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IÐNAÐUR Lög sem Alþingi samþykkti 
sumarið 2019 og brot Skipulagsstofn
unar á lögum í meðferð á umsókn 
sjókvíaeldisfélagsins Hábrúnar, mis
munuðu fyrirtækinu og gerðu út um 
framtíðarvöxt þess. Þessu er haldið 
fram í greinargerð Hábrúnar.

„Árið 2018 þótti ljóst að önnur 
fyrirtæki voru farin að horfa til 
þess að koma sér upp aðstöðu í Ísa

fjarðardjúpi og nánast „teppalögðu“ 
Djúpið með umsóknum. Þá var ljóst 
að svo illa yrði þrengt að starfsemi 
Hábrúnar að vaxtarmöguleikar yrðu 
engir ef fram héldi sem horfði. Var 
því ákveðið að hefja undirbúning 
að umsókn um 11.500 tonna eldi á 
regnbogasilungi í Djúpinu,“ er rakið 
um upphaf málsins, í greinargerð 
Hábrúnar.

Rifjað er upp að 20. júní 2019 hafi 
Alþingi samþykkt frumvarp Kristj
áns Þórs Júlíussonar sjávarútvegs 
ráðherra um fiskeldi.

Áfram segir að Skipulagsstofnun 
hafi brotið lög með því að afgreiða 
ekki umsókn fyrirtækisins um til
lögu að matsáætlun vorið 2019. 
Atvinnuveganefnd Alþingis hafi á 
síðustu stundu breytt markalínu 
þess hvaða umsóknir skyldu fylgja 
úr gömlu lögunum yfir í nýju lögin.

„Nefndin hafði upplýsingar um 
það að Hábrún, Arnarlax og f leiri 
félög væru úti með sínar umsóknir 
samkvæmt þessari breytingu, en 
lét það sig engu skipta,“ er fullyrt í 
greinargerðinni. Birtingu laganna 
hafi verið frestað að beiðni sjávar
útvegsráðuneytisins til 18. júlí 2019, 
í þeim tilgangi að hjálpa fyrirtækj
um að koma inn frummatsskýrslu.

„Hábrún, eitt fyrirtækja, var ekki 
upplýst um þennan frest, kannski 
vegna þess að umsókn þeirra var 

ekki afgreidd. Þetta er alvarleg mis
munun af hálfu stjórnsýslunnar 
sem óheimilt er að hygla tilteknum 
aðilum á kostnað annarra,“ segir í 
greinargerðinni. Af leiðingin hafi 
orðið sú að umsókn Hábrúnar um 

11.500 tonna eldi á regnbogasilungi 
fengi ekki afgreiðslu samkvæmt 
gömlu lögunum „heldur væri félag
inu gert að bíða eftir útboði nýrra 
leyfa og bjóða þar í kappi við félög 
sem flest öll eru nánast alfarið í eigu 
erlendra eldisrisa“.

Segir Hábrún að með þessu hafi 
Alþingi gert að engu áform um eðli
legan og nauðsynlegan vöxt félags
ins og að „lítið alíslenskt, eldis
fyrirtæki væri skilið eftir eitt úti í 
kuldanum“.

Ábyrgð á lagasetningunni segir 
Hábrún hvíla á sjávarútvegsráð
herra og þáverandi meirihluta 
atvinnuveganefndar Alþingis.

„Þetta hentaði sumum fyrirtækj
um afar vel, en slátraði möguleikum 
frumkvöðuls fiskeldis í Ísafjarðar
djúpi, Hábrún hf., til að geta byggt 
upp sjálfbæran rekstur.“ n

Stjórnvöld hafi mismunað fiskeldisfyrirtækjum
Forsvarsmenn fyrirtækisins 
Hábrúnar segja sjávarútvegs
ráðherra og meirihluta 
atvinnuveganefndar Alþingis 
hafa „slátrað möguleikum“ 
Hábrúnar, sem frumkvöðuls 
í fiskeldi í Ísafjarðardjúpi til 
að byggja upp sjálfbæran 
rekstur.

Hábrún, eitt fyrirtækja, 
var ekki upplýst um 
þennan frest.

Úr greinargerð sjókvíaeldisfyrir-
tækisins Hábrúnar.

Kristján Þór 
Júlíusson, 
sjávarútvegs-
ráðherra.

Kíktu á 
Snarlid.is

Framkvæmdir við Lönguhlíð halda áfram að setja mark sitt á umferðarlífið í Reykjavíkurborg, en ökuþórar sem aka Bústaðaveginn njóta góðs af því, enda umferðarljósin ekki að tefja lengur. Von er á 
nýjum undirgöngum undir Lönguhlíð, sem ætti að auka verulega öryggi hjólandi og gangandi farþega í Hlíðahverfinu á leið sinni í átt að hjarta borgarinnar í miðbænum.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Lögin eiga eingöngu 
við um alþingiskosn-
ingarnar í haust.

Við þurftum ekkert að 
loka búðinni mjög 
lengi.

Oddur  
Sigmundsson.

Kynntust starfsemi Frú Ragnheiðar

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra fengu kynningu á starfi Frú Ragnheiðar í tilefni þess að verkefnið fékk 
nýjan bíl til notkunar. Rauði krossinn hefur í tólf ár starfrækt Frú Ragnheiði, sem er ætlað að stuðla að skaðaminnkun til að draga úr heilsufarslegum, félags-
legum og efnahagslegum afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna, með boði um heilbrigðisþjónustu og nálaskiptaþjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Meðal þeirra sem duttu í Pfiz
erlukkupottinn á þriðjudag 
voru starfsmenn plötubúðar.
is sem eru fæddir 1987. Þeir 
hugsuðu sig ekki lengi um 
þegar þeir fengu smsið, settu 
miða í gluggann, skelltu í lás 
og brunuðu í Laugardalshöll.

benediktboas@frettabladid.is

VIÐSKIPTI „Haraldur verslunarstjóri 
fékk smsið um að hann ætti að 
mæta á stundinni. Skömmu síðar 
fékk ég sms og við stukkum af stað. 
Settum lítinn miða í gluggann sem 
á stóð Lokað vegna bólusetningar, 
skelltum í lás og héldum af stað,“ 
segir Oddur Sigmundsson hjá plötu
búð.is.

Hann og Haraldur Leví Gunnars
son verslunarstjóri eru fæddir á því 
herrans ári 1987, en árgangurinn 
var dreginn upp úr skálinni góðu í 
Laugardalshöll á þriðjudag til að fá  
aukaskammt af Pfizer. Þeir fengu 
smsboð í höllina þar sem þeir 
fengu Pfizer til að verjast veirunni. 
„Við þurftum ekkert að loka búðinni 
mjög lengi,“ segir Oddur.

Hann bar sig vel þegar Frétta
blaðið náði tali af honum. Þeir 
félagar voru smávegis aumir í öxl
inni og  búðin heldur áfram  sínu 
striki, en eins og nafnið gefur til 
kynna selur búðin vínilplötur auk 
geisladiska. Í frétt RÚV frá upphafi 
árs um íslenska tónlist kom fram 
að mikill kippur hefði orðið á sölu 
á vínilplötum og töluverð aukning 
frá fyrra ári.

„Þetta er auðvitað fínasta afsökun 
til að loka búð í smástund. Ég finn 
engin einkenni eftir sprautuna, 
enginn slappleiki eða neitt. Er bara 
stálsleginn,“ segir Oddur. „Almennt 
er vínillinn á blússandi siglingu. 

Það er mikið til af nýjum titlum og 
nýju efni. Brakandi ferskur vínill í 
plastinu, það gerist ekki betra,“ segir 
hann léttur.

Beðið er með töluverðri eftir
væntingu eftir nýrri plötu Dimmu 
sem kemur í búðir fyrr en síðar en 
hún er í pressun í Danmörku. Þá 
er  Vintage Caravan  nýbúinn að 
gefa út sína plötu á vínil og f lestir 
tónlistarmenn gefa sína tónlist nú 
einnig út á vínil. „Kardemommu
bærinn kom út á vínil fyrir skömmu 
og Kaleo gáfu út sína plötu sem 
rokselst eins og Vintage Caravan 
og viðhafnarútgáfa KK sem og alls 
konar íslenskt góðgæti.“ n

Allir boðaðir í bólusetningu 
og plötubúðinni skellt í lás

Þeir félagar, Oddur og Haraldur Levý, eru stálslegnir eftir sprautuna með 
Pfizer. Setja bara plötu á fóninn og gleyma öllu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

benediktboas@frettabladid.is

SAMGÖNGUR „Verktakinn mun ekki 
fá lokaúttekt á þennan stíg fyrr en 
við erum orðin samþykk honum,“ 
segir Gunnar Atli Hafsteinsson, 
hjá umhverfis og skipulagssviði 
Reykjavíkur, um nýjan hjólastíg við 
Veðurstofuna. Stutt er síðan stígur
inn var lagður, en stórar holur eru 
á honum eftir þungar vinnuvélar. 
Verktakinn Háfell ehf. sér um verkið 
og er stígagerðinni ekki lokið þó 
hjólreiðamenn geti nýtt sér hann.

Gunnar Atli segir að nokkrir 
starfsmenn borgarinnar sem hjóla 
til vinnu hafi einmitt farið um 
téðan stíg og haft orð á ástandinu. 
„Ég er búinn að hjóla stíginn sjálfur 

og þetta er auðvitað ekki í lagi og 
við munum laga hann. En hann er 
ekki tilbúinn og við leyfum okkur 
að hafa hann opinn.

Við erum meðvitaðir um þessar 
skemmdir sem er leiðinlegt því það 
er alltaf vont að bútalaga.“ n

Holóttur hjólastígur fær ekki 
lokaúttekt fyrr en eftir lagfæringar

Stígurinn er, þrátt fyrir að vera nýr, 
allur í holum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Frumvarp Áslaugar 
Örnu Sigurbjörnsdóttur dómsmála
ráðherra um breytingar á kosninga
lögum var samþykkt í gær með 51 
atkvæði gegn engu. Samkvæmt því 
getur fólk í sóttkví eða einangrun 
kosið á dvalarstað í alþingiskosning
unum sem fram fara 25. september.

Frumvarpið laut einnig að raf
væðingu. Verður nú hægt að safna 
meðmælum með framboðum raf
rænt, sem og meðmælum vegna 
úthlutunar listabókstafs og fleiru.n

Fólk í sóttkví 
getur kosið í haust

Hugsanlegt er að hópur fólks 
komist ekki á kjörstað vegna farald-
ursins í haust.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Nánari upplýsingar á reykjavik.is/lydheilsa

Opinn fundur & útsending

Heilsuborgin  
Reykjavík

Borgarstjóri býður til kynningar um 
lýðheilsu stefnu Reykjavíkur til 2030.

Á fundinum verða kynnt drög að nýrri  
lýð heilsu stefnu og fjallað um framtíðar sýn 
Græna plansins um heilsu eflandi og öruggt 
sam félag, þar sem fólk á öllum æviskeiðum 
hefur jöfn tækifæri til að hlúa að andlegri, 
líkam legri og félags legri heilsu.

Föstudagurinn 4. júní kl. 9.00
Tjarnarsalur, Ráðhúsi Reykjavíkur
reykjavik.is/lydheilsa

Dagskrá

Fundurinn verður bæði opinn gestum og streymt rafrænt  
í beinni útsendingu.

—  Erindi borgarstjóra um lýðheilsu í Reykjavík 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

—  Heilsuborgin Reykjavík: Drög að lýðheilsustefnu 
Reykjavíkur til 2030 
Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sviðsstjóri  
lýðheilsusviðs hjá Embætti landlæknis 

—  Örframsögur 
 
—  Betri svefn: Grunnstoð heilsu 
 Dr. Erla Björnsdóttir svefnsérfræðingur

 —  Heilsueflandi skólar í heilsueflandi borg
  Ólöf Kristín Sívertsen verkefnastjóri á skóla- 

 og frístundasviði
—  Frístundir í Breiðholti: tilraunaverkefni um aukna 

þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi 
Þráinn Hafsteinsson verkefnisstjóri frístunda  
og félagsauðs í Breiðholti

—  Hverfisskipulag og lýðheilsa
 Ævar Harðarson deildarstjóri hverfisskipulags

—  Fundarstjóri og samantekt 
Heiða Björg Hilmisdóttir formaður velferðarráðs



RAFMAGNAÐ ÆVINTÝRI MEÐ ALVÖRU 4X4
Einu rafknúnu Plug-In Hybrid jepparnir í sínum stærðarflokki með lágt drif.  
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GERIÐ VERÐSAMANBURÐ

 benediktboas@frettabladid.is

SAMGÖNGUR „Kannski má halda því 
fram að það sé í lagi ef á að horfa á 
f lug sem hluta almenningssam-
gangna, en þá er það spurning um 
hvort ekki sé réttara samkvæmt 
lögum að bjóða þjónustuna út. 
Allavega, það eru margar spurn-
ingar í þessu,“ segir þingkonan 
Anna Kolbrún Árnadóttir sem 
lagði inn fyrirspurn til Sigurðar 
Inga Jóhannssonar, samgöngu- og 
sveitarstjórnaráðherra, um innan-

landsflug, í síðustu viku. Samkvæmt 
lögum þingsins á Sigurður Ingi að 
svara innan 15 daga en Anna Kol-
brún hefur litla trú á því. Segir að 
svartíminn á Alþingi sé alls ekki 
svo góður.

Í þeim fimm spurningum sem 
Anna Kolbrún spyr er meðal annars 
spurt hverjar séu forsendur þess að  
áætlunarflug milli Reykjavíkur og 
Húsavíkur sé ekki ríkisstyrkt eins 
og f lestir aðrir áfangastaðir. Ice-
landair f lýgur til Reykjavíkur, Ísa-
fjarðar, Egilsstaða, Vestmannaeyja 

og Akureyrar og nýtur ríkisábyrgð-
ar. „Það er nánast hægt að halda því 
fram að Icelandair sé að skapa sér 
yfirburðastöðu í samkeppni um 
innanlandsflug, hafa fengið ríkis-
styrk og hafa ríkisábyrgð upp á 19 
milljarða,“ segir hún.

Rannsóknarþjónusta Alþingis 
tók saman nokkur svör fyrir hana 
þar sem kom fram að rúmlega 60 
þúsund landsmenn, sem búa fjarri 
höfuðborginni, geta fengið innan-
landsflug til Reykjavíkur niðurgreitt 
af ríkinu um 40 prósent, þrjár ferðir á 

ári. En svörin voru almenns eðlis og 
fjölluðu lítið um Húsavíkurflugvöll.

„Upplýsingarnar gáfu mér ekki 
fullnægjandi svör vegna Húsavíkur. 
Þvert á móti, svo ég hafði samband 
við Framsýn stéttarfélag sem sagði 
vissulega loftbrúna gagnast öllum, 
en flug er samt sem áður ríkisstyrkt 
með útboðum til f lestra flugvalla á 
Íslandi nema Húsavíkur.

Þess vegna hef ég áhyggjur af flugi 
þangað með Flugfélaginu Erni, þar 
sem enginn stuðningur er við þetta 
flug,“ segir Anna Kolbrún. ■

Spyr um ríkisstyrk til allra nema Húsvíkinga

Anna Kolbrún hefur áhyggjur að flug-
völlurinn á Húsavík drabbist niður og 
verði ónýtur fyrir sjúkraflug ef íbúum 
verði gert skylt að fara á Akureyri að 
fljúga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 kristinnhaukur@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Atvinnustig fólks utan 
Evrópusambandssvæðisins er hátt 
hér á Íslandi, rúmlega 72 prósent. 
Þetta kemur fram hjá Eurostat, töl-
fræðistofnun Evrópusambandsins. 
Svipar Íslandi til Austur-Evrópu-
ríkja á borð við Pólland, Tékkland 
og Rúmeníu að því leyti en þar er 
hlutfall innflytjenda utan ESB afar 
lágt.

Af Vestur-Evrópuríkjum er aðeins 
Malta fyrir ofan Ísland. Í Danmörku 
er hlutfallið 62 prósent, 60 í Nor-
egi og rúmlega 50 í Svíþjóð. Þegar 
kemur að atvinnuþátttöku fólks 
frá öðrum ESB- eða EES-ríkjum er 
hlutfallið á Íslandi 78 prósent, sem 
er nokkuð undir hinum Norður-
löndunum og mjög á pari við með-
altal álfunnar. Eurostat reiknar út 
atvinnuþátttöku út frá hlutfalli 20 
til 64 ára á vinnumarkaði.

Að lokum er mæld atvinnuþátt-
taka eigin þegna og þar er Ísland 
með tæplega 83 prósenta hlutfall og 
í þriðja sæti í álfunni, á eftir Sviss og 
Svíþjóð. ■

Hátt atvinnustig 
hjá fólki utan EES 

Atvinnuþátttaka er mikil á Íslandi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ísland er í þriðja sæti í 
atvinnuþátttöku eigin 
þegna.

Samkvæmt nýrri hvítbók um 
byggðamál á að dreifa ríkis-
störfum með jafnari hætti en 
fyrr út fyrir suðvesturhorn 
landsins. Framkvæmdastjóri 
Samtaka sveitarfélaganna á 
höfuðborgarsvæðinu segir að  
slíkur flutningur eigi ekki að 
vera markmið í sjálfu sér og 
að hugsa verði byggðamálin 
heildrænt fyrir landið.

 kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Samtök sveitarfélag-
anna á höfuðborgarsvæðinu, SSH, 
telja að flutningur opinberra starfa 
út á landsbyggðina eigi ekki að 
vera markmið í sjálfu sér. Einnig að 
hætta verði að líta á höfuðborgar-
svæðið og landsbyggðina sem and-
stæðar fylkingar.

„Það á ekki að vera markmið í 
sjálfu sér að dreifa störfum ef í því 
felst ekki hagkvæmni fyrir sam-
félagið,“ segir Páll Björgvin Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri SSH. 
„Hvert tilfelli þarf því að meta hlut-
lægt og faglega.“

Sigurður Ingi Jóhannsson, sam-
göngu- og sveitarstjórnaráðherra, 
birti í maí stefnumótandi byggða-
áætlun til 15 ára og aðgerðaáætlun 
til fimm ára, svokallaða hvítbók 
um byggðamál til samráðs. Þar er 
meðal annars fjallað um staðarval 
ríkisstarfa, störf án staðsetningar 
og fjarvinnslustöðvar. Verði stuðl-
að að því að dreifa ríkisstörfum 
með jafnari hætti, út fyrir hið svo-
kallaða Hvítár-Hvítár-svæði. Það 
er frá Borgarnesi að Selfossi, sem 
sé vinnusóknarsvæði borgarinnar. 
Muni stofnanir fá framlag fyrir allt 
að 80 prósentum af kostnaði við 
hvert slíkt stöðugildi.

Bent hefur verið á að halli á lands-
byggðina þegar kemur að ríkis-
störfum. Á höfuðborgarsvæðinu búi 
64 prósent landsmanna, en þau hafi 
71 prósent opinberra starfa. Ýmsar 
stofnanir hafa hins vegar verið 
færðar á landsbyggðina, svo sem 
Fæðingarorlofssjóður til Hvamms-
tanga, Fiskistofa til Akureyrar og 
Greiðslustofa atvinnuleysistrygg-
inga til Skagastrandar. Aðspurður 
um einstaka flutninga segir Páll að 
SSH hafi ekki skoðanir á þeim.

„Það er skoðun SSH að andinn í 
byggðaáætlunum sé yfirleitt á þá 
leið að í megindráttum er ekki verið 
að horfa á þessa stefnumótun fyrir 
landið í heild,“ segir Páll. „Eðlilega, 
miðað við núverandi löggjöf, er 
áherslan á almennar og sértækar 
byggðaaðgerðir á landsbyggðinni, en 

það verður að horfa á verkefni 
byggðamála út frá öllu landinu, þar 
á meðal höfuðborgarsvæðinu.“

Bendir hann á að á höfuðborgar-
svæðinu starfi öflug fyrirtæki sem 
geti stutt við landsbyggðina, svo sem 
í samgöngum og úrgangsmálum. 
Saknar hann þess að enn hafi ekki 
verið gerð höfuðborgaráætlun, eins 
og stefnt hafi verið að í fyrri byggða-
áætlunum. Rétt eins og landsbyggðin 
verði höfuðborgarsvæðið að vera 
samkeppnishæft.

„Eins og bent er á í hvítbók um 
byggðaáætlun þarf að bregðast við 
harðnandi, alþjóðlegri samkeppni 
um fólk og fyrirtæki,“ segir Páll. „Því 
þarf í byggðaáætlun að leggja áherslu 
á samkeppnishæfni landsins alls og 
þar verður höfuðborgarsvæðið ekki 
undanskilið.“ ■

Flutningur opinberra starfa út á land 
eigi ekki að vera markmið í sjálfu sér

Magnús Stefáns-
son félagsmála-
ráðherra og Leó 
Örn Þorleifsson, 
forstöðumaður 
Fæðingarorlofs-
sjóðs, við opnun 
stofnunarinnar 
á Hvammstanga 
árið 2007. 
 MYND/
STJÓRNARRÁÐIÐ

Hvert tilfelli þarf því að 
meta hlutlægt og 
faglega.

Páll Björgvin 
Guðmundsson, 
framkvæmda-
stjóri SSH.
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Leiðtogi namibísku stjórnar-
andstöðunnar fer hörðum 
orðum um mútugreiðslurnar 
sem tengjast Samherja og 
segir að Jóhannes muni njóta 
verndar sem uppljóstrari.

thorgrimur@frettabladid.is

NAMIBÍA McHenry Venaani, leiðtogi 
namibísku stjórnarandstöðunnar, 
talaði tæpitungulaust um þróun 
Samherjamálsins í samtali við 
Fréttablaðið í gær. Sér í lagi þótti 
honum lítið koma til hugmynda 
um að Samherjamálið sé ekki litið 
alvarlegum augum þar í landi. Íbúa 
Namibíu segir hann hafa liðið veru-
legan efnahagslegan skaða af mútu-
greiðslum sem embættismenn þáðu 
frá Samherja í skiptum fyrir aðgang 
að fiskimiðum ríkisins.

„Það er einfeldningslegt og hrein-
lega barnalegt að halda að stærsta 
hneykslismálið sem hefur dunið á 
ströndum landsins okkar hafi ekki 
vakið reiði. Við erum mjög reið, því 
efnahagsleg tækifæri hafa verið 
hrifsuð frá namibískum almenn-
ingi.“

Venaani er leiðtogi Alþýðulýð-
ræðishreyfingarinnar (e. Popular 
Democratic Movement eða PDM), 
sem er stærsti stjórnarandstöðu-
flokkurinn á namibíska þinginu. 
Flokkurinn er mið-hægrif lokkur 
sem á áheyrnaraðild að Alþjóða-
sambandi lýðræðisf lokka (IDU), 
sem Sjálfstæðisflokkurinn er einnig 
aðili að, eftir því sem fram kemur á 
vef samtakanna. 

Venaani var forsetaframbjóðandi 
PDM í kosningum árið 2019 en lenti í 
þriðja sæti á eftir sitjandi forsetanum 
Hage Geingob úr stjórnarflokknum 
SWAPO og klofningsframbjóðanda 
úr sama f lokki. Þrátt fyrir lélegt 
gengi Venaani í forsetakosningunum 
bætti flokkur hans verulega við sig 
á namibíska þinginu og hlaut eina 
bestu kosningu sína frá því landið 

hlaut sjálfstæði. Flokkurinn er nú 
með 16 af 104 sætum á þinginu.

Í fyrra hvatti Venaani til máls-
höfðunar gegn Samherja til þess að 
sækja bætur fyrir namibíska sjó-
menn sem misstu vinnuna þegar 
fyrirtækið hætti starfsemi í landinu 
vegna málsins. „Okkur er fúlasta 
alvara með því máli. Við viljum að 
fátækum sjómönnum sem misstu 
vinnuna vegna spillingar Samherja 
séu greiddar bætur. Við höfum hvatt 
ríkisstjórnina, sem aðila málsins, til 
að takast á við fyrirtækið til að rétta 
hag þeirra sem hafa liðið fyrir þessa 
taumlausu græðgi og spillingu sem 
hefur fengið að gerjast í landinu 
okkar.“

Venaani segir að gætt sé að rétt-
indum uppljóstrara samkvæmt 
namibískum lögum. Ingvar Júlíus-

son, f jármálastjóri Samherja á 
Kýpur, sagði í eiðsvarinni yfirlýsingu 
til namibískra dómstóla sem birt var 
á þriðjudaginn að hann teldi engar 
líkur á að Jóhannes Stefánsson, upp-
ljóstrari um mútugreiðslur fyrirtæk-
isins í landinu, myndi fara til Nami-
bíu til að bera vitni. Gerði hann það 
ætti hann sjálfur yfir höfði sér hand-
töku og kæru þar í landi. Þetta segir 
Venaani af og frá.

