
Helstu lögspekingar 
landsins eru hugsi 
yfir þeim stjórnskipu-
lega vanda sem upp 
er kominn í kjölfar 
kosninganna. Ekkert 
eitt töfrasvar sé til. 
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Stefnir á HM  
á listskautum

Heiða og Stella 
skála í Nonna

Sport  ➤ 14 Lífið  ➤ 28

Alvarlegasta bilun á prentvél Fréttablaðsins í tuttugu ára sögu þess varð til þess að blaðið kom ekki út í prentútgáfu í gær og í fyrradag. „Í dag kemur út minna blað en alla jafna á fimmtudögum og 
vonandi verður ekki frekari truflun á þjónustu okkar við lesendur,“ segir Björn Víglundsson, forstjóri Torgs, útgáfufélags Fréttablaðsins. SJÁ SÍÐU 2  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Mmm ...
Safarík kíví eru 
best núna!

Hefur þú 
smakkað lítil 

krúttuð kívíber?
Takmarkað 

magn

23. SEPTEMBER - 6. OKTÓBER

25%
AFSLÁTTUR

AF HEILSU- OG 

LÍFSSTÍLSVÖRUM 

ALLT AÐ
HEILSUDAGAR Í NETTÓ

VIÐSKIPTI Líkur eru á því að staða 
Íbúðalánasjóðs muni versna enn 
frekar á komandi misserum og mik
ilvægt er að draga lærdóm af stöð
unni. Þetta segir Jón Bjarki Bentsson, 
aðalhagfræðingur Íslandsbanka, í 
samtali við Markaðinn. 

Hann segir jafnframt að gert sé 
ráð fyrir að núvirt heildartap verði 
á bilinu 200 til 250 milljarðar og 
ríkissjóður muni koma til með að 
brúa það bil.

„Sjóðurinn er með neikvætt eigið 
fé um ríflega 180 milljarða og ekki 
horfur á að það muni lagast á meðan 
verið er að vinda sjóðinn niður.“  
SJÁ SÍÐU 8

Ríkissjóður þarf 
að brúa bilið

Undirbúningsvinna fyrir 
störf nýrrar kjör bréfa nefndar 
hefst á Al þingi strax að 
lokinni úthlutun þingsæta 
sem fram fer á fundi sem 
landskjörstjórn hefur boðað 
á morgun.

adalheidur@frettabladid.is 
bth@frettabladid.is  

STJÓRNMÁL „Ég reikna með því að 
helgin gæti fari í það að taka saman 
gögn til að fara af stað,“ segir Willum 
Þór Þórsson, starfandi þingforseti. 
Hann segir að kallað verði eftir til
nefningum þingflokka í undirbún
ingskjörbréfanefnd sem ætti að 

geta hafið störf strax á mánudag. 
Sú nefnd undirbúi rann sókn á kjör
bréfum með til liti til þeirra at huga
semda sem fylgja en hin eiginlega 
kjörbréfanefnd, sem gerir tillögur 
til þingsins um gildi kjörbréfa, taki 
til starfa eftir þingsetningu.

Úrskurður Alþingis um óvissuna 
sem uppi er getur fallið á nokkra 
vegu. Tvær leiðanna hafa hvorki 
áhrif á heildartölur né raski þeim 
fjölda þingmanna sem hver flokkur 
fékk. Þær hafa hins vegar áhrif á tíu 
frambjóðendur, þar sem helmingur 
fær framgang en hinn helmingur
inn ekki. Aðrar tvær leiðir kalla 
hins vegar á meiri óvissu þar sem 
þær gætu breytt úrslitum kosninga.

Helstu lögspekingar landsins 
eru hugsi yfir þeim stjórnskipulega 
vanda sem upp er kominn í kjölfar 
kosninganna. Ekkert eitt töfrasvar 
sé til um lausn. Fleira gæti bæst við 
en í áfellisdómi yfirdeildar Mann
réttindadómstóls Evrópu (MDE) 
gegn Belgíu sem kveðinn var upp í 
fyrra eru gerðar alvarlegar athuga
semdir við það fyrirkomulag að 
þjóðþing úrskurði um hvort þing
menn þess séu réttkjörnir.

Þessi niðurstaða MDE getur haft 
áhrif í nokkrum aðildarríkjum Evr
ópuráðsins, sem falið hafa sínum 
þjóðþingum endanlegt úrskurðar
vald um kjör alþingismanna. Þeirra 
á meðal er Ísland. SJÁ SÍÐUR 4 OG 6

Óvissan er bæði lagaleg og pólitísk

mailto:magdalena@frettabladid.is
mailto:adalheidur@frettabladid.is


Tvímennt á hlaupahjóli

Eitt til tvö slys tengd hlaupahjólum verða á hverjum einasta degi samkvæmt tölum úr Læknablaðinu á síðasta ári. Bannað er að tvímenna á hjólin en þessir 
ungu herramenn létu þau skilaboð sem vind um eyru þjóta og rúlluðu um miðborgina hressir og kátir þó aðeins annar hefði verið með hjálm.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Formaður Veiðifélags Laxár 
í Aðaldal harmar að ekki 
hafi fengist sett á bann við 
silungsveiði í net í Skjálfanda 
til verndar laxi. Norðurþing 
mótmælti banninu sem Fiski-
stofa hefur hafnað að setja á.

gar@frettabladid.is

STANGAVEIÐI Fiskistofa neitar að 
verða við beiðni veiðifélaga Laxár 
í Aðaldal, Mýrarkvíslar og Reykja-
dalsár og Eyvindarlækjar um að 
banna netaveiðar í Skjálfanda. 
Sveitarfélagið Norðurþing lagðist 
gegn banninu.

„Við hörmum þessa niðurstöðu 
og afstöðu sveitarfélagsins í mál-
inu,“ segir Jón Helgi Björnsson, líf-
fræðingur á Laxamýri og formaður 
Veiðifélags Laxár í Aðaldal.

Að sögn Jóns Helga snerust 
athugasemdir veiðifélaganna aðal-
lega um veiðar bæjarbúa á silungi í 
net í landi sveitarfélagsins úti fyrir 
Húsavík aðeins hálfan annan kíló-
metra frá ósum Laxár í Aðaldal. Þeim 
fylgi svokallaðar blóraveiðar á laxi 
sem þýði að lax endi í silunganet-
unum í stað þess að rata upp í vatna-
svæði Laxár.

Jón Helgi segir veiðistofna í ánum 
standa veikt og því beiti menn sér 
á öllum sviðum. „Okkur þykir að 
hagsmunir sveitarfélagsins ættu að 
liggja í því að vernda þessa stofna 
og atvinnustarfsemina í kringum 
þá. Tilfellið er að það eru seldir 
fimm þúsund veiðidagar í Laxá og í 
vatnakerfi Laxár. Þannig að það eru 
miklir hagsmunir undir, bæði nátt-
úrulegir og atvinnulegir.“

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
í maí mælti Hafrannsóknastofnun 
með netaveiðibanninu. Norðurþing 
sagði eignarrétt sjávarbænda skýr-
an, lagðist gegn banni og boðaði 
málsókn yrði það sett á. Sambæri-
legt bann var sett í Faxaflóa 2015.

Fulltrúar Norðurþings sögðu 
úthlutanir veiðileyfanna bæði var-
færnar og sjálf bærar. Alls væri um 
að ræða tíu lagnir. Bókaði skipulags- 
og framkvæmdaráð sveitarfélagsins 
að gögn Fiskistofu og veiðifélaganna 
væru bæði haldlítil og illa ígrunduð. 

„Þetta er eignarréttur sem er ekki 
hægt að taka af fólki,“ sagði Benóný 
Valur Jakobsson, formaður ráðsins, 
við Fréttablaðið í maí. Benti hann 
á að bann hefði ekki aðeins áhrif á 
jarðir í Norðurþingi heldur einnig í 
Tjörneshreppi.

Veiðiréttarhafarnir sögðu á allra 
vitorði að lax endaði í netunum. 
Byggðu þeir ósk sína um bann á 
ákvæði í lögum um lax- og silungs-
veiði sem gerir Fiskistofu kleift „að 
takmarka eða banna á tilteknum 
svæðum og um tiltekinn tíma veiði 
silungs samkvæmt grein þessari, 
ef slíkt er nauðsynlegt, til þess að 
tryggja fiskigengd í nærliggjandi 
veiðivötn,“ eins og segir í lögunum.

Samkvæmt samantekt á vefsíðu 
Landssambands veiðifélaga veiddist 
401 lax í Laxá í Aðaldal í sumar sem 
er slakasta veiði frá upphafi  skrán-
ingar frá 1975 að undanskildu árinu 
í fyrra er 388 laxar voru skráðir til 
bókar.

„Við munum nú gera kröfur á 
sveitarfélagið og Fiskistofu um að 
haft verði eftirlit með þessum neta-
veiðum og séð verði til þess að þarna 
sé ekki verið að stunda blóraveiðar 
á laxi,“ segir Jón Helgi Björnsson. ■

Fiskistofa neitar að banna 
silunganet í Skjálfandaflóa

Húsvíkingar veiða silung í net úti fyrir landi bæjarins.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Okkur þykir að hags-
munir sveitarfélagsins 
ættu að liggja í því að 
vernda þessa stofna og 
atvinnustarfsemina í 
kring um þá.

Jón Helgi Björns-
son, líffræðingur 
á Laxamýri

tsh@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Fimmmenningarnir 
sem vöktu athygli á málefnum 
vöggustofa í Reykjavík í sumar 
funduðu með borgarritara á mánu-
dag. Þar var tilkynnt að borgarráð 
myndi skipa nefnd til að rannsaka 
starfsemi vöggustofa í Reykjavík.

Árni H. Þórarinsson, einn fimm-
menninganna, fagnar niðurstöð-
unni og segir að ekkert sé því nú til 
fyrirstöðu að hefja rannsóknina.

„Þeir hafa ekki setið auðum hönd-
um þarna í Ráðhúsinu síðan í sumar, 
sem betur fer,“ segir Árni.

Rannsóknarnefndin verður sjálf-
stæð og fær fé úr borgarsjóði til að 
greiða sérfræðiaðstoð og annan 
kostnað. Búist er við að gengið verði 
frá skipan nefndarinnar á borgar-
ráðsfundi í þarnæstu viku.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra hefur gefið vilyrði fyrir aðstoð 
við það sem þarfnast aðkomu 
Alþingis og löggjafans, svo sem 
mögulegar lagabreytingar. ■

Borgin skipar 
rannsóknarnefnd 
um vöggustofur

Fimmmenningarnir ásamt Þorsteini 
Gunnarssyni borgarritara. 
 MYND/ÁRNI H. ÞÓRARINSSON

TILKYNNING  
frá landskjörstjórn 

Fundur um úthlutun þingsæta.
Landskjörstjórn kemur saman til fundar föstudaginn 1. október nk., kl. 16 
til að úthluta þingsætum á grundvelli kosningaúrslita í kjördæmum eftir 
almennar alþingiskosningar sem fram fóru 25. september sl.

Hér með er umboðsmönnum þeirra stjórnmálasamtaka sem buðu fram 
við alþingiskosningarnar gefinn kostur á að koma til fundarins, sem  
haldinn verður á 2. hæð í Austurstræti 8-10, Reykjavík, húsnæði nefnda- 
sviðs Alþingis. Gengið er inn frá Vallarstræti.

Reykjavík, 29. september 2021
Landskjörstjórn

gar@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Fréttablaðið kemur út 
á prenti í dag eftir að bilun í prentvél 
varð til þess að blaðið kom ekki út í 
prentútgáfu í gær og í fyrradag.

„Vélar og tæki bila, en þetta er 
sannarlega alvarlegasta bilun á 
prentvél Fréttablaðsins í tuttugu ára 
sögu þess,“ segir Björn Víglundsson, 
forstjóri Torgs, útgáfufélags Frétta-
blaðsins.

„Við höfum beitt ýmsum ráðum 
til að halda áfram þjónustu við les-
endur okkar,“ segir Björn og nefnir 
efldan fréttaflutning á fretta bladid. is 
og að blað dagsins hafi verið sett 
fram neð áberandi hætti á vefnum.

„Í dag kemur út minna blað en 
alla jafna á fimmtudögum og von-

andi verður ekki frekari truflun á 
þjónustu okkar við lesendur.“

Von er á sérfræðingi frá Þýska-
landi í dag sem fer yfir prentvélina 
og tryggir rekstraröryggi hennar. 
„Ég vil þakka öllu starfsfólki Frétta-
blaðsins sem hefur staðið sig gríðar-
lega vel við erfiðar aðstæður. Þegar 
dagblað getur ekki prentað flokkast 
það sem krísa og þannig hefur vikan 
verið hjá okkur,“ segir Björn. ■

Alvarleg bilun stöðvaði 
prentun Fréttablaðsins

Björn Víglunds-
son, forstjóri 
Torgs
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Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Hægt er að sækja pantanir úr vefverslun í Miðhraun 11, Garðabæ.

66north.is

Lagersalan fer fram í vefverslun, á útsölumarkaði okkar í Faxafeni 12 og á Skipagötu 9, Akureyri.

Opnunartímar á lagersölu: Faxafen 12: mán - fös: 10:00 - 18:00, lau: 10:00 - 18:00, sun: 12:00 - 18:00.
Skipagata Akureyri: mán - fös: 10:00 - 18:00, lau: 10:00 - 18:00, sun: 11:00 - 17:00.

Krakkar

Lagersala

Allt að 80% afsláttur.

29. september til og með 5. október.

Fullorðnir

Logn rennd hettupeysa
15.900 kr.    7.950 kr.

Vatnajökull Softshell jakki
45.000 kr.   31.500 kr.

Kaldbakur GORE-TEX® Jakki
45.000 kr.    31.500 kr.

Logn stuttermabolur
4.900 kr.    1.960 kr.

Kaldi  GORE® ullarpeysa
42.000 kr.    29.400 kr.

Bylur ullarpeysa
32.000 kr.    22.400 kr.

Arnarhóll regnkápa
24.000 kr.    7.200 kr.

Katla GORE-TEX® úlpa
59.000 kr.    29.500 kr.

Bylur ullarvettlingar
7.900 kr.    5.530 kr.

Snæfell mittistaska
6.900 kr.    4.830 kr.

66°N Húfukolla
3.900 kr.    2.730 kr.

Grandi bakpoki
12.900 kr.   6.450 kr.

Sif Primaloft® Jakki
18.900 kr.    13.230 kr

Rán jakki
16.900 kr.   11.830 kr.

Mímir regnjakki
5.500 kr.    2.750 kr.

Svanur Primaloft® galli
18.900 kr.   13.230 kr.

Frí heimsending ef verslað er fyrir 15.000 kr. í vefverslun.



Við sáum það vel í 
sumar að úrræðið 
vann vel á langtíma
atvinnuleysinu.

Birna Guðmundsdóttir, deildar-
stjóri hjá Vinnumálastofnun

Engin leið er að spá fyrir um 
hvaða fimm þingmenn enda 
inni eða úti. Lýðræðislegu ferli 
hefur verið raskað, segir þing
maður Sjálfstæðisflokksins. 

bth@frettabladid.is

KOSNINGAR Áframhaldandi óvissa 
er um samsetningu þingmanna
hópsins eftir að landskjörnefnd 
úrskurðaði að ekki væri hægt að 
staðfesta að meðferð kjörgagna hafi 
verið fullnægjandi í Norðvesturkjör
dæmi. Landskjörstjórn mun á fundi 
sínum á morgun úthluta þingsætum. 
Nefndin hefur þó ekki síðasta orðið 
um hvaða einstaklingar enda sem 
þingmenn. Sú ákvörðun verður í 
höndum Alþingis.

