merkilega 
vill til að er hugmyndafræðingur-
inn að baki John Wick-þríleiknum 
með Keanu Reeves.

Dýrið gengur laust
Þessir kappar eru hvorki að reyna 
eða þykjast vera að finna upp 
aksjónhjólið og sagan er þúsund-

asta tilbrigðið við margleikið stef. 
Odenkirk leikur Hutch Mansell, 
miðaldra, dauf legan og undirok-
aðan bókara í fjölskyldufyrirtæki 
tengdaföður síns.

Ekki er annað að sjá en að hann 
og vísitölufjölskyldan hans öll sé að 
drepast úr almennum leiðindum og 
svo slæmt er ástandið og dugleysið 
orðið að eiginkonan, hún Becca, er 
búin að reisa Berlínarmúr úr púðum 
á milli þeirra í hjónarúminu.

Þegar óheppileg atvik og óþægi-
legar tilviljanir verða til þess að 
harðsvíraðir, rússneskir mafíósar 
ógna öryggi Hutch og fjölskyldu, 
kemur óvænt í ljós að hann hefur 
allt annan og miklu hættulegri 
mann að geyma. Niðurbældur 
atvinnumorðinginn sem í honum 
bærðist hrekkur í gang og Rússarnir 
eiga heldur betur von á óvæntri 
óánægju.

Stíliseraðar limlestingar
Odenkirk er helsta leynivopn 
myndarinnar, en þar fyrir utan ligg-
ur styrkur Nobody fyrst og fremst í 
því að hún reynir ekki að vera neitt 
annað en það sem hún er og tekur 
sig núll alvarlega. Þess vegna getur 
allt gerst og gerist bara eins og ekk-
ert sé sjálfsagðara.

Þá spillir ekki fyrir að myndin 
er of boðslega vel stíliseruð og í 
umhver f inu bergmálar meðal 
annars dimm og regnvot film noir 
stemming í bland við evrópskt kitch 
sem toppar þegar snarsíkópatískur 
aðalskúrkurinn brestur í tilgerðar-
legan Júróvisjónsöng í aðdraganda 
subbulegs blóðbaðs í næturklúbbn-
um sínum. Eitthvað ómótstæðilegt 
við þessa dellu.

Bardagaatriðin með tilheyrandi 
blóðsúthellingum, sprengingum, 

beinbrotum og kúlnaregni eru líka 
brjálæðislega töff og skrúfuð alveg 
upp á Tomma og Jenna stigið án 
þess þó að verða svo veruleikafirrt 
að þau leki út í skrípó. Þetta er ljótt 
of beldi sem hefur afleiðingar.

Harðari en Reacher
Fyrir innvígða og innmúraða er 
Nobody líklega best lýst sem Reach-
er-myndinni sem við höfum ekki 
fengið frá ræfilstuskunni honum 
Tom Cruise, vegna þess að þegar 
Odenkirk hristir af sér grámyglu-
legan úthverfabókarann sem neyð-
ist til þess að virkja sitt náttúrulega 
drápseðli verður hann gersamlega 
og dásamlega úrræðagóður og 
ósigrandi. Eins og Reacher.

Nobody er rétt rúmlega 90 
mínútna of beldisorgía og er svo 
skemmtileg sem slík að hún virkar 
miklu styttri. Kynningin á hvers-
dagslegu og niðurdrepandi vísi-
tölufjölskyldulífi Hutch er afgreidd 
skýrt og skorinort og síðan byrjar 
gjörsamlega heiladautt ballið sem 
í raun gengur aðeins út á það eitt 
að þeyta Odenkirk á milli sturlað 
of beldisfullra aðstæðna þar sem 
vandlega er séð til þess að hann 
verði aldrei uppiskroppa með 
vonda menn til þess að drepa og 
limlesta. Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Allt hefur þetta 
verið gert milljón sinnum áður 
og frá Nobody er ekkert nýtt 
að frétta annað en það að 
þetta hefur ekki verið gert jafn 
skemmtilega og með slíkum 
glæsibrag lengi og þar munar mest 
um Bob Odenkirk, fínan húmor 
og gott auga og næman skilning 
leikstjórans á töffi og stíliseraðri 
stemningu.