„Við höfum hér lög um vernd upp-
ljóstrara sem myndu taka til hans. 
Við, sem stjórnarandstaða, mynd-
um styðja það og stuðla að því með 
öllum ráðum að [Jóhannes] komi og 
njóti verndar, svo við getum komist 
til botns í málinu. Ég tel heldur ekki 
að ríkisstjórnin myndi kæra hann, 
því án uppljóstrana hans um þetta 
mál hefði ekkert verið gert í því.“ ■

Segir barnalegt að gera lítið úr Samherjamálinu

Venaani og flokkur hans hafa barist fyrir skaðabótum fyrir sjómenn sem misstu vinnuna vegna Samherjamálsins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Möguleikar á ferðalögum opnast á ný með aðstoð sýndarveruleika

Rannsókn á áhrifum sýndarveruleika á vellíðan eldri borgara hófst með fjarheimsókn í þyngdarleysið á Alþjóðlegu geimstöðina, af elliheimilinu John Knox 
Village í Flórída. Þetta var fyrsta skrefið í rannsókninni sem er unnin í samstarfi við prófessora í Stanford-háskóla og geta 1.200 íbúar elliheimilisins átt von á 
hinum ýmsu ferðalögum og upplifunum á næstu vikum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Við viljum að fátækum 
sjómönnum sem 
misstu vinnuna vegna 
spillingar Samherja 
séu greiddar bætur.

McHenry 
Venaani.

kristinnpall@frettabladid.is

ÞÝSKALAND Dýraverndunarsam-
tökin Rehkitzrettung Brandenburg 
notuðust við dróna og hitamynda-
vélar til að bjarga ungum dádýrum 
við Berlín í vikunni. Með því er 
reynt að koma í veg fyrir að ung 
dádýr sem leita skjóls á ökrum 
lendi í klóm landbúnaðartækja, sem 
veldur þeim sársaukafullum dauða.

Á heimasíðu samtakanna kemur 
fram að ung dádýr kunna ekki að 
bregðast við í tæka tíð þegar slíkar 
vélar koma, þess í stað krjúpa þau 
og verða fyrir vélinni. Með notkun 
hitamyndavéla og dróna tekst að 
fjarlægja dádýrin í tæka tíð til þess 
að bóndinn gæti plægt akurinn. ■

Nota dróna til að 
bjarga dádýrum

Dádýrin eru skiljanlega skelkuð en 
með þessu tekst að bjarga þeim.

arnartomas@frettabladid.is

BRETLAND Aðildarríki ESB sam-
þykktu í gær að bæta Japan við lista 
af löndum utan sambandsins þaðan 
sem ónauðsynleg ferðalög verða 
leyfð. Ísland, Liechtenstein, Noregur 
og Sviss eru undanskilin listanum.

Ríkjum ESB hefur verið ráðlagt 
að af létta smám saman ferðatak-
mörkunum á sjö ríkjum sem þegar 
eru á listanum, Ástralíu, Ísrael, 
Nýja-Sjálandi, Rúanda, Singapúr, 
Suður-Kóreu og Taílandi. Þrátt fyrir 
að Bretland hafi verið innan við-
miða fyrir listann, var ákveðið að 
bíða með að bæta því við, þar sem 
vaxandi áhyggjur eru af af brigði 
veirunnar sem fyrst greindist á Ind-
landi. Staðan verður metin aftur um 
miðjan júní til að sjá hvort Bretland 
eigi heima á listanum. ■

Japan kemst 
á lista ESB en 
Bretland ekki

Staðan í Bretlandi verður aftur 
metin í júní.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

kristinnhaukur@frettabladid.is

ÍSRAEL Tólf ára valdatíð forsætisráð-
herrans Benjamin Netanyahu, for-
manns Likud bandalagsins, er lokið 
eftir að Yair Lapid, leiðtogi miðju-
flokksins Yesh Atid náði að mynda 
nýja stjórn í gærkvöldi. Lapid til-
kynnti þetta í gærkvöldi, aðeins 
nokkrum mínútum áður en frestur 
rann út til að mynda nýja stjórn.

Stjórnin nær frá vinstri til hægri 
og mun hinn hægri sinnaði Naftali 
Bennett, leiðtogi Yamina flokksins 
taka við embætti forsætisráðherra. 
Lapid mun hins vegar taka við emb-
ættinu af Bennett síðar á kjörtíma-
bilinu. ■

Stjórn Benjamin 
Netanyahu fallin
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Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
VÖRUM DAGANA 3. - 9. JÚNÍ

CAPTURE TOTALE
SUPER POTENT SERUMS

BESTA3 TOTAL AGE-DEFYING AND ANTI-FATIGUE EFFEDT EYE SERUM
FANGAÐU FULLAN MÁTT AUGNA ÞINNA MEÐ ENDURMÓTUÐU SVÆÐI UPP AÐ AUGABRÚNUM.

SLÉTTARA, STINNARA OG MEIRA LJÓMANDI AUGNSVÆÐI.

92%1

INNIHALDSEFNA ERU AF NÁTTÚRULEGUM 
UPPRUNA Í AÐALHLUTVERKI HIN 

ENDURLÍFGANDI LONGOZA

1Amount calculated based on the ISO 16128-1 and ISO 16128-2 standard. Water percentage included. 2Clinical assessment by dermatologist on 93 women during 4 weeks & modeling of perceived age. 3At Dior. 
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helgivifill@frettabladid.is

Tekjur 66°Norður drógust saman 
um tólf prósent á milli ára og námu 
fjórum milljörðum króna árið 2020. 
Samdrátturinn skýrist einkum af 
færri ferðamönnum vegna Covid-19 
farsóttarinnar. Tap fyrir skatta nam 
241 milljón í fyrra, samanborið við 
219 milljóna króna tap árið áður.

„Árið 2020 var ár óvissunnar,“ 
segir Helgi Rúnar Óskarsson, for-
stjóri fyrirtækisins, í samtali við 
Fréttablaðið. „Við urðum fyrir 
miklu höggi – sérstaklega í upp-
hafi en svo náðum við að snúa vörn 
í sókn. Það fór að birta til í rekstr-
inum eftir maí,“ segir hann og nefnir 
að fyrst Íslendingar hafi ekki getað 
mætt í ræktina hafi þeir stundað 
útivist af kappi.

Helgi Rúnar segir að fyrirtækið 
hafi notið góðs af því í heimsfar-
aldrinum að hafa fjárfest árið áður 

og í fyrra í tæknilausnum til að efla 
vefsölu. „Ný vefsíða fór í loftið í sept-
ember í fyrra og það hjálpaði mikið 
á seinni hluta ársins. Netsalan er að 
sækja í sig veðrið og fer að verða í 

kringum 15 prósent af veltu.“
66°Norður varð að loka tveimur 

verslunum í Kaupmannahöfn í 
fyrra, vegna þess að einungis mat-
vöruverslanir og apótek máttu hafa 
opið um skeið í faraldrinum. Önnur 
verslunin opnaði um síðustu ára-
mót og verslunin á Strikinu verður 
opnuð að nýju innan skamms. 
Helgi Rúnar segir að búist hafi verið 
við að netsalan í Danmörku myndi 
„dala“ þegar verslanir opnuðu að 
nýju, en það hafi ekki verið raunin.

Fram hefur komið að banda-
rískur f járfestingasjóður sem á 
tískuhúsið Chanel, fjárfesti í tæp-
lega helmingshlut í 66°Norður árið 
2018. Hlutafjáraukningin gerði það 
að verkum að íslenska fyrirtækið 
var fjárhagslega sterkt við lok árs 
2020. Eiginfjárhlutfallið var 43 pró-
sent og eigið fé 2,7 milljarðar. „Það 
var ákveðin lukka að hafa stigið 
það skref,“ segir Helgi Rúnar. n

Tekjur 66°Norður minnka um 12%

Helgi Rúnar Garðarsson og Bjarney 
Harðardóttur eru á meðal eigenda. 

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

hordur@frettabladid.is 

Almenningi verður gert kleift að 
kaupa hlutabréf í Íslandsbanka fyrir 
50 þúsund krónur í hlutafjárútboði 
bankans sem hefst í næstu viku. 
Lágmarksfjárhæðin sem almennir 
fjárfestar munu geta skráð sig fyrir 
er nokkuð lægri en hefur jafnan 
tíðkast í almennum útboðum félaga 
sem hafa verið skráð í Kauphöllina.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins er áformað að í svonefndri til-
boðsbók A, sem er ætluð almennum 
fjárfestum, verði tekið við tilboðum 
frá 50 þúsund krónum upp í allt að 
75 milljónir. Hámarksfjárhæðin er 
sömuleiðis talsvert hærri en hefur 
verið reyndin í slíkum útboðum 
og ætti fyrirkomulagið að þýða að 
almennum fjárfestum verði úthlutað 
stærri hlut en ella í samanburði við 
það sem fellur í skaut fagfjárfesta.

Í hlutafjárútboði Síldarvinnsl-
unnar, sem lauk um miðjan síðasta 
mánuð, gátu almennir fjárfestar 

skráð sig fyrir hlutum að fjárhæð á 
bilinu 100 þúsund upp í 20 milljónir. 
Sama fyrirkomulag var við útboð 
Icelandair síðasta haust, þar sem 
hluthöfum fjölgaði úr 4 þúsund í 
rúmlega 11 þúsund, en þar var ákveð-
ið á lokametrunum að lækka þá fjár-
hæð sem almenningur gæti keypt 
fyrir úr 250 þúsund í 100 þúsund.

Ekki liggur enn fyrir á hvaða 
verðbili hlutir í Íslandsbanka verða 
seldir í útboðinu en ríkið, eigandi alls 
hlutafjár í bankanum, áformar að 
selja á bilinu 23 til 35 prósenta hlut.

Áætlað er að skráningarlýsing og 
fjárfestakynning verði birt næsta 
mánudag. Í kjölfarið hefjist öf lun 
áskrifta frá fjárfestum og að útboðið 
standi yfir til 16. júní. Þá er ráðgert, 
samkvæmt heimildum Markaðarins, 
að fyrsti viðskiptadagur með hluta-
bréf Íslandsbanka í Kauphöllinni 
verði þriðjudaginn 22. júní.

Í þessari viku standa yfir fundir 
söluráðgjafa með fjárfestum, en við-
brögð þeirra á fundunum verða á 
meðal þess sem litið verður til þegar 
Bankasýsla ríkisins ákvarðar verðbil 
og stærð útboðsins. Afar sennilegt 
er talið að gengið verði á bilinu um 
0,8 til tæplega 0,9 miðað við eigið fé 
bankans, sem þýðir að markaðsvirði 
hans sé um 148 til 167 milljarðar. n

Fólk geti keypt 
fyrir 50 þúsund 

75
Hámarksfjárhæðin í 
tilboðsbók almennra 
fjárfesta er 75 milljónir.

Útgerðarfélag Reykjavíkur, 
stærsti hluthafi Brims, hefur 
skuldbundið sig til að vera 
stór kjölfestufjárfestir í 
sjóðnum. Lögð verður áhersla 
á vaxtatækifæri í bland við 
þroskaðri fjárfestingar, ásamt 
því að líta meðal annars 
til þess hvernig bæta megi 
nýtingu orku og hráefnis.

hordur@frettabladid.is 

Sjóðastýringafyrirtækið Íslands-
sjóðir, dótturfélag Íslandsbanka, 
og Útgerðarfélag Reykjavíkur (ÚR), 
sem er ráðandi hluthafi í Brimi, hafa 
skrifað undir viljayfirlýsingu um 
stofnun 10 milljarða króna sjóðs 
sem mun sérhæfa sig í fjárfestingum 
í sjávarútvegi og haftengdri starf-
semi.

Útgerðarfélag Reykjavíkur, sem er 
í meirihlutaeigu Guðmundar Krist-
jánssonar, forstjóra Brims, hefur 
skuldbundið sig til að vera stór kjöl-
festufjárfestir í sjóðnum en Íslands-
sjóðir munu sjá um stýringu hans.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Íslandssjóðum verður lögð áhersla á 
vaxtatækifæri í bland við þroskaðri 
fjárfestingar, ásamt því að líta til 
sjálfbærrar þróunar í sjávarútvegi, 
meðal annars með bættri nýtingu 
orku og hráefnis.

Kjartan Smári Höskuldsson, 
framkvæmdastjóri Íslandssjóða, 
segir að það séu að verða ákveðin 
vatnaskil hjá mörgum sjávarút-
vegsfyrirtækjum sem hafi hingað 
til verið lokuð fjárfestum.

„Við höfum nú gengið til sam-
starfs við eitt fremsta sjávarútvegs-
fyrirtæki landsins til að nýta þau 
tækifæri sem við sjáum í fjárfest-
ingum í sjávarútvegi, til að mynda 
í tækni- og þekkingarfyrirtækjum 
tengdum greininni, fiskeldi og full-
vinnslu afurða. Það er von okkar að 
sjóðurinn muni þannig stuðla að 
frekari vexti í þessari undirstöðu-
atvinnugrein.“

Runólfur Viðar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri ÚR, segir að 
samstarf við Íslandssjóði, sem eru 
með eignir í stýringu að fjárhæð 
samtals um 350 milljarða króna, 
um uppbyggingu og rekstur fjár-
festingasjóðs nýti vel sérþekk-
ingu starfsfólks útgerðarfélagsins í 
sjávarútvegi við frekari verðmæta-
sköpun.

„Þá um leið,“ útskýrir Runólfur, 
„deilum við með öðrum fjárfestum 
áhættunni sem því fylgir og upp-
skerunni þegar að henni kemur. 

Með fjárfestingum í Brimi hefur 
ÚR komið að uppbyggingu eins 
öf lugasta sjávarútvegsfyrirtækis 
landsins en við teljum að tækifærin 
í greininni liggi víðar. Við ætlum að 
halda áfram að taka þátt í frekari 
þróun og uppbyggingu í sjávarút-
vegi og tengdri starfsemi í gegnum 
samstarf okkar við Íslandssjóði.“

Virðið gæti aukist um 85%
Í skýrslu sem sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra kynnti í 
síðasta mánuði um stöðu og horfur 
í atvinnugreininni, kom fram að 
gert væri ráð fyrir því að útf lutn-
ingsverðmæti í sjávarútvegi ættu 
eftir að aukast mikið á næstu árum. 
Þannig var samanlagt virði fram-
leiðslu sjávarútvegs, fiskeldis og 
tengdra greina um 332 milljarðar 
árið 2019, en skýrsluhöfundar telja 
að virði framleiðslunnar gæti orðið 
615 milljarðar króna árið 2030. Árið 
2030 hefði virði framleiðslunnar 
þannig aukist um 85 prósent frá 
árinu 2019.

Útgerðarfélag Reykjavíkur hefur 
fjárfest í aflaheimildum og ýmsum 
sjávarútvegsfyrirtækjum hér á 
landi og á Grænlandi. Eignir félags-

ins stóðu í 430 milljónum evra, 
jafnvirði um 64 milljarða íslenskra 
króna í árslok 2020, og er eiginfjár-
hlutfall ÚR um 57 prósent.

Rekstur ÚR er í dag einkum þrí-
þættur. Í fyrsta lagi er útgerðar-
félagið hefðbundið, sérhæft sjávar-
útvegsfyrirtæki, sérhæft í rekstri 
frystitogara. Þá er félagið sem fyrr 
segir stærsti hluthafinn í Brimi, 
annars af tveimur útgerðarfyrir-
tækjum sem eru skráð á hluta-
bréfamarkað á Íslandi, og í þriðja 
lagi vinnur ÚR að nýsköpun og 
vöruþróun í sjávarútvegi í gegnum 
dótturfélagið ÚR Innovation, sem 
var stofnað í fyrra.

Í samtali við Markaðinn af því 
tilefni sagði Runólfur, sem er jafn-
framt framkvæmdastjóri ÚR Inno-
vation, að horft yrði til fjárfestinga 
í bláa hagkerfinu og því græna. Bláa 
hagkerfið tengist hafinu og það 
græna umhverfismálum.

„Fjárfestingar í bláa hagkerfinu 
munu snúa annars vegar að líf-
tækni og skyldum greinum og hins 
vegar verður horft til fjárfestinga í 
miðsjávarfiskveiðum, eða veiðum 
á tegundum á borð við kríli og 
smokkfisktegundir,“ sagði hann.n

Íslandssjóðir og ÚR að koma á fót 
tíu milljarða sjávarútvegssjóði

Brynjólfur Stefánsson, forstöðumaður sérhæfðra verkefna hjá Íslandssjóðum, Kristrún Auður Viðarsdóttir, fjárfest-
ingastjóri hjá Íslandssjóðum, Kjartan Smári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða, Runólfur Viðar Guð-
mundsson framkvæmdastjóri ÚR, og Jónas Engilbertsson frá ÚR.   MYND/AÐSEND

Það eru að verða 
ákveðin vatnaskil hjá 
mörgum sjávarútvegs-
fyrirtækjum sem hafa 
hingað til verið lokuð 
fjárfestum. 

Kjartan Smári 
Höskuldsson, 
framkvæmda-
stjóri Íslands-
sjóða.

MARKAÐURINN 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR
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Nauta Rib Eye 
2x250 gr

3.499KR/PK
ÁÐUR: 4.998 KR/PK

D-3 Vítamín
60 töflur - Guli Miðinn

833KR/STK
ÁÐUR: 1.389 KR/STK

Bleikjuflök með roði
Sjávarkistan

1.199KR/KG
ÁÐUR: 2.398 KR/KG

Grill-tvenna
Lamba mjöðm og 
nauta rumpsteik

2.449KR/KG
ÁÐUR: 3.499 KR/KG

Súrdeigs kornbrauð
425 gr

422KR/STK
ÁÐUR: 649 KR/STK

EITTHVAÐ FYRIR ALLA 
Í VERSLUNUM NETTÓ!

GRÍSAKÓTILETTUR

TILBOÐ GILDA 3. -- 6. JÚNÍ

MEÐ KRYDDSMJÖRI

50%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

35%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

32%
AFSLÁTTUR

Mini borgarar
8x30 gr m/brauði

1.049KR/PK
ÁÐUR: 1.399 KR/PK

25%
AFSLÁTTUR

Heilsuvara 
vikunnar!

1.155KR/KG

ÁÐUR: 1.699 KR/KG

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Lægra verð – léttari innkaup

FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ  
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign

Þú getur notað appið í öllum 
Nettó verslunum

STEINALDINDAGAR Í NETTÓ!
Ferskjur
Nektarínur
Plómur
Apríkósur



Það var mikið heillaspor þegar Hornstrandir voru gerð-
ar að friðlandi árið 1975, ákvörðun sem allir Íslendingar 
geta verið stoltir af, enda náttúran einstök á heimsvísu 
og svæðið vinsælt til útivistar. Óvíða í Evrópu er hægt 
að komast í slíka nálægð við náttúruna enda ekkert 
sem rýfur kyrrðina nema fuglar og óvenjuspök tófa. 
Á þessu 581 ferkílómetra friðlandi kannast f lestir við 
Hornvík, Hornbjarg og Kálfatinda en einnig eru Hæla-
víkurbjarg, Hlöðuvík og Aðalvík vinsælir viðkomu-
staðir göngufólks. Víkurnar og firðirnir á austanverðum 
Hornströndum eru þó ekki síður tilkomumiklar, eins og 
Smiðjuvík, Furufjörður og Þaralátursfjörður. Skammt 
frá lúrir nyrsti jökull Íslands, Drangajökull, en síðan er 
í víkunum og fjörðunum fjöldi fossa og steypast þeir 
tilkomumestu ofan í sjó. Einn slíkur verður á leið göngu-
fólks í grösugu dalverpi sem heitir Drífandisdalur. Í 
honum er tær bergvatnsá, Drífandisdalsá, sem fellur í 
sjó fram af þverhníptri bjargbrún. Heitir fossinn Dríf-
andi og þótt ekki teljist hann til frægustu fossa landsins 
þá er hann sannkallað hnossgæti, líkt og umhverfið allt. 
Ofar í dalnum eru síðan minni fossar með árbökkum 
sem skreyttir eru hvönn. Þeir sem lausir eru við loft-
hræðslu geta fikrað sig út á steinklöpp Drífanda og 
fylgst með vatninu steypast 50 m fram af þverhnípinu. 
Fara verður varlega því klöppin getur verið sleip og í 
henni er sprunga! Síðan er haldið upp hlíðarnar vestan 
Smiðjuvíkurbjargs og þannig horft yfir Drífanda og 
samnefndan dal úr fjarlægð.

Einfaldast er að komast í Drífandisdal frá Hornbjargs-
vita en þar rekur Ferðafélag Íslands vel búinn skála. Þar 
er boðið upp á svefnpokagistingu, en frábært tjaldstæði 
við snarbratta sjávarhamra freistar margra. Yfir hásum-
arið má komast í vitann á báti frá Norðurfirði á Strönd-
um, Ísafirði eða Bolungarvík. Annar valkostur er viku-
löng ganga með allt á bakinu frá Ófeigsfirði, en einnig 
má hefja nokkurra daga göngu úr Jökulfjörðum, t.d. frá 
Hesteyri eða Veiðileysufirði. Gangan frá Hornbjargsvita 
að Drífanda tekur hins vegar aðeins hálfan dag báðar 
leiðir og hentar jafnt ungum sem öldnum. Fyrir þá sem 
vilja lengri göngu er tilvalið að kíkja einnig í Smiðjuvík 
en þar var búið fram til 1933. Næstu daga má síðan nýta 
í fleiri dagsgöngur frá Hornbjargsvita, t.d. yfir í Hornvík, 
upp á Kálfatinda og út að Hælavíkurbjargi. n

Fossahnoss á 
Hornströndum

Drífandi er tvímælalaust á meðal tilkomumestu fossa landsins og umhverfið einstakt.   MYND/SIGRÚN HALLA 

Ofan Drífanda eru fallegir fossar. MYND/TG

Drífandi er tilkomumikill séður úr austri.  Hornbjargsviti með skála FÍ liggur 8 km norðvestar. MYND/TG

Ólafur Már 
Björnsson,

augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson,

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi

FÓKUS Á HJARTA LANDSINS 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR
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Mammut Light Pump Mat
Létt og fyrirferðalítil dýna

22.995,- 18.396,-

Mammut  Cargon 90L
Frábær í ferðalögin

22.995,- 18.396,-

Mammmut Ducan High
Léttir herraskór. Gore-Tex

37.995,- 30.396,-

Mammut Ducan 24W
Frábær dömupoki í dagsferðir

23.995,- 19.196,-

Mammut Nordwand Light
Vatnsheldur herrajakki

53.995,- 43.196,-

Mammut Convey Tour HS 
Vatnsheldur dömujakki

37.995,- 30.396,-

Mammut Kento Guide High 
Hálfstífir dömuskór. Gore-Tex

48.995,- 39.196,-

Mammut Nordic OTI 3
Fíbersvefnpoki í ferðalögin

27.995,- 22.396,-

MAMMUT
dagar

3.-5. júní

20% afsláttur af öllum MAMMUT vörum



Skæruliða-
deildin 

sjálf hefur 
síðan kall-
að yfir sig 
ævarandi 
skömm 

með störf-
um sínum.
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n Halldór

n Frá degi til dags

Við 
verðum að 
draga línu 
í sandinn 
og hafna 

alfarið frek-
ari einka-
væðingu í 

heilbrigðis-
kerfinu.

Rétt eins og íslenska heilbrigðiskerfið varði lands-
menn í heimsfaraldrinum sem nú virðist loks á 
undanhaldi, er almenningur tilbúinn að standa vörð 
um heilbrigðiskerfið sem hefur reynst okkur svo vel. 
Ný skoðanakönnun sýnir svo ekki verður um villst 
að mikill meirihluti landsmanna vill heilbrigðiskerfi 
sem rekið er af hinu opinbera fyrir skattfé okkar 
allra og hafnar aukinni einkavæðingu í heilbrigðis-
kerfinu.

BSRB hefur í gegnum tíðina látið gera reglulegar 
skoðanakannanir á afstöðu almennings til heil-
brigðiskerfisins með Rúnari Vilhjálmssyni pró-
fessor. Niðurstöðurnar úr nýjustu könnuninni voru 
gerðar opinberar fyrir viku og eru afgerandi. Átta 
af hverjum tíu landsmönnum vilja að það sé fyrst 
og fremst hið opinbera sem reki sjúkrahúsin, sjö af 
tíu vilja heilsugæsluna í opinberum rekstri og sex af 
tíu eru þeirrar skoðunar þegar kemur að hjúkrunar-
heimilum. Aðeins örlítið hlutfall, vel innan við fimm 
prósent, vill að þessi starfsemi sé fyrst og fremst á 
hendi einkaaðila.