Flestir telja að þingið hafi fjóra 
kosti:

Leið 1 er að úrslit fyrri talningar
innar í Norðvesturkjördæmi standi. 
Gallinn við þá leið, segja þingmenn 
sem blaðið hefur rætt við, er að með 
því gæti ákvörðun þingsins orðið 
að persónukjöri með því að velja 
þá fimm þingmenn sem voru inni á 
þingi áður en endurtalið var.

Leið 2 væri að leggja til að seinni 
kosningin gilti. Aftur yrði sá galli 
á gjöf Njarðar að þingið myndi 
með slíkri ákvörðun stuðla að því 
að fimm þingmenn í stað annarra 
fimm kæmust í þingmannahópinn.

Leið 3 er að kosið yrði upp á nýtt í 
Norðvesturkjördæmi. Þá gæti skap
ast sú hætta að kjósendur myndu 
verja atkvæði sínu strategískt, kysu 
til dæmis ekki flokka sem þeir vita 
að myndu aldrei ná þingmanni inn. 
Uppkosning gæti orðið lýðræðislega 
bjöguð.

Leið 4 er að Alþingi ákveði að 
blása til nýrra kosninga fyrir allt 
landið. Sá kostur er af flestum þing
mönnum talinn ólíklegastur. Hætta 
er sögð á að endurteknar kosningar 
gætu veikt trú á lýðræðið og að 
traust til Alþingis gæti bjagast á ný.

Fjórar leiðir í boði til að skipa þingið

Helga Vala 
Helgadóttir, 
þingmaður 
Samfylkingar-
innar

Vafaþingmenn

Fyrir endurtalningu

Guðmundur Gunnarsson  
Viðreisn
Karl Gauti Hjaltason  
Miðflokki
Rósa Björk Brynjólfsdóttir 
Samfylkingu
Lenya Rún Taha Karim 
Pírötum
Hólmfríður Árnadóttir  
Vinstri grænum

Eftir endurtalningu

Guðbrandur Einarsson  
fyrir Guðmund
Bergþór Ólason  
fyrir Karl Gauta
Jóhann Páll Jóhannsson  
fyrir Rósu Björk
Gísli Rafn Ólafsson 
fyrir Lenyu
Orri Páll Jóhannsson  
fyrir Hólmfríði

Enn ríkir óvissa 
um hvernig 
þingmanna-
hópurinn verður 
skipaður.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

hvort sem lagt verði til að fyrri taln
ing eða síðari talning gildi hafi aftur 
á móti áhrif á tíu frambjóðendur, 
þar sem helmingur fái framgang 
en hinn helmingurinn ekki. Leiðir 
3 og 4 kalli á meiri óvissu þar sem 
þær gætu breytt úrslitum kosninga.

„Almennt séð er þessi staða ofsa
lega vond. Hún er vond fyrir lýð
ræðið og hún er nánast óbærileg 
fyrir þessa tíu einstaklinga sem 

vita ekki hvort þeir eru inni eða úti,“ 
segir Helga Vala.

Bryndís Haraldsdóttir, þing
maður Sjálfstæðisf lokksins, sem 
sat í kjörbréfanefnd síðasta kjör
tímabil segir: „Mér finnst þetta mál 
mjög sorglegt en við megum ekki 
heldur blása ástandið of mikið upp. 
Hitt er alveg ljóst að lýðræðislegu 
ferli hefur verið raskað með þessari 
uppákomu.“ n

Helga Vala Helgadóttir, sem sat 
í kjörbréfanefnd fyrir Samfylk
inguna síðasta kjörtímabil, segir 
að leiðir 1 og 2 hafi ekki áhrif á 
heildartölur, raski ekki þeim fjölda 
þingmanna sem hver flokkur fékk í 
kosningunum. Að láta úrslit standa, 

kristinnhaukur@frettabladid.is

ATVINNUMÁL Allt stefnir í að 
atvinnuleysi verði um 5,1 prósent 
um mánaðamótin sem er nokkurn 
veginn sama hlutfall og þegar far
aldurinn skall á í febrúar árið 2020. 
Mest var atvinnuleysið í janúar, 11,6 
prósent, en hefur lækkað í hverjum 
mánuði síðan. Í ágúst var hlutfallið 
5,5 prósent.

„Þetta er gríðarlega jákvætt,“ segir 
Birna Guðmundsdóttir, deildar

stjóri gagnagreininga hjá Vinnu
málastofnun. „Atvinnulífið var um 
100 mánuði að jafna sig eftir banka
hrunið en þessi atvinnukreppa 
virðist vera 20 mánuðir. Um fimm 
sinnum fljótari.“

Birna segir atvinnuleysisspána 
fyrir veturinn bjarta. „Ferðaþjón
ustan er komin í einhvers konar 
jafnvægi og jafnvel betra en fyrir far
aldurinn. Kannski viljum við ekkert 
tvær til þrjár milljónir ferðamanna 
á ári,“ segir hún. „Fólk hefur færst til 

milli greina og horfurnar fyrir vetur
inn eru ekki slæmar. Við fáum ekki 
slæman vetur eins og í fyrra.“

Þrátt fyrir það má alltaf gera ráð 
fyrir árstíðabundnum sveiflum og 
að atvinnuleysið verði mest yfir 
mestu vetrarmánuðina, janúar fram 
í mars, þegar byggingariðnaðurinn, 
ferðaþjónustan og sjávarútvegurinn 
eru í mestri lægð.

Samkvæmt Birnu ganga ráðningar 
vel þó að þær séu ekki jafn miklar og 
í sumar þegar ferðaþjónustan endur

réð stóran hluta síns starfsfólks.
Hefjum störf, úrræði stjórnvalda, 

hefur nýst ákaflega vel og hefur um 
þriðjungur ráðninga verið í gegnum 
það. Heildarfjöldi ráðninga í gegn
um úrræðið, sem gildir til áramóta, 
er nú um 6.500 en í upphafi var gert 
ráð fyrir 7.000 í heildina. Mest í 
ferðaþjónustu og tengdum greinum 
eins og veitingageiranum.

„Við sáum það vel í sumar að 
úrræðið vann vel á langtíma
atvinnu leysinu,“ segir Birna. n

Atvinnuleysið orðið það sama og fyrir faraldurinn

Bryndís Haralds-
dóttir, þingmað-
ur Sjálfstæðis-
flokksins

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

GLÆSILEG RAFMÖGNUÐ JEPPASÝNING

SÝNUM EINNIG 35”-40” BREYTTA WRANGLER OG RAM PALLBÍLA
LAUGARDAGINN 2. OKTÓBER MILLI KL. 12-16

kristinnpall@frettabladid.is

COVID-19 Þegar rýnt er í notkun 
Íslendinga á Ferðagjöfinni síðustu 
daga kemur bersýnilega í ljós mikil 
aukning í notkun hennar en gildis
tími gjafarinnar rennur út í kvöld. 
Þetta er annað árið í röð sem ríkis
stjórnin deilir fimm þúsund króna 
Ferðagjöf meðal einstaklinga sem 
eru átján ára eða eldri og með lög
heimili á Íslandi.

Í upphafi vikunnar voru 82.411 
Ferðagjafir ónýttar og af þeim 183 
þúsund manns sem höfðu sótt 
gjöfina voru sextíu þúsund ein
staklingar ekki búnir að fullnýta 
hana. Undanfarna daga hefur stöð
ugur vöxtur verið í upphæðinni sem 
er greidd niður með ferðagjöfinni 
og var greitt fyrir vörur fyrir 39,79 
milljónir á þriðjudaginn.

Búast má við að sú upphæð verði 
enn hærri í dag en á lokadegi síðustu 
Ferðagjafar fyrr á þessu ári var ávís
unin notuð til að greiða vörur fyrir 
áttatíu milljónir. n

Fjörutíu milljónir 
með Ferðagjöf

N1 hefur tekið á móti 
Ferðagjöfum fyrir 55 
milljónir.

Íslendingar hafa margir nýtt ferða-
gjöfina til að fylla á tankinn.
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Yngra fólk er líklegra til að starfa við 
íþróttir en eldra.  Fréttablaðið/Eyþór

kristinnhaukur@frettabladid.is

atvinnumál Alls starfa 2,2 prósent 
Íslendinga við íþróttir. Er það lang-
hæsta hlutfallið í Evrópu. Á eftir 
Íslendingum eru Svíar með 1,6 pró-
sent. Þetta kemur fram hjá Eurostat, 
tölfræðistofnun Evrópusambands-
ins. Á þetta við um íþróttaþjálfara, 
einkaþjálfara, íþróttakennara, 
atvinnumenn í íþróttum og fleiri.

Íslendingar skera sig algerlega úr 
því í flestum Evrópulöndum er hlut-
fallið á bilinu 0,5 til 1 prósent. Und-
anfarin fimm ár hefur hlutfallið hér 
hækkað um 0,2 prósent. Almennt 
eru Norðurlöndin í hærri kantinum 
en fæstir starfa við íþróttir í Austur-
Evrópu og á Balkanskaga.

Nokkuð f leiri karlmenn starfa 
við íþróttir á Íslandi en konur, eða 
2.300 miðað við 1.900 konur. Hlut-
fallið er mun hærra hjá yngra fólki 
en nærri helmingur allra sem starfa 
í íþróttum er innan við þrítugt.

Mikil þátttaka í íþróttum og hátt 
hlutfall menntaðra starfsmanna er 
ein af undirstöðunum í hinu svo-
kallaða „íslenska módeli“ í forvörn-
um sem Rannsóknir og greining 
hafa haldið utan um.

Vegna árangurs Íslendinga við að 
takast á við neyslu barna og ungl-
inga hafa ýmsar erlendar borgar-
stjórnir og sveitarfélög tekið upp 
þá stefnu. ■

Ísland sker sig úr 
þegar kemur að 
íþróttastarfsfólki

Eldhús-
innréttingar
Vandaðar og stílhreinar innréttingar frá franska fyrirtækinu SCHMIDT.
10 ára ábyrgð. Innréttingarnar koma fullsamsettar til landsins

Komdu við í sýningarsal okkar að Dalvegi og ræddu 
við sérfræðinga Parka og fáðu faglega ráðgjöf

Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi • 595 0570

Yfirdeild Mannréttindadóm-
stóls Evrópu kvað nýlega upp 
áfellisdóm um úrskurðarvald 
belgíska þingsins um gildi 
kosninga. Fyrirkomulagið er 
sambærilegt því íslenska.

adalheidur@frettabladid.is

Kosningar Ákvæði stjórnarskrár-
innar um að Alþingi skeri sjálft úr 
um hvort þingmenn þess séu lög-
lega kosnir, fer í bága við Mannrétt-
indasáttmála Evrópu ef marka má 
dóm sem yfirdeild Mannréttinda-
dómstóls Evrópu (MDE) kvað upp 
í belgísku máli í fyrra.

Það var frambjóðandi til belg-
íska þingsins, Germain Mugeman-
gango, sem vísaði máli sínu til 
MDE . Aðeins munaði f jórtán 
atkvæðum að hann næði þingsæti 
í kjördæmi sínu en þar höfðu 20 
þúsund atkvæði verið úrskurðuð 
ógild, auð eða vafasöm. 

Eftir að kröfu hans um endur-
talningu með vísan til þessa var 
hafnað af þar til bærum kosninga-
yfirvöldum beindi hann formlegri 
kvörtun til þingsins, sem líkt og 
á Íslandi, er endanlegur úrskurð-
araðili um gildi kosninga og kjör 
alþingismanna. 

Kjörbréfanefnd belgíska þings-
ins lagði til að atkvæði í kjördæmi 
kærandans yrðu endurtalin en í 
atkvæðagreiðslu hins nýkjörna 
þings, sem samanstóð meðal ann-
arra af nýjum þingmönnum úr 
kjördæmi kærandans, var tillaga 
kjörbréfanefndar felld og kjörbréf 
allra þingmannanna sem hlotið 
höfðu kosningu samkvæmt þeirri 
talningu atkvæða sem farið hafði 
fram voru staðfest.

Kæra Mugemangango til MDE 
var byggð á einni grundvallar-
spurningu: Getur nýkosið lög-

gjafarþing verið dómari um lög-
mæti sinna eigin kosninga án allrar 
aðkomu sjálfstæðs dómsvalds?

Kærandinn hélt því fram í kæru 
sinni til MDE að þingið hefði tekið 
afstöðu til kvörtunar hans sem bæði 
dómari og flokkur sem færi í bága 
við bæði 3. grein, fyrsta viðauka um 
rétt til frjálsra kosninga og 13. grein 
um rétt til raunhæfs úrræðis til að 
leita réttar síns.

Belgíska ríkið tók til varna í 
Strassborg og hélt því fram að 
niðurstaða þingsins væri rétt og að 
belgíska kerfið um úrskurðarvald 
þingsins um kosningar væri byggt 
á stjórnskipunarhefð og sækti upp-
runa sinn í grundvallarregluna um 
þrígreiningu ríkisvalds.

Í einróma niðurstöðu komst yfir-
deild MDE að þeirri niðurstöðu að 
brotið hefði verið í bága við réttindi 
kærandans samkvæmt bæði 3. grein, 
1. viðauka, og 13. grein samningsins. 
Belgíska þingið væri ekki nægilega 
hlutlaust, reglur um úrskurðarvald 

þess hvorki nægilega afmarkaðar né 
nákvæmar og tryggðu kærandanum 
ekki málsmeðferð sem veitti honum 
vernd gegn gerræðislegum, spilltum 
eða löglausum úrskurði þingsins.

Í dóminum er ekki gengið svo 
langt að fullyrða að þingið geti 
undir engum kringumstæðum haft 
ákvörðunarvaldið, en málsmeð-
ferðin þurfi í öllu falli að vera full-
nægjandi.

Í dóminum er vísað til fjölda 
alþjóðlegra eftirlitsaðila, meðal 
annarra Feneyjanefndarinnar og 
Mannréttindanefndar Sameinuðu 
þjóðanna, um ágalla þess að þjóð-
þing hafi endanlegt úrskurðar-

vald um kjör þingmanna án mögu-
leika á að vísa ákvörðun þess til 
sjálfstæðs dómstóls, meðal annarra,

Þessi niðurstaða MDE getur haft 
áhrif í nokkrum aðildarríkjum Evr-
ópuráðsins, sem falið hafa sínum 
þjóðþingum endanlegt úrskurðar-
vald um kjör alþingismanna. Þeirra 
á meðal er Ísland.

Fréttablaðið hefur rætt við nokkra 
sérfræðinga í stjórnskipunarrétti 
vegna dómsins. Líkt og aðrir eru 
þeir hugsi yfir stöðunni sem upp er 
komin. Ekkert eitt töfrasvar sé til um 
lausn á þeim stjórnskipulega vanda 
sem blasi við.

„Þetta er vissulega eitthvað sem 
þarf að leggjast vel yfir því það er 
augljóst að það dugar ekki til að 
benda á stjórnarskrána og segja 
svo að Alþingi sjái bara um þetta á 
sínum pólitíska meirihluta,“ segir 
Bjarni Már Magnússon, lagaprófess-
or við Háskólann í Reykjavík. Dómur 
yfirdeildar MDE sýni að gerðar séu 
miklar kröfur til ákvörðunarinnar. ■

Úrskurðarvald Alþingis taki mið af 
fordæmisgefandi dómi frá Strassborg 

Nýlegt dóma
fordæmi frá 
yfirdeild MDE 
gefur vísbend
ingar um að 
endurskoða 
þurfi úrskurðar
vald Alþingis um 
kjör þingmanna. 
 Fréttablaðið/
 ErNir

helgivifill@frettabladid.is

fjármál Hærra greiðslubyrðar-
hlutfall fasteignalána mun ekki 
hafa mikil áhrif vegna þess að 
fáir taka lán með hærri greiðslu-
byrði en breyting Seðlabankans 
kveður á um, segir Una Jónsdóttir, 
hagfræðingur hjá Hagfræðideild 
Landsbankans.

