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Úrslitastund
í Utrecht
Stelpurnar okkar voru einbeittar á svip á lokaæfingunni í Utrecht í gær. Kvennalandsliðið mætir silfurliði síðasta heimsmeistaramóts, Hollandi, í hreinum úrslitaleik í dag og dugar jafntefli til að
koma Íslandi í lokakeppni HM kvenna í fyrsta sinn. Sérfræðingar eru bjartsýnir fyrir leikinn í kvöld en Ísland er þegar búið að tryggja sér sæti í umspili. SJÁ SÍÐU 10 
MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

Margir fá sér aukaíbúð á Akureyri
Verðhækkanir íbúða á Akureyri eru langt umfram hækkanir annars staðar. Utanbæjarfólk þrýstir upp verðinu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Hækkun íbúðaverðs
í fjölbýli hefur verið tvöfalt meiri á
Akureyri en í Reykjavík á árinu og
rúmlega þrefalt meiri en á Selfossi og
í Reykjanesbæ. Mikil aukning hefur
verið í því að utanbæjarfólk kaupi
sér aukaíbúð á Akureyri.
„Fjárfestar úr Reykjavík hafa
verið að færa sig til Akureyrar. Það
er óvenjuhátt hlutfall þeirra sem
eiga íbúðir hérna á Akureyri sem er
ekki með lögheimili,“ segir Arnar
Birgisson, fasteignasali og eigandi
Eignavers.
„Fólk er að kaupa sér annað heimili á Akureyri. Akureyri er í tísku.“

Samkvæmt fasteignamælaborði
Deloitte var fermetraverð fjölbýlis
á Akureyri tæplega 432 þúsund
krónur í janúar en í júlí tæplega 571
þúsund. Þetta er hækkun upp á 32
prósent.
Hækkun fermetraverðs í Reykjavík er á sama tímabili 14,1 prósent
og 13,6 á höfuðborgarsvæðinu öllu.
Hæst 25,5 í Mosfellsbæ. Hækkunin
á Suðurlandi og Reykjanesi er 12,1
prósent, þar af 8,8 prósent á Selfossi
og 7,9 í Reykjanesbæ. Þessir tveir
bæir hafa verið í hvað örustum vexti
á landinu.
Í byrjun árs var fermetraverðið í
Reykjavík 49 prósentum hærra en
á Akureyri en í júlí var munurinn
aðeins tæplega 29 prósent. Einnig
er verðið á Akureyri farið að nálgast verðið í Hafnarfirði, sem er það
lægsta á höfuðborgarsvæðinu.
Arnar á hins vegar ekki von á því

Tímalausi
töffarinn Taigo
Rúmgóður smábíll með frábæra aksturshæfni bæði til innanbæjaraksturs
og á þjóðvegum landsins.
Verð frá 4.690.000 kr.
Laugavegi 174, 105 Rvk.

www.volkswagen.is/taigo

Fjárfestar úr Reykjavík
hafa verið að færa sig
til Akureyrar.

Arnar Birgisson,
fasteignasali

að verðið á Akureyri verði það sama
og á höfuðborgarsvæðinu í fyrirsjáanlegri framtíð.
„Verðin eru að setjast,“ segir hann.
„Það kom svolítið stopp eftir að
seðlabankastjóri hækkaði vextina
enn og aftur og þrengdi enn að lánaskilyrðum. Markaðurinn mun kólna
á Akureyri eins og annars staðar.“
Telur hann að Akureyri sé að ná
toppnum og að verðhækkun verði
ekki umfram landsmeðaltal á komandi misserum. Salan sé þó ágæt
enn þá og töluvert meira af eignum
núna í sölu en í vor.
Ólíkt fjölbýlinu er þróun verðhækkunar á sérbýli hins vegar
nokkuð í takt við hækkanir annars
staðar á landinu. Þetta skýrist af
því að utanaðkomandi séu ekki að
þrýsta verðinu upp. „Akureyringar
sjálfir eru að kaupa sérbýli,“ segir
Arnar. n

Truss tekur við
BRETLAND Liz Truss, utanríkisráðherra Bretlands, er nýr leiðtogi
breska Íhaldsflokksins og tekur við
af Boris Johnson sem forsætisráðherra í dag.
Viðbrögð þjóðarleiðtoga eru með
blendnu móti. Olaf Scholz, kanslari
Þýskalands, varð fyrstur erlendra
þjóðarleiðtoga til að senda Truss
hamingjuóskir eftir sigur hennar í
leiðtogavalinu. Emmanuel Macron,
forseti Frakklands, óskaði Truss
einnig til hamingju og sagði Frakka
reiðubúna til að starfa með henni
sem bandamenn og vinir. SJÁ SÍÐU 6

Liz Truss, utanríkisráðherra
Bretlands
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Engin svör borist Kafað í vandamálið
við ábendingunni
kristinnpall@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Gylfi Björn Helgason,
formaður stjórnar Félags fornleifafræðinga, segir að ekki sé komið
svar frá Umboðsmanni Alþingis
eftir að félagið sendi inn ábendingu
um brot á stjórnsýslulögum við
ráðningu nýs þjóðminjavarðar.
Lilja Alfreðsdóttir, menningar- og
viðskiptaráðherra, skipaði Hörpu
Þórsdóttur í stöðuna á dögunum
án þess að auglýsa starfið.
„Það er búið að móttaka ábendinguna okkar og efnisnefnd er að
kanna málið, hvort það verði tekið
til rannsóknar,“ segir Gylfi.