Við vitum hvað við höfum í opinberu heilbrigðis-
kerfi og sporin hræða hjá þeim þjóðum sem gengið 
hafa lengra í einkavæðingu. Þrátt fyrir eindreginn 
þjóðarvilja er mikill þrýstingur á stjórnvöld að 
einkavæða meira. Síðasta dæmið um slíka einka-
væðingu í óþökk almennings er yfirfærsla öldrunar-
þjónustu á Akureyri til einkaaðila sem á að spara 
peninga með einhverjum óskiljanlegum hætti sem 
enginn hefur getað útskýrt.

Við verðum að draga línu í sandinn og hafna 
alfarið frekari einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. 
Einkaframkvæmd er ekki töfraorð sem lækkar 
kostnað. Eins og Rúnar Vilhjálmsson prófessor benti 
á í erindi á opnum fundi BSRB eykur einkafram-
kvæmd almennt kostnað vegna kostnaðarliða á 
borð við stjórnunarkostnað, arðgreiðslur og aukins 
kostnaðar eftirlitsaðila.

Í stað þess að íhuga frekari einkavæðingu í heil-
brigðiskerfinu eigum við að hlusta á vilja landsmanna, 
efla opinbera heilbrigðiskerfið og draga úr þeirri einka-
væðingu sem þegar er orðin allt of mikil. n

Látum þjóðina ráða 

Sonja Ýr  
Þorbergsdóttir
formaður BSRB

Það er heiðarlegt af mönnum að biðjast 
afsökunar verði þeim á. Slík afsökunar-
beiðni þarf þó að vera einlæg, eigi að vera 
hægt að taka mark á henni. Afsökunar-
beiðni sem Samherji sendi frá sér á dög-

unum var ekki á þann veg. Þar var enn á ný mjálmað 
um að umfjöllun fjölmiðla um fyrirtækið hefði verið 
„einhliða, ósanngjörn og ekki alltaf byggð á stað-
reyndum“. Með semingi baðst Samherji þó afsökunar 
á framgöngu sinni, en tókst að gera það þannig að 
engrar iðrunar var vart í yfirlýsingunni. Samt segir 
Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, að 
hún hafi fallið í góðan jarðveg. Hann hlýtur að eiga 
við að innanhúss hafi hún þótt vel lukkuð. Svo að 
segja engum öðrum finnst það.

Ef forsvarsmenn Samherja væru fullir iðrunar 
vegna framgöngu sinnar gegn fjölmiðlum og fjöl-
miðlafólki, hefðu þeir ákveðið að snúa snarlega við 
blaðinu og svara óhikað öllum þeim mjög svo alvar-
legu ásökunum um lögbrot sem bornar hafa verið 
á fyrirtækið. Einnig hefðu þeir samstundis kastað 
skæruliðadeildinni á dyr og sent frá sér yfirlýsingu 
um að alls ómögulegt væri að leggja blessun sína yfir 
gjörðir sem væru ólíðandi. Í staðinn hafa forsvars-
menn fyrirtækisins ákveðið að halda í vinnu fólki 
sem hefur njósnað blygðunarlaust um einstaklinga 
og reynt með öllum ráðum að hafa af þeim æruna og 
hræða þá um leið. Þessi vinna skæruliðadeildarinnar 
hefur átt sinn þátt í að eyðileggja orðspor Samherja, 
sem var reyndar stórskaddað fyrir. Skæruliðadeildin 
sjálf hefur síðan kallað yfir sig ævarandi skömm með 
störfum sínum.

Á nokkurn veginn sama tíma og Samherji sagði 
„afsakið“ án þess að meina það, var opinberað að 
lögmaður Samherja hefði sent bréf til menntamála-
ráðherra, Lilju Alfreðsdóttur. Þar var þess krafist að 
hún útskýrði í smáatriðum hvað hún hefði átt við 
þegar hún sagði á Alþingi að fyrirtækið hefði gengið 
of langt í viðbrögðum sínum við fréttaflutningi í 
Namibíumálinu. Þessi bréfasending er ótrúlega 
óskammfeilin. Hrokinn opinberaðist síðan frekar 
í því að menntamálaráðherra var gefin vika til að 
svara bréfinu. Ekki er ljóst hvers vegna Samherji telur 
sig hafa sérstaka lögsögu yfir menntamálaráðherra. 
Ætli þar sé ekki bara krónísk frekja og yfirgangssemi 
á ferð?

Hinn mæti stjórnmálafræðiprófessor Ólafur Þ. 
Harðarson sagði á dögunum „að framganga Sam-
herja hafi aukið verulega líkurnar á því að sjávarút-
vegsmálin verði eitt af helstu kosningamálunum í 
haust“. Þetta eru heldur vondar fréttir fyrir Sjálfstæð-
isf lokkinn, en þar á bæ hefur lítið borið á gagnrýni á 
framgöngu Samherja, miklu frekar er eins og menn 
leggi sig fram um að afsaka hana eða fara þægilegu 
leiðina og leiða hana hjá sér.

Það hlýtur að vera skylda stjórnmálaflokka að 
setja sjávarútvegsmálin á dagskrá í kosningabarátt-
unni. Um leið verður ekki hjá því komist að taka 
siðferðilega afstöðu til forkastanlegrar framgöngu 
Samherja, en ekki þegja hana í hel. Nokkrir f lokkar 
eru líklegri en aðrir til að setja þessi mál á dagskrá, 
enda eru þau mikilvæg, því þau snúast um það í 
hvernig samfélagi við viljum lifa. n

Afsakið

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS

ÍSLENSK HÖNNUN

Útskriftar-
tilboð

SMÁRATORGI  |  KRINGLAN  |  GLERÁRTORGI  |  LINDESIGN.IS

ÍSLENSK HÖNNUN

Útskriftar-
tilboð

kristinnhaukur@frettabladid.is 
toti@frettabladid.is

Maðurinn með kjúklinginn
Ný boðflenna hefur rutt sér til 
rúms í YouTube-dagskrá barna 
á grunnskólaaldri sem sum hafa 
í forundran spurt foreldra sína 
hver „þessi maður með kjúkl-
inginn“ er, sem þau hafa rekist á 
þegar þau reyna í sakleysi sínu 
að fylgjast með ókunnugum 
spila Minecraft og mála sig í 
framan. „Þegar betur er að gáð er 
þarna á ferð Friðjón Friðjónsson 
almannatengill og frambjóðandi 
í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins. 
Nema Friðjón sé að hugsa til 
langrar framtíðar í pólitík má 
því ætla að markhópagreiningin 
hafi eitthvað klikkað að þessu 
sinni.

Jöfnunarsprautur
Bólusetningaröfundin hefur 
fallið í skuggann af öllu víð-
tækari og almennari pirringi 
eftir að bingófyrirkomulag var 
tekið upp við val á árgöngum 
til bólusetninga. Skammur 
fyrirvari og kynjaskipting með 
bleikum og bláum miðum vekur 
takmarkaða ánægju. Þessi 
flumbrugangur vekur jafnvel 
upp efasemdir um hvort landið 
sé eitt bólusetningakjördæmi 
þar sem allt eins má ætla að fólk 
í Reykjavíkurkjördæmunum og 
Suðvestur fái hlutfallslega færri 
eða jafnvel skerta skammta á 
meðan jöfnunarsprautur með 
umframdropum væru á lofti í 
Norðvesturkjördæmi. n

SKOÐUN 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR



Kjósi VG að hefja 
samstarf við einhverja 
af stjórnarandstöðu-
flokkunum, að Mið-

flokknum fráskildum, 
þarf hreyfingin að taka 

upp fyrri stefnu um 
tímabundinn einka-

rétt, því að það er 
sennilega stærsta prin-
sippmál kosninganna.

Ólafur Harðarson prófessor í stjórn-
málafræði sagði eftir umræður leið-
toga stjórnmálaflokka í Silfrinu í 
byrjun vikunnar að Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra réði því 
hvernig ríkisstjórn yrði mynduð að 
kosningum loknum.

Þetta var eðlilega sagt með fyrir-
vara um úrslit kosninga. En margt 
bendir til þess að prófessorinn hafi 
þarna hitt naglann á höfuðið eins og 
sakir standa.

Kosningarnar geta vitaskuld 
breytt þessari mynd.

Nýtt flokkakerfi
Segja má að þessi nýja staða á tafl-
borði stjórnmálanna marki enda-
lok f lokkakerfis tuttugustu aldar.

Framsókn hafði álíka lykilstöðu 
lengst af á síðustu öld. Alþýðu-
flokkurinn og Sjálfstæðisf lokkur-
inn gátu þó við réttar aðstæður 
losað sig úr þeirri pólitísku bónda-
beygju.

Að þessu leyti er staða VG senni-
lega sterkari nú en Framsóknar á 
sínum tíma. Orsakirnar eru marg-
víslegar og eiga rætur í innri og ytri 
aðstæðum.

Landsliðseinvaldur

Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli Ástæðurnar
Helsta ástæðan er sú að VG hefur 
smám saman þróast úr róttækum 
flokki yfir í praktískan valdaflokk. 
Hann er ekki beinlínis á miðjunni 
en verður þar að meðaltali með því 
að vinna ýmist til hægri eða vinstri.

Forysta Sjálfstæðisflokksins bjó 
til aðra helstu ástæðuna með þeirri 
staðhæfingu að pólitískur stöðug-
leiki væri ómöguleiki án VG. Þetta 
er enn þungamiðjan í málflutningi 
hennar fyrir komandi kosningar.

Í þriðja lagi hefur Samfylkingin 
styrkt þessa stöðu VG með því að 
útiloka samstarf við Sjálfstæðis-
flokkinn.

Loks eiga persónulegar vinsældir 
Katrínar Jakobsdóttur hlut að máli. 
Einar og sér hefðu þær þó ekki dugað 
til að koma flokknum í þessa ein-
stöku stöðu.

Í umræðum leiðtoganna kom 
fram að efnahagsmálin og auð-
lindamálin verða fyrirferðarmikil í 
komandi kosningum. Fróðlegt er að 
skoða þau í ljósi þeirrar kenningar að 
formaður VG verði eins konar lands-
liðseinvaldur við val í næstu stjórn.

Efnahagsmálin
Stöðugleiki krónunnar er stærsta 
viðfangsefnið á sviði efnahagsmála. 
Um markmiðið er ekki ágreiningur. 
En tekist er á um tvær leiðir.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur fall-
ist á þá almennt viðurkenndu hag-
fræðikenningu að gjaldeyrishöft 
séu nauðsynleg til að styðja við 
krónuna. Frumvarp um það efni 
liggur nú fyrir Alþingi.

Viðreisn vill halda krónunni en 

í stað hafta leita eftir stöðugleika-
samstarfi við Evrópusambandið 
líkt og Danir gera. Þingsályktun um 
það efni liggur líka fyrir.

Sjálfstæðisflokkurinn er á móti 
öllu frekara samstarfi við Evrópu, 
mest af ótta við að missa atkvæði 
til Miðflokksins. Hann vill fremur 
fórna viðskiptafrelsinu. Forysta VG 
getur lifað með því, þó að í baklandi 
VG séu frjálslyndari viðhorf til Evr-
ópusamstarfs.

Líkurnar á að viðhalda megi sams 
konar viðskiptafrelsi í gjaldeyris-
málum og grannlöndin njóta eru 
því heldur meiri ef VG kýs að hætta 
samstarfinu við Sjálfstæðisf lokk-
inn. Það er ein birtingarmynd nýs 
flokkakerfis.

Auðlindamálin
Í auðlindamálum snýst ágreining-
urinn um það hvort einkaréttur til 
nýtingar á auðlindum í þjóðareign 
eigi að vera tímabundinn.

Sjálfstæðisf lokkurinn og Mið-

flokkurinn vilja að einkarétturinn 
verði áfram ótímabundinn í sjávar-
útvegi en tímabundinn varðandi 
allar aðrar auðlindir.

VG og Framsókn fylgja þeirri 
afstöðu, þvert á stefnu sína, til að 
rugga ekki stjórnarsamstarfinu og 
halda opnum möguleika á fram-
haldi þess.

Afsökunarbeiðni Samherja um 
helgina þjónaði aðallega þeim 
tilgangi að auðvelda Sjálfstæðis-
flokknum að halda samstarfsflokk-
unum í þessari klemmu.

Kjósi VG að hefja samstarf við 
einhverja af stjórnarandstöðuflokk-
unum, að Miðflokknum fráskildum, 
þarf hreyfingin að taka upp fyrri 
stefnu um tímabundinn einkarétt, 
því að það er sennilega stærsta prin-
sippmál kosninganna.

Þverstæðan
Í þessum tveimur stóru málum 
birtist málefnaleg þverstæða miðað 
við fyrri tíma. Í báðum tilvikum eru 

frjálslynd viðhorf líklegri til þess að 
verða ofan á ef VG kýs að vinna með 
öðrum en Sjálfstæðisflokknum.

Samtök atvinnulífsins veita Sjálf-
stæðisflokknum skjól til að velja 
höft fremur en samstarf innan EES-
samningsins um viðskiptafrelsi og 
stöðugan gjaldmiðil. Eigi að síður 
hlýtur það að vera afar erfið pólitísk 
ákvörðun.

Stærstu útvegsfyrirtækin njóta 
einnig stuðnings Samtaka atvinnu-
lífsins til að verja ótímabundinn 
einkarétt á nýtingu fiskveiðiauðlind-
arinnar þvert á meginregluna, sem 
gildir um aðrar auðlindir. Það er líka 
mikið áhættumál fyrir pólitíkina.

Að öllu virtu er auðlindamálið lík-
legast til þess að veikja stöðu lands-
liðseinvaldsins á kjördag. n

Hildur
Sverris

dóttir
3.– 4. sæti í prófkjöri
Sjálfstæðisflokksins

í Reykjavík.

Stjórnmál
skipta máli
„Stjórnmál eiga að standa vörð um 
frelsi fólks og láta yfirvegun og heildar-
hagsmuni ráða ferðinni.“
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Við trúum 
því að 

við slíkar 
kringum-
stæður sé 
betra að 

taka frum-
kvæðið 

og skapa 
þróun í 

stað þess 
að verða 
fórnar-
lömb 

hennar.

Almenn-
ingur á 
Íslandi 

hafnar alls 
ekki því 

kerfi sem 
hann hefur 

búið við 
á Íslandi 
á liðnum 

áratugum.

Næstkomandi laugardag, 5. júní 
verður kosið um sameiningu Skútu-
staðahrepps og Þingeyjarsveitar.

Undanfarnar vikur og mánuði 
hafa verið haldnir fjölmargir íbúa-
fundir til að vinna að og kynna hvað 
í sameiningu felst. Hver eru tæki-
færin og hverjar eru ógnirnar.

Algengasta spurningin á þessum 
fundum er: Til hvers að sameinast? 
Er þetta ekki bara í góðu lagi eins og 
þetta er?

Jú, ef ekkert breytist gæti óbreytt 
ástand alveg gengið, en staðreyndin 
er sú að allt er breytingum háð og 
við lifum nú tíma hraðfara breyt-
inga, samfélagslegra og tæknilegra. 
Við trúum því að við slíkar kring-
umstæður sé betra að taka frum-
kvæðið og skapa þróun í stað þess 
að verða fórnarlömb hennar.

Starfsemi sveitarfélaga gerist 
sífellt f lóknari og kallar á meiri sér-
hæfingu og þekkingu starfsfólks og 
meiri tíma og skuldbindingu kjör-
inna fulltrúa.

Við teljum að með sameiningu 
fái svæðið meira vægi og slagkraft 
gagnvart ríkisvaldinu, sem og í þeim 
samstarfsverkefnum sem sveitar-
félögin eru þátttakendur í. Við 
höfum í raun fundið það nú þegar, 
meðal annars í gegnum Nýsköpun 
í norðri, að þegar við leggjumst 
saman á árarnar náum við betri 
árangri í því að draga fólk, fjármagn 
og þjónustu að svæðinu í heild sinni.

Það er niðurstaða samstarfs-

nefndar um sameiningu að ekki sé 
ástæða til að breyta starfsstöðvum 
leik-, grunn- og tónlistarskóla frá 
því sem nú er. Að því gefnu að sam-
eining verði samþykkt og fjöldi 
barna haldist svipaður. Hins vegar 
gætu skapast tækifæri til að bæta 
stoðþjónustu við skólana og nem-
endur og auka samvinnu nemenda, 
kennara og starfsfólks skólanna 
þriggja. Raunar er það svo að með 
þróun tækninnar í skólastarfi hafa 
opnast nýjar víddir hvað snertir 
skapandi samstarf og kennslufræði-
legar nýjungar. Þá eru margvísleg 
tækifæri til eflingar félags-, íþrótta- 
og menningarstarfs ungmenna 
þessu tengd.

Hvað varðar stjórnsýsluna er gert 
ráð fyrir því að starfsstöðvarnar 
verði tvær, en stjórnsýslan notfæri 
sér stafræna tækni til að færa þjón-
ustuna nær íbúum og auka mögu-
leika þeirra á því að hafa áhrif og 
verða virkari þátttakendur í mótun 
samfélagsins. Eins má gera ráð fyrir 
því að starfsmenn stjórnsýslunnar 
verði ekki eins bundnir stað og 
tíma og nú er. Þetta er eitt af því sem 
Covid hefur dregið fram og skapar 
fjölmörg tækifæri til mótunar fjöl-
skylduvæns vinnuumhverfis.

Nú liggur fyrir Alþingi frumvarp 
um eflingu sveitarstjórnarstigsins. 
Í upphaf legri gerð þess var gert 
ráð fyrir því að lögbinda lágmarks 
íbúafjölda sveitarfélaga. Nú er gert 
ráð fyrir að horfið verði frá þeirri 

Til framtíðar

Helgi Héðinsson
formaður sam-

starfsnefndar og 
oddviti Skútu-
staðahrepps.

Arnór  
Benónýsson

varaformaður 
samstarfsnefndar 

og oddviti Þing-
eyjarsveitar.

Í barnabókunum um Emmu öfug-
snúnu er eiginlega öllu snúið á 
hvolf. Emma reynir að nota bux-
urnar fyrir peysu, ruglar hárið 
þegar hún á að greiða sér og er oft 
pirruð út í litla bróður sinn. Allar 
bækurnar enda samt vel að lokum. 
Óvíst er hins vegar hvar saga BSRB 
og túlkun samtakanna á niður-
stöðum eigin skoðanakönnunar 
endar. Niðurstöðurnar eru tölur 
sem tala skýru máli. Túlkunin 
á þeim er hins vegar oft eins og 
Emma öfugsnúna hefði gert þær 
til þess að snúa eins og venjulega 
öllu á haus. Fjölmiðlar hafa lítinn 
tíma til þess að rýna í gögnin og 
birta gjarnan það sem matreitt er 
fyrir þá. Þess vegna er óhjákvæmi-
legt að koma eftirgreindu á fram-
færi og vonast til þess í leiðinni að 
BSRB haldi áfram að kanna viðhorf 
fólks til heilbrigðismála en hætti að 
rangtúlka niðurstöðurnar til þess 
að skara eld að eigin köku.

BSRB greiddi fyrir 
niðurstöðurnar
BSRB greiðir kostnaðinn fyrir 
þá viðhorfskönnun sem Félags-
vísindastofnun framkvæmdi fyrir 
Rúnar Vilhjálmsson prófessor við 
Háskóla Íslands. Niðurstöðurnar 
kynnti hann og túlkaði á fundi 
þann 26. maí síðastliðinn. BSRB 
hefur auðvitað ríka hagsmuni sem 
stéttarfélag ríkisstarfsmanna af því 
að störf hjá ríkinu séu sem f lest. 
Þannig fjölgar félagsmönnum og 
bandalagið eflist.

Meg ininnt a k f u ndar ins og 
umfjöllun eftir hann varðar skoð-
anir landsmanna á rekstri einka-
sjúkrahúsa. Margir áratugir eru 
síðan Landakotsspítali var eina 
einkarekna sjúkrahúsið í Reykjavík 
og og naut mikillar velvildar rétt 
eins og nunnuspítalarnir í Hafnar-
firði og Stykkishólmi á sínum tíma. 
Sá tími er hins vegar að baki og eng-
inn er að óska eftir afturhvarfi til 
þeirrar fortíðar.

Kolrangar ályktanir dregnar
Helsta ályktun fundarins var að 
íslenskur almenningur sé andvígur 
einkarekstri í heilbrigðiskerfinu. 

Þetta kom fram í framsögunni, 
í umræðum og einnig í kjölfarið 
í fyrirsögnum margra fjölmiðla. 
Staðhæfingin rímar í raun alls ekki 
við niðurstöður skoðanakönnun-
arinnar.

Gögnin eru afdráttarlaus um að 
þetta eigi vissulega við um sjúkra-
húsrekstur en ef aðrir þættir heil-
brigðiskerfisins eru skoðaðir er 
niðurstaðan þveröfug. Það er kjarni 
málsins. Mikil jákvæðni er í garð 
sjálfstæðs reksturs þegar kemur 
að hjúkrunarheimilum, lækna-
stofum, sjúkraþjálfun, tannlækn-
ingum fullorðinna og heilsugæslu. 
Í túlkun sinni á niðurstöðum 
könnunarinnar gerir bandalagið 
þjóðinni upp skoðanir sem hún 
hefur einfaldlega ekki.

Að halda því fram fullum fetum 
að íslenskur almenningur sé á móti 
þeim blandaða rekstri sem við 
búum við í dag og vilji að öll heil-
brigðisþjónusta sé bæði rekin og 
veitt af ríkinu er langt í frá það sem 
könnun Félagsvísindastofnunar og 
Rúnars Vilhjálmssonar leiðir í ljós.

Mikil ánægja með blandaðan 
rekstur í könnunum
Yfir 80% svarenda í könnuninni 
vilja ríkisrekna spítalaþjónustu á 
meðan 17% vilja blandaðan rekstur 
ríkis og einkaaðila. Mun f leiri eru 
hins vegar jákvæðir í garð einka-
rekinna heilsugæslustöðva enda 
röðuðu fjórar einkareknar stöðvar 
sér í efstu fimm sætin í þjónustu-
könnun sem var gerð á heilsugæslu-

stöðvum í fyrra. Í þjónustukönnun 
sem gerð var á nokkrum einka-
reknum læknastöðvum sama ár 
voru viðskiptavinir sérlega ánægðir 
með þjónustu sjálfstætt starfandi 
sérfræðilækna og læknastöðva 
þeirra. Yf ir 98% sögðust mjög 
ánægðir eða frekar ánægðir með 
þjónustuna og 97% að þeir myndu 
leita aftur til sama læknis og sömu 
læknastöðvar þegar þess þyrfti.

Frá 58% upp í 71% hlynnt 
blönduðum- eða einkarekstri
Í könnun BSR B sögðust 58% 
aðspurðra hlynnt því að stærsti 
hluti sérfræðilækna reki sínar 
eigin sjálfstæðu stofur í blönduðu 
kerfi með þjónustu spítalanna. Tæp 
42% vildu hafa reksturinn fyrst og 
fremst hjá hinu opinbera. En hvað 
skyldi það þýða? Hvað þýðir „fyrst 
og fremst hjá hinu opinbera“ þegar 
spurt er hverjir eigi að reka heil-
brigðisþjónustuna? Getur verið að 
einhverjir svarenda séu aðallega að 
meina það að hið opinbera eigi að 
borga fyrir læknisverkin en ekki 
endilega að veita þjónustuna?

Burtséð frá því hvað býr að baki 
tölunum taka þær af öll tvímæli 
um það að verulegur meirihluti 
svarenda styðji eitthvert form af 
sjálfstæðum rekstri læknastofa. 
Að halda þveröfugu fram, og byggja 
það á svörum um spítalaþjónustu, 
eru vægast sagt óvönduð vinnu-
brögð. Svipað eða stærra hlutfall 
vill sjálfstæðan rekstur tannlækn-
inga fullorðinna (tæp 70%), sál-

fræðinga (63%) og sjúkraþjálfara 
(rúm 70%). BSRB og Rúnar Vil-
hjálmsson létu undir höfuð leggj-
ast að ræða þessar niðurstöður og 
fyrir vikið komust þær ekki heldur 
í fréttirnar.

Heilbrigðisþjónustan er enn í 
dag nánast öll fjármögnuð af hinu 
opinbera úr sameiginlegum trygg-
ingasjóði landsmanna. Um þann 
grundvallarþátt hefur þjóðin verið 
algjörlega sammála alla tíð og von-
andi er að hún verði ekki hrakin 
inn í það tvöfalda heilbrigðiskerfi 
sem því miður blasir við ef ekki 
verður tafarlaust gripið í taumana.

Almenningur vill blandað kerfi
Almenningur á Íslandi hafnar alls 
ekki því kerfi sem hann hefur búið 
við á Íslandi á liðnum áratugum. 
Þvert á móti staðfesta alls kyns 
þjónustukannanir mikla ánægju 
með fyrirkomulagið. Upphaf þess 
má rekja allt aftur til ársins 1909. 
Blandað kerfi ríkisrekinnar og 
einkarekinnar heilbrigðisþjónustu 
hefur verið afar farsælt og skilað 
góðu, aðgengilegu, sveigjanlegu, 
öruggu og ódýru kerfi. Sem eina 
af mörgum staðfestingum þess 
má nefna rannsókn sem birtist í 
læknatímaritinu Lancet fyrir um 
tveimur árum en þar tróndi Ísland 
eitt á toppnum varðandi gæði og 
aðgengi að læknisþjónustu. Með 
öðrum orðum – aðgengi að sér-
fræðiþjónustu á Íslandi var það 
besta í heimi og gæðin til viðbótar 
í allra fremstu röð.