Seðlabankinn tilkynnti í gær að 
hámark greiðslubyrðar nýrra fast-

eignalána sé 35 prósent af mán-
aðarlegum ráðstöfunartekjum 
fólks. Hámarkshlutfall hjá fyrstu 
kaupendum sé  40 prósent.

Samkvæmt upplýsingum frá 
bönk u nu m hef u r brey t ing in 
almennt ekki mikil áhrif á mögu-
leika fólks til að kaupa húsnæði. 
Hámark Seðlabankans sé svipað 
og bankarnir hafi miðað við.

„Það er helst að þetta hafi áhrif 
á fyrstu kaupendur og mögulega 

Nýtt hámark greiðslubyrðar hafi lítil áhrif á lántakendur

Bjarni Már 
Magnússon,  
lagaprófessor

Una Jónsdóttir  
hagfræðingur

munu breytingarnar auka fjölda 
þeirra sem velja verðtryggð lán,“ 
segir Arion banki.

Landsbankinn segir að breyting-
in geti dregið úr möguleikum fólks 
til að taka há lán til að kaupa mjög 
dýrar eignir.

Una segir að nýju reglurnar 
muni draga úr líkum á því að fólk 
skuldsetji sig um of og dragi því 
úr líkum á því að ofskuldsetning 
knýi áfram ósjálf bærar hækkanir 

fasteignaverðs. Þessi  aðgerð gæti 
kælt markaðinn en það sé óvíst. 
Hækkun stýrivaxta væri líklegri til 
þess að snöggkæla markaðinn. Það 
myndi hækka greiðslubyrði fólks 
sem stangist á við þessa aðgerð. 

„En markmið aðgerðarinnar í 
gær var ekki að hafa áhrif á fast-
eignamarkaðinn heldur að stuðla 
að heilbrigðri fjárhagsstöðu heim-
ila og þá stuðla að fjármálastöðug-
leika í heild.“ ■
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Þó það sé rúmur ára-
tugur fram að því að 
peningarnir þrjóta þá 
verður ríkissjóður að 
setja fram áætlun fyrr 
en seinna um hvernig 
þetta verður brúað 
þannig að það komi 
helst ekki einhver 
hnykkur á rekstur 
ríkissjóðs.
Jón Bjarki Bentsson, aðalhag-
fræðingur Íslandsbanka

Skattskrár vegna álagningar á einstaklinga og 
lögaðila á árinu 2019 og virðisaukaskattsskrá 
vegna tekjuársins 2018 eru lagðar fram  
27. september 2021 - 11. október 2021

Skrár yfir álagða skatta á tekjur einstaklinga og lögaðila á árinu 2019 vegna 
tekjuársins 2018 ásamt virðisaukaskattsskrá eru til sýnis dagana 27. september 
til 11. október 2021 að báðum dögum meðtöldum á almennum starfsstöðvum 
Skattsins utan Reykjavíkur en í Reykjavík í Tollhúsinu Tryggvagötu 19.

Auglýsing þessi er birt, skv. 2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt,  
og 46. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.

Reykjavík, 27. september 2021

Ríkisskattstjóri 

Aðalhagfræðingur Íslands
banka seg.ir að staða Íbúða
lánasjóðs muni koma til með 
að versna á komandi miss
erum.

magdalena@frettabladid.is

Líkur eru á því að staða Íbúðalána
sjóðs muni versna enn frekar á 
komandi misserum og mikilvægt er 
að draga lærdóm af stöðunni. Þetta 
segir Jón Bjarki Bentsson, aðalhag
fræðingur Íslandsbanka, í samtali 
við Markaðinn. Hann segir jafn
framt að gert sé ráð fyrir að núvirt 
heildartap verði á bilinu 200 til 
250 milljarðar og ríkissjóður muni 
koma til með að þurfa að finna út 
hvernig brúa megi það bil.

„Það hefur komið fram meðal 
annars í umfjöllun um sjóðinn í 
fjármálaáætlun í vor og síðan eftir 
að ársuppgjörið 2020 kom í sumar 
að staðan er ekki beysin. Sjóðurinn 
er með neikvætt eigið fé um ríflega 
180 milljarða og ekki horfur á að 
það muni lagast á meðan verið er að 
vinda sjóðinn niður. Það eru horfur 
á því að þetta bil muni aukast enn 
frekar.“

Aðspurður hvort hann geri ráð 
fyrir því að staðan muni versna enn 
frekar á komandi misserum segir 
hann að líklegt sé að svo fari.

„Já, það er það sem fjármálaráðu
neytið gerir ráð fyrir, og ég sé enga 
ástæðu til þess að vefengja það, að 
á endanum geti heildartapið núvirt 
verið á bilinu 200 til 250 milljarðar 
og á endanum þarf þá ríkissjóður 
að brúa það bil fyrst það er ríkis
ábyrgð á skuldahlið sjóðsins. Þetta 
er eitthvað sem í framtíðinni þarf 
að standa skil á. Við höfum reyndar 
rúman áratug til þess þar sem sjóðs
streymið verður í lagi þar til ársins 
2034. En á endanum þarf að fjár
magna þetta bil á síðasta áratug til
vistar sjóðsins. Lengstu skuldabréf 
sjóðsins eru með lokagjalddaga 
2044 þannig að það kemur áratugur 
á milli 2034 og 2044 sem ríkissjóður 
þarf að standa skil á af borgunum 
sem falla til,“ segir Jón Bjarki og 
bætir við að ríkisstjórnin þurfi að 
koma fram með áætlanir áður en 
kemur að skuldadögum.

„Þó það sé rúmur áratugur fram 
að því að peningarnir þrjóta þá 
verður ríkissjóður að setja fram 
áætlun fyrr en seinna um hvernig 
þetta verður brúað þannig að það 

komi helst ekki einhver hnykkur á 
rekstur ríkissjóðs. Einn góðan veð
urdag einhvern tímann í kringum 
miðjan næsta áratug mun hann 
koma til með að þurfa að borga það 
sem lítur út fyrir núna að verði í 
námunda við 20 milljarða á ári.“

Hann segir jafnframt að sá lær
dómur sem helst megi draga af 
stöðunni sé fyrst og fremst að 
mikilvægt sé að gera ráð fyrir því að 
grundvallarbreytingar geti orðið á 
vaxtaumhverfinu. „Það verður alltaf 
að setja einhverja varnagla sem gera 
ráð fyrir grundvallarbreytingu á 
umhverfinu. Það var nær algjörlega 
njörvað niður hvernig vaxtabyrðin 

yrði langt fram í tímann, allt að 40 
ár fram í tímann,“ segir hann og 
bætir við að þegar til skuldanna 
hafi verið stofnað hafi litlar varnir 
verið fyrir því að heimilin myndu 
nýta sér hagstætt vaxtaumhverfi 
og borga upp lánin. „Það hlýtur að 
vera stutta svarið. Aldrei að setja 
upp lánastofnun með þeim hætti að 
það geti þær aðstæður komið upp á 
annarri hliðinni og engar ráðstaf
anir til að bregðast við því.“

Þá tekur hann fram að fyrirkomu
lagið hafi verið vanhugsað út frá 
sjónarmiði áhættustýringar.

„Að sjálfsögðu er auðvelt að 
vera vitur eftir á en frá sjónarmiði 
áhættustýringar þá er mjög vara
samt að hafa þennan grundvallar
mun á eðli eigna og skulda. Hjá 
lánastofnunum ætti það að vera 
keppikefli að sem mest líkindi séu 
með þessum tveimur hliðum. Til 
að mynda ef skuldirnar eru verð
tryggðar er æskilegt að hafa eignirn
ar verðtryggðar líka eins og vissu
lega var gert hjá sjóðnum. Einnig er 
mikilvægt að taka ekki þá áhættu 
að fá eignahliðina í fangið og þurfa 
að endurfjárfesta henni í gerólíku 
vaxtaumhverfi meðan þú getur ekki 
gert það fyrir skuldahliðina,“ segir 
hann og bætir við að sú hafi orðið 
raunin hjá Íbúðalánasjóði.

„Það er nákvæmlega þetta sem 
gerðist. Þetta er víti til að varast og 
ég á nú von á því að þetta verði ekki 
gert aftur, hvorki hjá stofnun né 
fjármálafyrirtæki hérlendis. Það 
þekkja allir þessa sögu of vel til þess 
að brenna sig á því aftur.“ n

Staða Íbúðalánasjóðs muni 
koma til með að versna

Aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að mikilvægt sé að draga lærdóm af 
stöðu Íbúðalánasjóðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Seðill og borðapantanir á saetasvinid.is 

TRYLLTIR BBQ RÉTTIR 

BBQ RÉTTIR- EFTIR KL 17
BBQ BUFFALO KJÚKLINGAVÆNGIR     1.500 kr.
BABY BACK SVÍNARIF                                   3.500 kr 
PULLED BBQ GRÍSASAMLOKA                2.500 kr. 
NAUTA SHORT RIBS                                      3.500 kr.
BBQ BEIKON BORGARI                                2.500 kr.
BBQ VEGAN BORGARI                                 2.500 kr.
BBQ PLATTI                                                       7.990 kr.
Tilvalið fyrir tvo að deila
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Íslensk fjöll bera sum mannanöfn og koma nöfn karla 
þar mun oftar fyrir en nöfn kvenna. Kvenörnefnin eru 
þó ekki síður falleg og tindarnir mikilfenglegir líkt og 
fjallið Gunnhildur í Loðmundarfirði. Sama á við um 
Kristínartinda í Öræfasveit sem teljast til gersema 
Skaftafellsþjóðgarðs. Saga ein tengist nafngift Kristínar-
tinda en jökulhlaup átti að hafa herjað á Öræfi og allir 
Öræfingar farist í hlaupinu nema kona ein, sem Kristín 
hét, og kleif hún tindana sem síðan bera nafn hennar. 
Kristínartindar raða sér í hálfhring utan um gamlan gíg 
sem opnast til vesturs efst á Skaftafellsheiði. Má þræða 
suma þeirra upp á hæsta tindinn sem er 1.126 metra 
hár. Af honum býðst einstakt útsýni yfir stóran hluta 
Skaftafellsþjóðgarðs sem árið 2008 varð hluti af einum 
stærsta þjóðgarði Evrópu, Vatnajökulsþjóðgarði. Ofan 
af Kristínartindum er fantagott útsýni yfir að Kjós, Mið-
fellstindi og Þumli. Einnig sést Morsárjökull steypast 
f leiri hundruð metra ofan í ljósgráan Morsárdal, en 
um sama þverhnípi falla hæstu fossar landsins sem 
enn hafa ekki formlega fengið nafn. Beint í norður rís 
tignarlegur Skarðatindur (1.385 m) og að honum ókleif 
egg úr suðri með þverhnípi til beggja hliða. Á efsta Krist-
ínartindinum verður því að fara varlega og ekki leggja á 
tindinn í lélegu skyggni. Til austurs sést yfir Skaftafells-
jökul, Hrútfjallstindana fjóra, Efri Dyrhamar og sjálfan 
Hvannadalsjökul. Í suðurátt opnast síðan víðáttumikill 
og svartur Skeiðarársandur sem er í fullkominni and-
stæðu við iðjagræna Skaftafellsheiði.

Það er óhætt að mæla með göngu á Kristínartinda 
sem tekur 6-7 klukkustundir. Besta útsýnið fæst af efsta 
tindinum en einnig má láta einhvern af lægri tindunum 
duga. Best er að leggja upp frá þjónustumiðstöðinni í 
Skaftafelli og er stefnan tekin á Sjónarnípu um Hrútagil. 
Þar fæst ógleymanlegt útsýni yfir 15 km langan Skafta-
fellsjökul, sem þó hefur hopað töluvert síðastliðna ára-
tugi vegna loftslagshlýnunar. Komið er að suðaustur-
hliðum Kristínartinda og göngustíg fylgt upp lausar 
hlíðar þeirra að einstigi en eftir því má klöngrast upp á 
efsta tindinn. Á leiðinni heim er tilvalið að halda til vest-
urs á Skaftafellsheiði að stórkostlegum útsýnisstað sem 
kallast Skorarbrýr. Þaðan er gengið suður að Skerhóli, 
áfram að Sjónarskeri og eftir Eystragili að stuðlabergs-
skreyttum Svartafossi. Þar er gott að kasta mæðinni og 
jafnvel skella sér í fótabað, en frá fossinum er aðeins 
hálftíma ganga að þjónustumiðstöðinni í Skaftafelli. ■

Í fótspor Kristínar

Ólafur Már 
Björnsson

augnlæknir og 
ljósmyndari

Tómas  
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru

unnandi

Hæsti Kristínartindurinn (1.126 m) er eins og útsýnispallur með stórkostlegri fjalla- og jöklasýn. Til vinstri sést í Morsárjökul og til hægri í Skarðatind og Skaftafellsjökul.   MYNDIR/ÓMB

Kristínartindar 
og Skarðatindur 
norður af þeim 
gnæfa yfir 
Skaftafellsheiði 
og setja sterkan 
svip á lands-
lagið.

Gönguleiðin upp austanverða Skaftafellsheiði býður upp á ógleymanlegt útsýni. 
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GERÐU FRÁBÆR KAUP
Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum, 
sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

VANDAÐAR SÆNGUR 
OG KODDAR Í ÚRVALI

FALLEG SÆNGURVERASETT

ÚRVAL AD VÖNDUÐUM 
ILMKERTUM FRÁ 
FRANSKA MERKINU 
DURANCE. FULLKOMIN 
Á SÍÐSUMARKVÖLDUM

KERTATÍMI
Kósý
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GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA

JAMES HVÍLDARSTÓLL
MEÐ SKEMLI – FALLEG HÖNNUN OG ÞÆGINDI
Verð kr. 169.900 kr.-

STILLANLEG HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU 
EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

MIKIÐ 
ÚRVAL 

Í STÆRRI 
GERÐUM

FLEIRI
STÆRÐIR,

OG GERÐIR 
Í BOÐI
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Enda 
væru þeir 
bjánar ef 

þeir áttuðu 
sig ekki á 
styrk og 

vinsældum 
Katrínar.

Þessi 340 
nýju leik-

skólapláss 
munu 

koma að 
góðum 
notum 

fyrir for-
eldra í 

borginni.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Niðurstöður alþingiskosninganna 
voru á þann veg að þjóðin kinkaði 
samþykkjandi kolli til áfram-
haldandi samstarfs ríkisstjórnar 
Vinstri grænna, Framsóknar-

flokks og Sjálfstæðisflokks. Það væri beinlínis 
fáránlegt ef þessir flokkar héldu ekki áfram 
samstarfi sem hefur í aðalatriðum verið far-
sælt. Mikilvæg verkefni bíða og má þar nefna að 
viðhalda þarf hinum margumrædda efnahags-
lega stöðugleika, en um það var einmitt kosið.

Ljóst er að aðgerðir vegna loftslagsmála 
verða einnig eitt brýnasta verkefni næstu 
ríkisstjórnar. Enginn efast um vilja Vinstri 
grænna í þeim efnum og innan Framsóknar-
flokksins hljóta menn einnig að átta sig á 
mikilvægi þessa. Hvað Sjálfstæðisflokkinn 
varðar gefst honum nú gott tækifæri til að 
hrista af sér ásakanir um að þar á bæ sé 
enginn áhugi á að taka á loftslagsvandanum. 
Það er einföld staðreynd að þeir stjórnmála-
flokkar sem viðurkenna ekki nauðsyn aðgerða 
í þessum málaflokki munu í nánustu framtíð 
hrekja frá sér unga og hugsjónamikla kjós-
endur og hljóta harðan dóm sögunnar. Það 
er nóg af vitsmunum í Sjálfstæðisflokknum, 
þessum stærsta stjórnmálaflokki landsins. 
Því verður ekki trúað að þar ætli menn sér 
að standa áhugalausir og geispandi gagnvart 
þeim hörmungum sem blasa við heimsbyggð-
inni vegna loftslagsbreytinga.