Harpa var skipuð
þjóðminjavörður þann
25. ágúst síðastliðinn.
Málið var tekið fyrir á fundi
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Alþingis í gær. Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður nefndarinnar, segir
að það séu um leið fleiri mál til skoðunar. „Þó svo að þessi ákvörðun sé
nýjasta dæmið, þá eru fleiri dæmi
hjá ráðherrum í þessari ríkisstjórn
um slíka hegðun. Við ákváðum að
afla gagna og undirbúa næsta fund
þar sem við ákveðum hvernig við
tökum á þessu máli,“ segir Þórunn. n

Starfsmenn Veitna reyna að komast til botns í hvað hafi farið úrskeiðis þegar kaldavatnsrör gaf sig í Hvassaleiti í Reykjavík um helgina. Þrátt fyrir að stjórnstöð Veitna fengi fljótlega skilaboð um að eitthvað hefði farið úrskeiðis varð vatnstjónið gríðarlegt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Floginn á vit dansævintýra
hjá Helga í San Francisco
Margir nýttu tækifærið til að renna fyrir fisk í gær. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Almenn ánægja með veiðisumarið
kristinnpall@frettabladid.is

STANGVEIÐI „Veiðin hefur gengið
mjög vel í ánum innan höfuðborgarsvæðisins, þó að ég sé ekki með
tölurnar á hreinu, en þetta hefur
gengið alveg ótrúlega vel.“
Þetta segir Ragnheiður Þorsteinsdóttir, varaformaður Stangveiðifélags Reykjavíkur, aðspurð

hvernig veiðin hafi gengið á höfuðborgarsvæðinu þegar styttist í lok
laxveiðitímabilsins á höfuðborgarsvæðinu.
„Heilt yfir er ánægja í veiðisamfélaginu innan höfuðborgarsvæðisins. Laxveiðin hefur verið aðeins
undir meðaltali en vötnin hafa
verið að skila vel af sér, sérstaklega
silungsveiðin.“ n

Snertilausir rofar

Sjálfvirkur
opnunarbúnaður og
snertilausir rofar frá
Þýsk gæðavara.
Skútuvogi 1h - Sími 585 8900

www.jarngler.is

Logi Guðmundsson hélt til
San Francisco á sunnudag til
að hefja nám í hinum virta
ballettskóla borgarinnar þar
sem Helgi Tómasson ræður
ríkjum. Hann er aðeins 16 ára
og er einn efnilegasti ballettdansari Evrópu.
benediktboas@frettablaid.is

MENNTUN „Pabbi kemur með mér
í einhverja daga sem er fínt. En svo
fer hann aftur heim til Íslands sem
foreldrum mínum finnst alveg smá
erfitt,“ segir Logi Guðmundsson
ballettdansari en hann flaug á vit
ævintýranna í Bandaríkjunum á
sunnudag, til að hefja nám við einn
virtasta ballettskóla heims í San
Francisco þar sem Helgi Tómasson
ræður ríkjum.
Loga var boðið að koma á sumarnámskeið og sló í gegn og bauð skólinn honum skólavist með fullum
skólastyrk, eitthvað sem er risastórt
fyrir ungan íslenskan dreng. Óhætt
er að segja að Logi sé einn efnilegasti
ballettdansari Evrópu en hann byrjaði að æfa ballett átta ára gamall.
Hann kláraði tíunda bekkinn í
vor og hafði ekki búist við að komast inn í þennan virta skóla. „Það var
fullt af krökkum sem voru með mér
á námskeiðinu sem voru búnir að
setja allt sitt á bið því þau vonuðust
eftir skólastyrknum en fengu hann
ekki.
Mér persónulega fannst boðið
vera óvænt og ég kom varla upp orði
þegar ég fékk bréfið en það var ekki
hægt annað en að þiggja þetta boð,“
segir Logi.
Hann segir að námið hér heima
í Listdansskóla Íslands standist
alþjóðlegar kröfur.
„Það er draumur að verða
atvinnudansari en það er svolítið
leiðinlegt að það er ekkert um það
hér á Íslandi nema í nútímadansi.

Logi ballettdansari er floginn á vit ævintýranna í Bandaríkjunum til að hefja
nám við einn virtasta ballettskóla heims. 
MYND/HREFNA HALLGRÍMSDÓTTIR

Mér persónulega
fannst boðið vera
óvænt og ég kom varla
upp orði þegar ég fékk
bréfið en það var ekki
hægt annað en að
þiggja þetta boð.
Logi Guðmundsson

Þannig að ef ég vil vinna við þetta
þá þarf ég að vera úti.“ Enginn klassískur dansf lokkur er starfræktur
hér á landi eins og staðan er.
Hann segir að sér líði betur að
vera að fara til Ameríku en Hollands. Þar þekki hann hvern krók
og kima eftir að hafa verið á námskeiðinu í sumar.
Og vinkona mömmu hans býr
í borginni, eitthvað sem foreldrunum líður einnig vel með. „Ég á
hauk í horni þar. Ef ég verð þreyttur
á heimavistinni eða langar að komast í góðan sunnudagsmat eða eitthvað álíka.
En þetta er bara svo spennandi
að ég get ekki beðið eftir að byrja,“
segir Logi. n

NÝR TOYOTA AYGO X

GERÐU ÞAÐ
SEM ÞÚ VILT
Aygo X þræðir götur þéttbýlisins lipurlega og tekst leikandi á við þjóðveginn,
hvort sem hann er chilirauður, kardimommugrænn, berjablár eða
engiferdrapplitaður. Það er að segja bíllinn, ekki þjóðvegurinn.
Njóttu ævintýranna. Reynsluaktu glænýjum Aygo X.