Senuþjófur í jötunmóð

Leikhópurinn í Nobody er bráðskemmtilegur með Odenkirk fremstan 
meðal jafningja en blóðugt grínið verður alveg snargeggjað þegar hann 
fær bráðskemmtilegan  liðsauka frá rapparanum RZA og gamla brýninu 
Christ opher Lloyd úr Back to the Future-myndunum.

Bob Odenkirk, betur þekktur sem lögmaðurinn Saul, lyftir heilalausum hasarnum á hærra plan í Nobody.
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+ + + = 19.990 kr. 
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Fjölskyldupakkinn: 

Edda Björg Eyjólfsdóttir 
og Sveinn Ólafur Gunn-
arsson leika hjónin Hauk 
og Lilju í samnefndu 
leikverki eftir Elísabetu 
Jökulsdóttur sem verður 

frumsýnt á heldur framandi slóðum, 
í Ásmundarsal, í kvöld.

„Mér finnst Elísabet svo skemmti-
leg og textarnir hennar svo sniðugir. 
Þetta er snoturt og sniðugt leikrit 
um par sem er að taka sig til fyrir 
veislu og það hentaði bara svona 
svakalega vel,“ segir Edda Björg, 
sem setti saman hóp í kringum 
verkefnið eftir að hafa fengið styrk 
til uppsetningarinnar.

„María Reyndal er leikstjóri og 
hún heldur svo fallega utan um 
allt og alla og keyrir þetta áfram,“ 
segir Edda, sem leitaði síðan ekki 
langt yfir skammt að höfundi tón-
listarinnar. „Ég bý ótrúlega vel og er 
svo vel gift þannig að það er hann 
Stebbi minn,“ segir Edda og hlær, 
þegar hún talar um eiginmanninn 
Stefán Má Magnússon gítarleikara.

Sprelllifandi tónlist
„Við Þorvaldur trommari erum bara 
tveir þarna á sviðinu og við höfum 
kannski verið að fylgjast með 
æfingaferlinu síðustu tvær vikur,“ 
segir Stefán, um tónlistina í verkinu 
sem flæðir í takti við umhverfið og 
stemninguna í verkinu.

„Síðan snýst þetta bara um að 
finna réttu staðina þar sem þarf 
aðeins að búa til einhverja stemn-
ingu og við höfum í rauninni bara 
gert það í f læði á staðnum. Þetta 
er dálítið tilraunakennd tónlist að 
því leyti að þetta er ekki alveg fast-
mótað og það er ekki endilega víst 
að þetta verði nákvæmlega eins á 
næstu sýningu. Þetta verður bara 
svolítið spilað eftir stemningunni 
hverju sinni. Þetta er í rauninni bara 
allt saman unnið í fallegu samstarfi,“ 
segir Stefán um tónlistina sem óhætt 
er að segja að verði sprelllifandi.

Englar á sveimi
„Afi minn féll frá akkúrat þarna 
þegar ég er að sækja um styrkinn og 
ég man að ég sendi umsóknina inn á 
mjög sólríkum haustdegi og hugsaði 
með mér að kannski færu englarnir 
með þetta á einhvern góðan stað,“ 
heldur Edda áfram og bætir við að 
það virðist svolítið hafa gengið eftir.

„Það er stjarna búin að skína yfir 
þessu verkefni sem hefur komist 
yfir ýmsa þröskulda eins og heims-
faraldur og að við höfum hvorki 
vitað hvenær né hvar það ætti að 
frumsýna.

Okkur langaði mikið að vera í 
einhverju óhefðbundnu rými og 
jafnvel inni á safni og nú er þetta 
komið inn á safn, Ásmundarsal, og 
óskirnar hafa allar tínst inn.

Inn úr aprílsólarkuldanum
Síðan skín stjarna yfir Elísabetu 
líka, því að hún gefur út Apríl-
sólarkulda sem skýst alveg upp á 
stjörnuhimininn,“ segir Edda Björg 
um skáldsögu Elísabetar, sem kom 
út í fyrra og skilaði henni Íslensku 
bókmenntaverðlaununum.