Rétt eins og augljóst er að þjóðin veitti ríkis-
stjórninni brautargengi í nýliðnum kosningum 
þá er jafn augljóst að þjóðin vill að Katrín Jak-
obsdóttir verði áfram forsætisráðherra. Þetta 
hafa skoðanakannanir sýnt mjög ákveðið. Ekk-
ert sérstakt bendir til að Bjarni Benediktsson 
og Sigurður Ingi Jóhannsson horfi á forsætis-
ráðherrastólinn með græðgisglampa í augum. 
Enda væru þeir bjánar ef þeir áttuðu sig ekki á 
styrk og vinsældum Katrínar. Formenn Sjálf-
stæðisflokks og Framsóknar búa örugglega yfir 
pólitískum metnaði til að verða forsætisráð-
herra, en það væri glapræði af þeim að stefna 
að því núna. Sjálfir virðast þeir gera sér grein 
fyrir því, sem sýnir að þeir eru jarðbundnir, 
skynsamir og með gott stöðumat. Vonandi 
verða þeir áfram þannig þenkjandi.

Katrín Jakobsdóttir hefur verið einstaklega 
farsæll forsætisráðherra og nýtur virðingar 
þvert á flokkslínur. Hún er réttsýn, sanngjörn 
og skarpgreind. Svo hefur hún góða kímnigáfu, 
sem er mikilvægur eiginleiki sem of fáir stjórn-
málamenn hafa. Flokkur Katrínar á að vera 
stoltur af henni og standa með henni – alveg 
eins og þjóðin gerir. n

Katrín

Meirihlutinn í Reykjavík leggur metnað sinn í að brúa 
bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og stór skref 
verða stigin á næstu mánuðum með opnun fjögurra 
nýrra leikskóla við Eggertsgötu í Vesturbænum, Naut-
hólsveg í Vatnsmýri, á lóð Vörðuskóla við Barónsstíg 
og á uppbyggingarsvæði í Vogabyggð við Elliðaár. Leik-
skólarnir verða svokallaðar Ævintýraborgir í aðlaðandi 
einingahúsum sem hæfa vel nútíma leikskólastarfi og 
mæta kröfum um góðan aðbúnað barna og starfsfólks. 
Þessir fjórir leikskólar munu geta tekið á móti um 340 
börnum og er stefnt að því að þeir verði allir opnaðir 
innan sex mánaða, frá nóvember og fram í mars 2022.

Opnun nýrra leikskóla er liður í aðgerðaáætluninni 
Brúum bilið sem hefur að markmiði að fjölga leik-
skólarýmum í Reykjavík svo bjóða megi börnum leik-
skólapláss þegar tólf mánaða fæðingarorlofi sleppir. 
Aðgerðaáætlunin var samþykkt í borgarstjórn fyrir 
tæpum tveimur árum og felur í sér byggingu nýrra 
leikskóla, viðbyggingar við starfandi leikskóla og við-
bótardeildir í færanlegu húsnæði. Þá er fjölgað rýmum 
í sjálfstætt reknum leikskólum. Ævintýraborgirnar 
eru enn einn valkostur í þessari fjölbreyttu flóru af 
úrræðum fyrir foreldra ungra barna í borginni.

Opnaðir á næstu sex mánuðum
Ævintýraborgin við Eggertsgötu verður með rými fyrir 
að minnsta kosti 80 börn á aldrinum tólf mánaða til 
sex ára og er stefnt að opnun þar í nóvember. Ævintýra-
borgin við Nauthólsveg mun rúma 100 börn á sama 
aldri og á að opna hana í desember. Ævintýraborg við 
Barónsstíg verður opnuð í febrúar 2022 með rými fyrir 
60 börn frá tólf mánaða til þriggja ára og loks verður 
Ævintýraborg í Vogabyggð opnuð í mars 2022 með 
rými fyrir um 100 börn frá tólf mánaða til sex ára.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir inn í alla þessa 
nýju leikskóla. Hægt er að sækja um á vef Reykjavíkur-
borgar. Þessi 340 nýju leikskólapláss munu koma að 
góðum notum fyrir foreldra í borginni en þetta er 
mesta fjölgun leikskólaplássa í Reykjavík í áratugi. n

Fjórir nýir leikskólar  
í Reykjavík

Skúli Helgason 
formaður skóla – 
og frístundaráðs 
og borgarfulltrúi 

Samfylkingar-
innar

arib@frettabladid.is

SMS-in
Félagshyggjuöflin eru rétt að 
byrja að ranka við sér eftir 
rothöggið sem þau hlutu í 
kosningunum um síðustu helgi. 
ESB-umræðan vakti álíka lukku 
og þriðji orkupakkinn. Veggur 
með kroti í miðbæ Reykjavíkur 
er síðan það eina sem minnir á 
ákall um nýju stjórnarskrána. 
Áfallið er slíkt að efast má um 
að Logi Einarsson sé búinn að 
senda SMS á Katrínu Jakobs-
dóttur með beiðni um að kíkja 
í kaffi. Kannski ætti hann að 
spá í samstarf við Viðreisn og 
Pírata. Það blasir við að sterk 
sameining félagshyggjuaflanna 
með Kristrúnu Frostadóttur og 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdótt-
ur í framsætinu, og Píratana í 
aftursætinu gæti verið vænlegur 
kostur.

Veisluhöld
Góður varnarsigur Sjálfstæðis-
f lokksins breytir einnig 
stöðunni þar á bæ. Kjósendur 
voru sviknir um mikla veislu 
þegar bæði Brynjar Níelsson 
og Gunnar Smári Egilsson 
náðu ekki kjöri. Brynjar, sem 
var svikinn um ráðherrastól á 
sínum tíma, er með pólitískt 
bensín á tanknum. Blasir við að 
hann á greiða leið inn í borgar-
stjórn í maí á næsta ári. Gunnar 
Smári á einnig góða möguleika, 
sérstaklega ef borgarfulltrúum 
verður aftur fjölgað. n

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag
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Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Í kosningunum síðasta laugardag 
var tvennt með öðru móti en 
oftast áður.

Annað er að stærstu viðfangs-
efni næsta kjörtímabils voru ekki 
á dagskrá. Það eru spurningarnar: 
Hvernig á að styrkja samkeppnis-
hæfni Íslands? Og hvernig á að 
leysa skuldastöðu ríkissjóðs?

Hitt er að kosningabarátta 
stjórnmálaflokkanna fór fram í 
skugga af kosningabaráttu helstu 
hagsmunasamtaka atvinnulífs og 
launafólks.

Hræðsla fremur en málefni
Árið 1956 gerðu Framsókn og 
Alþýðuflokkur með sér form-
legt kosningabandalag. Nýta átti 
ranglátt kosningakerfi til þess að 
fá hreinan meirihluta út á minni-
hluta atkvæða og mynda vinstri 
stjórn án sósíalista. Það mistókst. 
Nafngiftin Hræðslubandalagið 
festist við þessa tilraun.

Þegar skammt var til kosninga 
nú var svo hátt f lug á Sósíal-
istum að margir töldu hættu á að 
mynduð yrði vinstri stjórn með 
þeim og Pírötum.

Svo virðist sem kjósendur sjálfir 
hafi að þessu sinni myndað eins 
konar þegjandi hræðslubanda-
lag og sveif lað atkvæðum yfir á 
Framsókn og Flokk fólksins til að 
koma í veg fyrir slys af þessu tagi. 
Framsókn hefur verið pólitískt 
hlutlaus stjórnarflokkur og 
Flokkur fólksins er hjartahlýr eins 
máls f lokkur.

Af þessu má ráða að úrslit 
kosninganna hafi fremur ráðist af 
hræðslu en málefnum.

Hagsmunasamtök
Helstu samtök atvinnulífsins 
og launafólks tóku virkan þátt 
í kosningabaráttunni með 
umfangsmiklum auglýsingaher-
ferðum og ráðstefnum af því tagi, 
sem stjórnmálaflokkarnir hafa 
ekki efni á þrátt fyrir ríkisstuðn-
inginn.

Atvinnulífið teiknaði þá mynd 
að staða ríkissjóðs væri svo sterk 
og samkeppnisstaða atvinnu-
lífsins svo góð að ekki þyrfti að 
ræða hvernig á þeim málum yrði 
tekið á næsta kjörtímabili. Athygli 
kjósenda var beint að heilbrigðis-
kerfinu. Nærtækast var að lesa 
þannig í boðskapinn að rétt væri 
að halda ríkisstjórninni en fórna 
heilbrigðisráðherranum.

Boðskapur Alþýðusambandsins 
var einfaldur: „Það er nóg til.“ Til-
gangurinn hefur ugglaust verið sá 
að fá fólk til að styðja þá f lokka, 
sem helst töluðu fyrir því að beita 
ríkisfjármálum í því skyni að 
auka jöfnuð.

En hitt gæti alveg hafa gerst að 

Nú þarf að ræða alvöru lífsins
þorri fólks, sem við köllum oft 
millistétt, hafi einfaldlega skynjað 
boðskapinn á þann veg að sannar-
lega væri nóg til og kaupgeta góð. 
Því væri best að taka ekki áhættu 
með eigin hag og kjósa óbreytt 
ástand.

Lýðræðið
Engin leið er að meta hvaða áhrif 
kosningaherferð hagsmunasam-
takanna hafði.

Rödd þeirra hefur vissulega 
gildi í lýðræðissamfélagi. En hitt 
er mikið álitamál hvort eðlilegt 
getur talist að hún yfirgnæfi 
stjórnmálaflokkana þegar kosið 
er til Alþingis.

Þessi þróun er umhugsunarefni. 
Lýðræðinu stendur hætta af því 
ef stjórnmálaflokkar til hægri og 

vinstri eru svo málefnalega veikir 
að þeir verða háðir kosninga-
baráttu hagsmunasamtaka.

Það sem ekki var rætt
Stjórnarflokkarnir skildu eftir 
50 milljarða króna gat í ríkisfjár-
málaáætlun í vor. Þeir sögðu þá að 
kjósendur ættu að ákveða hvernig 
upp í það yrði stoppað. Nú hafa 
þeir sagt sitt. Nýr stjórnarsátt-
máli hlýtur því að geyma svar við 
þessari spurningu.

Hagfræðiprófessor, sem sæti á 
í peningastefnunefnd, skrifaði í 
Vísbendingu daginn fyrir kjördag 
að nauðsynlegt væri að minnka 
halla ríkissjóðs. Ríkisstjórnar-
f lokkarnir þurfa að svara hvort 
það verður gert. Ef ekki verður 
orðið við þessu ákalli þurfa þeir 

að skýra hvaða önnur ráð þeir 
hafa til að tryggja stöðugleika.

Prófessorinn boðaði einnig 
að hækka yrði vexti upp fyrir 
verðbólgustigið. Í nýjum stjórnar-

sáttmála þarf að vera hægt að lesa 
hvort það verður látið gerast. Eigi 
að ná því með lækkun verðbólgu 
þarf að svara hinu: Hvernig á að 
lækka hana án vaxtahækkana.

Í kosningamálflutningi hags-
munasamtakanna fólst tvennt: 
Annars vegar að halda ætti 
uppi kaupmætti með háu gengi 
krónunnar. Hins vegar að nýta 
ætti lágt gengi krónunnar til að 
bæta samkeppnisstöðuna.

Það er snúið að gera hvort 
tveggja í senn. Fæstir vildu ræða 
þetta val í kosningabaráttunni. 
Nú stendur upp á stjórnarflokk-
ana að koma með svar í nýrri 
stefnuyfirlýsingu.

Það er sem sagt komið að því að 
ræða þá alvöru lífsins, sem óþarft 
þótti að ræða við kjósendur. n

Netapótek Ly�avers
Frí heimsending um land allt!*

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

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

ly�aver.is
Suðurlandsbraut 22

Afhendum

samdægurs

á höfuðborgarsvæðinu

mán–lau ef pantað

er fyrir kl. 13:00.

Opna ly�agáttina

Apótekið
heim til þín

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

Nú stendur upp á 
stjórnarflokkana að 

koma með svar í nýrri 
stefnuyfirlýsingu.

Nærtækast var að lesa 
þannig í boðskapinn 
að rétt væri að halda 

ríkisstjórninni en 
fórna heilbrigðisráð-

herranum.
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Það er klárlega raun-
hæft að ná að bæta mig 
nógu mikið á milli 
móta til að komast á 
heimsmeistaramótið.
Aldís Kara Bergsdóttir
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Aldís Kara Bergsdóttir náði, 
fyrst íslenskra skautara, lág-
mörkum fyrir Evrópumeist-
aramót í frjálsu prógrammi 
þegar hún keppti á Nebel-
horn Trophy í Oberstdorf í 
Þýskalandi í síðustu viku.

hjorvaro@frettabladid.is

SKAUTAR Aldís Kara Bergsdóttir var 
fyrst Íslendinga til þess að keppa á 
úrtökumóti fyrir Ólympíuleika í 
listhlaupi á skautum er hún tók þátt 
á sínu fyrsta alþjóðlega móti í full-
orðinsflokki í Nebelhorn á þýskri 
grundu í síðustu viku.

„Það eru meiri kröfur gerðar í full-
orðinsflokki en í unglingaflokki og 
dómararnir eru strangari þar. Það 
eru fleiri mínusstig fyrir hver mis-
tök og erfiðara að fá plúsa.

Af þeim sökum þarf ég að fara 
í það að fínpússa stökkin mín og 
bæta tæknileg atriði fyrir næstu 
mót. Þá þarf ég að bæta erfiðleika-
stigin ætli ég mér að ná þeim mark-
miðum sem ég hef sett mér.

Það var hins vegar ekkert stress 
hjá mér þegar út á svellið var 
komið. Mér hefur gengið betur á 
ferlinum að undirbúa mig andlega 
fyrir alþjóðleg mót sem haldin eru 
erlendis þar sem þar er ekki pressa 
á mér að næla í verðlaun.

Ég nýt mín betur þegar ég er 
bara að skauta fyrir sjálfa mig og að 
freista þess að ná þeim markmiðum 
sem ég hef sjálf sett mér og er ekki 
að hugsa um að verða í efstu sætum 
mótanna,“ segir Aldís Kara um 
frumraun sína á alþjóðlegu móti í 
f lokki fullorðinna en á mótinu voru 
margir af fremstu skauturum heims.

Aldís Kara negldi hvert stökkið á 
fætur öðru í keppni með frjálsu pró-
grammi á mótinu í Þýskalandi og 
fékk há erfiðleikastig á snúninga- og 
sporasamsetningu. Þar tryggði hún 
sér þátttökurétt á Evrópumeistara-
móti fyrst íslenskra skautara.

Næsta mál að komast inn á HM
„Nú er næst á dagskrá að tryggja 
mér farseðil á heimsmeistaramótið 
og til þess að það geti orðið að veru-
leika þarf ég að breyta rútínunni í 
dansinum fyrir næsta mót. Það er að 
framkvæma erfiðari stökk og fækka 
mistökum. Það eru engar drastískar 
breytingar heldur bara að halda 
áfram að bæta mig smátt og smátt. 

Sem dæmi má nefna að í stað tvö-
falds stökks þarf ég að gera þrefalt í 
rútínunni og annað í þeim dúr.

Það er klárlega raunhæft að ná 
að bæta mig nógu mikið á milli 
móta til þess að komast á heims-
meistaramótið. Ég lærði mikið af 
mótinu í Þýskalandi, bæði hvernig 
dansinn minn er metinn og svo af 
því að keppa við marga af fremstu 
skauturum heims.

Þá þarf ég að vinna áfram í and-
lega þættinum og vera ákveðnari 

þegar ég framkvæmi stökkin mín 
til þess að koma í veg fyrir að lend-
ingarnar mínar séu ekki eins og best 
verður á kosið.