Toyota Aygo X
Verð frá : 3.090.000 kr.

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Kauptúni 6
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14
Baldursnesi 1
570 5070
420 6600
480 8000
460 4300

Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir
eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Foreldrar krefjast úrlausna á fundi borgarstjórnar í dag
erlamaria@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Foreldrar barna í Reykja
vík sem bíða eftir dagvistunar
úrræði ætla að fjölmenna í Ráðhúsið
í dag, en fyrsti fundur borgarstjórn
ar eftir sumarfrí er á dagskrá klukk
an tvö.
Ingi Bekk, ljósahönnuður og for
eldri barns á biðlista, segir foreldra
ætla að sitja á pöllunum á meðan

á fundi borgarstjórnar stendur og
krefjast úrlausna í dagvistunar
málum í Reykjavík.
„Það er ekki verið að sinna þess
um málaf lokki nægilega vel, en
hann er sá mikilvægasti sem borgin
þarf að sinna,“ segir Ingi. „Það er
talsvert af foreldrum sem rýkur úr
af reiði vegna aðgerðaleysis borgar
innar og því er mikilvægt fyrir for
eldra að vera sýnileg og hafa hátt.“

Ingi Bekk,
ljósahönnuður

Aðspurður segist Ingi búast við
góðri mætingu í Ráðhúsið í dag þar
sem fjölmargir foreldrar sitji nú
fastir heima með börn sín og bíði í
ofvæni eftir leikskólaplássi.
„Ég er til dæmis búinn að vera
fastur heima síðan í apríl með nítj
án mánaða gamalt barn. Ég missti
vinnuna fyrir þremur mánuðum
síðan og hef ekki verið að sækja um
nein störf þar sem óvissan í þessum

málum hefur verið það mikil,“ segir
Ingi.
Mótmælin í dag séu fyrsta skrefið
í langri baráttu foreldra sem bíði
eftir dagvistunarúrræði fyrir börn
in sín.
„Ætlunin í framhaldinu er að fylla
pallana á hverjum einasta borgar
stjórnarfundi þangað til það er
komin lausn á þessu máli,“ segir
Ingi. n

Segir ekki ólíklegt að glæpasamtök
hýsi peningaþvætti hér á Íslandi
Því miður njóta ekki öll dýr ástar og
umhyggju. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Matvælastofnun
fagnar rannsókn
benediktboas@frettabladid.is

S TJ Ó R N S ÝS L A Matvælastofnun
(MAST) fagnar úttekt Ríkisendur
skoðunar þar sem hún muni enn
frekar styðja Matvælastofnun í að
tryggja gegnsæ vinnubrögð og góða
stjórnsýslu. MAST hefur legið undir
töluverðu ámæli að undanförnu og
ákvað Ríkisendurskoðun að hefja
frumkvæðisúttekt á eftirliti Mat
vælastofnunar með velferð dýra.
Í tilkynningu MAST segir að
stofnuninni sé óheimilt að tjá sig um
einstök mál, en vinni eftir útgefnu
verklagi. Brugðist sé við öllum
ábendingum um illa meðferð dýra,
eigi þær við rök að styðjast sé metið
til hvaða aðgerða rétt er að grípa.n

Misstu allt í bruna
jonthor@frettabladid.is

BRUNI Fjölskylda á Ásbrú í Reykja
nesbæ missti allar eigur sínar í
eldsvoða í gær. Erna Kristín Brynj
arsdóttir fór með börn sín á leik
skólann og þegar hún kom heim tók
lögregla og slökkvilið á móti henni.
Fjöldi fólks hefur sent fjölskyldunni
hlýja strauma vegna málsins.
Eldurinn kviknaði út frá hellu á
eldavél. Erna þakkar fyrir að enginn
hafi verið á heimilinu þegar eldur
inn braust út. n

Glæpahópar á Íslandi nýta
rafmynt í auknum mæli í pen
ingaþvætti. Grímur Grímsson
yfirlögregluþjónn segir þörf
á sérhæfðum starfsmönnum
innan lögreglunnar til að
takast á við þennan vanda.

Ráðstefna
Seðlabanka Íslands um varnir
gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka fór fram
í gær. Grímur
Grímsson var
meðal þeirra
sem fluttu þar
erindi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