„Við lásum hana og það var allt 
svo dásamlega fallegt í þeirri bók. 
Textinn er svo einlægur og sannur. 
Eins og efniviðurinn sem er ein-
mitt líka ástarsaga pars, Kjartans 
og Védísar, og við fengum leyfi hjá 
Elísabetu til þess að nota svolítið 
úr bókinni sem við f leygum inn í 
okkar verk um Hauk og Lilju. Þann-
ig kom líka aðeins meiri jarðtenging 
úr ástarsambandi bókarinnar sem 
passaði við Hauk og Lilju og þeirra 
sálarstríð og samskipti.“

Ásmundarsalur hefur í seinni tíð 
nýst undir alls kyns uppákomur og 
þótt þar hafi lítið verið um leiksýn-

ingar segir Edda salinn henta Lilju 
og Hauki sérlega vel. „Þessi salur 
er alveg ótrúlega fallegur og mikil 
gæfa yfir þessu rými og manni líður 
bara vel. Það er búið að vera gott að 
æfa þarna og bara virkilega gaman 
að koma þarna inn,“ segir Edda og 
bætir við að salnum hafi svolítið 
verið leyft að taka stjórnina, þann-
ig að hann verði í raun nokkuð stór 
hluti af heildarmyndinni sem hverf-
ist ekki síst um samruna listforma.

Merkingarbær salur
Texti Elísabetar er leikinn í stemn-
ingu, sem lifandi undirleikur Stef-
áns og Þorvaldar Þórs Þorvalds-
sonar trommuleikara magnar upp, 
auk þess sem innrömmuð, stækkuð 
textabrot úr leikverkinu prýða 
veggi salarins á eins konar lista-
verkasölusýningu.

„Þetta er samruni margra list-
miðla,“ útskýrir Edda og segir 
hópinn hafa viljað prufa að þurrka 
dálítið út línurnar milli listgrein-
anna og þannig setji salurinn per-
sónur og leikendur í annað og fram-
andi samhengi.

„Ef þú tekur þau út úr leikhúsinu 
og setur þau inn í annað rými þá 
verður það ófyrirsjáanlegra. Það er 
líka spennandi og kallast kannski á 
við þessar aðstæður sem við erum 
í þegar allt er eitthvað svo ófyrir-
sjáanlegt og maður þarf að aðlagast 
nýrri heimsmynd.“

Edda segir salinn þannig falla vel 
bæði að umgjörð og innihaldi verks-
ins. „Það komast 24 í sæti þannig að 
það er allt með kyrrum kjörum, vel 
tryggt og samkvæmt bókinni.“

Í því samhengi verður Ásmundar-
salur einmitt enn merkingarbærari 
þar sem skemmst er að minnast 
þess þegar hann varð leiksvið sótt-
varnabrotsdramans mikla á Þor-
láksmessu.

„Svo er það líka það,“ segir Edda 
og skellir upp úr. „Það er líka bara 
yndislegt og gott. Hann er bara 
æðislegur þessi salur fyrir svona 
litla sýningu. Við mættum alveg 
hafa f leiri miðað við þetta rými en 
uppsetningin er í raun og veru stíluð 
inn á hvernig við setjum þetta inn í 
salinn. Þetta er svona nánd innan 
takmarkana,“ segir Edda hlæjandi.
toti@frettabladid.is

Edda og Stebbi innan nándarmarka
Leikkonan Edda Björg útilokar ekki að heillastjarna hafi leitt þau Stefán Magnússon og samstarfsfólk þeirra inn í 
merkingarbæran Ásmundarsal, þar sem þau frumsýna í takmarkaðri nánd verk eftir Elísabetu Jökulsdóttur.   

 Samstarf Eddu Bjargar og Stefáns í Ásmundarsal hefur verið fallegt og náið. Innan marka. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Elísabet 
Jökulsdóttir 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR 
ARI

Edda Björg og Sveinn Ólafur njóta 
sín í hvítum Ásmundarsalnum.

HAUKUR & LILJA
Haukur og Lilja eru á leið í veislu. 
Hún veit ekki í hvaða kjól hún á 
að fara og vill að Haukur ákveði 
það. Tíminn líður og veislan 
bíður á meðan Lilja reynir af 
veikum mætti að vinna bug á 
óttanum sem hefur gagntekið 
hana.