Hvers vegna ætti að rífa svoleiðis 
kerfi niður og skipta í eitthvað allt 
annað án nokkurrar faglegrar 
ástæðu? Sérstaklega þegar fyrir-
komulagið er hagkvæmt í öllum 
samanburði og enginn veit hvað 
á að taka við ef það verður lagt af. 
Sjálfmiðaður áhugi BSRB á að fjölga 
félagsmönnum sínum og öfug-
snúnar túlkanir bandalagsins á við-
horfskönnun mega aldrei ráða för í 
vexti og viðgangi heilbrigðiskerfis-
ins okkar sem landsmenn hafa af 
samheldni og metnaði byggt upp 
á löngum tíma. Til viðlíka vitleysu 
hefði ekki einu sinni hún Emma 
öfugsnúna haft hugmyndaflug. n

Emma öfugsnúna

Ragnar Freyr  
Ingvarsson

lyf- og gigtarlækn-
ir, stjórnarmaður 

í Læknafélagi 
Reykjavíkur.

Þórarinn  
Guðnason

lyf- og hjarta-
læknir, formaður 

Læknafélags 
Reykjavíkur.

 Fyrst og fremst Jafnt  Fyrst og fremst
 hið opinbera (blandað kerfi) einkaaðilar
   
Heilsugæsla 67,6% 29,2% 3,3%
Sjúkrahús 81,3% 17,1% 1,6%
Hjúkrunarheimili 58,4% 37,9% 3,8%
Heimahjúkrun 56,9% 38,2% 4,9%
Lýðheilsustarf 49,3% 44,6% 6,1%
Læknastofur 41,9% 48,4% 9,6%
Tannl. barna 59,3% 29,5% 11,2%
Tannl. fullorðinna 40,4% 40,1% 19,5%
Sjúkraþjálfun 28,9% 52,9% 18,2%
Geðheilbr. þjónusta 53,8% 42,9% 3,2%
Sálfræðiþjónusta 37,4% 52,7% 9,9%

✿   Hverjir eiga að reka heilbrigðisþjónustuna?

aðferðafræði en þess í stað teknir 
inn aðrir hvatar og mælikvarðar 
sem þjóni svipuðum tilgangi, enda 
er víðtækur stuðningur við eflingu 
sveitarstjórnarstigsins.

Í þessu átaki til eflingar sveitar-
stjórnarstigsins hefur verið aukið 
verulega það fjármagn sem stendur 
þeim sveitarfélögum sem ákveða að 
sameinast, til boða. Fjármagn til að 
þróa og efla stjórnsýslu og þjónustu 
við íbúa, fjármagn til skuldajöfn-

unar og verkefna sem til framfara 
horfa. Þannig má gera ráð fyrir að 
verði þessi sameining samþykkt fái 
nýtt sveitarfélag um 500 milljónir úr 
þessum sjóði.

Það er ljóst að kosningarnar 5. 
júní eru þessu svæði afar mikil-
vægar. Mikilvægast af öllu er að 
kosningaþátttaka við ákvörðun sem 
þessa sé góð svo niðurstaðan endur-
spegli almennan vilja fólksins. Það 
er jú fólkið sem ræður. n
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Hafðu
það gott

í bústaðnum!



Skautafélag Akureyrar, SA, 
bar sigur úr býtum í öllum 
flokkum á síðasta keppnis-
tímabili í íshokkí. Rúnar Freyr 
Rúnarsson á stóran þátt í 
árangrinum, en hann var að 
ljúka sinni fyrstu leiktíð sem 
þjálfari meistaraflokka félags-
ins.

hjorvaro@frettabladid.is

ÍSHOKKÍ Uppskera tímabilsins hjá 
SA var allir titlar sem í boði voru, 
Íslandsmeistaratitlar í meistara-
f lokkum karla og kvenna, U-18, 
U-16, U-14 a- og b-liða, ásamt báðum 
deildarmeistaratitlunum í meistara-
flokkunum.

Afrekið er algjörlega einstakt og 
er ekki síst eftirtektarvert í ljósi þess 
að allir leikmenn liðanna sem unnu 
titlana eru uppaldir í félaginu sem og 
Rúnar Freyr Rúnarsson, aðalþjálfari 
liðanna.

Eftir langt og strangt keppnis-
tímabil hefur Rúnar Freyr ákveðið 
að hætta störfum hjá SA og mun 
Finninn Sami Petteri Lehtinen snúa 
aftur til Akureyrar og taka við starfi 
hjá félaginu á nýjan leik.

„Það þróaðist þannig síðasta 
sumar að Lehtinen kom ekki til 
baka og við vorum búnir að ráða 
Bandaríkjamann til þess að taka 
við liðunum. Hann kom svo ekki og 
þá var leitað til mín um að taka við 
starfinu tímabundið. Mér fannst ég 
ekki geta sleppt því tækifæri að stýra 
uppeldisfélaginu.

Ég sé alls ekki eftir þeirri ákvörð-
un, en þetta er gríðarlega mikil 
vinna og þar sem ég er í fullu starfi 
auk þess að vera tónlistarmaður 
þá ákvað ég að halda ekki áfram og 
færa keflið í góðar hendur Lehtinen 
á nýjan leik,“ segir Rúnar Freyr.

„Vegna kórónaveirufaraldursins 
var ákveðið að fá ekki erlenda leik-
menn til félagsins á síðustu leiktíð 
og traustið sett á uppalda leikmenn 
bæði hjá karla- og kvennaliðunum.

Það er algerlega frábært að sjá 
uppskeru á góðu yngri flokka starfi 
hérna á Akureyri skila sér með 
þessum ríkulega árangri,“ segir 
þjálfarinn stoltur.

Ætlaði að spila með syninum
„Það var nú alltaf planið hjá mér að 
ná að spila meistaraflokksleik með 
syni mínum, en eftir að hann flutti 
til Svíþjóðar til þess að spila íshokkí 
þar ákvað ég að leggja skautana á 
hilluna og snúa mér að þjálfun,“ 
segir Rúnar Freyr, en auk þess að 
þjálfa hjá SA er hann þjálfari U-20 
og U-18 ára landsliða Íslands.

„Það er mikill uppgangur í íshokkí 
hér heima og f leiri leikmenn sem 
standa upp úr í yngri flokkunum. Þá 
erum við með íshokkíleikmenn sem 
eru um tvítugt sem hafa farið til Sví-
þjóðar í nám á brautum sem bjóða 
upp á íshokkíþjálfun samhliða 
náminu. Það er bara hið besta mál 
og mun vonandi skila sér í öflugra 
landsliði innan tíðar,“ segir hann 
um framhaldið.

Aðspurður um hvort ekki verði 
erfitt að hætta störfum hjá SA á þess-
um tímapunkti segir Rúnar Freyr: 

Gildi félagsins skapa þennan árangur
Íslands-
meistaralið SA 
í kvennaflokki. 
MYND/ÓLAFUR 
ÞORGRÍMSSON

„Jú vissulega, en það er þægilegt að 
vita af því að félagið er í frábærum 
höndum. Mig langar að benda sér-
staklega á hversu frábært starf Sarah 
Smiley hefur unnið hjá okkur, en 
hún er eins konar yfirþjálfari og sér 
um þjálfun yngri flokkanna.

Það er ekki síst henni að þakka 
hversu öfluga leikmenn við eigum 
bæði karla- og kvennamegin. Svo 
hefur skapast rík hefð og góð gildi 
hjá félaginu, sem eiga að mínu mati 
stóran þátt í því hversu vel hefur 
gengið. Hér hjálpast allir að og vinna 

saman að þeim verkefnum sem þarf 
að sinna.

Það er ómetanlegt að eiga jafn 
marga sjálfboðaliða og félagið býr 
að. Þar er mannauður sem er boðinn 
og búinn að verja mörgum klukku-
stundum í hverri viku til þess að 
aðstoða við þau verk sem þarf að 
sinna,“ segir Rúnar Freyr.

Langar að þjálfa áfram
„Hvað mig sjálfan varðar þá hef ég 
áhuga á að vera áfram í starfi hjá 
Íshokkísambandi Íslands, en ég 
fékk ekki að stýra liðunum í neinum 
mótum þar sem þeim var frestað 
vegna faraldursins.

Það verður hins vegar bara að 
koma í ljós hvort minna krafta verði 
óskað hjá sambandinu,“ segir þessi 
sigursæli þjálfari.

Íshokkísamband Íslands breytti 
á dögunum starfi Vladimirs Kolek, 
sem verið hefur landsliðsþjálfari, 
í starf afreksstjóra, sem á að hafa 
heildarsýn yfir íshokkístarfið á 
Íslandi.

Rúnari Frey líst vel á það og hlakk-
ar til að vinna með Kolek, verði af 
samstarfi þeirra í framtíðinni. n

Rúnar Freyr 
tók við starfi 
aðalþjálfara SA 
fyrir tímabilið 
og vann alla titla 
sem í boði voru.  
MYND/ÓLAFUR 
ÞORGRÍMSSON

Það er algerlega frá-
bært að sjá uppskeru á 
góðu yngri flokka 
starfi hérna á Akureyri 
skila sér með þessum 
ríkulegra árangri.

Rúnar Freyr Rúnarsson

hjorvaro@frettabladid.is

HANDBOLTI Hand boltadeild Fram 
hef ur fundið leikmann sem fær það 
verkefni að leysa Steinunni Björns-
dóttur af hólmi.

Steinunn sleit krossband í leik 
með íslenska landsliðinu í mars fyrr 
á þessu ári.

Fram hefur samið við sænska 
leikmanninn Emmu Ols son um að 
leika með liðinu næstu tvö keppnis-
tímabil. Olsson kemur í Safamýrina 
frá sænska liðinu Önn ereds.

Þá tilkynnti Stjarnan í gær að 
félagið hefði fengið örvhentu 
skyttuna Lenu Margréti Valdi-
marsdóttur til liðs við sig frá Fram. 
Lena Margrét hefur allan sinn feril 
leikið í Safamýrinni en færir sig nú 
í Garðabæinn. n

Fram búið að fylla 
skarð Steinunnar 

hjorvaro@frettabladid.is

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Bergrún Ósk 
Aðalsteinsdóttir, FH, hafnaði í 
fjórða sæti í langstökki T37 á Evr-
ópumeistaramóti IPC í Póllandi. 
Lengsta stökk Bergrúnar Óskar 
var 4,11 metrar en sameiginlegt 
Íslandsmet hennar og Matthildar 
Ylfu Þorsteinsdóttur í greininni er 
4,27 metrar.

Patrekur Andrés Axelsson keppti 
ekki í 400 metra hlaupi í gær vegna 
meiðsla. Hann er skráður í 100 
metra hlaup á lokakeppnisdegi.

Patrekur Andrés fór einnig út til 
f lokkunar og nú er ljóst að keppnis-
flokkur T11 verður hans flokkur til 
frambúðar.

Í dag er viðburðaríkur dagur þar 
sem Ingeborg Eide Garðarsdóttir 
og Bergrún Ósk keppa í kúluvarpi. 
Bergrún Ósk hleypur einnig í 200 
metra hlaupi. Stefanía Daney Guð-
mundsdóttir keppir svo í 400 metra 
hlaupi. n

Bergrún einu sæti 
frá verðlaunapalli

Í LOFTINU

REYKJAVÍK SÍÐDEGIS
VIRKA DAGA 16:00-18:30

Sækja frá

SÆKTU NÝJA APPIÐ!

Bergrún Ósk keppir fyrir hönd FH.
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MIÐI!

Þú getur unnið fjórum sinnum!

Finndu fé
og vinndu fé!
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thordisg@frettabladid.is

Þegar íslenskt sumar er hlýtt 
og blítt gefast tækifæri til létt-
ari klæðnaðar, stuttbuxna og 
stuttra pilsa. Mínípilsið sást fyrst 
í enskum búðarglugga hinnar 
goðsagnakenndu tískuverslunar 
Bazaar í Lundúnum árið 1963. Það 
sló strax í gegn, ekki síst á meðal 
yngri kvenna og táningstelpna. Í 
kjölfarið og allan sjöunda ára-
tuginn urðu mínípils hæstmóðins 
og allsráðandi í tískuheiminum, 
en þau þykja marka upphaf ensku 
götutískunnar.

Breska fatahönnuðinum Mary 
Quant er jafnan þökkuð tilurð 
mínípilsins, sem og franska tísku-
hönnuðinum André Courréges. 
Mínípils voru þó auðvitað til áður 
en Mary Quant sigraði tísku-
heiminn með sínu örstutta pilsi 
og má til dæmis nefna dansarann 
Jósefínu Baker sem klæddist 
stuttu pilsi gerðu úr banönum 
á þriðja áratugnum. Konur á 
almannafæri sáust hins vegar ekki 
í mínípilsum fyrr en eftir 1963. 
Áður sáust konur klæðast þeim 
í íþróttum og dansi, svo sem í 
tenniskeppnum og á listskautum, 
en einnig klappstýrur.

Mínípils kallast pils sem eru 
með fald fyrir ofan hné, yfirleitt 
um mitt læri og ekki síðara en tíu 
sentimetrum fyrir neðan rass. 
Eftir því sem árin liðu hækkaði 
faldurinn enn meir og árið 1966 
höfðu sumir hönnuðir fært faldinn 
upp og enn ofar á lærið en þá var 
algengt að klæðast litríkum sokka-
buxum við. n

Tími mínípilsa
Mínípils eru bæði falleg og kvenleg.

Árni Rudolf fyrir framan Fish and Chips-vagninn. Þessi breski þjóðarréttur nýtur mikilla vinsælda jafnt hjá Íslendingum sem og erlendum ferðamönnum. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Á vinsældalista ferðamanna
Árni Rudolf og kona hans, Ásdís Jónsdóttir, reka Fish and Chips-vagninn við Vesturbugt 
við Reykjavíkurhöfn. Þar hefur vagninn fast aðsetur yfir sumarmánuðina og hefur notið 
mikilla vinsælda. Fish and Chips-vagninn er meðal fyrstu matsöluvagna í Reykjavík. 2

Heilbrigð melting er 
grunnur að góðri heilsu

Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is



Íslendingar eru mjög hrifnir af fiski 
og frönskum en fyrir Covid voru 
það þó erlendu ferðamennirnir 
sem streymdu að vagninum. Árni 
segist finna fyrir auknum áhuga 
ferðamanna á ný. Það sé ekki 
síst að þakka góðum umsögnum 
á erlendum vefjum, til dæmis 
YouTube. „Sumir ferðamenn sem 
koma eru með lista yfir matsölu-
staði sem þeir verða að heimsækja 
í Íslandsheimsókninni og við 
erum þar ofarlega á blaði,“ segir 
Árni og bætir við að Íslendingarnir 
komi frekar akandi og taki fisk og 
franskar með sér heim. „Við erum 
með mjög góðar umhverfisvænar 
umbúðir sem henta vel til að grípa 
með sér heim. Maturinn helst 
vel heitur á leiðinni,“ segir hann. 
„Allar umbúðir eru sérmerktar 
okkur. Við leggjum áherslu á 
umhverfisvernd og flokkum allt 
sorp sem fer frá okkur.“

Áhuginn alltaf að aukast
Áhugi Íslendinga hefur verið að 
aukast mjög mikið á svokölluðu 
„street food“, að versla beint við 
matarbíla- eða vagna. „Fish and 
Chips-vagninn hefur fast aðsetur 
við Vesturbugt og þar er hægt að 
ganga að okkur vísum allt frá apríl 
til septemberloka.“

Þetta er sjöunda árið sem Árni 
og fjölskylda hans reka Fish and  
Chips-vagninn. „Það hefur alltaf 
gengið vel hjá okkur, enda leggjum 
við metnað okkar í ferskt gæðahrá-
efni. Fjölskylda konu minnar rekur 
fyrirtækið Fiskkaup, sem gerir út 
þrjá báta. Fiskurinn kemur alltaf 
til okkar nýveiddur og getur ekki 
verið ferskari,“ segir Árni.

Hann viðurkennir að Covid hafi 
vissulega haft áhrif á reksturinn 
þar sem stór hluti viðskiptavina sé 
ferðamenn. „Sem betur fer eigum 
við mjög stóran hóp af Íslending-
um sem koma reglulega til okkar. 
Þess vegna höfum við séð okkur 
fært að hafa opið. Íslendingar eru 
hrifnir af þessum rétti, sérstaklega 
fólk á miðjum aldri. Unglingarnir 
eru hrifnari af pítsum. Það er mjög 

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Árni ásamt 
starfs-
stúlkum sínum 
bíður eftir að 
erlendum ferða-
mönnum fjölgi 
í Reykjavík.  
Fish and Chips-  
vagninn bar 
sigur úr býtum í 
fyrstu götu-
bitakeppninni á 
Íslandi 2019.

Namm, girnilegt. Ferskur fiskur með frönskum og val um góðar sósur. Umbúðirnar eru umhverfisvænar og þægilegt að grípa mat með sér heim. 

merkilegt að yngri Íslendingar 
koma lítið til okkar, en það gera 
hins vegar ungir ferðamenn sem 
eru mjög hrifnir af fiskinum 
okkar. Það eru einmitt þeir sem 
koma með lista yfir matsölu-
staði sem þeir vilja prófa og hafa 
séð umfjöllun um á netinu. Við 
höfum fengið mjög góða umsögn 
á TripAdvisor á hverju ári. Það er 
gaman að sjá að það er að lifna yfir 
bæjarlífinu og ferðamönnum að 
fjölga þessa dagana,“ segir Árni, 
hress í bragði.

Eins og allir vita er fish and chips 
breskur þjóðarréttur og afar vin-
sæll. Í Bretlandi er löng hefð fyrir 
því að fá sér fish and chips á næsta 
pöbb eða veitingastað. „Við hjónin 
kynntumst þessum áhuga í Bret-
landi en við höfum átt mikil við-
skipti þar. Hins vegar get ég nefnt 
að fish and chips var mjög vinsælt 
í Reykjavík á stríðsárunum. Ætli 
sá áhugi hafi ekki komið með 
bresku hermönnunum. Það voru 
allnokkrir staðir sem buðu upp 
á þennan rétt. Síðan lagðist þessi 
áhugi af og Íslendingar borðuðu 
soðna ýsu. Á undanförnum árum 
hefur áhuginn kviknað aftur. Fólki 

finnst það ómissandi að fá djúp-
steiktan fisk og franskar,“ segir 
Árni.

Sérsmíðaður í Bretlandi
„Við hjónin fengum okkur oft 
þennan rétt á ferðum okkar um 
Bretland og því datt okkur í hug 
að gaman væri að setja upp svona 
söluvagn hér á landi. Við sendum 
matreiðslumann á námskeið hjá 
National Federation of Fish Friers, 
en við erum aðili að þeim sam-
tökum sem stofnuð voru árið 1913. 
Samtökin eru með stöðluð vinnu-
brögð og við förum eftir þeim. 
Vagninn sjálfur er smíðaður í 
Bretlandi og sérstaklega hannaður 
fyrir þennan rekstur, með stálinn-
réttingum.

Þorskurinn er sérskorinn fyrir 
okkur og sósurnar eru gerðar sér-
staklega eftir okkar uppskriftum. 
Sósunum er pakkað inn í litlar og 
handhægar dollur. Fólk getur síðan 
valið um bragð. Flestir vilja tartar-
sósu en það hefur færst í aukana 
að beðið sé um remúlaði. Íslenska 
kokteilsósan er síðan alltaf vinsæl 
með frönskunum þótt hún þekkist 
ekki í Bretlandi. Nýlega bættum 

við chilli-mæjó sósu við sem 
margir eru hrifnir af. Yngra fólkið 
vill hafa matinn bragðmikinn,“ 
segir Árni. „Við bjóðum auk þess 
mjög góðar franskar kartöflur sem 
eru þykkari en gerist og gengur.“

„Lykilatriði að góðum mat er 
ferskt og gott hráefni. Við leggjum 
því mikla áherslu á það. Margir 
Bretar sem koma til okkar hafa á 
orði að maturinn okkar sé betri en 
í heimalandi þeirra. Það er frábært 
að fá slíkt hrós, en ég hef bent á að 
fiskurinn hér sé mun betri en sá 
sem fæst í Bretlandi.“

Fiskur úr sjó í maga
Árni segir að Fish and Chips-vagn-
inn sé skemmtileg hliðargrein við 
fiskútgerðina. „Það má segja að við 
fylgjum vörunni úr hlaði og það er 
ánægjulegt að sjá hversu vel henni 
er tekið af viðskiptavinum. Það er 
ótrúlegt að yfir ein milljón manna 
hafi skoðað myndband á YouTube 
þar sem fjallað er um vagninn,“ 
segir hann. „Við erum greinilega 
mjög myndræn því vagninn er 
mikið myndaður.“

Hjónin standa oft vaktina sjálf 
í vagninum, en að auki eru tveir 

starfsmenn sem gætu orðið fleiri í 
sumar þegar ferðamönnum fjölgar 
mikið. „Grandinn hefur verið að 
byggjast upp undanfarin ár og oft 
er líf og fjör í kringum okkur. Fish 
and Chips-vagninn er staðsettur 
á frábærum stað þar sem eru næg 
bílastæði.“ n

Vagninn er opinn alla daga í há-
deginu og aftur frá kl. 18-20. Hægt 
er að fræðast um starfsemina á 
heimasíðunni fishandchipsvagn-
inn.is og einnig á Facebook.

Lykilatriði að 
góðum mat er 

ferskt og gott hráefni. 
Við leggjum því mikla 
áherslu á það. Margir 
Bretar sem koma til 
okkar hafa á orði að 
maturinn okkar sé 
betri en í heimalandi 
þeirra. 
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 Það var frábært að 
vinna með Lond-

ynn og hanna fyrir 
Grammy verðlauna-
hátíðina árið 2020 og er 
það eitt af mínum uppá-
halds mómentum sem 
ég hef upplifað. 
Karen Kice

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn@ 
frettabladid.is

Karen Kice er efnilegur, sjálf-
lærður fatahönnuður sem 
hefur þegar látið til sín taka 
í Bandaríkjunum og vakið 
athygli fyrir sína glæsilegu 
og frumlegu hönnun, þar 
sem hennar listrænu hæfi-
leikar skína í gegn. Hún 
hefur hannað kjóla og flíkur 
á fjölda stjarna vestanhafs 
og fengið lof fyrir.

„Eftir grunnskóla lá leið mín í Fjöl-
brautaskólann í Breiðholti þar sem 
ég tók nokkrar annir en ég fann 
mig ekki í skólanum. Ég var ekki 
með áhuga á neinu sem ég var að 
læra þar, það virtist ekkert fag né 
áfangi heilla mig svo ég fór aðrar 
leiðir.“ Karen hætti í náminu og fór 
út á vinnumarkaðinn og vann fullt 
starf á kaffihúsum ásamt öðrum 
hlutastörfum. „Ég leiði stundum 
hugann að því í dag hvort ég hefði 
fundið mig í fatahönnun í fjölbraut 
en á þessum tíma datt mér aldrei 
í hug að prófa það fag né önnur 
listræn fög. Eina sem ég saumaði í 
grunnskóla var klassískur koddi, 
það var allt og sumt,“ segir Karen 
og bætir því við að hún hafi engu 
að síður alltaf haft áhuga á list.