ingunnlara@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Auknar tilfæringar
ólöglegs fjármagns yfir í rafeyri
eykur álag á ýmsum sviðum lög
gæslunnar. Grímur Grímsson, yfir
lögregluþjónn hjá miðlægri rann
sóknardeild lögreglunnar, segir
þessa þróun kalla á sérhæfðari
starfsmenn innan lögregluembætta.
Grímur flutti erindi á ráðstefnu
Seðlabanka Íslands um varnir gegn
peningaþvætti og f jármögnun
hryðjuverka sem fór fram á Grand
hóteli í gær. Á ráðstefnunni var
fjallað um sjónarmið eftirlitsaðila
og löggæslunnar hvað þessi mál
varðar auk þess sem fjallað var um
fyrirhugaðar breytingar á regluverki
Evrópusambandsins. Fyrirlesarar
voru erlendir og innlendir sérfræð
ingar á sviði varna gegn peninga
þvætti og fjármögnun hryðjuverka.
Í erindi sínu sagði Grímur að rúm
lega 80 prósent glæpahópa á Íslandi
ættu þátt í að flytja inn, framleiða
eða selja fíkniefni. Glæpahópar feli
svo ágóðann af fíkniefnasölunni í
löglegum rekstri.
„Reiðufé ræður enn ríkjum, sér
staklega þegar kemur að fíkniefnum
og vændi,“ útskýrir Grímur. Stærsti
hluti peningaþvættis á Íslandi fer í
gegnum í byggingar- og veitinga
húsaiðnaðinn en lögreglan hefur
séð mikla aukningu í peningaþvætti
í gegnum rafmynt.
Hlutfall sérfræðinga hefur aukist
innan lögreglunnar. Grímur segir
það jákvæða þróun en að stór verk
efni haldi þó áfram að hlaðast upp

EYÞÓR

Reiðufé ræður enn
ríkjum, sérstaklega
þegar kemur að fíkniefnum og vændi.

Grímur
Grímsson, yfirlögregluþjónn

innan miðlægu rannsóknardeildar
innar þar sem starfa 10 til 20 manns.
„Ég gæti verið með 40 starfsmenn,
jafnvel 60, og það væri nóg að gera
fyrir alla,“ segir Grímur en fjöldi
verkefna bíður. „Verkefni sem gætu
orðið stór þegar upp er staðið.“
Lögreglan hefur ekki notað
aðkeypta þjónustu en hefur síðustu
misseri ráðið inn sérfræðinga.
„Mér finnst mikilvægt að við
sækjum sérfræðiþekkinguna inn
til okkar í staðinn fyrir að þjálfa lög
regluþjóna til að vera hitt og þetta
eins og var gert í gamla daga. Það er
ekki í nútímanum hjá lögreglunni
frekar en hjá öðrum stofnunum.“
Fyrirtæki hafa hýst ofurtölvur á
Íslandi sem grafa eftir rafeyri eins
og bitcoin og segir Grímur ekki
ólíklegt að erlend glæpasamtök hýsi
peningaþvætti á Íslandi.
„Töluvert mörg fyrirtæki hýsa
síður á Íslandi en við höfum ekki

lent í vandræðum varðandi pen
ingaþvætti. Ég reikna með að menn
fari yfir landamærin til að hýsa eitt
hvað en það getur vel verið að erlent
peningaþvætti sé hýst á Íslandi.“
Víða um heim eru seðlabankar
að meta hvort þeir eigi í framtíð
inni að gefa út rafmynt. Seðlabanki
Íslands hefur kannað möguleikann
á að setja á laggirnar svokallaða
rafkrónu en Unnur Gunnarsdóttir
varaseðlabankastjóri segir enn
langt í land.
„Það er í rauninni ekki búið að
leysa þetta sem stýritæki. Sömu
leiðis þyrfti að skapa lagaumgjörð
í kringum myntina,“ segir Unnur.
Grímur bendir á að rétt eins og
glæpahópar hafa fundið leiðir til
að þvætta peninga í núverandi
umhverfi gætu þeir einnig fundið
glufur með rafmynt.„Það verður að
mínu mati aldrei hægt að útrýma
peningaþvætti algjörlega.“ n

UMBOÐSAÐILI
SMURÞJÓNUSTA
VIÐURKENNT ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA
FÓLKSBÍLA - HÚSBÍLA - VINNUBÍLA
STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323
ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN
SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK • SÍMI 590 2323
THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 17:00

HAUST

ÚTSALA

VERÐDÆMI PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
KRONOTEX HARÐPARKET
8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.890

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990

KR. m²
KR. m²

10 mm AC5 MAMMUT PLUS VERÐ FRÁ 3.890

12 mm AC5 MAMMUT VERÐ FRÁ 4.150

KR. m²

KR. m²

VIÐARPARKET
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 5.490

KR. m²

KÄHRS PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 5.990

VÍNYLPARKET VERÐ FRÁ 4.590

KR. m²

KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30X60 VERÐ FRÁ 4.790 KR. m²
60X60 VERÐ FRÁ 5.590 KR. m²
40% AFSLÁTTUR AF FYLGIEFNUM FYRIR PARKET OG FLÍSAR

RINGO INNIHURÐIR
HVÍTLAKKAÐAR HURÐIR MEÐ KARMI
VERÐ FRÁ 41.990 kr. FYLGIHLUTIR 25% AFSLÁTTUR

OKKAR VÖRUR ERU UMHVERFISVOTTAÐAR

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Viðbrögð við nýjum forsætisráðherra
Bretlands með afar blendnu móti
Dmítríj Múratov hyggst áfrýja
dómnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Blað Múratovs
svipt útgáfuleyfi
thorgrimur@frettabladid.is