Allir hnökrar á lendingum koma 
til frádráttar og ég þarf að bæta 
mig jafnt og þétt í að fækka þeim 
hnökrum,“ segir þessi metnaðar-
fulla skautakona. 

Næsta mót hjá Aldísi Köru er Fin-
landia Trophy sem fram fer í Espoo 
í Finnlandi 7. til 11. október næst-
komandi. Þar er það efst á stefnu-
skránni að koma sér á þátttökulist-
ann á næsta heimsmeistaramóti.

„Hvað langtímaplön varðar þá 
ætla ég að klára menntaskólann hér 
fyrir norðan og halda áfram að æfa 
á Akureyri. Svo þegar ég er búin að 
klára stúdentinn langar mig að fara 
út til Bandaríkjanna á háskólastyrk.

Einbeitingin þessa stundina er 
hins vegar bara á æfingarnar með 
þjálfaranum mínum, mennta-
skólann og mótið sem fram undan 
er í Finnlandi. Það er nóg af spenn-
andi verkefnum  á næstunni og ég er 
mjög spennt fyrir þeim,“ segir hún 
um framhaldið. ■

Nýtur sín betur þegar hún 
skautar á mótum erlendis

Aldís Kara 
Bergsdóttir 
braut ísinn 
þegar hún varð 
fyrsti íslenski 
skautarinn til 
þess að tryggja 
sér keppnisrétt 
á Evrópumeist-
aramóti. Aldís 
Kara hefur núna 
sett stefnuna á 
að koma sér inn 
á næsta heims-
meistaramót. 
MYND/SKAUTA
SAMBAND ÍSLANDS

Alþjóðleg
kvikmyndahátíð
í Reykjavík

HEFST Í DAG 
Evrópusambandið hefur stutt við 
bakið á RIFF um árabil, þökk sé EES-
samningnum. Á morgun, föstudag, verður 
myndin Bergman Island frumsýnd, en hún 
hlaut einnig styrk frá ESB. 

Leikstjórinn Mia Hansen-Løve 
verður viðstödd sýninguna og svarar 
spurningum gesta að henni lokinni.  
Þá mun Sendinefnd ESB á Íslandi bjóða 
upp á léttar veitingar.

SJÁUMST  
Í BÍÓ!

R I F F

Sendinefnd ESB á Íslandi

Föstudaginn 1. október  
í Bíó Paradís kl. 18:45

Við viljum 
vera hjá þér
með alvöru blaðamennsku

Nýjustu fréttirnar á visir.is 
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FÓTBOLTI Arnar Þór Viðarsson og 
Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfarar 
íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, 
tilkynna í dag leikmannahóp sinn 
fyrir komandi leiki í undankeppni 
HM 2022. Íslenska liðið mætir Arm-
eníu 8. október og Liecht en stein 11. 
október og fara báðir leikirnir  fram 
á Laugardalsvelli.

Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði 
íslenska liðsins, var ekki með í síð-

ustu leikjum Íslands fyrr í þessum 
mánuði en hann var þá með Covid. 
Aron Einar hefur hins vegar spilað 
í fyrstu fjórum leikjum Al Arabi í 
katörsku ofurdeildinni en þeir voru 
leiknir í september.

Kolbeinn Sigþórsson, sem var tek-
inn út úr landsliðshópnum í síðasta 
landsleikjaglugga, vegna of beldis-
brots hans, verður ekki með í þessu 
verkefni en hann fór í aðgerð vegna 
meiðsla í síðustu viku.

Rúnar Már Sigurjónsson var 

einnig tekinn úr hópnum og það 
er spurning hvort hann verði með í 
komandi leikjum. Alfreð Finnboga-
son hefur ekki spilað deildarleik 
fyrir Augsburg á yfirstandandi leik-
tíð og er hæpið að hann verði valinn 
í landsliðshópinn að þessu sinni.

Sömu sögu er að segja um Sverri 
Inga Ingason sem fór í aðgerð vegna 
hnémeiðsla í vor og er ekki kominn 
af stað með lið sínu sínu, PAOK.

Athyglisvert verður að sjá hvaða 
þrír markmenn verða valdir í 

þennan hóp en Hannes Þór Hall-
dórsson lagði landsliðsskó sína á 
hilluna eftir tapleikinn gegn Þýska-
landi í undankeppninni. Elías Rafn 
Ólafsson hefur leikið einkar vel 
fyrir Midtjylland síðustu vikurnar 
og sama má segja um Patrik Sigurð 
Gunnarsson sem leikur sem láns-
maður hjá Viking Stavanger.  

Forsala á leikina fyrir þá sem áður 
hafa keypt miðapakka hefst í hádeg-
inu í dag en almenn miðasala fer svo 
í gang á morgun. n

Arnar Þór og Eiður Smári kynna hópinn fyrir komandi leiki

Ísland nældi sér í eitt stig í síðasta 
landsliðsglugga.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

hjorvaro@frettabladid.is

E N S K I B O LTI N N  For ráðamenn 
ensku úrvalsdeildarinnar í knatt-
spyrnu karla hafa uppi áform um 
að umbuna félögum deildarinnar 
með mesta fjölda leikmanna sem 
bólusettir eru fyrir kórónaveirunni.

Í  skjali sem inniheldur  drög að 
þessum áformum, sem Skysports 
hefur undir höndum, er útfærslan 
ekki útlistuð nákvæmlega en mark-
miðið er að fjölga bólusettum leik-
mönnum í deildinni.

Illa hefur gengið að fá leikmenn 
sem spila í ensku úrvalsdeildinni 
til þess að bólusetja sig. Hjá leik-
mannahópum 13 af 20 liðum í   
deildinni eru minna en helmingur 
fullbólusettir fyrir veirunni.

Þetta átaksverkefni er liður í því 
að auka líkurnar á því að leikmenn 
og forráðamenn liðanna í deildinni 
þurfi ekki að hlíta strangari sótt-
varnareglum verði þær settar á af 
ríkisstjórn Bretlands seinna í vetur.

Thomas Tuchel, knattspyrnu-
stjóri Chelsea, tjáði sig um þessar 
hugmyndir  en hann sagðist ekki 
geta þvingað leikmenn sína í bólu-
setningu. Um væri að ræða full-
orðna menn sem þyrftu að fá að 
ákveða sjálfir hvað þeir gera. n

Umbunað fyrir 
bólusetningar

N’golo Kante smitaðist af veirunni 
fyrr í vetur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn 
í fótbolta Sandra Sigurðardóttir 
hefur framlengt samning sinn við 
Val til haustsins 2022.

Sandra, sem er leikjahæsti leik-
maður í sögu efstu deildar kvenna 
með 314 leiki, varð Íslandsmeistari 
með Valsliðinu í haust en hún mun 
spila sitt sjöunda keppnistímabil 
með Hlíðarendaliðinu næsta sumar.

Valskonur eru ekki á f læðiskeri 
staddar hvað markverði varðar en í 
herbúðum félagsins er einnig Auður 
Sveinbjörnsdóttir Scheving sem 
leikið hefur sem lánsmaður hjá ÍBV 
síðustu tvö tímabil.

Bæði Sandra og Auður voru í leik-
mannahópi íslenska landsliðsins 
þegar liðið laut í lægra haldi fyrir 
Hollandi í fyrsta leik liðsins í und-
ankeppni HM 2023 fyrr í þessum 
mánuði. Sandra stóð á milli stang-
anna í þeim leik og Auður var á vara-
mannabekknum. n

Ekkert fararsnið  
á Söndru frá Val

Hverjir nota þjónustuna?
- Fyrirtæki sem þurfa að brúa bilið

- Auka lausafjárstöðu

- Fyrirtæki í vexti

Um þjónustuna
- 100% rafrænt

- Afgreiðsla að jafnaði innan 24 klst

- Persónuleg þjónusta

Um lánin
- Verðin koma á óvart, þóknun  

 okkar er frá aðeins 1,49%

- Fyrirtækjalán í formi 

 kröfufjármögnunar

Fáðu reikningana 
þína greidda þegar 
þér hentar
– Kynntu þér fyrirtækjalán Faktoríu
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Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar 
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á timamot@

frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Sveinn Einarsson, leik-
stjóri og leikhúsfræð-
ingur, rekur hugmyndir 
og sögur sínar um 
sjónvarps- og sviðslista-
geirann í nýútgefinni bók 
sinni Á sviðsbrúninni.

arnartomas@frettabladid.is

„Það sem hefur haldið mér mest 
lifandi í kófinu er að setjast við 
skriftir og ég er búinn að skrifa 
einar þrjár bækur á þessu tíma-
bili,“ segir Sveinn Einarsson, leik-
húsfræðingur með meiru, sem gaf 
nýlega út bókina Á sviðsbrúninni. 
„Ég skrifa mikið á morgnana og 
grínast stundum með að ég sé 
temmilega vel gefinn þá, en versni eftir 
því sem líður á daginn.“

Í bókinni rekur Sveinn hugleiðingar 
sínar um leikhúspólitík og störf sín í 
sviðslistageiranum undanfarna ára-
tugi, en hann segir að bókin hafi verið 
búin að brjótast í sér í þó nokkurn tíma.

Fjögur ár í efra
„Ég skrifaði einu sinni bók sem hét Níu 
í neðra frá árunum mínum í Iðnó, þar 
sem ég var fyrsti leikhússtjórinn, og 
síðar skrifaði ég Ellefu í efra um tíma-
bilið mitt sem þjóðleikhússtjóri,“ segir 
Sveinn. „Ég vann í fjögur ár sem dag-
skrárstjóri á RÚV og þá voru vinir mínir 

þar að ganga á eftir mér 
hvort ég ætlaði nú ekki 
að skrifa um þá líka og 
myndi sú bók þá heita 
Fjögur ár í efsta, og 
vísa til Efstaleitisins.“

Sá titill fór ekki í 
vaskinn en er einmitt 
heiti f jórða kaf la 
bókar Sveins sem 
rekur í þeim fyrsta 
hve hann sak ni 
þess að blöðin í 
dag skuli ekki vera 
með ák veðnar i 
gagnrýni á sjón-
varpsefni.

„Þetta mótar okkur 
sem þjóð gríðarlega mikið og heldur 
áfram að gera það þótt fólk sé að horfa 
á það í einhvers konar appi,“ segir hann. 
„Þetta er sá miðill sem nær til f lestra 
enn þá.“

Í öðrum kaflanum fjallar Sveinn um 
hvaða forsendur séu fyrir því að eitt 
verk sé sýnt en ekki annað. „Það er allt-
af einhver hvati sem verður til þess að 
maður velur,“ segir hann. „Það er eitt-
hvað sem ýtir við manni sem maður 
telur að eigi erindi við nútímann. Nema 
þá að það sé einfaldlega skemmtilegt, 
því við þurfum líka á upplyftingu að 
halda.“

Í þriðja kafla fer Sveinn yfir muninn 
á því að setja upp leikrit og óperur. 

„Ég hef sett upp um sjötíu leikrit, en 
líka á annan tug ópera, bæði hér og í 
útlöndum,“ segir Sveinn sem er mikill 
óperuunnandi.

Í fjórða og síðasta kaf la bókarinnar 
talar Sveinn um ýmsar hugsjónir sínar 
sem hafa ekki orðið að veruleika. „Mig 
dreymdi til dæmis um að Leikminja-
safnið yrði sjálfstæð stofnun en ég 
vona að það fari vel um munina í Þjóð-
minjasafninu og Þjóðarbókhlöðunni,“ 
segir Sveinn sem gaf eina áttatíu kassa 
í safnið. 

„Ég vil líka fá leikhúsfræðadeild í 
háskólana hér á landi, eins og þekkist 
á öllum Norðurlöndunum. Það myndi 
ýta undir að meira yrði skrifað um leik-
rit, því bókmenntafólkið snýr sér auð-
vitað mest að bókunum.“ n

Afkastamikill morgunpenni
Sveinn hefur miklar skoðanir á sjónvarps- og sviðslistum enda gífurlega reynslumikill.   FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það sem hefur haldið mér 
mest lifandi í kófinu er að 
setjast við skriftir og ég er 
búinn að skrifa einar 
þrjár bækur á þessu 
tímabili.

1966 Útsendingar íslenska sjónvarpsins hefjast. Fyrstur 
á skjáinn er Vilhjálmur Þ. Gíslason útvarpsstjóri. Ása 
Finnsdóttir er þula fyrsta kvöldið.

1994 302 metra löng brú yfir Kúðafljót er tekin í notkun. 
Við það styttist hringvegurinn um átta kílómetra.

1996 Eldgos hefst undir Vatnajökli, milli Bárðarbungu og 
Grímsvatna.

2005 Umdeildar skopteikningar af Múhameð spámanni 
birtast í danska dagblaðinu Jyllandsposten. 

Merkisatburðir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát og útför 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 

langömmu og langalangömmu,
Birnu Rutar Guðjónsdóttur

Kirkjuvegi 31, Vestmannaeyjum.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunar- 
og dvalarheimilinu Hraunbúðum og Sjúkrahúsinu í 

Vestmannaeyjum fyrir kærleiksríka umönnun.

Aðalheiður S. Magnúsdóttir  Eggert Sveinsson
Gíslína Magnúsdóttir  Gísli J. Óskarsson
Magnea Ósk Magnúsdóttir  Daði Garðarsson

    barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín Jónsdóttir
talsímavörður, 

Kjarnagötu 14, Akureyri,
andaðist á Sjúkrahúsinu á Akureyri,  
16. september. Útförin fer fram frá 

Akureyrarkirkju í dag, fimmtudaginn 30. september, kl. 13. 
Streymt verður frá athöfninni.

Rafn Sveinsson
Sveinn Rafnsson  Berghildur Þóroddsdóttir
Jón Rúnar Rafnsson  Jónína Vilborg Karlsdóttir
Ingvar Rafnsson  Íris Dröfn Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar og bróðir,

Jón Bernódusson
 verkfræðingur,  

  Hvammsgerði 8,
sem lést á Landspítala Fossvogi 

miðvikudaginn 22. september, verður 
jarðsunginn frá Landakirkju í Vestmannaeyjum 

föstudaginn 1. október kl. 15.

Martina Bernódusson
María Lára Jónsdóttir

Aðalbjörg Jóhanna Jónsdóttir 
og systkini hins látna.

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 

amma og kær vinkona, 
Ruth Bredahl Sörensen

Lindasíðu 4, Akureyri,  
lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn 

20. september á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
Útförin fer fram frá Glerárkirkju 

þriðjudaginn 5. október kl. 13.00.

Dan Jens Brynjarsson Björk Guðmundsdóttir
Elva Bredahl Brynjarsdóttir Hörður Lilliendahl
Brynjar Bredahl Brynjarsson Rán Lárusdóttir

barnabörn
Eiður Eiðsson
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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 við höfum samband

Þjónusta

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699-6069 eða 663 5315

 Bókhald

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

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

Námskeið

Létt og skemmtileg spænskunámskeið

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

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Þriðjudaga og fimmtudaga 09:00 - 10:30

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30 

Framhaldsnámskeið spænska lV:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:00 - 18:30

Framhaldsnámskeið spænska V:
Þriðjudaga og fimmtudaga 11:00 - 12:30

Námskeiðin hefjast 4. okt. og 5. okt.,  
lýkur fimmtudaginn 28. okt.
Verð á mann er 35.000 krónur.

Uppplýsingar í síma 790 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram:  spaenskuskolinn_hablame

Verða haldin í MÍR salnum á Hverfisgötu 105. Þar getum við boðið nemendum að halda  
fjarlægðarmörk vegna Covid19 og aldrei fleiri en 10 í hverjum hóp. Kennarar eru Jakobína 

Davíðsdóttir og Carmen Nogales. Gestakennari með fyrirlestur um Spán og  spænska menningu er 
Kristinn R. Ólafsson. Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðin standa í 4 vikur.  