Fór að leika í Bandaríkjunum
Árið 2013 flutti Karen til Banda-
ríkjanna, nánar tiltekið til Atlanta 
í Georgíu. „Ég byrjaði að leika í 
kvikmyndum og sjónvarpsþáttum 
og var jafnframt módel á nokkrum 
tískusýningum. Sumir myndu 
halda að því fylgdi frægðarljómi og 
gleði, en það var bara ekkert eins 
gaman og ég hélt. Ég var ekkert 
hrifin af því að láta fólk ráðsk-
ast með mig, til að mynda segja 
mér hvernig ég átti að haga mér 
og hvernig ég ætti að líta út. Ég 
fylgdist með hönnuðunum sem 
sáu um að klæða okkur og fannst 
það mjög áhugavert. Þeir voru í 
þægilegum fötum og gátu gert það 
sem þeir vildu. Svo var það sem 
heillaði mig mest. Ég elskaði að sjá 
fötin sem hönnuðirnir hönnuðu og 
hugsaði, ef þeir geta þetta af hverju 
ætti ég ekki að geta þetta?“

Karen fann sig þá loksins í því 
fagi sem hún nýtur sín best í og 
hefur ástríðu fyrir. „Ég fór og 
keypti mér saumavél og lærði sjálf 
að hanna og sauma með því að 
horfa á myndbönd og æfa mig. 
Um það bil ári síðar byrjuðu fjöl-
skyldumeðlimir mínir og vinir 
að sýna f líkunum áhuga sem ég 
var að hanna og sauma. Fólk var 
farið að kaupa kjóla og f leiri f líkur 
hannaðar af mér og eftir þetta 
kviknaði neisti í mér sem logar 
enn.“

Hannar kjóla á stjörnurnar í tónlistarheiminum
Glæsilegur 
klæðnaður 
sem Londynn 
klæðist hér á 
Grammy-verð-
launahátíðinni. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Hannar á stjörnurnar vestanhafs
Í dag er Karen að hanna stórglæsi-
lega glamúr- og galakjóla sem 
fanga augað og hafa vakið verð-
skuldaða athygli. „Ég trúi stundum 
ekki sjálf að ég hafi hannað og 
saumað þá sjálf. Kjólarnir mínir 
eru stoltið mitt, svolítið eins og 
börnin mín. Það er ólýsanleg 
tilfinning og mikill heiður að sjá 
hönnun mína á Grammy verð-
launahátíðinni, Netflix, BET 
verðlaunahátíðinni, tónlistar-
myndböndum, á New York tísku-
vikunni og hreinlega út um allt á 
samfélagsmiðlum.“ 
Karen er meðal annars hönnuður-
inn hennar Londynn b., rappara 
sem vann 3. sætið fyrir Netflix 
þættina Rhythm N. Flow með 
Cardi B.T.I. og Chance The rapper. 
„Það var frábært að vinna með 
Londynn og hanna fyrir Grammy 
verðlaunahátíðina árið 2020 og 
er það eitt af mínum uppáhalds 
mómentum sem ég hef upplifað.“

Karen hefur hannað fyrir fleiri 
þekktar stjörnur eins og Derez Des-
hon, sem er mjög frægur rappari, 
Kissie Lee, söngkonu sem syngur 
oft með Keke Wyatt, sem er ein af 
þeim stóru í stjörnuheiminum, og 
loks má líka nefna Renni Rucci.

Karen hannaði þennan fallega brúðarkjól en það þykir henni mjög gaman.

Það er ákveðin 
áskorun að vera 
frumlegur og 
skapa listaverk, 
segir Karen 
meðal annars .

ekki tískustraumum, ég bý til 
mína tískulínu sjálf og það má 
með sanni segja að fatahönnunin 
sé mitt draumastarf, ég lifi fyrir 
það.“ Karen stefnir að því að opna 
sína eigin verslun á næstu árum 
og langar mikið til að gera meira 
á þessu sviði. „Mig langar mikið 

til að vera með mína eigin tísku-
sýningu á Íslandi einn daginn. 
Það væri æðislegt að sýna fólkinu 
heima hönnunina mína. Svo er 
stefnan að halda áfram að hanna 
fleiri kjóla á stjörnurnar. Ballið er 
bara rétt að byrja,“ segir Karen og 
er spennt fyrir framtíðinni. n

Öðruvísi hönnunarstíll  
– glamúr með keim af götutísku
Karen hefur ávallt haft áhuga á 
list og elskar hún að vera öðruvísi, 
skera sig úr og vekja athygli. „Ég hef 
ávallt verið skapandi og frumleg, 
það sem var í tísku hverju sinni 
náði aldrei athygli minni. Það má 
segja að ég hanni og búi til mína 
eigin tískulínu.“

Þegar Karen er beðin um að lýsa 
hönnunarstíl sínum segir hún að 
það sé glamúr með keim af götu-
tískunni. Innblástur sinn sækir 
Karen víða og segir að hann komi 
frá mörgum stöðum. „Stundum 
vakna ég með hugmyndir og 
stundum kemur innblásturinn yfir 
mig þegar ég byrja að sauma.“

Áttu þér þína uppáhaldsf lík eða 
f líkur sem þú hefur hannað?

„Já, það er hellingur sem er 
uppáhalds hjá mér. Prom og 
brúðarkjólarnir, auk þess sem 
ég elska að hanna flíkur og kjóla 
fyrir tónlistarfólk, það er ákveðin 
áskorun og í lagi að vera frumlegur. 
Að hanna listaverk fyrir listamenn 
er eitt af mínum uppáhaldsverk-
efnum.“

Eigið tískuvörumerki Karenar 
heitir  KICE Collection
Sjálf á Karen líka sína uppáhalds-
hönnuði. „Ég er mjög hrifin af 
Rachael Mills, Zigman og Valdrin 
Sahiti. En þegar kemur að tísku-
vörumerki þá er KICE Collection 
uppáhalds. Ég er ekki mikið fyrir 
merkjavöru, ef mér finnst eitthvað 
flott skiptir það mig engu máli 
hvaða merki það er.“

Þegar kemur að litavali, fylgir þú 
tískustraumunum hverju sinni eða 
áttu þér þína uppáhaldsliti sem 
þér finnst skemmtilegast að vinna 
með?

„Í sannleika sagt þá fylgi ég 

Karen Kice 
er að gera 

góða hluti í 
Bandaríkj-

unum.
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Kópavogur
Barnvænt sveitarfélag

Unnur María, Sigríður og Katla hafa mikinn áhuga á að hafa áhrif þegar kemur að barnvænu samfélagi og eru ánægðar með að Kópavogur hafi tekið þetta skref.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Börnin hafa fengið rödd
Þær Unnur María Agnarsdóttir, Sigríður Lára Ingibjörnsdóttir og Katla Kristinsdóttir sitja allar í ungmennaráði 
Kópavogs. Þær taka virkan þátt í ungmennastarfinu og segja það bæði skemmtilegt og gefandi. 2
Unnur María er elst í hópnum en 
í næstu viku ætlar hún að þreyta 
inntökupróf í læknisfræði við 
Háskóla Íslands. Sigríður Lára og 
Katla eru báðar nemendur á nátt-
úrulíffræðibraut í Verzlunarskóla 
Íslands. Þær koma allar úr grunn-
skólum Kópavogs, Lindaskóla, 
Vatnsendaskóla og Smáraskóla.

Unnur María segir að hver 
grunnskóli velji fulltrúa í ung-
mennaráðið á hverju ári. Tveir 
koma úr Menntaskólanum í 
Kópavogi og síðan koma fulltrúar 
úr öðrum framhaldsskólum með 
lögheimili í bænum. Þær koma 
allar inn sem fulltrúar Molans, 
sem er félagsheimili ungmenna á 

aldrinum 16-25 ára. Unnur María 
er formaður ráðsins. Alls er ráðið 
skipað 15 fulltrúum.

Fara á fund bæjarstjórnar
„Við mætum á ungmennaráðsfund 
einu sinni í mánuði þar sem farið 
er yfir ýmis mál tengd börnum og 
ungmennum í bænum. Tilgangur-

inn er að veita ungu fólki vettvang 
til að koma skoðunum sínum á 
framfæri við rétta aðila. Einnig 
fáum við fyrirlestra og þjálfun, auk 
þess að gæta hagsmuna barna og 
ungmenna í Kópavogi. Við mætum 
síðan á fund með bæjarstjórn og 
förum yfir þau mál sem til okkar 
hafa borist sem geta verið margvís-

leg. Öll málefni tengjast börnum 
og ungmennum í grunnskólum 
bæjarins,“ útskýrir Unnur.

Fagleg fræðsla
„Við skrifum umsagnir um alls 
kyns málefni sem koma á borð 
ráðsins og fáum fræðslu. Til 
dæmis var Borgarlínan kynnt 
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Katla og Unnur 
María sitja 
og Sigríður 
stendur fyrir 
aftan. Að baki 
þeim eru 
krakkar að leik 
á ærslabelg. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Fulltrúar Ungmennaráðs á bæjarstjórnarfundi í Kópavogi. Krakkarnir eru mjög áhugasamir um málefnin. 

Ungmennaráðið er vel skipað.

fyrir okkur um daginn. Auk þess 
fáum við kynningu á heimsmark-
miðum Sameinuðu þjóðanna. 
Utanaðkomandi fagfólk kemur 
þá til okkar með fyrirlestra. Við 
komum með ábendingar varðandi 
innleiðingu Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna og komum með 
tillögur að úrbótum fyrir bæinn,“ 
segja þær.

Innleiðingarferli Barnasáttmál-
ans er búið að vera í gangi frá árinu 
2018, en þá sendum við tvo fulltrúa 
til að vera í stýrihóp sem hafa tekið 
þátt í vinnunni. Í þeim hópi eru 
líka tveir grunnskólanemendur og 
fulltrúar frá bæjarstjórn. Við í Ung-
mennaráðinu getum gert athuga-
semdir við tillögur stýrihópsins og 
höfum því mikil áhrif,“ segir Katla. 
„Við fáum að láta skoðanir okkar í 
ljós sem er afar mikilvægt,“ bætir 
Sigríður við.

Vilja skólasálfræðing
„Á Ungmennaþingi fáum við auk 
þess að heyra frá fulltrúum grunn-
skólans sem hafa ýmislegt fram að 
færa um bætta starfsemi, til dæmis 
að aðgengi að skólasálfræðingi 
verði aukið. Covid hafði vissu-
lega áhrif á andlega líðan margra 
barna.“

Stelpurnar segja að mun meira 
sé gert í sambandi við barnvænt 
sveitarfélag í dag, en var þegar þær 
voru í grunnskóla. Sigríður vill þó 
meina að almennt hafi skólarnir 
staðið sig mjög vel og hennar skóli 
var meðal annars með UNICEF-
ráð. Framfarir á þessu sviði séu þó 
alltaf að verða meiri og aðbúnaður 
betri. „Það er mun meira hugsað 
um að börnum líði vel í skólanum 
en áður. Börnin hafa fengið rödd 
og þau skipta máli. Einnig þau 
börn sem eru með annað móður-
mál en íslensku. Þau þurfa líka 
athygli og aðstoð við hæfi,“ segja 
þær.

Jákvætt að hafa áhrif
Þegar stelpurnar eru spurðar hvort 
þetta sé skemmtilegt verkefni eru 
þær fljótar að svara því játandi. 
Unnur María er búin að vera í 
ráðinu í fimm ár, sem segir sitt. 
„Það er alltaf jákvætt að fá að hafa 
áhrif á samfélagið,“ segir Katla, 

vogi. Þetta er ekki búið, verkefnið 
heldur áfram næstu ár. Í bígerð 
er að halda barnaþing 2022 sem 
verður ætlað yngstu kynslóðinni. 
Kópavogur er annað sveitarfélagið 
sem fær viðurkenningu sem barn-
vænt sveitarfélag, svo það er mjög 
margt að gerast hér. Það má þakka 
öllum þeim sem hafa komið að 
þessu verkefni, ungmennaráði, 
bæjarstjórninni, stýrihópnum, 
sem var sextán manna og skip-
aður börnum og ungmennum. 
Sömuleiðis hefur Anna Elísabet 
Ólafsdóttir stýrt þessu verkefni 
af mikilli fagmennsku, en hún 
stendur jafnframt að uppbyggingu 
á stofnun Geðræktarhúss í bænum 
sem verður opnað í haust. Þá hefur 
Amanda K. Ólafsdóttir, deildar-
stjóri frístundadeildar mennta-
sviðs verið okkur innan handar 
og er rosalega dugleg. Það eru því 
margir sem koma að þessu og það 
er mikið að gerast í Kópavogi.“ n

sem verður áfram í ráðinu á næsta 
ári. Þær vilja þó ekki meina að 
þetta sé pólitík, segjast ekki hafa 
neinn sérstakan áhuga á henni.

Hvað finnst þeim merkilegast við 
starfið?

„Mér finnst skemmtilegast að 
vera þátttakandi í að móta bætt 
umhverfi barna og ungmenna. 
Það skiptir miklu máli að við unga 
fólkið fáum að taka þátt í sam-
félagslegri uppbyggingu þar sem 

við erum nær börnunum í aldri en 
þeir sem eru eldri,“ segir Sigríður.

Vettvangur fyrir skoðanir
Á hverju ári er haldið ungmenna-
þing þar sem nemendur úr öllum 
skólum Kópavogs taka þátt. „Þetta 
hafa verið fjölsóttir viðburðir utan 
í fyrra þegar þingið fór fram á 
netinu vegna Covid. Á ungmenna-
þinginu fengum við fullt af góðum 
tillögum um skólamál, umhverfis-

mál, félagsmál og forvarnir. Síðan 
tókum við þessar tillögur saman 
og fórum með þær á bæjarstjórnar-
fund fyrir viku,“ segja þær.

Eitt af hlutverkum ungmenna-
þings er að skapa ungu fólki 
vettvang og leiðir til að koma 
skoðunum sínum og tillögum á 
framfæri til viðeigandi aðila.

„Innleiðing Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna er mjög 
þarft og gott verkefni hjá Kópa-

 Það skiptir miklu 
máli að við unga 

fólkið fáum að taka þátt 
í samfélagslegri upp-
byggingu þar sem við 
erum nær börnunum í 
aldri en þeir sem eru 
eldri.
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Sundlaugarnar í Kópavogi bjóða upp á 
fyrirmyndaraðstöðu með vatnsrenni
brautum, gufu, heitum og köldum pottum. 
Frítt fyrir yngri en 18 ára og 67 ára og 
eldri.

Opið
virka daga 6:3022:00,
laugardaga og sunnudaga  
8:0020:00
Sundlaug Kópavogs
Borgarholtsbraut 17 19
Salalaug
Versölum 3

kopavogur.is

KOMDU 
Í SUND
Í KÓPAVOGI

Sund fyrir alla



Hjá Kópavogsbæ hefur lengi 
verið vilji til að gera snemm-
tækan stuðning að forgangsmáli í 
þjónustu við börn og fjölskyldur. 
Verklag hefur þar verið mótað í 
samstarfi mennta- og velferðar-
sviðs til að auka samvinnu, meðal 
annars á milli leik- og grunnskóla, 
frístunda úrræða og velferðarsviðs 
með hagsmuni barna og fjöl-
skyldna að leiðarljósi. „Við vitum 
að árangur af stuðningi og úrræð-
um er meiri og betri ef brugðist 
er við markvisst um leið og vandi 
birtist og bið eftir þjónustu er lág-
mörkuð,“ segir Jóhanna Lilja Ólafs-
dóttir, verkefnastjóri snemmtæks 
stuðnings og samfelldrar þjónustu 
hjá Kópavogsbæ.

Snemmtækur stuðningur er 
margvíslegur hjá Kópavogsbæ og 
nær yfir úrræði sem veita börnum 
og fjölskyldum stuðning um leið 
og þörf vaknar. Þannig berst réttur 
stuðningur á réttum tíma. „Við 
leggjum áherslu á fyrirbyggjandi 
aðgerðir ásamt árangursríkum 
stuðningi sem miðar að því að 
bregðast snemma við erfiðleikum 
til að koma í veg fyrir að þeir 
aukist. 

Snemmtækur stuðningur 
Snemmtækur stuðningur er ekki 
eingöngu veittur á vegum velferð-
arsviðs. Þvert á móti taka margir 
mismunandi þjónustuaðilar þátt í 
að veita hann. 

Hjá Kópavogsbæ er í gangi fjöldi 
mismunandi úrræða og verkefna 
inni í leik- og grunnskólum og 
annars staðar í nærumhverfi 
barna, sem öll miða að snemm-
tækum stuðningi eða inngripum 
í aðstæður barna og fjölskyldna,“ 
segir Jóhanna.

Nýjar reglur bæta þjónustu
Velferðarsvið Kópavogs er að 
þróa áfram þjónustu til að mæta 
þörfum íbúa bæjarins betur. 

„Fyrr á árinu voru samþykktar 
nýjar reglur um stuðning við 
börn og fjölskyldur, í bæjarstjórn 
Kópavogs. Þar er fjallað um þann 
stuðning sem veittur er foreldrum, 
forsjáraðilum og eftir atvikum 

Við leggjum 
áherslu á fyrir-

byggjandi aðgerðir 
ásamt árangursríkum 
stuðningi sem miðar að 
því að bregðast snemma 
við erfiðleikum til að 
koma í veg fyrir að þeir 
aukist.

Réttur stuðningur á réttum tíma
Jóhanna Lilja 
segir að það sé 
lykilatriði að 
foreldrar og fólk 
sem starfi náið 
með börnum 
viti um þau 
stuðningsúr-
ræði sem standi 
til boða á 
vegum sveitar-
félagsins.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Víða hafa sveitarfélög leitað 
leiða til að auka snemm-
tækan stuðning og samfellu 
í þjónustu þvert á mála-
flokka. Markmiðið er að lág-
marka bið eftir þjónustu og 
leita bestu mögulegu lausna 
fyrir börn og fjölskyldur sem 
glíma við vanda.

þjónustu í þágu farsældar barna og 
styðja einnig við hugmyndir um 
barnvæn sveitarfélög, innleiðingu 
Barnasáttmálans og ríkjandi hug-
myndafræði um sjálfstætt líf í mál-
efnum fatlaðs fólks,“ segir Jóhanna.

Þegar umsókn um ráðgjöf eða 
stuðning fyrir börn og fjölskyldur 
berst fer fram mat á stuðnings-
þörfum fjölskyldu, sem er gert í 
samvinnu við umsækjanda og ráð-
gjafa og tekur mið af þörfum fjöl-
skyldunnar. Við mat á stuðnings-
þörf er horft til heildaraðstæðna 
fjölskyldunnar og skipulags 
daglegs lífs. Ákvörðun um hvaða 
stuðningur verður veittur byggir á 
mati á stuðningsþörfum.

Mikilvægt að ná til sem flestra
Jóhanna var ráðin 1. desember 
2020 inn í nýtt stöðugildi á vel-
ferðarsviði Kópavogs sem verk-
efnastjóri snemmtæks stuðnings. 
„Mitt hlutverk er meðal annars 
að annast fræðslu um stuðning 
velferðarsviðs og starfsemi barna-
verndar Kópavogs fyrir foreldra 
leikskólabarna og foreldra barna 
sem eru að hefja grunnskóla-
göngu,“ segir Jóhanna.

Nýrri stöðu fylgir fræðsla til 
starfsmanna leikskóla og yngsta 
stigs grunnskóla um stuðning 
velferðarsviðs, starfsemi barna-
verndar og mikilvægi tilkynninga 
til barnaverndar. Samstarf við 
heilsugæslu verður eflt og áhersla 
lögð á skipulagða samvinnu við 
mæðra- og ungbarnavernd. 

Kynningar um starfið
„Í vor byrjaði ég að halda kynn-

ingar fyrir dagmæður starfandi í 
Kópavogi, leikskólastjóra og sér-
kennslustjóra í öllum leikskólum 
bæjarins. Einnig held ég kynningar 
á starfsmannafundum eða starfs-
dögum hvers leikskóla, í samráði 
við stjórnendur.

Þá stefni ég á að fara á fundi fyrir 
foreldra barna sem eru að hefja 
leikskólagöngu. Kynningar fyrir 
starfsmenn á yngsta stigi grunn-
skóla og fræðsla til foreldra barna 
sem eru að hefja grunnskólagöngu 
eru enn í mótun og stefni ég á að 
hitta skólastjórnendur grunnskóla 
Kópavogs í haust.

Með aukinni fræðslu og sam-
tali við foreldra og starfsfólk sem 
vinnur náið með börnum, viljum 

við stuðla að því að fleiri hafi upp-
lýsingar um þann stuðning sem 
stendur til boða og að auðveldara 
verði fyrir fjölskyldur að leita til 
velferðarsviðs eftir stuðningi. Þá 
verður hægara fyrir þau sem starfa 
í nærumhverfi barna og fjöl-
skyldna að leiðbeina fjölskyldum 
sem þurfa stuðning, á réttan stað. 
Samvinna verður líka vonandi 
farsælli þegar við þekkjum betur 
hvernig mismunandi þjónustu-
aðilar og stofnanir sem koma að 
börnum og fjölskyldum starfa.

Einnig vonum við að aukin 
fræðsla um starfsemi barna-
verndar og tilkynningarskylduna 
auki líkur á því að aðkoma barna-
verndar að málefnum barna verði 
tryggð um leið og áhyggjur vakna 
hjá starfsmönnum í nærumhverfi 
þeirra,“ segir Jóhanna.

Hægt er að nálgast upplýsingar 
um stuðning við börn og fjöl-
skyldur á heimasíðu bæjarins 
www.kopavogur.is eða með því 
að hafa samband við þjónustuver 
Kópavogs í síma 441-0000.

vistunaraðilum, við uppeldi barna 
eða til að styrkja þá í uppeldis-
hlutverki sínu svo þeir geti búið 
börnum sínum örugg og þroska-
vænleg uppeldisskilyrði.

Einnig er stuðningurinn til 
handa börnum og fjölskyldum 
þeirra sem þurfa aðstoð vegna 
fötlunar, skerðinga, langvinnra 
veikinda og eða vegna félagslegra 
aðstæðna. Þessar nýju reglur 
eru í takti við nýjar hugmyndir 
stjórnvalda um samþættingu 

Við innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna er einkum horft til fjögurra greina 
í Barnasáttmálanum.

2. greinin:
Stjórnvöld eiga að tryggja að öll börn njóti réttinda 
Barnasáttmálans.

3. greinin:
Stjórnvöld eiga ávallt að gera það sem barni er fyrir 
bestu og huga að því hvaða áhrif ákvarðanir þeirra 
hafa á börn.

6. greinin:
Stjórnvöld eiga að tryggja að öll börn fái að lifa og 
þroskast og efla styrkleika sína.

12. greinin:
Stjórnvöld eiga að hlusta eftir hugmyndum barna, 
bera virðingu fyrir skoðunum þeirra og taka tillit til 
þeirra við ákvarðanatöku.

Þessar fjórar greinar hafa verið hafðar að leiðarljósi 
við innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 
í Kópavogi.

Grunnstoðir Barnasáttmálans
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Námskeiðin byggja á leik, söng, föndri og fjöri. Við förum í fjöruferð, ævintýralega 
fjársjóðsleit, spennandi óvissuferð, höldum furðuleika og efnum til grillveislu. 

Á hverjum degi er sögustund þar sem börnin læra um kristin gildi,  
eins og náungakærleika, vináttu og þakklæti.

Nánari upplýsingar og skráning á www.digraneskirkja.is 

Umsjón með námskeiðinu hafa sr. Helga Kolbeinsdóttir prestur, 
Halla Marie Smith æskulýðsfulltrúi og tómstundafræðinemi og  

sr. Bolli Pétur Bollason prestur.  

Nánari upplýsingar í síma 822 5614 eða á netfangið halla@hjallakirkja.is

Leikjanámskeið
Við í Digranes- og Hjallasókn munum bjóða upp á  

tvö ævintýraleg leikjanámskeið í sumar.

Fyrra námskeiðið er 14.-18. júní (5.500 kr.) – Ath! Frí 17. júní.
Seinna námskeiðið er 21.-25. júní (7.000 kr.)

Námskeiðin eru haldin í Digraneskirkju 
mánudaga til föstudaga frá kl. 9:15-13:00, 
húsið opnar kl 9:00. Börnin mæta með nesti. 



Kópavogsbær hlaut alþjóðleg 
verðlaun UNICEF fyrir mælaborð 
barna, á fyrstu alþjóðlegu ráð-
stefnu UNICEF, sem haldin var í 
Köln haustið 2019. Verðlaunin eru 
veitt fyrir framúrskarandi lausnir 
og nýsköpun í f lokknum góðir 
stjórnunarhættir, en mælaborðið 
tryggir betri yfirsýn yfir velferð 
og stöðu barna í bænum og skapar 
þannig grundvöll til að taka 
ákvarðanir byggðar á þörfum 
hverju sinni.

„Bæjarstjórn Kópavogs sam-
þykkti vorið 2018 að Barnasátt-

Erum stolt af mælaborði barna

Hugmyndafræði verkefnisins Barn-
væn sveitarfélög byggir á alþjóðlegu 
verkefni UNICEF, sem á ensku heitir 
Child Friendly Cities. Barnvæn 
sveitarfélög vinna markvisst að því 
að uppfylla réttindi barna, en UNI-
CEF á Íslandi styður sveitarfélögin í 
innleiðingarferlinu. 

Hér á landi er verkefnið sam-
starfsverkefni UNICEF og félags- og 
barnamálaráðuneytisins. Unnið 
hefur verið að innleiðingu Barna-
sáttmála Sameinuðu þjóðanna í 
Kópavogi frá árinu 2018, en bæjar-
stjórnin samþykkti í maí það ár 
að innleiða Barnasáttmálann hjá 
bænum. 

Fyrsta skref innleiðingarinnar 

Kópavogur innleiðir Barnasáttmála SÞ

Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri Kópavogs, segir 
mikilvægt að forgangsraða 
verkefnum og fjármunum 
í þágu barna. Gott aðgengi 
að traustum gögnum sé 
lykilatriði þegar unnið er að 
forgangsröðun.