RÚSSLAND Rússneska fréttablaðið

Novaja Gazeta var í gær svipt
starfsleyfi af rússneskum dómstól
og í reynd bannað að halda áfram
útgáfu.
Rússneska fjölmiðlaeftirlitið Roskomnadzor sagði Novaja Gazeta
hafa láðst að skila gögnum í tengslum við eigendaskipti á blaðinu árið
2006. Ritstjórinn, Dmítríj Múratov,
lýsti dómnum sem „pólitísku launmorði“ og sagðist áfrýja honum.
Novaja Gazeta er gjarnan álitið
síðasta dagblað Rússlands sem
fjallar með gagnrýnum hætti um
rússnesk stjórnvöld og sér í lagi um
innrásina í Úkraínu. Múratov ritstjóri var sæmdur friðarverðlaunum
Nóbels í fyrra fyrir baráttu sína
í þágu frjálsra fjölmiðla í heimalandinu. n

Hafi hugsanlega
drepið Abu Akleh
thorgrimur@frettabladid.is

PALESTÍNA Ísraelsher viðurkenndi í
gær að „verulegur möguleiki“ væri
á því að ísraelskir hermenn hefðu
skotið byssukúlunni sem drap palestínsku blaðakonuna Shireen Abu
Akleh í maí.
Akleh var skotin til bana á Vesturbakkanum þar sem hún flutti fréttir
af átökum milli Ísraela og palestínskra vígamanna.
Í yfirlýsingu frá hernum segir
að ekki sé hægt að ákvarða með
óyggjandi hætti hver voru upptök byssuskotsins. „Aftur á móti er
verulegur möguleiki á því að fröken Abu Akleh hafi verið hæfð fyrir
slysni með byssuskotum ísraelsku
varnarsveitanna.“
Í tilkynningu sem embætti saksóknara hersins gaf út segir að engar
grunsemdir um glæpsamlegt athæfi
séu fyrir hendi. n

Bretland er komið með fjórða
forsætisráðherra sinn frá
árinu 2016, Liz Truss. Viðbrögð
þjóðarleiðtoga og stjórnarleiðtoga streyma inn og eru með
blendnu móti. Kanslari Þýskalands var fyrstur erlendra leiðroga til að senda Truss kveðju.
thorgrimur@frettabladid.is
benediktarnar@frettabladid.is

BRETLAND Liz Truss, utanríkisráðherra Bretlands, er nýr leiðtogi
breska Íhaldsf lokksins og tekur
við af Boris Johnson sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hún vann
sigur í lokavali meðlima Íhaldsf lokksins á næsta f lokksleiðtoga
með 81.326 atkvæðum gegn 60.399
sem Rishi Sunak, fyrrverandi fjármálaráðherra Bretlands, hlaut.
Olaf Scholz, kanslari Þýskalands,
var fyrstur erlendra þjóðarleiðtoga
til að senda Truss hamingjuóskir
eftir að sigur hennar í leiðtogavalinu lá fyrir. „Til hamingju með
nýja hlutverkið, Liz Truss!“ skrifaði
Scholz. „Ég hlakka til samstarfs
okkar á þessum erfiðu tímum.
Bretland og Þýskaland munu áfram
vinna náið saman – sem félagar og
vinir.“
Emmanuel Macron, forseti Frakklands, óskaði Truss einnig til hamingju og sagði Frakka reiðubúna til
að starfa með henni sem bandamenn og vinir. Þá sagði Macron að
ríkin tvö yrðu að starfa náið saman
í orkumálum, sér í lagi á sviði kjarnorkuiðnaðarins.
„Ég vil ekki segja að hlutirnir
gætu breyst til hins verra, því það
er erfitt að ímynda sér neitt verra,“
sagði Dmítríj Peskov, talsmaður
r ú ssnesk u r ík isst jór nar innar,
aðspurður hvort hann byggist við
því að breytingar yrðu á samskiptum Rússlands og Bretlands með
valdatöku Truss. Peskov sagðist
þó ekki bjartsýnn þar sem frambjóðendur til embættis forsætisráðherra Bretlands hefðu keppst
um að vera sem fjandsamlegastir í
garð Rússa.
Viðbrögð leiðtoga á Írlandi og
Norður-Írlandi við sigri Truss voru
blendin. Stjórnarkreppa hefur ríkt
frá síðustu kosningum á NorðurÍrlandi þar sem flokkar lýðveldissinna og sambandssinna hafa ekki
komið sér saman um sameiginlega
stjórn.
Michelle O’Neill, leiðtogi lýðveldisflokksins Sinn Féin á NorðurÍrlandi, sagði að Truss yrði að hætta

GETTY

Ég vil ekki segja að
hlutirnir gætu breyst til
hins verra, því það er
erfitt að ímynda sér
neitt verra.

Dmítríj Peskov,
talsmaður
ríkisstjórnar
Rússlands

allri „meðvirkni“ með sniðgöngu
sambandssinna á stjórnarmyndunarviðræðum. „Hún ætti að hætta
orðagjálfrinu og glannalegum hótunum sínum um að brjóta alþjóðalög og ganga aftur að borðinu til
að ræða við ESB um lausnir svo að
viðskipti okkar geti lifað við stöðugleika.“

Hún ætti að hætta
orðagjálfrinu og
glannalegum hótunum
sínum.