Kemur hún of snemma? Á hún 
að halda ræðu? Mun hún setjast 
hjá rétta fólkinu? Og þegar hún 
fer á hún þá að kveðja eða bara 
fara? Og mun einhver hugsa um 
það að hún sé farin?

Áhorfendur kynnast Hauki og 
Lilju, þeirra innra lífi og sam-
bandi meðan þau hafa sig til.

Verkið er eftir Elísabetu 
Jökuls dóttur og er fyrir tvo 
leikara og tekur um 50 mínútur 
í flutningi.

Edda Björg Eyjólfsdóttir og 
Sveinn Ólafur Gunnarsson fara 
með hlutverk Lilju og Hauks. 
María Reyndal leikstýrir en María 
Th. Ólafsdóttir sá um leikmynd 
og búningahönnun. Ólafur Ágúst 
Stefánsson er ljósahönnuður en 
Stefán Magnússon semur tón-
listina sem hann flytur ásamt 
Þorvaldi Þór Þorvaldssyni.

ÞAÐ ER STJARNA BÚIN 
AÐ SKÍNA YFIR ÞESSU 

VERKEFNI SEM HEFUR KOMIST 
YFIR ÝMSA ÞRÖSKULDA EINS OG 
HEIMSFARALDUR OG AÐ VIÐ 
HÖFUM HVORKI VITAÐ HVENÆR 
NÉ HVAR ÞAÐ ÆTTI AÐ FRUM-
SÝNA.

Edda Björg
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3  STÓRAR GJÖRSAMLEGA

Margar
ita

Hawaiianskinka og ananas

Þú sækir stóra Margarita-, Pepperoni- 
eða Hawaiian-pönnupizzu

Minna álegg, miklu lægra verð!



KOLDING
hægindastóll með skemli

Stillanlegur hægindastóll með skemli.  

Svart, rautt eða grátt leður/PVC.

Fullt verð: 139.900 kr.

Aðeins 111.920 kr. Aðeins 187.920 kr.

       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

VIKUTILBOÐ  
29. apríl til 5. maí

Aðeins 195.920 kr.

Aðeins 164.925 kr.

ZERO
tungusófi
Tungusófi í svörtu eða grábrúnu Imperial áklæði. Hægt er að færa tunguna á mjög 
auðveldan hátt. Tungan er, eins og sófinn allur, nett en hún er um 74 cm breið.  Set- og 
bakpullur í Zero sófunum eru þéttar og þægilegar. Stærð: 216 x 143 x 88 cm

Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 95.920 kr.

LICATA
tungusófi
Glæsilegur tungusófi í Licata línunni. Fæst hægri eða vinstri (tunga ófæranlegt). Armar eru grannir og nýtist því breidd sófans vel undir 

setsvæði. Licata er því nettur og passar í flest rými bæði hvað varðar stærð og stíl — sem er látlaus og fagur. Koníakslitt Kentucky áklæði á 

mynd en fleiri áklæðisgerðir og litir fáanlegir. Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm.  Fullt verð: 244.900 kr.

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Garðhúsgagnasett sem fáanlegt er í tveimur litum, 
grásvörtu og ljósgráu. Settið samanstendur af 4 
einingum sem hægt er að raða saman á marga vegu. 
Vinstri og hægri sófaeining með armi og ferköntuð 
seteining. Þessum einingum fylgja sessur og 6 púðar. 
Þá fylgir ferköntuð borðeining með hertu gleri. Hægt 
eða að mynda hornsófa úr þessu, beinan langan sófa 
með minni seteininguna staka eða sem miðjuhluta.  
Stærð horneininga: 154,5 x 83 x 66 cm 
Stærð ferköntuðu eininganna: 83 x 83 cm.

Fullt verð á settinu: 159.990 kr.

BERMUDA
garðhúsgagnasett

25%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Rafdrifinn 3ja sæta leðursófi með niðurfellanlegu borði í miðsæti. Fáanlegur í Svörtu 
og gráu leðri. Særð: 198 x 95 x 98 cm

Fullt verð: 234.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

AUSTIN
rafdrifinn sjónvarpssófi

Aðeins 127.992 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Hornsófi í grábrúnu Imperial áklæði. Hægt er að færa tunguna á mjög auðveldan hátt. 
Tungan er, eins og sófinn allur, nett en hún er um 74 cm breið.  Set- og bakpullur í Zero 
sófunum eru þéttar og þægilegar. Stærð: 288 x 225 x 88 cm

Fullt verð: 219.900 kr.