Kópavogsbær komst í hóp 
Barnvænna sveitarfélaga á 
dögunum þegar bærinn fékk 
afhenta viðurkenningu í til-
efni innleiðingar Barnasátt-
mála Sameinuðu þjóðanna.

var umfangsmikil greiningarvinna í 
sveitarfélaginu á stöðu og aðstæðum 
barna í bænum. Í kjölfar hennar var 
ákveðið hvar ráðast þyrfti í úrbætur 
með tilliti til réttinda barna, þátt-
töku þeirra, öryggis og verndar og 
möguleikum til að vaxa og þroskast. 
Alls voru settar fram 18 aðgerðir 
með það að markmiði að tryggja 
enn betur réttindi barna með hlið-
sjón af Barnasáttmálanum. n 

máli Sameinuðu þjóðanna yrði 
innleiddur hjá bænum. Skipaður 
var stýrihópur sem hófst handa 
við umfangsmikla greiningar-
vinnu á stöðu barna í bænum. Það 
er nefnilega þannig að það er ekki 
hægt að fara í umbótaverkefni án 
þess að hafa upplýsingar um stöðu 
mála. Hjá okkur í Kópavogi er til 
mikið af gögnum en það vantaði 
upp á að halda kerfisbundið utan 
um þau,“ segir Ármann Kr. Ólafs-
son, bæjarstjóri Kópavogs, sem 
segir að þessi staða hafi leitt til 
þess að farið var að þróa mæla-
borð barna.

Greiningarvinna mikilvæg
„Mælaborðið var þróað á grund-
velli Barnasáttmálans og byggir 
á fimm víddum, sem taka mið af 
grunnstoðum Barnasáttmálans. 
Í framhaldinu var farið kerfis-
bundið í gegnum öll ópersónu-

greinanleg gögn sem til voru um 
börn í Kópavogi, mælingar Rann-
sókna og greiningar, Skólavogar, 
Embættis landlæknis og annarra 
innanhússgagna. Úr þessum 
gögnum völdum við mælingar sem 
áttu við grunnstoðir Barnasátt-
málans og víddirnar í mælaborð-
inu. Þannig náðum við að fá yfirlit 
yfir stöðuna.“ 

Ármann segir að á grundvelli 
gagna úr mælaborðinu sé hægt 
að reikna vísitölu barnvænna 
sveitarfélaga. „Til að halda utan um 
gögnin og útreikningana þróaði 
upplýsingatæknideild Kópavogs-
bæjar nýjan hugbúnað sem við 
köllum Nightingale. Félags- og 
barnamálaráðuneytið er nú að 
þróa nýtt mælaborð á grundvelli 
mælaborðs okkar hér í Kópavogi. 
Sú vinna er unnin þvert á öll ráðu-
neyti með þátttöku Kópavogs-
bæjar.“

Bær barnanna
„Kópavogsbær hefur lengi stært 
sig af því að vera bær barnanna. 
Hér var mikill fjöldi barna þegar 
bærinn var að byggjast upp og 
málefni barnafjölskyldna hafa 
alltaf verið í forgangi í bænum. Inn-
leiðing Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna var því rökrétt skref fyrir 
okkur að taka. Barnasáttmálinn var 
lögfestur á Íslandi árið 2013 og því 
er það fagnaðarefni að UNICEF hafi 
nú kynnt til sögunnar aðferðafræði 
sem sveitarfélög geta nýtt sér til að 
innleiða Barnasáttmálann og gerast 
Barnvæn sveitarfélög.

„Ég er stoltur af því hvernig til 
hefur tekist hjá okkur í Kópa-
vogsbæ, en auðvitað er þetta ekki 
búið, innleiðingin heldur áfram 
og við förum nú í nýja greiningar-
vinnu sem mun hjálpa okkur í 
ákvarðanatöku um framhaldið,“ 
segir Ármann að lokum. n

Metnaðarfullt barnastarf er í Menn-
ingarhúsum Kópavogs.

Meðal aðgerða

n Fundir ungmennaráðs með 
bæjarstjórn

n Tilkynningahnappur til 
barnaverndar í spjaldtölvur 
nemenda 

n Mælaborð barna 
n Geðræktarhús 
n Vefsíða um náttúru Kópa-

vogs 
n Barnaþing sem haldið verður 

árlega 
n Ábendingahnappur í spjald-

tölvur nemenda 
n Greiningarmódel fyrir mæli-

tölu barnvænna fjármála

Margar hendur  
vinna létt verk

Fjölmargir komu að inn-
leiðingu Barnasáttmála Sam-
einuðu þjóðanna.

Á myndinni má sjá hluta 
hópsins, starfsfólk Kópa-
vogsbæjar, kjörna fulltrúa í 
Kópavogi auk þeirra Ás-
mundar Einars Daðasonar, 
félags- og barnamálaráð-
herra og Birnu Þórarins-
dóttur, framkvæmdastjóra 
UNICEF, sem afhentu Kópa-
vogsbæ viðurkenninguna.

Ármann Kr. Ólafsson, 
bæjarstjóri Kópavogs tók 
við henni fyrir hönd bæjar-
ins ásamt Eiríki Erni Beck og 
Ingunni Sif Isorenu Þórðar-
dóttur sem halda hér á 
viðurkenningarskildinum. 
Þau sátu í stýrihóp innleið-
ingarinnar.
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Glatt var á 
hjalla þegar 
Kópavogsbær 
fékk á dög-
unum afhenta 
viðurkenningu 
sem barnvænt 
sveitarfélag. 
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Tilkynningahnappur var settur í 
spjaldtölvur barna í 5. til 10. bekk 
síðastliðið haust með það að mark-
miði að gera barnavernd Kópavogs 
viðvart. Í gegnum hnappinn geta 
börnin sent inn tilkynningar til 
barnaverndar um ofbeldi, van-
rækslu og áhættuhegðun, er varða 
þau sjálf eða vini sem þau hafa 
áhyggjur af. 

Börn og foreldrar hafa hlotið 
fræðslu um tilgang hnappsins og 
hlutverk barnaverndar. Hnappur-
inn auðveldar börnum að tjá sig 
um erfiðar aðstæður, sem er í 
samræmi við markmið Barnasátt-
málans.

Hnappur í 
spjaldtölvum

Verkefnið sem ber heitið Vatns-
dropinn er langstærsta alþjóðlega 
menningarverkefnið sem Kópa-
vogsbær hefur átt frumkvæði að, 
en Vatnsdropanum er ætlað að 
tengja saman listir, vísindi og bók-
menntir á áður óþekktan hátt. 

Fyrsta sýning undir merkjum 
Vatnsdropans verður opnuð 19. 
júní 2021 í Gerðarsafni. Börn á 
aldrinum níu til tólf ára stýra sýn-
ingunni og koma þau frá menning-
arstofnunum í samstarfsborgum 
verkefnisins, Tampere í Finnlandi, 
Odense í Danmörku, Haapsalu í 
Eistlandi, auk Kópavogs. 

Vatnsdropinn er spennandi 
verkefni sem fellur vel að þeirri 
sýn Menningarhúsanna í Kópa-
vogi að leita í sífellu nýrra leiða til 
að laða börn að menningarstarfi 
og gefa þeim skapandi verkfæri til 
að kynnast listum og menningu á 
eigin forsendum.

Vatnsdropinn

UNICEF á Íslandi hefur, í samstarfi 
við Kópavogsbæ, þróað reikni-
módel sem gerir sveitarfélögum 
kleift að greina ársreikninga sína 
með tilliti til þess hversu stórt hlut-
fall útgjalda þeirra rennur beint 
til barna. Það er gert með því að 
reikna svokallaðar mælitölur barn-
vænna fjármála og er Kópavogsbær 
enn eina sveitarfélagið sem hefur 
farið í gegnum slíka greiningu. 

Á grundvelli þessarar greiningar 
kemur í ljós að um 70% útgjalda 
bæjarins er varið til málefna 
barna. Með reiknimódelinu 
verður hægt að fylgjast með þessu 
hlutfalli og hvort og hvernig það 
breytist milli ára. n

Mælitala 
barnvænna 
fjármála

Kópavogsbær hefur sett á laggirnar 
Geðræktarhús til að koma til móts 
við vaxandi þörf barna og ung-
menna fyrir andlega uppbyggingu 
og kall þeirra um aukinn stuðning 
í málaflokknum. Þar verða haldin 
námskeið og erindi á sviði geðrækt-
ar til að efla andlega heilsu íbúa, en í 
fyrstu verður áhersla lögð á að vinna 
með börnum og ungmennum. 

Húsið, sem reist var árið 1925 eftir 
teikningum Guðjóns Samúelssonar, 

Andleg uppbygging í Geðræktarhúsi
Geðræktarhús 
verður opnað 
í Kópavogi í 
haust. 

er við Kópavogsgerði, á fallegum, 
grónum stað við Kópavoginn. Það 
hefur frá upphafi tengst heilbrigðis-
málum og fær nú nýtt hlutverk í 
geðræktarmálum. 

Umhverfið býður upp á að sinna 
verkefnum utandyra, svo sem 
núvitundaræfingum og hugræktar-
göngum. Dyr Geðræktarhússins 
verða opnaðar í haust, en það hefur 
verið endurnýjað algjörlega af 
Kópavogsbæ undanfarin ár. n
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Þakrennurnar eru frá GRÖVIK VERK í Noregi
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HAGBLIKK

Ryðga ekki
Brotna ekki

Litir á lager: 
Svart, hvítt, ólitað, rautt
silfurgrátt og dökkgrátt
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ZE-ZE Kjóll/pils 
Stærðir 38-48 
Verð kr 9.990

ZE-ZE kjóll 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 38-46 
Verð kr. 9.990

ZE-ZE skyrtukjóll 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 40-48 
Verð kr. 10.990

YEST/YESTA stuttermabolur 
Fæst í nokkrum litum 

Stærðir 38-60 
Verð kr. 7.980

YESTA Skyrta 
Stærðir 44-56 
Verð kr. 9.980

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

ZE-ZE Sanne buxur m/ rennilás á skálm 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 36-48
Verð kr. 9.990

YEST/YESTA hjólabuxur með blúndu 
Fást líka í hvítu 
Stærðir 36-60 
Verð kr. 3.990

YEST yumi strechbuxur 
Stærði36-48 

Verð kr. 10.980

ZE-ZE gallapils með undirbuxum 
Fæst líka í ljósbláu 

Stærðir 36-46 
Verð kr. 9.990

Q‘NEEL skyrta 
Stærðir 40-52 
Verð kr. 18.980

YEST/A léttur sumarjakki 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 38-60  
Verð kr.19.980

IVY BEAU Ricky gallajakki  
Stærðir 36-46  
Verð kr. 12.980

ZHENZI  - EIRA – stuttermatunika 
Fæst líka í bleiku 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 10.990

ZE-ZE Sanne gallabuxur 
Stærðir 36-48
Verð kr. 9.990

 JANA inniskór 
Fást líka í beige 
Stærðir 37-42 
Verð kr. 14.990

TAMARIS leðurskór 
Stærðir 37-42, 
Verð kr. 24.990



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@
frettabladid.is Heiðrún Birna Rúnarsdóttir hár

snyrtimeistari segir að undanfarin 
misseri hafi tískustraumar frá 
átt unda áratugnum verið ríkjandi 
í hártískunni og svo verði áfram í 
sumar. „Það er móðins að vera með 
mullet, en þá er hárið sítt að aftan 
og styttra að framan með miklum 
styttum. Þessi klipping gerir hárið 
bæði villt og lifandi. Margir kann
ast við þessa hárgreiðslu frá fyrri tíð 
en núna er hún fágaðri en áður og 
kemur mjög vel út,“ segir Heiðrún, 
en hún er eigandi Grænu stofunnar, 
sem er umhverfisvæn hárgreiðslu
stofa.

Hún nefnir að einnig sé vinsælt 
að vera með lyftingu í hársrótinni. 
„Fólk notar hársprey eða hárkrem 
sem gefa hárinu meira loft og þann
ig fæst þessi lyfting. Sumir túbera 
hárið líka aðeins í rótina.“ 
Þá eru toppar meira áberandi en oft 
áður, bæði þvertoppar og það sem 
kallast curtain bangs, eða gardínu
toppur. „Þá er toppurinn með 
frekar síðum, mjúkum lokkum sem 
eru teknir aðeins til beggja hliða, 
líkt og gluggatjöld,“ segir Heiðrún 
og bætir við að fólk sé almennt til í 
að prófa nýjar klippingar, nú þegar 
sér loks fyrir endann á kóróna
veirufaraldrinum.

Litasprengjur, toppar og sítt að aftan

Heiðrún segir að 
tískustraumar 
frá áttunda 
áratugnum setji 
svip sinn á hár-
tískuna í sumar.  

MYND/AÐSEND

Fjólubláir litir í hárið eru vinsælir og fara ekki fram hjá 
neinum. Beinar línur í hárinu eru áberandi þessa dagana. 

Hártískan í sumar er með 
allra líflegasta móti. Hára-
litirnir eru í fjólubláum og 
appelsínugulum tónum og 
villtir toppar koma sterkir 
inn. Sítt að aftan er aftur 
orðið móðins.

„Margir hafa til dæmis látið 
klippa á sig topp í fyrsta sinn. Hárið 
er almennt að styttast og sumar 
skarta jafnvel drengjakolli. Mikið 
er um beinar, skarpar línur í hárinu 
en líka tjásulegar klippingar. Við 
hjá Grænu stofunni erum í aðeins 
öðruvísi verkefnum en oft áður. 
Fólk var greinilega orðið þreytt á 
hárinu á sér í samkomubanninu 
og margir prófuðu að klippa sig og 
lita sjálfir, sem stundum fór aðeins 
úrskeiðis,“ segir Heiðrún og brosir. 
„Þetta eru skemmtileg verkefni og 
við viljum að öllum líði vel með sitt 
hár.“

Litadýrðin blómstrar
Þegar kemur að háralitum er lita

gleðin við völd. „Litadýrðin kemur 
með vorinu og blómstrar yfir sum
artímann. Fjólubláir tónar hafa 
verið geysivinsælir og það er einnig 
mikið beðið um bláa og bleika liti, 
ekki síst hjá ungu kynslóðinni. 
Hefðbundnu litirnir eru að færast 
yfir í gylltari tóna, ferskjuliti, 
appelsínugula liti og hlýja, rauða 
tóna. Síðan er meira um gulan 
háralit en ég hef séð áður. Svo er í 
tísku að vera með kalda öskutóna 
í hárinu. Það er í raun hægt að 
leika sér með hvaða háraliti sem er 
þessa dagana því allt litahjólið er í 
gangi,“ segir Heiðrún.

Varðandi umhirðu hársins yfir 
sumarið segir hún að mikilvægt 
sé að veita því góðan raka. „Ef fólk 
er mikið í sundi og sól er gott að 
passa upp á rakann í hárinu og 
nota góða djúpnæringu og maska. 
Það má til dæmis nota rakamaska 
einu sinni í viku til að byrja með 
og síðan á 23 vikna fresti. Ef fólk 
vill fá loft í rótina er hægt að nota 
ýmsar hárvörur, sem gefa þykkt og 
lyftingu. Þurrsjampó er líka gott. 
Ég mæli með að þvo hárið eins 
sjaldan og fólk kemst upp með og 
nota heldur þurrsjampó oftar. Ég 
nota reglulega eplaedikblöndu í 
hárið. Ég kaupi lífrænt eplaedik og 
blanda í vatn, einn hluta af ediki 
á móti þremur hlutum af vatni. 
Blöndunni helli ég yfir nýþvegið 
hár, læt hana bíða aðeins, skola 
svo úr og set þá næringuna í hárið. 
Með þessu móti verður hárið 
glansandi og heilbrigt í útliti,“ segir 
Heiðrún. n

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

TRAUST Í 80 ÁR
S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Fylgdu 
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20% AFSLÁTTUR AF CLARINS VÖRUM Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 3. – 6. JÚNÍ.
Fallegur kaupauki fylgir ef verslað er fyrir 7.900 kr.

“Farði sem styrkir húðina.”

Mjólkin úr ferskjunni er 
þekkt fyrir nærandi og 
mýkjandi eiginleika sem 
laða fram fullkomna 
fl auelsáferð.

*Sjálfsmat 173 kvenna á aldursbilinu 20 til 70 ára. 

CLARINS.COM

Fyrsta mjólkurkennda litaða dagkremið okkar styrkir húðina 
og gefur henni endingargóðan ljóma!  
Formúlan er sneisafull af náttúrulegum innihaldsefnum sem húðin elskar. Milky Boost Cream 
leiðréttir misfellur, eyðir þreytumerkjum og minnkar fínar línur. Útkoman færir þér fl auelshúð 
í sínu besta formi svo hún ljómar. Rannsóknir sýna og sanna að húðin öðlast meiri ljóma á 
einungis 14 dögum. (+28%)*.

Nýtt Milky Boost Cream

SP AP 2021 MUP MILKY with COOP_255x380mm ISLANDE V2.indd   1 02/06/2021   12:06



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

Þjónusta

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

 Bókhald
Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

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

Getum bætt við okkur verkefnum í 
sumar, öll almenn málningarvinna 
og sprunguviðgerðir. Fáðu frítt 
verðtilboð. GH málari lögg. málarar 
s. 847 2024 geir7@yahoo.com

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

 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

RUNARMURARI.IS
Tröppuviðgerðir, Húsaviðgerðir, 
Þakmálning, Málning o.m.fl. 
runarmur@gmail.com S. 7743800

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu 2ja herb. íbúð 66 fm með 
öllu innbúi, á svæði 105 Rvk. Með 
góðu útsýni yfir sundin og Esjuna. 
Uppl. í síma 893-3475.

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 
 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

AÐALFUNDUR 
Félags lykilmanna – FLM

Aðalfundur Félags lykilmanna – FLM  
verður haldinn þriðjudaginn 15. júní nk., kl. 16:30  

að Suðurlandsbraut 4a (4.hæð), Reykjavík.

Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf.

Stjórn Félags lykilmanna

Nýlegt hótel, stór og góð herbergi. fallegt útsýni. 7. mín. 
aksturssfjarðlægð frá miðbæ Akureyrar.  

Bókanir á www.hafdals.is 
Sími 898 8347

Hafdals hótel við Akureyri

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

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

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

Belti og undirvagnshlutir
- fyrir smágröfur

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Erum við 
að leita að þér?

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opið virka daga 10:30-18 og laugardaga 11-15@ggsport.is @gg_sport

Newport H2  
Lokað hælband, lokuð tá

Terradora II  
Léttir, stillanlegir við ökkla og tær

Clearwater CNX  
Léttir, lokuð tá

Targhee Open Toe Sandal  
Stillanlegur á 3 stöðum

18.990 kr. 15.990 kr. 

16.990 kr. 

16.990 kr. 

Newport   
Gott grip, lokuð tá

20.990 kr. 

Elle Backstrap  
Úr endurunnum efnum

Clearwater CNX  
Léttir, lokuð tá

14.990 kr. 16.990 kr. 

Venice H2  
Lokað hælband og tá

Venice II H2  
Stillanlegt hælband, lokuð tá

17.990 kr. 15.990 kr. 

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!

KEEN sandalar  
fyrir sumarið

Lokað hælband og tá
Venice 

16.990 kr.



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Arndís Kristjánsdóttir
frá Móabúðum í Eyrarsveit, síðar til 
heimilis að Efstalandi 6, Reykjavík, 

  lést á hjúkrunarheimilinu Eir, 18. maí sl.  
           Jarðarförin hefur þegar farið fram í kyrrþey. 

Auður Kristrún Viðarsdóttir Guðjón Baldvinsson
Arna Sigrún Viðarsdóttir Haraldur Páll Hilmarsson
Sonja Guðrún Viðarsdóttir Óskar Gísli Óskarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Þóra Sigurjónsdóttir

lést á Sólvangi, Hafnarfirði, 
fimmtudaginn 27. maí. 

Útför hennar fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 7. júní  

kl. 13.00. Streymt verður frá athöfninni á  
https://youtu.be/lrs28stdJTc

Ágúst Atlason Mjöll Vermundsdóttir
Sigríður Atladóttir Þór Thorarensen Gunnlaugsson
Jóanna Atladóttir Njáll Vignir Njálsson
Helgi Vilberg Sæmundsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,
Ragnheiður Jónsdóttir

frá Deildartungu, 
Birkigrund 63, Kópavogi,
sem lést 11. desember sl.,  

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni  
      10. júní kl. 15.  

Öll velkomin, streymi verður auglýst síðar.

Björn Friðgeir Björnsson

Hjartans þakkir til allra þeirra
sem sýndu okkur hlýhug,  

samúð og vináttu við andlát og  
útför heittelskaðrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Þórdísar Jóhannesdóttur

 Laugavegi 72.
Einnig viljum við þakka þeim er sýndu minningu hennar 

virðingu með því að styrkja gott málefni. Sérstakar þakkir 
færum við Bráðamóttöku Landspítalans fyrir einstaka 

hlýju og alúð.

Þorgeir Pétur Svavarsson Anna Þórný Annesdóttir
Guðfinna Svavarsdóttir Friðþjófur Arnar Helgason
Sigurrós Svavarsdóttir Páll Jónsson
Jóhanna Svavarsdóttir Giovanni Rancitelli

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Þuríður Saga 
Guðmundsdóttir

lést á krabbameinsdeild LSH  
föstudaginn 21. maí sl. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks 11E á LSH. Útförin fer fram frá 
Hafnarfjarðarkirkju, föstudaginn 4. júní klukkan 15.

Þóra Ýr Björnsdóttir
Halldór Einir Guðbjartsson Hulda Magnúsdóttir
Karl Guðmundsson
Sigurbjörg U. Guðmundsdóttir Bjarni Þór Óskarsson
Kjartan Ísak Guðmundsson Erna Vigdís Ingólfsdóttir

og barnabörn.

Hjartans þakkir fyrir alla hlýjuna og 
vináttuna sem okkur var auðsýnd við 

andlát og útför okkar ástkæra 
Kristmanns Eiðssonar

Gauti Kristmannsson Sabine Leskopf
Þorsteinn Kristmannsson Elísabet Benkovic  
 Mikaelsdóttir
Kristmann Egill Kristmannsson Herdís Pétursdóttir
Eiður Páll S. Kristmannsson Ólöf Gísladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Leikarahjónin Björn Thors og 
Unnur Ösp Stefánsdóttir voru 
útnefnd bæjarlistamenn Garða-
bæjar 2021 í gær við hátíðlega 
athöfn. Þau voru steinhissa.

gun@frettabladid.is

„Við Bjössi höfum bara búið hér í þrjú ár 
og eiginlega verið í aðlögun. Þetta er því 
óvæntur heiður og við erum full þakk-
lætis,“ segir Unnur Ösp Stefánsdóttir, 
leikari og leikstjóri, um titilinn bæjar-
listamenn Garðabæjar 2021, sem hún 
og maður hennar voru sæmd í gær. Hún 
segir þau þekkja fáa í bænum ennþá. 
„Við höfum varla litið út um gluggana, 
enda með fjögur börn og líka á kafi í 
öðrum verkefnum.“

Áður í 101
Fjölskyldan var í 101 Reykjavík áður og 
Unnur viðurkennir að skrefin þaðan 
hafi verið dálítið þung. „En nú losnar 
Garðabær ábyggilega aldrei við okkur! 
Við búum í Skógarlundi sem okkur 
finnst einstaklega fallegt götuheiti. Það 
er líka nýtt fyrir okkur að ganga út og 
vera umvafin náttúru eftir augnablik 
því hér eru hraun, vötn og skógar í næsta 
nágrenni. Slíkt eru lífsgæði. Það er gott 
að skokka að Vífilsstaðavatni og gaman 
að fara með börnin út í Heiðmörk. Við 
höfum líka Hönnunarsafnið á Garða-
torgi og góða veitingastaði, einn var að 
opna í Sjálandi með æðislegum mat og 
sjávarútsýni. En við störfum í 101 ennþá, 
bæði í Þjóðleikhúsinu.“

Aldrei meira að gera
Eins og kunnugt er leikstýrði Unnur 
manni sínum í einleiknum Vertu úlfur, 
einu örfárra verka sem hægt var að sýna 
í vetur. Það er hennar leikgerð eftir bók 
Héðins Unnsteinssonar. „Upphaflega átti 
það bara að vera lítil, einlæg sýning sem 
mundi hreyfa við mikilvægri umræðu, 
en varð svo miklu stærri en okkur óraði 
fyrir. Við lukum tæplega 60 sýningum 

um síðustu helgi en byrjum aftur um 
miðjan ágúst. Þá fær Bjössi að leika í 
fyrsta skipti fyrir fullum sal af fólki með 
engar grímur,“ segir Unnur. Hún upplýsir 
líka að aldrei hafi verið meiri framleiðsla 
á kvikmyndum og sjónvarpsefni hér á 
landi en á þessu ári. „Við Bjössi höfum 
verið að leika hvort í sinni stóru seríu. 
Hann í Kötlu, sem verður frumsýnd á 
Netflix á næstunni og ég í Verbúðinni 
með Vesturporti.“

Nú er sumarfríið fram undan. Unnur 
segir útlandaþorstann ekki kominn 
heldur ætli þau fara um landið – kannski 
bara með tjald, veiða, heimsækja Snæ-
fellsnes, Flatey og f leiri spennandi 
staði.n

Þetta var óvæntur heiður

Nýir bæjarlistamenn Garðabæjar, Björn Thors og Unnur Ösp.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fleiri heiðraðir

Garðabær heiðraði fleiri íbúa sína 
á athöfninni í gær. Hornleikarinn 
Joseph Ognibene sem kom til 
Íslands fyrir 40 árum til að spila 
með Sinfóníuhljómsveit Íslands 
hlaut viðurkenningu fyrir sitt 
starf. Hann hefur meðal annars 
kennt öllum íslensku hornleikur-
unum í þeirri sveit á hljóðfærin og 
gefið mikið af sér til ungmenna í 
tónlistarnámi.