Michelle O’Neill,
leiðtogi Sinn
Féin á Norður-
Írlandi

Keir Starmer, leiðtogi Verkamannaflokksins og bresku stjórnarandstöðunnar, óskaði Truss til hamingju en gagnrýndi f lokk hennar
um leið. „Eftir tólf ár af stjórn
Íhaldsmanna höfum við ekki haft
annað upp úr krafsinu en lág laun,
hátt verð og kreppu í framfærslukostnaði. Aðeins Verkamanna-

Emmanuel
Macron, Frakklandsforseti

flokkurinn getur komið á því nýja
upphafi sem landið þarfnast.“
Eiríkur Bergmann stjórnmálafræðingur býst ekki við því að Truss
muni njóta langra hveitibrauðsdaga eftir að hún tekur við embætti „Hennar hveitibrauðsdagar
verða stuttir og munu ganga út á
að endurstilla flokkinn fyrir næstu
kosningar,“ segir hann.
„Það er í rauninni þá fyrst sem á
hana reynir því að það er líka erfitt
að verða forsætisráðherra án þess að
hafa verið kjörinn til embættisins,“
bætir Eiríkur við.
Þá segir hann það einnig eftirtektarvert að Truss er þriðji kvenkyns forsætisráðherra Bretlands
og þriðji kvenkyns leiðtogi Íhaldsflokksins. „Á meðan Verkamannaflokkurinn hefur aldrei boðið fram
konu í forystusæti,“ segir Eiríkur. n

Björguðu leikskólabarni frá köfnun

Námskeið

Skákskóla Íslands 2022
hefjast 10. september nk.

benediktboas@frettabladid.is

Byrjendaflokkar Skákskóla Íslands fyrir krakka á aldrinum
6 – 10 ára hefjast laugardaginn 10. september nk. kl. 11.
10 vikna námskeið – Fyrsti tími er prufutími.
Námskeið fara fram í húsnæði Skákskóla Íslands
að Faxafeni 12. Gengið inn við hlið 66° Norður.
Allar nánari upplýsingar á vefsíðu
skákhreyfingarinnar, skak.is
eða í síma 5689141.

Liz Truss er
fjórði forsætisráðherra Bretlands frá árinu
2016 og tekur
við keflinu af
Boris Johnson á
sérlega erfiðum
tímum.

FRÉTTABLAÐIÐ/

Faxafeni 12

Fyrirspurnir og skráningar á skáksamband@skaksamband.is

SAMFÉLAG „Nú hefur það gerst sem
við höfum öll óttast, það er að lítið
barn setti trjákurl í munninn og það
fór niður í háls barnsins og sat þar
fast,“ segir í bréfi Ingibjargar Einarsdóttur, aðstoðarleikskólastjóra
Eyrarskjóls á Ísafirði.
Ingibjörg hefur barist fyrir því
að losna við trjákurl af leikskólalóðinni.
„Sem betur fer var kennari sem
sá atvikið og brást við, en það gekk
ekki að losa kurlið út hálsi barnsins
fyrr en það ældi við átökin við að
reyna að ná andanum og losa sig
við það,“ segir Ingibjörg í bréfinu,
sem rætt var á fundi bæjarráðs í gær.
Ingibjörg hefur ekki fengið fund
með sviðsstjóra umhverfis- og
eignasviðs. Henni var sagt að til þess
þyrfti formlegt erindi að berast.
Lóðin við Eyrarskjól var endur-

Stjórnendur skólans gerðu athugasemdvið trjákurl á lóðinni. 

nýjuð í fyrra og er trjákurl notað
sem fallvörn. Stjórnendur skólans
gerðu athugasemdir þegar kurlið
kom enda er það smátt og getur
staðið í börnunum en í því eru einnig oddhvassar spýtur.
„Við stjórnendur leikskólans
og annað starfsfólk höfum ekki
losnað við lamandi tilfinninguna:

MYND/AÐSEND

hvað ef?“ skrifar Ingibjörg. „Hvað
ef barnið hefði kafnað í höndum
starfsfólksins?“
Ingibjörg bendir á að fjölskyldan
sé eðlilega aum eftir uppákomuna.
Ákveðið var að fela bæjarstjóra að
kanna hvernig fallvörnum er háttað
í öðrum skólum og möguleika á að
skipta þeim út á skólalóðinni. n

Heitir og kaldir gæðapottar
sem hitta í mark hjá öllum í
fjölskyldunni
ásamt miklu úrvali af fylgi- og aukahlutum
fyrir pottinn og pottaferðina!

Nú eigum við okkar
vinsælustu potta
til á lager!
Pottarnir okkar eru fáanlegir í nokkrum litum.

Sigurlaug
(kaldi potturinn)

135.000 kr.

Snorralaug

299.000 kr.

Grettislaug

259.000 kr.

Alg jör slökun!
UNO vatnsheld spil

3.490 kr.

Vatnsheld spil

2.950 kr.

rúm”. Margir litir
kr.