Boðið er upp á byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Tilboð
59.990 kr

(var 65.373 kr)

 

Þakblásarar

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

SNjALLVIFTA

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Haltu loftinu á hreyfingu
Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Öflugar gólfviftur

Þurrkbox
Ertu að leggja bílum?

Kraftviftur
Tilboð

24.990 kr
(var 27.367 kr) Tilboð

13.898 kr
(var 15.898 kr)

Tilboð
29.976 kr

(var 38.086 kr.)

Þarftu að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

SMÁAUGLÝSINGAR 17FIMMTUDAGUR  30. september 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LÁRÉTT
1 niðurfelling
5 skordýr
6 rykögn
8 áhald
10 bráðræði
11 ágæt
12 strengur
13 væla
15 eftirvæntingu
17 út

LÓÐRÉTT
1 aflögu
2 fljótræði
3 veiðarfæri
4 kvk nafn
7 ruglun
9 dagsetur
12 lasleiki
14 hrópi
16 átt

LÁRÉTT: 1 afnám, 5 fló, 6 ar, 8 gatari, 10 an, 11 
fín, 12 stag, 13 góla, 15 spennu, 17 innan.
LÓÐRÉTT: 1 afgangs, 2 flan, 3 nót, 4 maría, 7 
ringlun, 9 aftann, 12 slen, 14 ópi, 16 na.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Snýst í norðaust-
an 5-13 í dag, en 
10-15 m/s undir 
kvöld og 15-23 
suðaustanlands. 
Rigning af og til 
á austanverðu 
landinu, en þurrt 
vestan til. Hiti 
yfirleitt 2 til 7 stig 
að deginum. ■

Veðurspá Fimmtudagur

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. ■

Cudinovskih átti leik gegn Kononov í Sovétríkjunum sálugu árið 1987.

1. Rdxb5! axb5 2 Rxb5 Dc8 3. Dxd7+! Dxd7 4. Hxd7 Kxd7 5. Hd1+ Kc8 6. Bxc6 Hxa2 7. Kb1 Ha6 8. Ra7 Kb8 9. 
Hd7 1-0. Úrvalsdeild Íslandsmóts skákfélaga hefst í kvöld.  Spá ritstjóra kemur í dag á skak.is. Aðrar deildir en 
úrvalsdeild hefjast á morgun. 
www.skak.is: Íslandsmót skákfélaga. ■

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

3 5 1 6 9 2 7 8 4

7 4 2 8 1 3 6 9 5

8 9 6 4 5 7 2 3 1

5 1 8 7 6 9 4 2 3

2 3 7 1 4 8 5 6 9

9 6 4 2 3 5 8 1 7

4 7 3 9 8 6 1 5 2

6 2 9 5 7 1 3 4 8

1 8 5 3 2 4 9 7 6

5 6 1 8 9 2 4 3 7

8 7 9 1 3 4 2 5 6

2 3 4 5 6 7 8 9 1

3 5 6 4 2 1 7 8 9

9 2 8 7 5 6 1 4 3

1 4 7 9 8 3 5 6 2

7 8 3 2 4 9 6 1 5

4 9 2 6 1 5 3 7 8

6 1 5 3 7 8 9 2 4

Nýja heims-
metið í 110 metra 

grindahlaupi er 
núna 12,80!

Vá! Það er 
hratt! Ég er 

aðeins 
lengur!

Ég held ekki að 
við séum að 

tala um sama 
hlutinn, Eddi!

Því skal 
ég trúa!

Nei … en ég 
hef fengið 

ágætis hreyf-
ingu síðan 

ég byrjaði að 
koma hingað!

Þakkargjörðin er uppá-
haldshátíðin mín því þá 

þarf maður ekki að gera 
neitt nema að borða!

Pabbi, ætlar þú að 
hætta að vinna 

einn daginn?

Ég vona það. Hvernig ætlarðu 
þá að borga allt 

fyrir mig? 

Þá verður þú 
farin að borga 
fyrir þig sjálf. 

Vá! Það þýðir 
að ég verð 
með mikla 

vasapeninga! 

Settu borinn niður áður 
en ég segi þér meir …

GEISP!

www.lindesign.is

25% afsláttur af
öllum vörum

Tilboðsdagar
Kóði í vefverslun:

lindesign

OTINsn11av 
PRDf�IIIDNALS 

•

HH Workwear
regnjakkar fást hjá Rubix.

Verð á Gale: kr. 16.114,-

Þægilegir og 100% vatnsheldir.

Neoprene stroff við úlnið. 
Vatnsheldur símavasi. 

is.rubix.com  |  Dalvegur 32a

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Eldisstöð Húsafelli, Borgarbyggð 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 111 /2021. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  1. nóvember 2021. 

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Við viljum 
vera hjá þér
í upphafi dags

Hlustaðu á okkur á bylgjan.is 

LEIKHÚS

Þétting hryggðar
Halldór Laxness Halldórsson
Borgarleikhúsið, Litla sviðið
Leikstjóri: Una Þorleifsdóttir
Leikarar: Jörundur Ragnarsson, 
Rakel Ýr Stefánsdóttir, Sveinn 
Ólafur Gunnarsson og Vala Kristín 
Eiríksdóttir
Leikmynd og búningar: Eva Signý 
Berger
Tónlist og hljóð: Garðar 
Borgþórsson
Lýsing: Kjartan Þórisson
Leikgervi: Elín S. Gísladóttir
Sviðshöfundur: Jóhann Kristófer 
Stefánsson
Aðstoð við raddþjálfun: Kristjana 
Stefánsdóttir

Sigríður Jónsdóttir

Fyrsta frumsýning Borgarleikhúss
ins var fimmtudaginn 16. septem
ber. Loksins, loksins. Leikhúsið 
hefur farið sérstaklega illa út úr 
faraldrinum en byrjar leikárið með 
því að stíga fast til jarðar og bjóða 
áhorfendum upp á brakandi ferskt 
íslenskt leikverk. Þétting hryggðar 
er eftir þúsundþjalasmiðinn Hall
dór Laxness Halldórsson og fjallar 
um fjóra gjörólíka Reykvíkinga sem 
er haldið föstum í iðnaðarhúsnæði 
í Borgartúni eftir að ógnvænlegur 
atburður hefur átt sér stað.

Skopleg samfélagsrýni
Þétting hryggðar er fyrsta frum
samda leikrit Halldórs í fullri lengd 
en hann er reynslumikill höfundur 
á ýmsum sviðum. Hér er á ferðinni 
handrit sem talar þráðbeint inn 
í samtímann og fjallar um mörg 
málefni sem brenna á borgarbúum. 
Persónur eru samt ekki einungis 
málpípur ákveðinna málefna, þó 
byggðar séu á skýrum staðal
ímyndum, heldur ágætlega skapaðir 
karakterar sem er flett ofan af eftir 
því sem líða tekur á. Samtölin eru 
snörp, skörp og skoppa á sviðinu, 
þarna liggur styrkleiki höfundar. 
Lokasenurnar eru svolítið stífar þar 
sem leysa þarf framvinduvandamál 
í söguþræðinum og loka verkinu, en 
það heppnast að mestu.

Stórkostlegur leikur Völu
Vala Kristín Eiríksdóttir er hreint 
út sagt algjörlega frábær í hlutverki 
hinnar yfirborðskenndu Þórunnar, 

konu sem býr í Hlíðunum og elskar 
að vera í kringum fólk sem er ekki 
endilega frægt en allavega þekkt á 
Instagram. Listin við nálgun Völu 
er að hún miðlar persónunni aldrei 
í gegnum látbragð stereótýpunnar 
heldur sem alvöru manneskju 
með flókið tilfinningalíf. Jörundur 
Ragnarsson leikur miðaldra arki
tektinn Einar Baldur, Vesturbæing 
sem elskar að messa yfir fólki um 
borgarskipulag og ágæti hjólreiða. 
Taugatrekkingurinn sem einkennir 
hann er keyrður upp of snemma 
af Jörundi en yfirhöfuð nær hann 
fínum tökum á karakternum.

Sveinn Ólafur Gunnarsson þarf 
að takast á við snúnari persónu, 
iðnaðarmanninn úr Grafarvoginum 
sem á erfitt með að tjá tilfinningar 
sínar. Á yfirborðinu er hann poll
rólegur en undir niðri kraumar bull
andi kvíði og reiði sem Sveinn Ólaf
ur kemur mjög vel til skila. Írena, 
uppreisnargjarna unga konan, er 
síst skrifaða persóna verksins. Hún 
talar nánast einungis í frösum og er 
stöðugt að stuða en er ekki sann
færandi. Rakel Ýr Stefánsdóttir nær 
ekki nægilega góðu valdi á persón
unni og virkar tvístígandi, en skapar 
einlægt augnablik með Völu undir 
lokin þegar brynja Írenu molnar.

Handritið er í öruggum höndum 
Unu Þorleifsdóttur sem gætir þess 
að leyfa textanum að njóta sín. Leik
stjórnin er látlaus en skynsamlega 
útfærð, þá sérstaklega þegar kemur 
að leikaravinnunni. Þrátt fyrir að 
vekja lukku, enda bráðfyndið, á 

lagið rétt fyrir hlé truflandi stílbrot 
á sýningunni. Öll listræn umgjörð 
styður sömuleiðis laglega við text
ann. Leikmyndahönnun Evu Sig
nýjar Berger undirstrikar hversu 
aftengdar raunveruleikanum per
sónurnar eru en búningarnir sýna 
akkúrat samfélagstöðu þeirra, þetta 
er vel gert.

Sálarkreppa samtímans
Einn grundvallargalli er á bæði 
túlkun og listrænu framsetning
unni. Yfirvofandi hættan sem steðj
ar að persónunum er ekki nægilega 
ríkjandi, hún rammar inn fram
vinduna frekar en að vera föst stærð 
í kringumstæðum þeirra. Áhorf
endur heyra þrusk og fótatak með 
reglulegu millibili en hljóðmyndin 
er frekar nýtt til að ýta framvind
unni áfram en að trufla karakterana 
þegar þeir eru í miðjum samræðum, 
þannig gleymast ríkjandi aðstæður.

Stundum er annað fólk helvíti 
en á öðrum stundum er nærvera 
náungans nauðsynleg, jafnvel 
lífsnauðsynleg. Þétting hryggðar 
hikar ekki við að fletta ofan af smá
borgarahætti höfuðborgarbúa en 
á sama tíma sýna að f lestir hafa 
sínar mannlegu hliðar. Þetta gerir 
Halldór vel og gleymir ekki hinum 
mannlega sannleik: Við erum öll að 
leita að hinu sama, við erum öll að 
leita að nánd. ■

NIÐURSTAÐA: Smellið handrit 
Halldórs og stórkostlegur leikur 
Völu Kristínar stela senunni.

Helvíti er annað fólk, 
já og Borgarlínan

Leikstjórnin er látlaus en skynsam-
lega útfærð, segir gagnrýnandi.
 MYND/GRÍMUR BJARNASON

Vala Kristín Eiríks-
dóttir er hreint út sagt 
algjörlega frábær í 
hlutverki hinnar 
yfirborðskenndu 
Þórunnar.

BÆKUR

Þung ský
Einar Kárason
Fjöldi síðna: 120
Útgefandi: Mál og menning

Kristján Jóhann Jónsson

Skáldsagan, eða nóvellan, Þung ský 
er að nokkru leyti byggð á mann
skæðasta flugslysi Íslandssögunnar. 
Flugvél með 25 manns innanborðs 
rakst á Hestfjall í Héðinsfirði árið 
1947. Listræn tök minna um sumt 
á síðustu bók Einars Kárasonar, 
Stormfugla, en þessar bækur tengj
ast þó einungis á 
v innubrögðu m 
höfundarins.

Einar Kárason 
er bráðsnjall sögu
maður. Málfar á 
bókinni Þung ský 
er hófstillt, rétt 
eins og í Storm
fuglum, en það er 
nákvæmt og stefn
ir markvisst að því 
að frásögnin njóti 
sín sem best. Höf
undurinn breiðir 
lítið úr texta sínum 
m e ð  r æ ð u l i s t . 
Hallar sér frekar að 
knöppum stíl þar 
sem harmur, ást og 
örlög liggja milli 
línanna en hið við
kvæma mannlíf þarf 
að horfast í augu við 
óbrigðula hörku dauðans sem bíður 
okkar allra. Undan því verður ekki 
vikist en þeim mun glaðari verðum 
við alltaf ef einhver bjargast og fær 
að lifa örlítið lengur.

Frásögn Einars er að sjálfsögðu 
öðruvísi en sú saga sem sögð hefur 
verið af þessum atburðum. Mörgu 
er breytt, persónurnar skáldskapur 
og sagan er færð til í tíma. Hér er 
talað út frá bók Einars en á okkar 
margræddu upplýsingatímum 
geta allir að sjálfsögðu kynnt sér 
þá mynd af þessum atburðum sem 
áður hefur verið dregin upp. Á sögu
tímanum var tækjakostur til blind
flugs mjög rýr miðað við það sem nú 
er og menn urðu að fljúga sjónflug 
ef eitthvað var að skyggni.

Í frásögn sinni byggir Einar 
nokkuð á tímasetningum þann
ig að við fáum smám saman upp
lýsingar um það hvenær flugvélin 
leggur af stað, hvenær menn byrja 
að sakna hennar, hvar og hvenær 
hefur sést til hennar og síðan er 

sagt frá leitinni. Í fámenninu á 
þeim annesjum sem næst eru slys
staðnum kynnumst við persónum 
sem við fylgjum gegnum söguna. 
Sjónbeiningin er smekklega færð í 
tíma og rúmi, milli heimamanna, 
aðkominna leitarmanna, farþega 
flugvélarinnar og milli einstaklinga 
í þessum hópum. Þannig er spennu 
haldið við því höfundurinn kann 
vel þá list eða íþrótt sögumannsins 
að bíða, fresta upplýsingum og stilla 
sig um að svara þeim spurningum 
sem í loftinu liggja.

Í frásögn Einars eru næmar og 
hlýlegar mannlýsingar sem minna 
okkur á gömul sannindi fornra og 

nýrra frásagna: 
Þega r u m l í f 
og dauða er að 
tef la vitum við 
ekki hver reyn
ist best fyrr en 
þar að kemur. 
Enn getur hetj
u nu m  o r ð i ð 
fótaskortur en 
k o l b í t u r i n n 
náð vopnu m 
sínum, rétt eins 
og í Íslendinga
sögum og allar 
göt u r síða n. 
Góð f rásög n 
lifir gjarnan á 
því sem eng
inn sá fyrir en 
allir neyðast 
t i l  þe s s að 
t r ú a ,  þeg a r 
þ a ð  h e f u r 

gerst. Hetjuskapur getur verið eins 
og leikþáttur sem skyndilega er 
lokið, hann getur birst í skyldu
rækni og tryggð við mannlífið án 
þess að hetjunum hafi nokkurn 
tímann, fyrr eða seinna, komið í 
hug að kalla framgöngu sína hetju
skap, og hann getur birst í ósjálfráð
um viðbrögðum sem hetjan skilur 
ekki einu sinni sjálf. Stutt saga af 
óhugnanlegum atburðum getur 
orðið speglasalur fyrir mannlífið.

Í sögu sem byggð er á jafn hörmu
legum atburði og þessum þarf jafn
framt að að segja frá einhverju 
fögru. Andstæður eru sögum mjög 
nauðsynlegar, rétt eins og allri hugs
un okkar yfirleitt og sögumaðurinn 
bregst okkur ekki í því frekar en í 
öðru. ■

NIÐURSTAÐA: Meitluð frásögn 
af sterkum tilfinningum, lífi og 
dauða. Höfundurinn er þaul-
reyndur sagnamaður og frásögnin 
nýtur þess út í ystu æsar.