Einnig voru veittir þrír styrkir til 
ungra listamanna í Garðabæ.

Það er gott að skokka að 
Vífilsstaðavatni og gaman 
að fara með börnin út í 
Heiðmörk.

gun@frettabladid.is

Kór Fella-og Hólakirkju heldur 
vortónleika sína á laugardag-
inn, 5. júní. Hann syngur að 
langmestu leyti íslensk lög um 
vorið og sumarið, og með leikur 
Matthías Stefánsson á fiðlu.

Í lok tónleikanna, sem verða 
án hlés, er gestum boðið að 
syngja nokkur velþekkt lög 
með kórnum, texti verður á 
skjá.

Einsöng varar úr röðum 
kórsins eru: Kristín R. Sigurðar-
dóttir, Inga J. Backman, Garðar 
Eggertsson og Reynir Þormar 
Þórisson, sem einnig leikur á 
saxófón. Garðar Eggertsson tekur á móti gestum við inngang-
inn með ljúfum harmónikkuleik. Stjórnandi og píanóleikari 
er Arnhildur Valgarðsdóttir, organisti kirkjunnar.

Tónleikarnir hefjast klukkan 16. Aðgangseyrir er 2.000 
krónur en 1.000 fyrir eldri borgara og öryrkja. Öllum sótt-
varnareglum verður fylgt til hlítar. n

Gestir fá að syngja 
með kórnum í lokin

Kórinn syngur 
að langmestu 
leyti íslensk lög 
um vorið og 
sumarið, og með 
leikur Matthías 
Stefánsson á 
fiðlu.

Kór Fella-og Hólakirkju er vel mannaður.  MYND/AÐSEND

TÍMAMÓT 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR



Borvél 60Nm  
með höggi

42.900 kr.
Áður 55.900 kr.

Bitasett  
– 40 stk –   

og vinkildrif 

8.990 kr.
Áður 12.490 kr.

Borvél og  
höggskrúfvél

62.900 kr.
Áður 79.900 kr.

Borvél með  
aukahlutum 
og bakpoka

54.900 kr.
Áður 67.900 kr.

Borvél og  
höggskrúfvél

64.900 kr.
Áður 85.900 kr.
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LÁRÉTT
1 KRAUMA
5 SKAÐI
6 ÁTT
8 MÁLALEITUN
10 TVEIR EINS
11 SKILABOÐ
12 BETUR
13 EINING
15 SKÖPUN
17 RÓGBERI

LÓÐRÉTT
1 LAUMAST
2 TITILL
3 ÓHLJÓÐI
4 SAMTÍÐA
7 ORÐA-
STAÐUR
9 DÁLÍTIÐ
12 VIÐSKIPTI
14 MÁLMUR
16 TVEIR EINS

LÁRÉTT: 1 sjóða, 5 tap, 6 nv, 8 erindi, 10 ll, 11 
orð, 12 skár, 13 stak, 15 tilurð, 17 naðra.
LÓÐRÉTT: 1 stelast, 2 jarl, 3 ópi, 4 andrá, 7 við-
ræða, 9 nokkuð, 12 sala, 14 tin, 16 rr.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Fremur hæg suð-
læg átt, skýjað og 
úrkomulítið 
en bjartviðri 
norðantil. Gengur 
í suðaustan 10-20 
seinnipartinn 
S- og V-lands, 
hvassast syðst og 
þykknar upp með 
dálítilli rigningu 
þar. Hiti 9 til 18 
stig, hlýjast á NA-
landi. n

Veðurspá Fimmtudagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku

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. n

Björn Ívar Karlsson (SA) átti leik gegn Haraldi Baldurssyni (Víkingaklúbbnum) á Íslandsmóti skákfélaga. 

23. Hxe5! Dxe5 24. Bd4 Dxg5 25. Bxh8 og hvítur vann skömmu síðar. Ptácníková og Jóhanna Björg Jóhanns-
dóttir keppa um Íslandsmeistaratitil kvenna. Hafa báðar fullt hús. Mætast í hreinni úrslitaskák á morgun. 
Gunnar Björnsson var endurkjörinn forseti SÍ síðustu helgi. Þorsteinn Þorsteinsson kjörinn nýr heiðursfélagi.

www.skak.is:  Íslandsmót kvenna n

Hvítur á leik

Ef ég hef reiknað 
þetta rétt ... og allt 

er með felldu ... 

...ættu það að vera síðari 
skammtur af funheita 
flamingó-gumsinu frá 
Pulsu-Pedró sem er á 

leiðinni út núna! 

STROFF! Það var líklega góð hug-
mynd! Eftir fyrri skammtinn 
af flamingóinu var beinlínis 

erfitt að tala við þig!

Já! Ég missti 
alla samhljóða 

í meira en 
viku!

Pabbi, skuldarðu mér 
þúsundkall? 

Alls ekki. 
Skulda ég þér 
þúsundkall? Nei. 

Viltu að 
ég skuldi 

þér? 

Sama hvað 
ég segi mun 

það kosta mig 
þúsundkall, 
ekki satt?

Þegar ég verð 
stór get ég gert 
hvað sem er ... 

... eins og að 
vaka fram-

eftir og horfa á 
sjónvarpið. Það 
verður geggjað.. Ekki satt, 

pabbi? 

ZZZZZZZZZZZ...

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  

SIR ARNAR GAUTI 
2. ÞÁTTARÖÐ 
Lifandi og skemmtilegur lífsstílsþáttur 

með Arnari Gauta á Hringbraut, 

á fimmtudögum kl. 21:30.

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

ALLA FIMMTUDAGA
KL. 21:30

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

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

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

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

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR
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FRITZ HANSEN, ROSENDAHL, STELTON, 
ERIK JORGENSEN, MARIMEKKO, 
JOSEPH JOSEPH, CARL HANSEN, 
HAY OG ALLIR HINIR

Í DAG FIMMTUDAG,
Á MORGUN FÖSTUDAG, 

OG Á LAUGARDAG, 
3. - 5. JÚNÍ



Við erum tilbúin fyrir grillsumarið
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. Blómakonfekt
21 cm hengipottur. 
10211239

3.990kr

Blönduð sumarblóm í potti

2.290 kr

1.799kr

21%

Súper tilboð

Stjúpur 10 stk.

Black og Decker 
og Texas sláttuvélar Nilfisk háþrýstidælur

20%
afsláttur 20%

afsláttur
20%
afsláttur
Fiskars garðvörur

Sumartilboð

NÝTT
BLAÐ!

husa.is79.990kr

Gasgrill Classic 4B 
Fjögurra brennara, með hliðarbrennara,
breidd grills: 118,2 cm. 3002020

14,21 
kW

Nýtt

49.990kr

Gasgrill GEM 310
Þrír brennarar, grillflötur 55x37 cm, 
grillgrind í steypujárni, hliðarborð. 3000613

58.990kr

Gasgrill Q2200
Grillflötur: 39 x 54 cm, ryðfrír brennari, 
rafstýrður kveikjurofi. 3000378

87.490 kr

69.990kr

20%

Gasgrill Magnum 3B
Grillflötur: 64x42 cm, með neistakveikju, 
ryðfríar hlífar. 3000227

Gasgrill  Graphite 3b 
Grillflötur: 56x38 cm, með þremur ryðfríum 
brennurum, hliðarhellu. 3000390

39.990kr

Blönduð 
sumarblóm

7.990kr
9.990 kr

Risa blómakonfekt
30 cm pottur.

Verð frá:

Útipottar
Mikið úrval.

1.890kr

Garðaburknar
Gullburkni eða stóriburkni.

1.990kr/stk.

20%

Blönduð sumarblóm í potti

Sláttuvél Razor 4610 
Bensínmótor 139cc/2,3kW, sláttu-
breidd 46 cm, 65 ltr., safnari. 5085301

39.995kr
49.995kr

20%

Pallaolía, viðarvörn og 
hreinsiefni

20%
afsláttur

Trebitt 
pallaolía

3ja ára ending

Þvottavél 
1400 sn.
8 kg, 1400 
snúninga, með 
kolalausum 
mótor. 
1860502

94.990kr

79.990kr

Sparaðu
15.000kr

42.885 kr

31.990kr

Eldhús-
blöndunartæki
Silhouet, brass. 8000070

25%

5.995kr

Rafmagnsorf
Framlengjanlegt skaft, 350W, 25 cm 
sláttubreidd, lína 1,6 mm. 5086616

verðið!
Sjáðu

109.990kr

20,51 
kW

Gasgrill Gourmet 5B
5 brennara grill + 1 hliðarbrennari,  grillgrindur, 
stærð: 68,3 x 43,7 cm, breidd: 117 cm. 3002030

Nýtt

119.990kr

20,36 
kW

Gasgrill DeLuxe 4B 
Grillflötur: 68,08 x 43,82 cm,  4 brennarar, 
einn hliðarbrennari, grillgrindur. 3002021

Nýtt

89.990 kr

84.990kr

Gasgrill Q3200 
Grillflötur: 63x45 cm, grillgrindur, 
brennari: 6,35 kW/h—21.700 BTU. 3000403
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Kaffihúsið Pallett var skrifstofa Gunnars á meðan hann skrifaði Palla Playstation.     FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Palli Playstation er fimmta 
bókin og sú síðasta í bóka-
flokki Gunnars Helga-
sonar um Stellu og fjöl-
skyldu hennar. Bækurnar 
hafa notið mikilla vinsælda, 
allar hafa hlotið Bókaverð-
laun barnanna og sú fyrsta 
Mamma klikk! fékk Íslensku 
bókmenntaverðlaunin.

„Stella Erlingsdóttir er sögumaður í 
öllum þessum bókum og bækurnar 
f jalla um hana og það hvernig 
hún tekst á við lífið og tilveruna. 
Í hverri bók er síðan einhver fjöl-
skyldumeðlimur sem tekur sögu-
sviðið með henni. Það er ýmislegt 
á Stellu lagt. Hún er með sjúkdóm 
sem kemur í veg fyrir að hún geti 
gengið almennilega og í þessari bók 
er hún að berjast við að koma sér 
á hækjurnar,“ segir Gunnar Helga-
son.

Ekki góð kærasta
Spurður hvort hann skilji við Stellu 
á góðum stað í þessari síðustu bók 
segir hann: „Ritstjórinn minn var 
ekki alveg sáttur við staðinn sem ég 
skildi hana eftir á og bað mig um að 
skilja hana eftir á aðeins betri stað.“

Síðasta Stellubók Gunnars Helgasonar

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Mér 
finnst 
orðið svo 
vænt um 
þessar 
persónur 
og finnst 
óskap-
lega 
gaman 
að heim-
sækja 
þær.

kolbrunb@frettabladid.is

Á mörkum sviðsmynda og náttúru 
er titill á sýningu með ljósmyndum 
Svíans Peters Stridsberg, sem opnuð 
verður   í Skoti Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur í dag, fimmtudaginn 
3. júní.

„Í listsköpun minni kanna ég 
mörk ljósmyndunar með því að 
útiloka brotakenndar hugmyndir 
um skynjun mannsins á tímanum 
í samhengi við tilvist hans,“ segir 
ljósmyndarinn  Peter Stridsberg. n

Stridsberg sýnir 
ljósmyndir í Skoti

Ein af ljósmyndum Peter Stridsberg.

kolbrunb@frettabladid.is

Einkasýning Sigurðar Ámunda-
sonar, Landslag með manneskju, 
stendur yfir í Þulu á Hjartatorgi og 
lýkur 20. júní.

Sigurður hefur haldið þrettán 
einkasýningar og tekið þátt í fjölda 
samsýninga. Árið 2020 hlaut hann 
tilnefningu til Hvatningarverðlauna 
Íslensku myndlistarverðlaunanna.

„Ég vinn mest með teikningu og 
gjörninga en hef gaman af að notast 
við hina ýmsu listmiðla. Í teikning-
um mínum nota ég aðallega tréliti 
og kúlupenna á pappír, en þær eru 
gjarnan í stærri kantinum og allt að 
tveir og hálfur metri á breidd,“ segir 
Sigurður. n

Landslag með 
manneskju

Verk eftir Sigurð á sýningunni í Þulu.

Það má sjá alls kyns fígúrur í 
myndum Úlfs.

kolbrunb@frettabladid.is

Sýningin Grímulaus veisla stendur 
yfir í Gallerí Úthverfu á Ísafirði og 
stendur til 4. júlí. Þar sýnir Úlfur 
Karlsson málverk af alls kyns kar-
akterum.
Verk Úlfs hafa verið sýnd víða, 
meðal annars í Svíþjóð, Danmörku, 
Þýskalandi, Vínarborg, Frakklandi, 
Grikklandi, Lettlandi, Litháen, 
Kanada og Bandaríkjunum og verk 
eftir hann eru í eigu einkasafna í 
Austurríki og Lettlandi og Lista-
safns Reykjaness. n

Grímulaus veisla

Hann bætir við. „Í öllum þessum 
bókum er Stella að leita að sjálfs-
trausti og sjálfstæði. Í Mömmu 
klikk! er hún ekki með mikið 
sjálfstraust en vex ásmegin í Pabba 
prófessor, þar sem hún uppgötvar 
eftirhermu- og uppistandshæfi-
leika sína. Í Ömmu best fer að 
síga á ógæfuhliðina þegar mænan 
tjóðrast og upp úr því lendir hún 
í hörmulegum atburðum. Í Sigga 
sítrónu þarf hún að fara í aðgerð út 
af þessari mænutjóðrun, þannig að 
hún er í rúminu alla þá bók.

Núna í Palla Playstation er hún 
komin á fætur og ákveður að 
bjarga f jölskyldunni eina ferð-
ina enn. Palli gerir mistök, sem í 
augum Stellu eru spurning um líf 
og dauða. Henni finnst hún verða 
að bjarga framtíð fjölskyldunnar. 
Hún er með strák sem er ári eldri en 
hún og er góður gæi, en hún er hins 
vegar ekkert ægilega góð kærasta 
og þarf að horfast í augu við það í 
lok bókar. Svo skiljum við við þessa 
fjölskyldu þar sem allir hafa áttað 
sig á því að hlutirnir muni verða 
nokkurn veginn í lagi.“

Ofurgreindur Alexander
Þegar Gunnar skrifaði fyrstu bók-

ina, Mömmu klikk!, hafði hann 
ekki bókaflokk í huga. „Mér finnst 
orðið svo vænt um þessar persónur 
og finnst óskaplega gaman að heim-
sækja þær. Ég ætlaði ekki að gera 
það en var beðinn svo oft um það 
af krökkum. Þessi bók varð til af 
því krökkum fannst vanta bók um 
Palla.“

Gunnar sendir frá sér þrjár bækur 
þetta árið. Í ágúst kemur út mynda-
bók sem hann gerir með Rán Flyg-
enring, Drottningin sem kunni allt 
nema ... Hann fer fögrum orðum um 
samstarfið við Rán. „Hún er þvílík 
listakona! Ég mjálma þegar ég tala 
um þessa bók því það var svo gaman 
að gera hana með Rán.“

Hann hefur nýlokið við bók-
ina Alexander Daníel Hermann 
Dawdsson – bannað að eyðileggja! 
Skammstöfun á því nafni er ADHD. 
„Alexander er ofurgreindur og með 
margar greiningar. Mjög skemmti-
legur og hress en hefur lent í ýmsu. 
Það er svo gaman að skrifa bækur 
um krakka og leggja alls konar 
vesen á þau!“

Þess skal að lokum getið að hlað-
varpsþættir Gunnars um Stellu-
bækurnar eru væntanlegir í næstu 
viku á Storytel. n

Það er föngulegur hópur sem kemur fram á tónleikunum í  Hannesarholti.

kolbrunb@frettabladid.is

Tónar og ljóð Valgerðar nefnast 
tónleikar Valgerðar Jónsdóttur, 
tónlistarkonu frá Akranesi, sem 
haldnir verða í Hannesarholti í 
kvöld, fimmtudagskvöldið 3. júní 
klukkan 20.00. Á dagskrá tón-
leikanna verður fjölbreytt blanda 
af tón- og textasmíðum Valgerðar, 
en hún hefur bakgrunn í klassískri 
tónlist sem og popp-og þjóðlaga-
tónlist, sem endurspeglast í tónlist 
hennar. Valgerður syngur og leikur 
á píanó/gítar, en með sér á tónleik-
unum hefur hún hóp samstarfsfólks 

sem hún hefur unnið með áður við 
ýmis tónlistartengd verkefni. Þá 
verða flutt nokkur íslensk þjóðlög í 
í bland við frumsömdu lögin.

Á tónleikunum verður f lutt lag 
Valgerðar við ljóð Hannesar Haf-
stein: Áraskiptin 1901-1902, sem 
hlaut fyrstu verðlaun í lagakeppni 
Hannesarholts haustið 2020.

Með Valgerði á tónleikunum 
leika: Þórður Sævarsson á gítar, 
Sylvía Þórðardóttir á harmonikku, 
ukulele og söng, Sveinn Arnar 
Sæmundsson á píanó, Arnar Óðinn 
Arnþórsson á trommur og Sveinn 
Ómar Grímarsson á bassa. n

Tónar og ljóð Valgerðar í Hannesarholti
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A L LT  A Ð
30% AFSLÁTTUR

PANTAN I R Í  S Í M A 578 821 0  E ÐA  
SAL A@T YR ESDI R ECT. ISTI L  AF H E N DI N GAR STR A X

ÚTSALA Á SUMARDEKKJUM!
ROADSTONE N7000 235/30R22 90W 14.990 kr.
PIRELLI P-ZERO NCS (Noise Cancelling System) 255/40R21 44.990 kr. 
Volvo XC60, Audi Q5, BMW X3, X4, Mercedes EQC, GLC, VW ID.4
PIRELLI SCORPION Z ASS 305/45R20 112V 19.990 kr. 
BMW X5, Dodge Ram1500/2500, Mercedes GLE ofl.
KUMHO PS71 225/35R20 90Y 19.990 kr. 
BMW 3, 4 Mercedes C, VW Golf, Passat ofl.
DUNLOP SP SPORT MAXX RACE 245/35R20 91Y 34.990 kr. 
Tesla Model 3, BMW 5, 6, 8 Mercedes CLS, E, Volvo S60/V60, Skoda Superb ofl.
GOODYEAR EAGLE F1 ASY SUV AT 255/55R19 111W 26.990 kr. 
Mercedes M, GLE, BMW X5, Land Rover Disco 3,4,5, Porsche Cayennen, VW Touareg, Jeep Grand Cherokee, Jaguar F-Pace, Volvo XC90 ofl.
DUNLOP SP SPORT MAXX RT 275/40R19 101Y 24.990 kr. 
BMW 5,7, X3,X4 Tesla Model S, Mercedes CL, S Ford Mustang ofl.
CONTINENTAL CROSSCONTACT UHP 295/45R19 109Y 28.990 kr. 
Mercedes M ofl.
CONTINENTAL Pro Contact TX 225/45R18 91V 27.990 kr. 
Audi A4, A5, VW Passat, Honda Accord, Mercedes A, B, C, E, CLA, CLC ofl.
DUNLOP GRANDTREK AT 3 235/65R17 108H 22.990 kr. 
Audi Q5, BMW X5, Hyundai SantaFe, Tucson, Mercedes GLC, M, GLE Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Volvo XC60, XC90 ofl.
LASSA Competus H/P 215/60R17 96V 16.990 kr. 
BMW X1, Audi Q3, Dacia Duster, Nissan Quashqai, X-Trail, Mazda CX3, Honda CRV ofl.
PIRELLI CINTURATO P7 CINT P7 205/55R16 91V 14.490 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
LAUFENN LK01 S FIT EQ 205/55R16 91H 10.990 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
NOKIAN I-LINE 205/55R16 91H 11.990 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
HANKOOK K115 VENTUS PRIME 2 205/55R16 91V 10.990 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
PIRELLI CINTURATO P1 195/65R15 91V 12.990 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
HANKOOK K425 KINERGY ECO 195/65R15 91H 10.990 kr. 
Toyota Corolla, Avensis, Auris VW Golf, Nissan Leaf, Hyundai i30 omfl.
GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 185/65R15 88H 13.990 kr. 
Toyota Yaris, Hyundai i20, Renault Clio, VW Polo, KIA Rio, Nissan Note, Toyota Corolla ofl.
PIRELLI CINTURATO P4 185/65R15 88T 13.990 kr. 
Toyota Yaris, Hyundai i20, Renault Clio, VW Polo, KIA Rio, Nissan Note, Toyota Corolla ofl.

Kammersveitin 
var með allt sitt 
á hreinu, segir 
gagnrýnandinn.

TÓNLIST

Tónleikar 
Kammersveitar 
Reykjavíkur

Verk eftir Escaich og Rota 
Norðurljós í Hörpu
þriðjudaginn 1. júní

Jónas Sen

Einu sinni þegar heimurinn var 
ungur var Adam úti að skemmta sér. 
Eva var heima. Þegar Adam kom til 
baka var hún reið. „Þú ert farinn að 
vera með öðrum konum, fíflið þitt“, 
sagði hún. Hann svaraði: „Ertu eitt-
hvað skrýtin? Þú ert eina konan á 
jörðinni.“ Rifrildið hélt áfram uns 
Adam sofnaði. Um nóttina vaknaði 
hann við að einhver var að pota í 
bringuna á honum. Það var Eva. 
Adam spurði hana hvað hún væri að 
gera. „Ég er að telja í þér rifbeinin.“

Líklega er þetta elsta fjölskyldu-
rifrildi sögunnar. En ekkert breyt-
ist. Maður segir tiltekinn hlut og 
aðrir bregðast við, fólk er ekki 
sammála. Tónlistin á tónleikum 
Kammersveitarinnar var alveg eins 
og rifrildi, lítill hópur hljóðfæra-
leikara reifst og skammaðist hver 
við annan. Ég gat að minnsta kosti 
ekki túlkað það öðruvísi.

Gaf leiðinlegt í skyn
Þetta byrjaði sakleysislega. Píanó-
leikarinn spilaði einfalda laghend-
ingu, sem gaf samt eitthvað leiðin-
legt í skyn. Aðrir tóku því illa. Fyrst 
bara með liggjandi undirtónum, en 
svo æstust leikar. Alls konar laglínur 
voru þvers og kruss, og rafmagnaður 
taktur skapaði enn meiri spennu.

Tónlistin var ekki leiðinleg. Hún 

nefndist Mechanic Piano og var 
fyrir píanó og blásarakvintett. 
Höfundur hennar var hinn franski 
Thierry Escaich, en hann er eitt 
þekktasta samtímatónskáld Frakk-
lands. Hann er framúrskarandi 
organisti að auki, og hefur meira 
að segja komið hingað til tónleika-
halds.

Verkið var vel flutt. Samspilið var 
hárnákvæmt og hröð tónahlaup 
voru yfirleitt lýtalaus. Krafturinn 
í túlkuninni var áþreifanlegur og 
stígandin prýðilega útfærð. Hver 
tónn var þrunginn merkingu.

Aðallega klisjur
Hin tónsmíðin á tónleikunum 
orkaði meira tvímælis. Þetta var 
Nonetto fyrir blásarakvintett og 
fjóra strengjaleikara eftir Nino 
Rota. Hann er þekktastur fyrir 
kvikmyndatónlistina sína, og þá 
sérstaklega myndirnar um Guðföð-
urinn. Stefin hans í myndunum eru 
einstaklega grípandi, en hér voru 
þau aðallega klisjur. Form tónlist-
arinnar var hefðbundin nýklassík, 
og þrátt fyrir fimm kaf la gerðist 
fátt sem maður hefur ekki heyrt 
þúsund sinnum áður. Tilfinningin 

Rifist og skammast á tónleikum

Túlkunin var lifandi og 
full af ákafa, en því 
miður dugði það ekki 
til að gera tónlistina 
spennandi.

var eins og að koma í skranbúð sem 
lyktar af líkamsvessum gamalla 
karla.