Fljótandi „hengi

3.900

Opið mánud. - fimmtud. 10 - 18 og föstud. 10 - 17
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 40 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

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

SKOÐUN

Íslenskuvaktin

Á

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Ég veit þó
að það eru
ekki aðeins
íslenskumælandi
sem tapa
á hnignun
íslenskrar
tungu.

dögunum fékk samfélagsmiðlaraus
undirritaðrar óvenju mikla athygli
og undirtektir. Þegar ég birti mynd
af strætóskýlisauglýsingu fyrir
haframjólk, þar sem slagorðið „It’s
like milk but made for humans“ blasti við, og
lagði til mun betra slagorð á íslensku: „Eins og
mjólk en gerð fyrir fólk,“ gerðust hlutirnir hratt.
Þegar svo almannatengill og íslenskufræðingur
stukku á vagninn og vöktu frekar máls á fásinnunni og já, lögbrotinu, var umræðan komin á
fullt.
Heildsalanum var send formleg kvörtun
þar sem vísað var í 6. grein laga nr. 57/2005,
um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu þar sem segir orðrétt: „Auglýsingar
sem höfða eiga til íslenskra neytenda skulu
vera á íslensku.“ Viðbrögðin voru fumlaus og
var enskunni skipt út fyrir mun þjálli íslensku,
um allan bæ.
Varan og vörumerkið fékk vissulega mikla
athygli sem innflutningsfyrirtækið hefur nýtt
sér. Og hver veit nema það hafi alltaf verið ætlunin. En það sem meiru skiptir er að umræðan
fékk verðskuldaða athygli. Íslenskri tungu
hefur aldrei staðið eins mikil ógn af ensku og
nú. Samfélagsmiðlar, YouTube-notkun ungu
kynslóðarinnar, erlendar streymisveitur og
taumlausar tilraunir fyrirtækja til að ná til þess
flóðs ferðamanna sem hingað streymir, gera
það að verkum að við erum mörg hver orðin
samdauna enskunni.
Ef gengið er um miðbæinn blasir enskan alls
staðar við: American Bar, English Pub, Brew
Dog, Duck & Rose, Lebowski bar, Noodle Station, Bastard, Punk, Monkeys, Scandinavian
Bar, Public House og svo mætti lengi telja. Ætli
eigendur þessara staða óttist að ferðamenn rati
ekki inn um dyrnar ef íslensk heiti eru notuð,
eða er einfaldlega um tískubylgju að ræða? Ætli
bankastjórnendur telji að erlendir viðskiptavinir finni ekki útibúið ef það er merkt „banki“
í stað „bank“? Ég veit það ekki og það skiptir
litlu.
Ég veit þó að það eru ekki aðeins íslenskumælandi sem tapa á hnignun íslenskrar tungu.
Sjarminn við að heimsækja litla þjóð á norðurhjara fölnar þegar amerísk áhrif eru alltumlykjandi enda reyna heimsborgarar á faraldsfæti
oftar en ekki að sneiða fram hjá stöðum sem
hafa verið sérsniðnir að þeim og leita frekar að
gullmolum sem heimamenn sjálfir sækja.
Gjörbreyttar aðstæður íslenskrar þjóðar
kalla á að við stöndum vaktina þegar kemur
að tungumáli okkar – og gerum það með stolti.
Með því að glutra niður okkar ástkæra ylhýra
tungumáli eru það ekki bara við sem töpum –
það gera það allir og það tap er óafturkræft. n

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og
skoðið úrvalið

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n
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n Halldór

n Frá degi til dags
gar@frettabladid.is
benediktboas@frettabladid.is

Föruneyti hringtorgsins
Snillingarnir hjá borgarskipulaginu hafa nú komið fyrir
hringtorgi á Bústaðavegi austanverðum. Virðist það sérhannað
til að vera alveg glænýr flöskuháls á vegi Reykvíkinga og gesta
þeirra. Akreinar neðan hins nýja
torgs hafa verið þrengdar og þær
styttar svo nú komast þar færri
að en vilja. Þetta mun að sjálfsögðu leiða til þess að verulega
hægist á öllum sem þarna fara
um og geta borgarbúar nú notið
þess að vera enn lengur en áður
í bílum sínum úti í umferðinni.
Viðbúið er að röðin muni á
þokkalegum degi ná upp að
Sogavegi hið minnsta og mynda
glæsilega teppu þar.
Engin leið að hætta
Hringtorgið góða er náttúrlega
bara enn ein rósin í hnappagat
borgarskipulagsins. Hvernig
torgið endaði sem framkvæmd
er erfitt að lesa í. Trúlega væri
bara best ef það kæmi enn ein
þrengingin og hugsanlega íbúabyggð ofan á miðjan Bústaðveginn – jafnvel enn fleiri hringtorg,
kannski við Grímsbæ að gamni
því þá væri hægt að losna við
bílastæðin þar. Getur það verið
að fólkið sem er nú að endurhanna gatnakerfið í Reykjavík
búi ekki í borginni eða fari að
minnsta kosti ekki um Bústaðaveg í bíl? n

Íslensk orka
beislar verðbólgu

Lilja Dögg
Alfreðsdóttir

viðskiptaráðherra
og varaformaður
Framsóknar

Íslenska
hagkerfið
hefur alla
möguleika
á að ná
verðbólgunni niður.