ZERO
hornsófi með tungu

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ20%

AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

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

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Latex yfirdýna

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr m2

NATURE’S ELEGANCE
heilsurúm með Classic botni

Stærð í cm
Dormaverð m/Classic 

botni og fótum
Vikutilboð á dýnu 

botni og fótum

120x200 155.900 kr. 116.925 kr.

140x200 169.900 kr. 127.425 kr.

140x210 181.900 kr. 136.425 kr.

160x200 189.900 kr. 142.425 kr.

180x200 209.900 kr. 157.425 kr.

180x210 239.900 kr. 179.925 kr.

Sérlega vönduð heilsudýna sem veitir góðan stuðning.  

Elegance heilsudýnan er með 5 svæðaskiptu poka-

gormakerfi samsettu úr 19 cm háum gormum. Hæð 

gormanna veitir þér enn meiri stuðninginn og gerir 

aðlögunina einstaklega góða.

25%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Áhorf mitt á sjónvarp hefur 
breyst undanfarin ár. Ég er 
hættur að horfa á línulega 

dagskrá og bíómyndir en horfi 
helst á sjónvarpsþáttaraðir. Þær 
eru stórkostlegur frásagnarmáti, 
þar sem maður fylgir oft söguper-
sónum yfir nokkurra ára tímabil 
og nær að kynnast þeim náið.

Fyrsta ást mín var Cheers, eða 
Staupasteinn. Þættir sem gerðust 
á bar og voru sýndir á níunda ára-
tugnum. Þættirnir urðu þó hálf 
endasleppir undir það síðasta og 
hefðu mátt hætta fyrr. En þá birt-
ist besta grínþáttaröð sem gerð 
hefur verið fyrir sjónvarp, sem 
hafði þann eina tilgang að fjalla 
um ekki neitt. Þættirnir um Sein-
feld voru í sýningu nánast allan 
tíunda áratuginn og afrekuðu að 
hætta á toppnum.

Ári eftir að Seinfeld hætti komu 
á skjáinn bestu sjónvarpsþættir 
sem gerðir hafa verið, að mínu 
mati. Þar var fjallað um tilfinn-
ingalíf karlmanna sem helgað 
hafa líf sitt skipulögðum glæpum. 
The Sopranos skartaði andhetj-
unni Tony Soprano, siðlausum 
glæpaforingja sem ekki var hægt 
annað en að þykja vænt um. Þegar 
The Sopranos leið undir lok var ég 
sorgmæddur lengi á eftir.

Eðlilegt framhald af Tony var 
síðan þjóðfélagsádeilan Breaking 
Bad, um krabbameinssjúkan 
efnafræðikennara sem framleiðir 
metamfetamín til að fjármagna 
dýra krabbameinsmeðferð. Ekki 
voru það síðri hamingjustundir 
þegar þáttaröðin Better Call Saul 
birtist á skjánum um lögmann-
inn Jimmy McGill úr Breaking 
Bad, eftir að sú þáttaröð söng sitt 
síðasta. Síðust en ekki síst er svo 
saga Shelby-glæpafjölskyldunnar 
frá Birmingham, Peaky Blinders, 
sem er stórfenglegt verk og gerist 
við upphaf 20. aldar.

Ef þú átt eftir að horfa á eitt-
hvað af ofantöldu skaltu hefja 
hámhorf.

Tony og ég

Skoðaðu  
sumarblaðið  
      á byko.is

Verslaðu á netinu byko.is

Vertu með!
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sumarleikur

Allir þeir sem eru þegar skráðir á póstlista BYKO eða skrá sig á 
www.byko.is/postlistar á tímabilinu 22. apríl til 13. ágúst taka 

sjálfkrafa þátt í leiknum og geta átt von á vinningi.  
Dregið er vikulega út á föstudögum frá 11. júní til 13. ágúst.  

Vinningshafar eru kynntir á Facebooksíðu BYKO. 
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Heildarverðmæti vinninga er 600.000kr