Á flugi
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

www.nissan.is

PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 4.690.000 kr.
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 Nýr Nissan Qashqai
Fullkominn borgarjepplingur magnaður með Mild Hybrid tækni



 

MÁNUDAGA–FÖSTUDAGA KL. 8:00–19:00  
LAUGARDAGA KL. 10:00–18:00 
SUNNU- OG HELGIDAGA KL. 10:00–18:00

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 

Tilboðin gilda eingöngu frá fimmtudeginum 30. september til og með sunnudeginum 3. október

Fáðu nýjar hugmyndir og deildu þínum á: 

XL hillueining
5 spónaplötuhillur með  
hámarksburðarþol u.þ.b. 
290 kg á hverja hillu við 
jafna álagsdreifingu.

11.995.00.-
Kjarakaup

20.495.- 

HÆÐ: 180 CM 
BREIDD: 120 CM 
DÝPT: 50 CM

290 kg

EX
PRESS MONTAGE

20%
afsláttur  

af öllum  
rafmagnsverkfærum 

frá Hikoki
Mv. almennt verð
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Fimmtudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 Gilmore Girls
10.45 Ísskápastríð
11.20 Vitsmunaverur
11.50 Friends
12.35 Neighbours
12.55 God Friended Me
13.35 Modern Family
13.55 Shipwrecked
14.45 10 Ways To Lose 10 Years
15.30 Citizen Rose
16.15 Home Economics  Nýir og 

spaugilegir gamanþættir um 
hjartfólgið, mjög óþægi-
legt og stundum þreytandi 
samband þriggja fullorðinna 
systkina.

16.35 The Heart Guy
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Neighbours
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Patrekur Jamie. Æði
19.30 Temptation Island
20.10 Hell’s Kitchen  Í þessari þátta-

röð etur Ramsey reynslu-
boltum á móti nýliðum í 
hörkuspennandi keppni. 
Átta fyrrverandi keppendur 
úr þáttunum mæta aftur til 
leiks til að keppa á móti átta 
kappsfullum nýliðum sem 
ætla ekki að gefa neitt eftir.

21.00 Spartan. Ultimate Team 
Challenge

22.25 NCIS. New Orleans
23.10 Real Time With Bill Maher
00.05 Wentworth  Níunda og jafn-

framt síðasta þáttaröðin 
af þessum framúrskarandi 
glæpa- og dramaþáttum um 
lífið innan veggja hættu-
legasta kvennafangelsis 
Ástralíu. 

00.55 Dr. Death
01.45 Animal Kingdom
02.30 Beartown
03.30 The Mentalist
04.10 Grey’s Anatomy
04.50 Gilmore Girls
05.35 Friends

11.15 Honey. Rise Up and Dance
12.55 Riot
14.40 Love to the Rescue
16.05 Honey. Rise Up and Dance
17.45 Riot
19.30 Love to the Rescue
21.00 1917
22.55 Die Hard 2. Die Harder
00.55 Delirium
02.30 1917

09.55 The Amateur Championship 
Highlights

10.40 2021 PGA Tour Champions 
Learning Center

11.05 The Open Championship 
2021 - Open Official Film

12.00 European Tour   Bein út-
sending frá Alfred Dunhill 
Links Championship. 

16.00 PGA Tour. The Cut 
16.25 LPGA Tour   Útsending frá 

Dow Great Lakes Bay Invita-
tional.

19.15 PGA Special. One Shot Away
19.40 PGA Tour Profiles
20.00 PGA Tour   Bein útsending frá 

Sanderson Farms Cham-
pionship.

23.00 Champions Tour Highlights

06.00 Tónlist
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block 
15.05 The Bachelorette 
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block 
20.10 Ást  
20.35 Missir 
21.10 The Resident  Læknadrama 

af bestu gerð. Sögusviðið 
er Chastain Park Memorial-
spítalinn í Atlanta þar sem 
læknar með ólíkar aðferðir 
og hugsjónir starfa.

22.00 Walker
22.40 Reprisal   Spennandi þátta-

röð frá framleiðendum 
The Handmaid’s Tale og 
Fargo. Hún fjallar um konu í 
hefndarhug eftir að glæpak-
líka fór illa með hana.

23.25 The Late Late Show 
00.10 Dexter 
01.00 The Equalizer 
01.45 Billions 
02.30 The Handmaid’s Tale   Stór-

brotin þáttaröð sem hlaut 
bæði Emmy og Golden 
Globe verðlaunin.

03.20 The Walking Dead 
04.00 Tónlist

07.05 Meistaradeildarmörkin 
07.45 Atalanta - Young Boys
09.25 Leipzig - Club Brugge
11.05 MoraBanc Andorra - Real 

Madrid  Spánn körfubolti.
12.40 PSG - Manchester City
14.20 Football League Show
14.50 Bayern - Dynamo Kiev
16.35 Sparta Prag - Rangers  Bein 

útsending frá leik í Evrópu-
deild UEFA.

18.50 Tottenham - Mura  Bein út-
sending frá leik í Sambands-
deild UEFA.

20.55 NFL Gameday 
21.20 Bayern - Dynamo Kiev
23.05 LA Rams - Tampa Bay Bucc-

aneers

08.25 Haukar - Fram  Útsending frá 
leik í Olís-deild kvenna.

09.50 Seinni bylgjan - kvenna 
10.45 Katrín Tanja Davíðsdóttir
11.20 Fylkir - Valur  Útsending frá 

leik í Pepsi Max-deild karla.
13.00 Pepsi Max Stúkan - Uppgjör
14.25 Norðurálsmótið
15.10 Orkumótið
15.55 Fram - Selfoss  Útsending frá 

leik í Olís-deild karla.
17.20 Seinni bylgjan - karla
18.35 Haukar - Uniao Sportiva
20.20 Uniao Sportiva - Haukar  Bein 

útsending frá leik í Evrópu-
keppni kvenna í körfubolta.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
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  Pjakkarnir 

mæta Skrjáfinu
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í 

tónleikasal 
19.30 Sinfóníutónleikar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Hringbraut
18.00 Söfnin á Íslandi (e)  Þáttaröð 

um íslensk söfn og safna-
menningu.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

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

19.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  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

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Á tali hjá Hemma Gunn 

1987-1988 
12.45 Fólkið í landinu  Birgir Árna-

son.
13.10 Fjársjóður framtíðar  Hafið 

og fjaran.
13.40 Út og suður 
14.05 Veröld Ginu 
14.35 Popppunktur 2010  Bjartmar 

og bergrisarnir - Lights on 
the Highway.

15.30 Heilabrot  Átraskanir.
16.00 Gestir og gjörningar  Bóhem.
16.50 Neytendavaktin 
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Holly Hobbie 
18.25 Lúkas í mörgum myndum 
18.32 Tryllitæki - Klósettsturtarinn 
18.39 Matargat  Hafragrautur með 

eplamús.
18.43 Miðaldafréttir  Dans á mið-

öldum.
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins  Ástin á sér stað. 

Höfundur lags: Halldór 
Gunnar Pálsson. Höfundur 
texta: Magnús Þór Sigmunds-
son. Úr Tónaflóði 2021.

19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Tónatal  Valgeir Guðjónsson.
21.05 Svarti baróninn Baron Noir  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Babýlon Berlín 
23.15 ABC-morðin ABC Murders - 

Agatha Christie 
00.10 DagskrárlokVið viljum 

vera hjá þér
þegar þú upplifir 
fyrsta blikið

Tryggðu þér áskrift á stod2.is 
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Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Súluborvél 350W 

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

Viðgerðarbretti

Miklu meira en bara ódýrt

frá 4.995

frá 795

4.895

19.995

39.995 99.999

1.999

9.985

9.999

4.995
4.995

9.999

5.999

5.995

15.995

4.995

1.995

4.795

7.995
3.995

6.985

19.995

14.995

13.995

frá 1.495

frá 5.995

frá 995
24.995 19 .995

Garðverkfæri í miklu úrvali

frá 1.995

1.995

Bensínbrúsar í miklu úrvali

Kælibox 26L 12v/230v

Hunda- 
festingar

Tjaldstæðatengi 

Vindsængurpumpur

Hitablásarar

9.999



thorarinn@frettabladid.is

A lþjóðleg k v ik my nda hát íð í 
Reykjavík, RIFF, verður sett í 18. 
sinn í dag og stendur til 10. október. 
Venju samkvæmt verður mikið 
og f jölbreytt úrval kvikmynda 
af öllum gerðum og frá ýmsum 
heimshornum á dagskrá en allar 
upplýsingar má nálgast á riff. is. 
Myndirnar verða sýndar í Bíó 
Paradís, Norræna húsinu og víðar 
auk þess sem úrval mynda verður 
aðgengilegt á netinu.

Hátíðarmyndirnar koma margar 
hverjar beint til landsins frá stærstu 
hátíðum sumarsins, Cannes og 
hausthátíðunum í Feneyjum og 
Toronto. Opnunarmynd RIFF í ár 
verður The Worst Person in The 
World eftir Joachim Trier sem þykir 
meðal áhugaverðustu leikstjórum 
samtímans.

Holland í Fókus
Holland verður í Fókus með úrvali 
glænýrra hollenskra mynda sem 
vakið hafa athygli á alþjóðlegum 
kvikmyndahátíðum. Þar á meðal 
Benedetta eftir hinn umdeilda Paul 
Verhoeven sem vakti mikla athygli 
fyrir grófar senur í Cannes. Einvala-
lið úr hollenska kvikmyndageir-
anum mun sækja hátíðina heim og 
fylgja myndum sínum eftir.

Sígilt sundbíó
Sundbíóið hefur fest sig í sessi sem 
einn af sérviðburðum RIFF og á 
föstudag klukkan 19.30 verður hægt 
að stinga sér í Sundhöllina og horfa 
á költ-klassíkina The Life Aquatic 
with Steve Zissou. Viðeigandi þar 
sem myndin gerist að mestu í vatni. 
Sem fyrr verður áherslan á upp-
lifunina og gestir mega búast við 
óvæntum uppákomum. n

RIFF byrjar í dag

RIFF hfest í dag 
með verstu 
manneskju 
í heiminum. 
 MYND/AÐSEND

KVIKMYNDIR

Dýrið
Leikstjórn: Valdimar Jóhannsson
Handrit: Sjón, Valdimar 
Jóhannsson
Aðalhlutverk: Noomi Rapace, 
Hilmir Snær Guðnason, Björn 
Hlynur Haraldsson

Þórarinn Þórarinsson

Dýrið er magnað verk sem leynir 
verulega á sér þar sem hryllingi, 
útúrspeisaðri fantasíu og kynngi-
mögnuðum þjóðsagnaminnum er 
fléttað af mikilli list saman við lág-
stemmda sögu um harm og ham-
ingju bændahjóna í íslenskri sveit.

Áhorfandinn er síðan ruglaður 
enn frekar í ríminu þar sem hárfín 
gríntaug liggur í gegnum myndina 
og feigð, lífsþorsti og þrúgandi ann-
arleiki svífa yfir dalnum þar sem 
sauðfjárbændurnir María og Ingvar 
stunda búskap.

Myndin, sem er mjög svo rétt 
nefnd Lamb í útlöndum, hefur verið 
eyrnamerkt sem hryllingsmynd sem 
að ofansögðu er vitaskuld heldur 
mikil en eiginlega óhjákvæmileg 
einföldun. Myndin er nefnilega svo 
djúp og reynir á ótrúlega ísmeygi-
legan hátt á þolrif og taugar áhorf-
andans á meðan hún sækir á hann 
úr ólíklegustu áttum.

Hér kveður við svo mörg ólík stef 
að til enn frekari einföldunar má 
segja að í fjallasal Dýrsins bergmáli 
jafn fjarlæg verk og The Witch og 
Stúart litli. Klikkað? Já, algerlega 
snargalið en gengur svo fullkomlega 
upp í meðferð Valdimars Jóhanns-
sonar að þau sem koma að mynd-
inni með opnum huga og hæfilegri  
þolinmæði uppskera ríkulega.

Upplausn fjölskyldunnar
Dýrið, eða Lambið, er þess eðlis að 
hér er úr vöndu að ráða og þótt und-
irritaður gefi lítið fyrir endalausar 
upphrópanir og væl yfir „spoilerum“ 
þá má í raun lítið sem ekkert segja án 
þess að eyðileggja fáránlegan sögu-

þráðinn sem er ávísun á áhrifaríka 
upplifun og uppsprettu endalausra 
vangaveltna um samband manns og 
náttúru, fítonskraft móðureðlisins, 
hinstu rök tilverunnar og ýmislegt 
þar á milli fyrir þá sem koma að 
myndinni hóflega fávísir en með 
réttu hugarfari.

Þótt Dýrið sé ekki hryllingur 
í klassískum skilningi þá sækir 
þessi jarðnána fantasía heilmikinn 
lambakjötskraft og rótsterk krydd 
úr þeirri hillu og í kjarna hennar 
kraumar helsta frumefni hryll-
ingsmyndanna: upplausn kjarna-
fjölskyldunnar með skelfilegum 
afleiðingum eftir að hún hleypir 
utanaðkomandi afli, veru eða efni 
inn á heimilið.

Óværan er þá oftar en ekki sveip-
uð einhvers konar eftirsóknarverðri 
eða heillandi dulu. Jafnvel einfald-
lega sauðargæru eins og kristallast 
ef til vill í þessu samtali bræðranna 
Péturs og Ingvars í Dýrinu:

Hvað er þetta?
Hamingjan.
Við þessi orðaskipti er litlu að 

bæta öðru en því að þarna, eins og 
yfirleitt alltaf þegar fólk teygir sig 
of langt og út yfir ákveðin mörk, 
þá verður hamingjan sú ansi hreint 
hverful.

María átti lítið lamb
Hljóður harmur svífur yfir heimili 
og samskiptum hjónanna Maríu 
og Ingvars sem syrgja látna dóttur 

þar til hamingjan birtist í mjög svo 
óvæntri mynd í fjárhúsinu þeirra, 
tekur sér veigamikinn sess í hjört-
um þeirra og ryður sér til rúms á 
bænum.

Hamingjan er framan af utan 
sjónmáls myndavélarinnar en tekur 
á meðan á sig ákaflega áþreifanlega 
mynd í hugum áhorfenda með svip-
brigðum og augnaráði nýju „for-
eldranna“ þannig að þegar loksins 
kemur að geggjaðri afhjúpuninni 
er einhvern veginn eins og ekkert 
sé sjálfsagðara.

Valdimar hefur þá löngu tekist 
að leiða áhorfandann áreynslulítið, 
með heillandi hægð, inn í þá fárán-
legu furðuveröld sem þeir Sjón hafa 
skapað af mikilli íþrótt. Sjálfsögð og 
eðlileg gleðin í heimilislífinu verður 
síðan ekki undarleg fyrr en Pétur, 
bróðir Ingvars, ráfar inn í söguna 
og gerist fulltrúi áhorfenda þegar 
hann spyr í forundran hvað þetta 
sé. Illa til reika í svarta leðurjakk-
anum og sjálfsagt skelþunnur ofan 
á allt annað.

Heilög Noomi
Mennskar persónur myndarinnar 
eru þrjár; hjónin María og Ingvar 
sem Noomi Rapace og Hilmir Snær 
leika og utangarðsmaðurinn Pétur, 

sem Björn Hlynur Haraldsson 
leikur. Þau gefa sig öll í þetta og eiga 
drjúgan þátt í því hversu auðgleypt 
öll sýran er.

Björn Hlynur er í toppformi, er 
skemmtilega á skjön og lætur þriðja 
hjólið rúlla af léttleikandi öryggi. 
Þá er samleikur þremenninganna 
svo góður að spennan sem smám 
saman magnast milli persónanna 
verður á köflum þrúgandi auk þess 
sem Noomi og Hilmir Snær eru 
átakanlega sannfærandi sem fólk 
sem tekur galnar ákvarðanir og er 
tilbúið til þess að ganga eins langt 
og þarf til þess að láta drauminn um 
betra líf rætast.