Tónlistin var samt ágætlega spil-
uð. Hún var vissulega margbrotin 
og Kammersveitin var með allt sitt 
á hreinu. Hraðar hendingar voru 
nákvæmar og hnitmiðaðar. Leik-
urinn í heild var akkúrat og sam-
taka. Túlkunin var lifandi og full af 
ákafa, en því miður dugði það ekki 
til að gera tónlistina spennandi. n

NIÐURSTAÐA: Góður flutningur, 
en tónlistin var misáhugaverð.
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn   
08.10 Divorce   
08.40 The O.C.   
09.25 Bold and the Beautiful   
09.45 Last Man Standing   
10.05 Gilmore Girls   
10.50 God Friended Me   
11.30 Hestalífið  
11.45 Friends   
12.05 Tveir á teini   
12.35 Nágrannar   
12.55 Friends   
13.15 Jamie Cooks Italy   
14.05 X-Factor: Specials - All stars   
15.15 All Rise   
16.00 Nostalgía   
16.20 Temptation Island   
17.05 Fréttaþáttur EM 2020  
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 Börn þjóða   Hver er upplifun 

Íslendinga af erlendum upp-
runa af íslensku samfélagi? 
Eru Íslendingar fordómafull 
þjóð? Logi Pedro leitar svara 
og sest niður í sófanum 
heima með einstaklingum 
sem allir eiga það sam-
eiginlegt að vera Íslendingar, 
búsettir á Íslandi, og af er-
lendu bergi brotnir. Ljósi er 
varpað á samfélagslegan 
reynsluheim hvers og eins 
viðmælanda, uppeldi og 
búsetu í samfélagi á norður-
hjara veraldar og upplifun af 
því að eiga ólíkan menn-
ingarlegan og kynþáttalegan 
bakgrunn frá hinum „hefð-
bundna“ Íslendingi. 

19.35 The Titan Games   Dwayne 
„The Rock“ Johnson er 
kynnir í þessari merkilegu 
keppni, Jötnaleikarnir, sem 
byggir á trú Dwayne´s að 
innra með okkur öllum sé 
styrkur til að gera stórkost-
lega hluti.

21.00 The Blacklist   
21.45 NCIS   
22.35 NCIS: New Orleans   
23.20 Real Time With Bill Maher   
00.15 Brave New World   
01.00 We Are Who We Are   
02.00 Mr. Mayor   
02.20 Divorce   
02.55 The O.C.   
03.35 Gilmore Girls   

10.35 Love to the Rescue  
12.00 Cats  
13.55 Five Feet Apart  
15.45 Love to the Rescue  
17.10 Cats  
19.05 Five Feet Apart  
21.00 Walk the Line  
23.10 211  
00.35 Madame  
02.05 Walk the Line  

09.50 Tvöfaldur skolli   
10.20 PGA Tour Profiles  
10.35 PGA Special: Links to 

Learning  
11.00 PGA: The 9  
11.20 PGA Tour 2021  
16.05 Champions Tour Highlights 

2021  
16.55 2021 PLAYERS Official Film  
17.50 PGA Special: One Shot Away 

2021  
18.10 PGA Special: Nicklaus: Re-

Designing Muirfield Village 
Golf Club  

18.30 PGA Tour: The Cut 2021  
19.00 PGA Tour 2021  
23.00 US Women’s Open 2021  

06.00  Síminn + Spotify
12.30  Dr. Phil   
13.08  The Late Late Show with 

James Corden   
13.48  The Block   
14.40  Life Unexpected   
15.36  90210   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
17.35  Dr. Phil   
18.20  The Late Late Show with 

James Corden   
19.05  The Block   
20.10  Kokkaflakk   Ferða- og mat-

reiðsluþættir þar sem Ólafur 
Örn Ólafsson heimsækir 
íslenska matreiðslumenn 
sem hafa gert það gott úti 
í hinum stóra heimi. Við 
skoðum borgir kokkanna 
með þeirra augum, sjáum 
hvað veitir þeim innblástur 
og hvað skiptir þá máli, 
hvert þeim finnst gott að 
fara að borða auk þess sem 
við kynnumst fjölskyldum 
þeirra og vinum.

20.45  Jarðarförin mín   
21.15  Venjulegt fólk   
21.45  Stella Blómkvist   
22.35  Manhunt: Deadly Games   
23.20  The Late Late Show with 

James Corden   
00.05  Love Island   
01.00  Ray Donovan   
01.50  Black Monday   
02.20  Gangs of London   
03.20  Síminn + Spotify

08.30 Brentford - Swansea  
10.10 Morecambe - Newport  
12.35 Real Madrid - Barcelona  
14.20 Manchester City - Chelsea  
16.05 EM 1988  
17.00 AIK - Rosengård  
18.45 Belgía - Grikkland  
20.45 England - Austurríki  
22.25 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 2020/2021  
22.50 Badalona - Barca  

07.35 Seinni bylgjan - kvenna   
08.15 Dominos Körfuboltakvöld 

kvenna   
08.45 Valur - Haukar  
10.30 KA - Valur  
11.50 Stjarnan - Selfoss  
13.20 Þór Þ. - Stjarnan  
15.00 Keflavík - KR  
16.35 KA/Þór - Valur  
18.00 Valur - Haukar  
19.45 Dominos Körfuboltakvöld - 

Upphitun
20.10 Stjarnan - Þór Þ.  
22.00 Dominos Körfuboltakvöld   
22.30 FH - ÍBV  
23.55 Haukar - Afturelding  

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  
10.50 Veðurfregnir
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu  
15.00 Fréttir
15.03 Flakk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Mannlegi þátturinn  
20.00 Sinfóníutónleikar  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 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  Mannamál  Einn sígildasti 

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

19.30 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  Mannlífið, atvinnu-
lífið og íþróttirnar á Suður-
nesjum.

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

20.30  Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

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

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

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

10.50 Heimaleikfimi   
11.00 Upplýsingafundur Almanna-

varna  
11.30 Kastljós  
11.45 Menningin  
11.55 Gönguleiðir   
12.15 Taka tvö II   
13.10 Megas og Grímur  
14.10 Skáldagatan í Hveragerði  
15.10 Hið sæta sumarlíf   
15.50 EM U21 karla í fótbolta  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Maturinn minn   
18.12 Undraverðar vélar   
18.26 Nýi skólinn   
18.40 Lúkas í mörgum myndum   
18.50 Sumarlandabrot 2020  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Fimleikahringurinn 2020  
20.45 Leigjendur óskast   
21.10 Markaður hégómans   
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Glæpahneigð   
23.00 Framúrskarandi vinkona: 

Saga af nýju ættarnafni   
23.50 Dagskrárlok

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

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

ÞJÓÐIN ER AÐ HORFA 
Á HRINGBRAUT!
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KOMIN Í BÍÓ

HLUTI AF LÍFSBARÁTTU DAGSINS

ÁLFABAKKI AKUREYRI



stod2.is

Þriðja myndin í The Conjur-
ing hrollvekjuröðinni vekur 
upp siðferðislegar spurningar.

arnartomas@frettabladid.is

The Conjuring-serían hefur verið 
fyrirferðarmikil á undanförnum 
árum enda einhver arðbærasta 
hryllingsmyndasería allra tíma. 
Myndirnar byggja á sögum af raun-
verulegu fólki, þeim Ed og Lorraine 
Warren, sem unnu sér helst til 
frægðar að vera sjálfskipaðir sér-
fræðingar í draugum, djöflum og 
öðru yfirnáttúrulegu kukli. Þótt 
margir líti á Ed og Lorraine heitin 
sem svikahrappa og loddara þá hafa 
The Conjuring-hrollvekjurnar vakið 
mikla lukku en þar byggir sögu-
þráðurinn á því að Warren-hjónin 
hafi verið í raunverulegum tengsl-
um við handan- og undirheima. 
Þessi frjálslega túlkun seríunnar á 
atburðum hefur áður vakið umtal, 
en aldrei jafnmikið og í kringum 
þriðju myndina, sem kemur í kvik-
myndahús á Íslandi á morgun.

Hvur andskotinn
The Conjuring 3: The Devil Made 
Me Do It dregur nafn sitt af alræmdu 
máli sem átti sér stað í bænum Bro-
okfield í Connecticut árið 1981. Þar 
var Arne nokkur Cheyenne Johnson 
sakaður um að hafa myrt leigusala 
sinn, Alan Bono. Í aðdraganda máls-
ins hafði hinn 11 ára gamli David 
Glatzel að sögn fjölskyldu sinnar 
verið andsetinn af einhvers konar 
púka og var því meðal annars haldið 
fram að pilturinn hefði séð alls kyns 
sýnir og kyrjað upp úr Biblíunni og 
Paradísarmissi Johns Milton. Arne 
var á þessum tíma trúlofaður Debbie 
Glatzel, eldri systur David.

Eftir að meintur djöfulgangur 

færðist í aukana hafði Glatzel-
fjölskyldan samband við Warren 
hjónin, sem höfðu komist á kortið í 
Bandaríkjunum fyrir meint afskipti 
sín af hinu yfirnáttúrulega. Í kjöl-
farið voru prestar kallaðir út í von 
um að þeir gætu sært burt púkann. 
Þegar særingin fór fram segja við-
staddir að Arne hafi ögrað púk-
anum sem að sögn flúði úr líkama 
David og tók sér bólfestu í Arne.

Nokkrum mánuðum síðar varð 
Arne leigusala sínum Alan Bono að 
bana. Lögfræðingur Arne hélt því 
fram að hann væri andsetinn, en 
dómarinn úrskurðaði að slíkt yrði 
aldrei sannað. Arne var því dæmdur 
í tíu til tuttugu ára fangelsi fyrir 
manndráp, en var sleppt eftir aðeins 
fimm ár fyrir góða hegðun.

Hvítþvottur og arfleifð Bono
Þrátt fyrir að söguþráður fyrri 
myndanna tveggja haf i einn-
ig gengið út frá því að vafasamar 
frásagnir Warren-hjónanna væru 
sannar, voru þar engin dauðsföll 
og því auðskilið hvers vegna sagan 
í þeirri þriðju stuðar suma. Ef fyrri 
myndirnar tvær eru einhver vís-
bending þá er líklegt að Arne verði 
andsetinn í myndinni þegar að 
morðinu kemur, þótt ekki verði svo 
langt gengið að fórnarlambið verði 
Alan Bono.

Það eru ekki liðin fjörutíu ár síðan 
að Alan Bono var myrtur og ekki 
ólíklegt að hann eigi eftirlifandi 
vandamenn sem eru líklega ekki 
par sáttir við að morðingi hans fái 
slíkan djöfullegan hvítþvott. 

Ef aðdáendur The Conjuring- 
seríunnar eiga erfitt með að réttlæta 
fyrir sjálfum sér að horfa á jafn sið-
ferðislega vafasama mynd, geta þeir 
þó alltaf borið því við að djöfullinn 
sjálfur hafi fengið þá til þess arna. n

Handbendi andskotans

Davíð minn, þetta er ekki í boði núna! Notaðu innri röddina! Hvað hefur 
hlaupið í blessað barnið?  MYND/SKJÁSKOT

KVIKMYNDIR

Cruella

Leikstjórn: Craig Gillespie
Aðalhlutverk: Emma Stone, Emma 
Thompson, Joel Fry, Mark Strong

Þórarinn Þórarinsson

Dalmatíuhundahatarinn alræmdi 
Grimmhildur Grámann, Cruella De 
Vil, er einn allra eftirminnilegasti 
og skæðasti Disney-skúrkurinn og 
því ekki ráðist á garðinn þar sem 
hann er lægstur þegar uppruna-
saga hennar er rakin í leikinni 
mynd, sem skýrir hvers 
vegna Cruella er eins og 
hún er í teiknimyndinni 
sígildu One Hundred 
and One Dalmatians 
frá 1961.

Leikstjóranum Craig 
Gillespie tekst þó alveg 
merkilega vel upp og 
Cruella kemur vægast sagt 
skemmtilega á óvart. Myndin 
er ferlega smart og stíliseruð 
þannig að drungalegt töffið lekur 
af titilpersónunni, hverrar hugur er 
jafn klofinn í svart og hvítt og goð-
sagnakennt hár hennar.

Brjálað séní
Tilraunir Disney til þess að f leyta 
dáðustu teiknimyndapersónum 
sínum á fornri frægð yfir í raun-
heima í leiknum kvikmyndum hafa 
gengið misvel upp, en Cruella hlýtur 
að teljast með þeim bestu. Sjálfsagt 
munar þar mest um að í stað þess 
að ljósrita frummyndina með leik-
urum af holdi og blóði er hún mátu-
lega laustengd teiknimyndinni, 
með áherslu á sköpunarsögu aðal-
persónunnar.

Undrabarnið Estelle fæðist með 
vandlega litaskipt hár í miðju, sem 
er vægast sagt táknrænt þar sem 
í barninu bærist fól, hliðarsjálfið 
Cruella. Estelle er náttúrutalent 
þegar fatahönnun er annars vegar 
en ekki síður efnilegt glæpakvendi 
og eftir að hafa munaðarlaus dregið 
fram lífið í London í slagtogi við 
nokkuð kunnuglega smákrimma, 
Jasper og Horace, fær hún óvænt 
tækifæri til þess að láta stílistaljós 
sitt skína.

Tískueinvaldurinn f láráði sem 
kallar sig Barónessuna ræður Estelle 
til starfa, eftir að hafa áttað sig á að 
í skapandi huga stúlkunnar leyn-
ast fjaðrir sem hún getur stolið og 
skreytt sig með. Barónessan reyn-
ist síðan meiriháttar áhrifavaldur 

í lífi Estellu og 
d r e g u r  f r a m 

það versta í henni, 
þar sem hún þarf á 

allri sinni Cruellu að halda 
til þess að hafa betur í þeim hrá-
skinnaleik sem tískustríð við Bar-
ónessuna er.

Tvær Emmur
Örlagasögu Estellu vindur fram á 
öndverðum áttunda áratugnum 
og tíðarandinn er geirnegldur með 
frábæru lagavali sem keyrir upp 
stemningu og stuð, í takt við ferlega 
skemmtilegar og töff senur þar sem 
brjálaðir búningar og klikkuð uppá-
tæki Cruellu eru iðulega geggjaðir 
hápunktar.

Atburðarásin tekur alls konar 
heljarstökk og kollhnísa við undir-
leik The Clash, Blondie, ELO, Ninu 
Simone og þótt það ætti vitaskuld 
að vera illmögulegt að klúðra kvik-
mynd sem skartar Five to One með 
The Doors, þá hefði þetta samt svo 
auðveldlega getað farið í hundana.

Hér gengur hins vegar f lest upp 
og munar þar mestu að vaktina 
standa Emmur tvær í aldeilis fanta-
formi. Emma Stone hefur tröllatak 
á báðum persónuleikum Estellu/
Cruellu og skautar hárfínt milli 
ógnvekjandi skuggahliðarinnar og 
skrúfar þess á milli frá botnlausum 
sjarma sínum þegar sá gállinn er á 
dömunni.

Þungavigtarleikkonan Emma 
Thompson á síðan hvert bein í 
hinni rotnu Barónessu og nýtur 
þess greinilega í botn að túlka þá 
skelfilegu manneskju og stelur 

öllum sínum senum fyrirhafnar-
laust og hefði auðveldlega rænt allri 
myndinni ef nafna hennar væri ekki 
jafn öflug og raun ber vitni.

Í hund og kött
Talsvert hefur verið látið með 
líkindi Cruellu og Joker, þar sem 
sviðsljósinu er beint að rótgrónum 
skúrkum úr dægurmenningarsög-
unni um leið og illvirki þeirra eru 
undirbyggð og réttlætt að hluta á 
sálfræðilegum forsendum. Þetta er 
svo sem ekki úr lausu lofti gripið, 
þótt Cruella minni í raun miklu 
frekar á aðra andhetju frá Gotham-
borg og er nokkuð markvisst og 
mjög greinilega spegluð í Kattar-
konunni, Selina Kyle, úr Batman 
Returns eftir Tim Burton.

Ekki nóg með að sterkur svipur 
sé með þeim Michelle Pfeiffer og 
Emmu Stone, þá leika þær báðar 
hæfileikaríkar en hlédrægar konur 
sem sauma sér kúl búninga og 
sleppa villidýrinu í sér lausu þegar 
þeim er nóg boðið. Þótt þessi teng-
ing sé sterk eru öll tvímæli tekin af 
í lokin, þegar hún er hömruð inn í 
hástöfum með vægast sagt gegn-
særri vísun í Catwoman. n

NIÐURSTAÐA: Ferlega góð Emma 
Stone og gersamlega frábær Emma 
Thompson lyfta þokkalegri upp-
runasögu langt yfir meðallag og 
gera Cruella að bráðskemmtilegri 
og smart mynd sem sýnir einu 
þekktasta og besta illmenni Dis-
ney fullan sóma, þótt holdi klædd 
Grimmhildur sé ekki alveg jafn 
gegnsýrð af illsku og sú teiknaða.

Góðir dagar Grimmhildar

„Grimmhildur Grámann, ef hún þig ei hryllir; neitt 
hrylla þig kann.“  MYND/DISNEY

LÍFIÐ 3. júní 2021  FIMMTUDAGUR



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



AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Gestum og gangandi gefst 
tækifæri til að reyna að halda 
sér á baki skúlptúrs sem 
sveiflast fram og til baka líkt 
og tuddi á kúrekasýningu, á 
sýningunni Ride the Art, sem 
verður opnuð í Myndhöggv-
aragarðinum á laugardaginn.

kristlin@frettabladid.is

Myndlistarkonurnar Tara Njála 
Ingvarsdóttir og Silfrún Una Guð-
laugsdóttir, opna á laugardaginn 
sýninguna Ride the Art. Þær sækja 
innblástur úr tveimur ólíkum 
áttum, annars vegar frá andrúms-
lofti svokallaðra Rodeo- eða kúreka-
sýninga og hins vegar til klassíska 
myndhöggvarans Auguste Rodin.

„Skúlptúrinn sjálfur er eftirmynd 
af Hugsuðinum eftir Rodin, en hann 
er byggður utan um vélrænt naut,“ 
útskýrir Tara. Tækið sjálft líkir eftir 
nautgripareið, áhættuíþrótt sem 
löngum hefur notið mikilla vin-
sælda meðal kúreka í Bandaríkj-
unum.

Hugsuðurinn er skúlptúr sem 
listamennirnir telja vera dæmi 
um hreina framsetningu og tákn 
listarinnar. „Þetta er fyrsti skúlptúr 
margra og hefur orðið að eins konar 
heimspekitákni.“

Klífa upp á tuddann
Gestum er boðið að taka áhættu 
í listinni með því að stíga á bak og 
reyna að falla ekki úr hnakkinum. 
„Fyrir suma er sjálf tilhugsunin um 
að klífa upp á tuddann og sveiflast 
fram og aftur nógu mikil áskorun,“ 
segir Silfrún og ítrekar að enginn 
verði skikkaður á bak.

„Okkur fannst mikilvægt að listin 
væri með sitt eigið óstjórnlega afl og 
að við værum ekki að hafa áhrif á 
það,“ segir Tara. „Listin hefur nátt-
úrulega sitt eigið afl, maður sér það 

bara ekki alltaf svona skýrt,“ skýtur 
Silfrún inn í. Listamenn taki sífellt 
áhættu í list sinni og sköpun og telur 
tvíeykið það vera táknrænt að gestir 
geti mætt listinni á þennan hátt.

Enginn þarf þó að hafa áhyggjur 
af því að slasa sig í gjörningnum. 
„Öryggi er búið að vera í forgangi hjá 
okkur og við erum með risa öryggis-
dýnu undir skúlptúrnum.“ Mynd-
listarkonurnar hafa þó hvorug stigið 
á bak sjálfar, en fullvissa blaðamann 
um að þetta virki.

„Vélin verður ekki færð út í garð 
fyrr en á laugardaginn og þá prófum 
við þetta áður en sýningin byrjar. 
Við vitum samt að vélin virkar, 
skúlptúrinn virkar og dýnan virk-
ar,“ segir Silfrún kokhraust.

Leikgleðin í fyrsta sæti
Listamannatvíeykið hefur starfað 
saman síðan 2017 og meðal annars 
haldið úti Vatnshelda galleríinu og 
skipulagt Stálsmiðjuna í Neskaup-
stað. „Við kynntumst í Listaháskól-

anum í myndlistarnámi og náðum 
einmitt saman í skúlptúráfanga, en 
skúlptúrar hafa fylgt okkar sam-
starfi síðan,“ segir Silfrún. Tvíeykið 
er einnig þekkt fyrir vídeóverk, 
gjörninga og innsetningar, en fyrst 
og fremst fyrir þá leikgleði sem ein-
kennir viðburði þeirra.

„Okkur finnst svo gaman að hafa 
gaman en auðvitað getur uppsprett-
an átt rætur sínar að rekja til alvar-
legra og erfiðra hluta, þrátt fyrir 
að uppskeran valdi gleði og flissi,“ 
bendir Silfrún á.

„Það góða við leikgleðina er líka 
að hún er svo aðgengileg, þannig 
að fólk veigrar sér síður við að taka 
þátt,“ segir Tara. Mikilvægt sé að 
gestum líði vel þar sem þeir séu hluti 
af heildarupplifuninni.

Fagna myndlistinni
Það sé einnig markmiðið á laugar-
daginn. „Öll innsetningin bygg-
ist á því að búa til einhvers konar 
fögnuð.“ Viðburðurinn sé þannig 
ætlaður fjölskyldum, vinum, list-
unnendum og keppendum, sem 
geta komið saman og fagnað mynd-
listinni.

Áður en fyrsti gestur stígur á 
bak listgripsins mun hljómsveitin 
The Really Big Family Band syngja 
opnunarlagið Take a Chance on 
Art. „Bæði fjölskylda mín og fjöl-
skylda Sillu mynda eina risastóra 
fjölskylduhljómsveit sem hefur æft 
stíft síðastliðna daga,“ segir Tara 
hlæjandi.

Textinn er innblásinn af verkinu 
sjálfu og því að horfast í augu við 
listina, en laglínan var fengin að láni 
frá sænsku poppsveitinni ABBA og 
lagi þeirra Take a Chance on Me.

„Við hvetjum alla til að kíkja í 
Central Park í Reykjavík, eins og 
við köllum Myndhöggvaragarðinn, 
á laugardaginn og taka áhættu á list-
inni með okkur.“ n

Lafað á baki listarinnar
Myndlistakonurnar Tara Njála Ingvarsdóttir og Silfrún Una Guðlaugsdóttir ætla að skella gestum sýninarinnar Ride 
the Art á bak listatuddanum á laugardaginn.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Listin hefur náttúru-
lega sitt eigið afl, 
maður sér það bara 
ekki alltaf svona skýrt.

Silfrún.
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Ég hef velt því fyrir mér hvaða þrír 
mælikvarðar skipta mestu máli í 
daglegu lífi. Hér eru nokkur dæmi:

Karlmenn á mínum aldri þurfa 
að huga að því að PSA-gildið í 
blöðruhálskirtlinum sé undir 4, 
að blóðþrýstingurinn sé ekki yfir 
80/120 og að BMI stuðullinn fari 
ekki yfir 30 þegar staðið er á bað-
voginni.

Þegar við ökum bíl þurfum við að 
vita að tankurinn/rafhlaðan dugi 
til að komast á leiðarenda, hvort 
ekið sé á löglegum hraða og að allir 
farþegar séu í bílbeltum.

Í heimilisbókhaldi þarf að huga 
að því að tekjur dugi fyrir útgjöld-
um, að sparnaður tryggi áhyggju-
lausa framtíð og að tryggingar 
dekki áhættu af óvæntum atvikum.

Stjórnmálamenn þurfa að segja 
satt, huga að framtíðinni og virða 
stjórnarskrána og stjórnvöld þurfa 
að tryggja jafnrétti, almannahag og 
að innviðir landsins séu í lagi.

John F. Kennedy sagði að 
friður væri mannréttindi á þremur 
sviðum: að allir fái að lifa án ótta 
við hamfarir, að allir fái að anda að 
sér hreinu lofti og að framtíðarkyn-
slóðir ættu rétt á heilbrigðu lífi.

Í dag er einn mælikvarði sem 
við verðum að huga að, en það er 
styrkur koltvísýrings í andrúms-
loftinu sem við öll öndum að okkur. 
Hann var kringum 280 (ppm) 
síðustu milljón árin og fram að 
iðnbyltingu. Styrkurinn fór upp 
fyrir 400 árið 2016 og er í dag 419. 
Varfærin spá IPCC stofnunar SÞ 
segir að hann fari í 540 um næstu 
aldamót. Við 700 ppm leggst allt líf 
af á jörðinni að mati vísindamanna.

Hugum því að þessum mikilvæg-
asta mælikvarða á milli þess sem 
við skoðum töluna á baðvoginni. n

Mikilvægir 
mælikvarðar

Thomasar 
Möller
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