Þá kafar Noomi kafar svo djúp 
ofan í persónu Maríu og gerir henni 
svo undurfögur skil, eins og hennar 
er von og vísa, að hvergi er á hina 
tvo hallað þótt hún hljóti að teljast 
skærasta stjarna myndarinnar. Hún 
bókstaflega glansar þegar hún tekur 
nánast á sig helgimynd móður-
ímyndar eilífðarinnar.

Valdimar hefur traustatak á 
öllum þráðum og sýnir í raun 
óvenju mikla dirfsku með því að 
ráðast á jafn háan garð í sinni fyrstu 
bíómynd sem gefur stór fyrirheit 
um framtíð hans sem leikstjóra.

Hann er líka greinilega ekkert 
að grínast þótt efniviðurinn gæti 
oft bent einmitt til þess þannig að 
sjaldan hefur reynst jafn auðvelt að 
gangast fantasíunni á vald í bíó. Hér 
gengur einfaldlega allt upp í krafti 
geggjaðrar sögu, styrkrar leikstjórn-
ar, einvala leikaraliðs og síðast en 
ekki alveg síst líklega vönduðustu 
tæknisjónhverfinga sem sést hafa í 
íslenskri kvikmynd. n

NIÐURSTAÐA: Hvað er þetta? 
Stórundarleg og stórmerkileg lítil 
en samt svo stór kvikmynd sem 
stendur auðveldlega undir allri 
jákvæðu athyglinni með því að 
brenna sig svo seigfljótandi hægt 
inn í vitund áhorfandans að hann 
meðtekur möglunarlaust öll þau 
undur og stórmerki sem Valdimar 
og Sjón töfra fram.

Dýrið í okkur öllum
Noomi Rapace 
er ómótstæði-
leg í Dýrinu og 
til alls líkleg 
þegar ljónyjan 
í móðureðli 
hennar rís upp 
nýju fjölskyld-
unni hennar til 
varnar. 
 MYND/AÐSEND

Doði og þagnar-
drungi víkja fyrir 
skammlífri ham-
ingju á sveita-
heimili Maríu og 
Ingvars. 
 MYND/AÐSEND
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Betri gluggar - Bjartari framtíð

Byggðu til framtíðar með Ideal combi gluggum

Ideal gluggar og hurðir eru framleidd með gæði 
og endingu í huga.
Ideal core gluggakarmarnir eru árangur áratuga 
þróunar hjá Ideal combi. Ideal core kerfið skilar 
okkur gluggum með langan líftíma, gefa betri 
endingu og lægri kostnað þegar fram líða stundir

- merkt framleiðsla



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

Ég held að ég hafi heyrt 
að höfundurinn sjálfur 
sé ekki hrifinn af því 
að Stella væri að reykja.

Fjögur ár eru síðan hörku-
tólið Stella Blómkvist birtist 
í sjónvarpi og leysti morðmál 
í Stjórnarráðinu. Heiða Reed 
snýr aftur í titilhlutverkinu í 
nýjum þáttum og kann ágæt-
lega við að hafa ekki hug-
mynd um hver hinn dularfulli 
höfundur Stellubókanna er.

toti@frettabladid.is

Hraðsoðnar sakamálasögur huldu-
pennans Stellu Blómkvist um sam-
nefndan svartleðraðan stjörnu-
lögmanninn og hörkutólið Stellu 
Blómkvist hafa notið mikilla vin-
sælda enda hefur ráðgátan um hver 
höfundurinn sé í raun og veru ögrað 
og heillað lesendur í rúma tvo ára-
tugi.

Vinsældirnar fylgdu Stellu yfir í 
sjónvarp 2017 þegar Sjónvarp Sím-
ans hóf sýningar á glæpaþáttaröð 
sem byggði á bókunum og sló öll 
aðsóknarmet efnisveitunnar. Þætt-
irnir hafa einnig meðal annars verið 
sýndir í Bandaríkjunum, Bretlandi 
og víðar um Evrópu og á Viaplay á 
Norðurlöndunum.

Kafað dýpra
Í þáttunum holdgerðist töffarinn 
Stella í leikkonunni Heiðu Reed 
sem endurtekur nú rulluna í nýrri 
seríu sem byrjar hjá Símanum í dag 
og tekur upp þráðinn tveimur árum 
eftir að morðið í Stjórnarráðinu 
fékk farsælan endi.

„Þetta var bara frábært,“ segir 
Heiða um að fá að bregða sér í leður-
galla Stellu á ný. „Það eru náttúr-
lega um það bil fjögur ár síðan við 
gerðum fyrstu seríu en það gaf 
okkur bara tækifæri til að virkilega 
hugsa um hvernig við gætum upp-
fært og bætt Stellu og ég held að við 
höfum gert það og gert þetta ennþá 
skemmtilegra ef það er hægt,“ segir 
leikkonan og hlær.

Ráðgátan um hver reynist í raun 
og veru bak við höfundarnafn Stellu 
er eitthvert best varðveitta leyndar-
mál íslenskra bókmennta en Heiða 
segist þó ekki hafa reynt að misnota 
aðstöðu sína, sem Stella, til þess að 
þvinga sannleikann um hana fram.

Með leyndarmálið í gröfina
„Ég held að það væri bara geðveikt 
óþægilegt að vita hver þetta er og 
held ég vilji síður vita það núna 
en áður. Kannski þekki ég hann. 

Kannski hef ég hitt hann. En ég held 
að þetta sé hann,“ segir Heiða sem 
veðjar á að karlmaður leynist að 
baki Stellu. „En ég veit að nokkrir 
einstaklingar sem koma að þátt-
unum vita þetta og þeir segja ekki 
neitt. Þeir fara með þetta í gröfina 
held ég.“

Heiða segist aðspurð ekkert 
hafa lesið eftir Stellu áður en hún 
tók að sér hlutverk hennar. „Ég 
vissi alveg af henni og svo las ég 
nokkrar bækur eftir að ég tók hlut-
verkið enda byggja þættirnir að 
einhverju leyti á sögunum í sumum 
bókunum. Þær eru bara stór-
skemmtilegar. Mjög spennandi.“ 
Heiða áréttar síðan mikilvægi þess 
að fólk geri greinarmun á bókum 
og sjónvarpi. „Sjónvarpið er annar 
miðill með annan sögustíl og eins 
og gengur tökum við það besta og 
bætum síðan við.“

Nonni og sígó
Heiða segir þættina vitaskuld inn-
blásna af harðsoðnum stíl bókanna 
sem séu ekta „pulp fiction“ eða 
afþreyingarbókmenntir. „Bækurnar 
gáfu okkur í raun leyfi til þess að 
leika okkur rosalega mikið með 

efnið og vera ekkert að taka okkur 
of alvarlega. Svona spennuþættir 
geta svo oft verið svaka alvarlegir. 
Stella er ekki beint þannig,“ segir 
Heiða og bætir við að þættirnir 
glotti í raun svolítið út í annað yfir 
sjálfum sér.

Heiða segist lítið fylgjast með því 
hvernig þættirnir leggist í einlæga 
og trygga aðdáendur bókanna en 
eina óánægjuröddin sem hún hefur 
orði vör við er frá leynihöfundinum 
sjálfum.

„Ég held að ég hafi heyrt að höf-
undurinn sjálfur sé ekki hrifinn af 
því að Stella væri að reykja,“ segir 
Heiða og hlær. „En því miður heldur 
hún því áfram,“ heldur leikkonan 
áfram og lætur sig hafa það að púa 
sígarettur þegar hún er í karakter.

„Það er eiginlega ekkert nikó-
tín í sígarettunum en það er bara 
einhver svona fílingur í þessu fyrir 
hana. Stella er nautnaseggur og 
sígaretturnar eru hluti af því. Þá 
fara retturnar vitaskuld ákaflega 
vel með Jack Daniels-viskíinu sem 
Stella hefur verið í svo löngu og 
nánu sambandi við að hún kallar 
drykkinn aldrei annað en Nonna.

Skemmtilega ýkt
Hún er náttúrlega bara mjög 
skemmtileg en við uppfærðum hana 
aðeins í nútímanum og ýktum hana 
kannski aðeins. Þótt hún hafi sko 
alveg verið nett ýkt,“ segir Heiða og 
glottir og bætir aðspurð við að hún 
sé alls ekki búin að fá sig fullsadda 
af persónunni.

„Mér þykir rosa vænt um hana 
og þetta er búið að vera ótrúlega 
skemmtilegt sköpunarferli hjá 
öllum sem koma að Stellu Blóm-
kvist og við sjáum bara til hvað ger-
ist en hér er ekkert útilokað,“ segir 
hún um líkurnar á því að hún taki 
þriðja snúninginn með Stellu. n

Stella Blómkvist reykir í 
óþökk hulduhöfundarins

Heiða í hlutverki 
Stellu en hún er 
nú í Búdapest 
að leika í banda-
rísku spennu-
þáttunum FBI: 
International. 
 MYND/AÐSEND

Stella Blómkvist hefur ekki sagt sitt síðasta og leysir nýtt sakamál á meðan hún slurkar Nonna í sig.  MYND/AÐSEND

BARÓNSTÍGUR

KEFLAVÍK OG AKUREYRI

8-24

24/7

okkar uppáhalds úr

WWW.EXTRA.IS

2579kr.pk.

KIRKLAND TRIPLE SATIN WC
PAPER 4X10

2799kr.pk.

KIRKLAND ROLL KITCHEN
TOWEL PAKKNING

12 STK

1549kr.pk.

KIRKLAND SPARKLING WATER 
40X500 ML

!!
VINSÆL VARA 

!!
VINSÆL VARA 

!!
VINSÆL VARA 

28 Lífið 30. september 2021  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:toti@frettabladid.is




       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

Aðeins 8.175 kr.Aðeins 19.920 kr.

Aðeins 12.900 kr.

Afmælisveisla
30. september - 31. október

DORMA LÉTT 
dúnsæng
Dásamleg dúnsæng frá Q&D. 400 g. 
140 x 200 cm. 15% dúnn og 85% smáfiður.   
Áklæðið er úr 100% bómull.  Fullt verð: 21.900 kr.

DORMA LUX 
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of  
Denmark. Stærð: 140×200 cm. 800 g.  
90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. Má  
þvo á 60°c en það er hitastig sem rykmaurar þola 
ekki – því er gott að nota sæng sem þolir þennan 
þvottahita ef um rykofnæmi er að ræða.

Fullt verð: 29.900 kr.

Aðeins 23.920 kr.

Aðeins 13.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

37%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

Aðeins 199.920 kr.

Aðeins 183.675 kr.

DANA DREAM  
stillanlegur koddi
Þægilegur dúnkoddi frá Quilts of Denmark. Dúnlag og svo  
stillanlegur með svampfyllingu. Áklæðið er úr 100% bómull.  
Stærð: 50x70cm. Fullt verð: 18.900 kr. 

Aðeins 27.920 kr.

GOLDINGTON sófaborð
Svart eða brúnt marmara melamín. Stærð: Ø 80 cm.  
Fullt verð: 34.900 kr. 

Aðeins 95.920 kr.

BOGGIE sófi
3ja sæta retró sófi fáanlegur í 3 litum í Fiesta áklæði;  
bláum, brúnum og gráum. Stærð: 186 x 77 x 85 cm.  
Fullt verð 119.900 kr.

HOUSTON hornsófi
Bonded leður. Stærð: 275 x 210 x 85 cm. Einnig hægt að 
fá 2,5 og 3ja sæta sófa. Fullt verð: 249.900 kr. 

DORMA LUXURY ICE  
koddi
Einstakt kælandi áklæði sem veitir ferskan svefn. 
Heilsukoddi sem veitir sérlega góðan stuðning og hentar 
öllum svefnstöðum; á hlið, baki eða maga.  
Fullt verð: 10.900 kr. 

SEAFORD vegghilla
Átthyrnd vegghilla. Villt eik eða svört  
Fullt verð: 24.900 kr. 

C&J SILVER 
stillanlegt rúm

VERÐDÆMI:  80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm með 

Nature’s Rest Deluxe heilsudýnu: Fullt verð: 202.900 kr.

Aðeins 156.530 kr.

Stærð í cm Fullt verð Afmælisverð

C&J stillanlegur botn 80x200 145.000 kr. 116.000 kr. 

C&J stillanlegur botn 90x200 149.000 kr. 119.200 kr. 

C&J stillanlegur botn 90x210 155.000 kr. 124.000 kr. 

VERÐDÆMI MEÐ DÝNUM20%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

20%
AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

AFSLÁTTUR

AFMÆLIS

25%

LICATA tungusófi 
Tungusófi í tveimur litum af Kentucy áklæði, koníaksbrúnum og steingráum 
og einnig í River 66 Graphite áklæði. Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir 
járnfætur.  Stærð: 265 x 165 x 82 cm. Fullt verð: 244.900 kr.

Frábær afmælistilboð
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RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is

Fyrir mörgum árum fékk ég 
hringingu frá æskuvini mínum. 
Þessi vinur minn er smekkmaður 
mikill og hafði lengi ætlað sér að 
festa kaup á Picasso-eftirprentun 
úr Ikea. Úr varð því að við fórum 
saman í Ikea sem þá var í Holta-
görðum. Ég ætlaði sjálfur að athuga 
með ramma utan um gamalt 
danskt auglýsingaplakat.

Í rammadeild Ikea tók á móti 
okkur ungur maður í gulri skyrtu 
sem vatt sér að mér öruggum 
skrefum og bauð fram aðstoð sína. 
Ég sagðist vera að leita að ramma 
utan um plakat af stærðinni A2. 
Ungi maðurinn leit í augun á mér 
og spurði: „Já, já, við getum skoðað 
stærðina síðar en hvernig eru vegg-
irnir heima hjá þér á litinn?“ Mér 
krossbrá: „Veggirnir, hvaða máli 
skipta þeir, ég er ekki að leita að 
málningu heldur ramma?“ svaraði 
ég. Drengurinn horfði á mig með 
fyrirlitningu og hækkaði róminn 
og bætti við að hann væri orðinn 
dauðþreyttur á smekkleysi fólks 
sem setti til dæmis hvíta ramma 
á hvíta veggi. Ég fann blóðið hitna 
yfir hroka drengstaulans og eftir að 
hafa neitað að svara til um veggliti 
heima hjá mér svaraði hann mér að 
hann ætti ekki ramma í stærðinni 
sem mig vantaði. Ég þakkaði fyrir 
með þjósti.

Starfsmaðurinn snéri sér svo 
að vini mínum sem sagðist ætla 
að kaupa Picasso-mynd sem hékk 
þar á vegg innrömmuð í svartan 
ramma. Aftur hófst spurninga-
flóð um veggliti sem vinur minn 
mat best að svara. Drengurinn 
varð þarna allur uppveðraður og 
talaði um rammaliti og innanhúss-
hönnun þangað til hann þagnaði 
og sagði svo ískaldri röddu: „Hún er 
samt mjög dýr þessi mynd, verandi 
aðeins eftirprentun.“ Vinur minn 
kinkaði samþykkjandi kolli. Við 
gengum út tómhentir vitandi að 
stundum hefur viðskiptavinurinn 
ekki rétt fyrir sér. n

Rammar

Kolbeins 
Marteinssonar

n Bakþankar

Litaráðgjöf
með Andreu og  
Elísabetu Gunnars

Þann 2. október frá kl. 13 - 15 verða Andrea 
og Elísabet Gunnars í BYKO Breidd með 
kynningu á nýju litakortunum sínum ásamt 
því að veita viðskiptavinum litaráðgjöf

Í tilefni dagsins verða litaprufur fríar í 
öllum verslunum BYKO - 3 prufur á mann

Komdu til okkar á laugardaginn

23. SEPTEMBER - 6. OKTÓBER
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