Flest hagkerfi heims eru að kljást við of háa verðbólgu
um þessar mundir. Meginorsakir hennar má rekja til
nauðsynlegra efnahagsaðgerða vegna Covid-19, innrásar Rússlands í Úkraínu og að einhverju leyti hinnar
alþjóðlegu peningastefnu frá 2008. Orkuverð í Evrópu
er í hæstu hæðum og hafa ýmis ríki í álfunni gripið
til neyðaraðgerða til að létta undir með orkukerfum.
Spár hérlendis gera áfram ráð fyrir hárri verðbólgu,
þrátt fyrir að hún hafi minnkað örlítið í síðasta mánuði
er hún mældist 9,7%. Mikil hækkun á húsnæðisverði
hefur drifið verðbólguna áfram ásamt einkaneyslu.
Langtímaafleiðingar hárrar verðbólgu eru afar slæmar
fyrir samfélög og það er gamall sannleikur að verðbólga
hittir einkum fyrir þá sem minnst hafa. Ljóst er að
hópurinn sem fer verst út úr þessum verðbólguhremmingum eru heimilin sem nýverið hafa komið inn á húsnæðismarkaðinn og sjá lánin hækka. Afar brýnt er að
lánveitendur og stjórnvöld sinni þessum hóp.
Staða heimsmála er jafnframt viðkvæm vegna hárrar
alþjóðlegrar verðbólgu. Hækkandi verð á hveiti og öðru
korni átti sinn þátt í falli kommúnismans í Sovétríkjunum 1989. Hagfræðingurinn Marc Bellemare við
Minnesota-háskóla sýndi fram á sterk tengsl á milli
matvælaverðs og ófriðar í mörgum löndum á árunum
1990 til 2011. Verðbólga olli t.a.m. stjórnarskiptum í
Brasilíu, Tyrklandi og Rússlandi í lok 10. áratugarins.
Staða Íslands er að mörgu leyti góð til að fást við
verðbólguógnina, þar sem auðlindir okkar eru miklar.
Orka í þágu heimilanna er ódýr en hún lýtur ekki sömu
reglum verðlagningar og á meginlandi Evrópu, fiskimið
okkar eru gjöful og óendanlegir möguleikar eru í
landbúnaði ásamt sterkri ferðaþjónustu og vaxandi
hugvitsdrifnu hagkerfi. Íslenska hagkerfið hefur alla
möguleika á að ná verðbólgunni niður. Það er kappsmál enda ógnar hækkandi verðbólga velsæld með
beinum og óbeinum hætti og dregur úr samfélagslegri
samstöðu. Því er afar mikilvægt að greina hvernig áhrif
verðbólgunnar koma við mismunandi hópa samfélagsins og grípa til viðeigandi aðgerða. n
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Tölum um unað

Yvonne Kristín
Fulbright

PhD, MSEd, for
maður Samtaka
um k ynheilbrigði

Ímyndaðu þér heilan dag sem er
helgaður kynlífsunaði og mikilvægi hans fyrir kynheilsu okkar og
almenna hreysti. Alþjóðasamtök
um kynheilsu (The World Association for Sexual Health (WAS))
ákváðu að gera nákvæmlega það og
þema Alþjóðlega kynheilsudagsins
(World Sexual Health Day) í ár
er „Tölum um unað“. Á sunnudaginn, þ.e. 4. september, var kastljósinu beint að líkamlegu sjálfræði,
samþykki, öryggi, persónuvernd,
sjálfsöryggi og virkum samskiptum
sem undirstöðuþáttum unaðar og
góðrar heilsu.
Fyrirtæki og stofnanir, háskólastofnanir, stjórnvöld, heilbrigðisstarfsfólk, talsmenn, fjölmiðlar
og aðrir sem hafa áhrif á orðræðu
og umfjöllun hafa verið beðnir að
leggja okkur lið við að tala um mikilvægi kynferðislegs unaðar, hver
með sínum hætti. Þetta gerum við
í fjölmörgum hópum í minnst 35
löndum og með ýmsum aðferðum,
svo sem hringborðsumræðum, ráðstefnum, listsýningum, leiksýningum, herferðum á samfélagsmiðlum,
fræðsluverkefnum, pólitískum
aðgerðum og á ýmsan annan hátt.
Íslensku samtökin um kynheilbrigði (KynHeil), áður Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir (FKB),
hafa lagt áherslu á að ræða um kynferðislegan unað sem einn lykilþáttanna í fræðslu um kynheilsu og
stefnu um kynheilsu og frjósemisheilbrigði, sem og hvatt til víðtækrar fræðslu um kynlíf og kynheilsu.
KynHeil veit að ungt fólk hefur
ríka þörf fyrir að ræða tilfinningar, kenndir, rómantík, langanir,
kyntjáningu, gagnkvæmar tilfinningar, kynferðislegt sjálfstraust og
nánd. Unglingar eru forvitnir um
kynóra, kynferðisleg samskipti
og fullnægingu. Unglingar þurfa
öruggt, hvetjandi umhverfi þar
sem þau geta átt upplýst samtal
um öll þessi viðfangsefni, og ekki
síst til að hugleiða spurningu sem
er sjaldan eða aldrei lögð fyrir þau:
Hvernig skilgreinir þú „kynferðislegan unað“?
„Tölum um unað“ er vettvangur
þar sem Alþjóðasamtök um kynheilsu (WAS) ræða um kynferðislegan unað sem kynferðisleg rétt-

indi, með áherslu á fjölbreytni,
jafnrétti, sjálfræði, umráð yfir
eigin líkama og tjáningarfrelsi
sem aðferðir til að efla og stuðla að
góðri heilsu. Alþjóðasamtök um
kynheilsu (WAS) leggja áherslu á að
unaður á að vera jákvæð upplifun
sem er laus við smánun, skömm,
sektarkennd eða misbeitingu og
þvingun. Með því að setja unaðinn
í forgang myndast dýpri tengsl sem
auðvelda elskendum að þroska
núvitund og nærveru.
Með opinskáu samtali um unað
læra ungmenni að kynferðisleg
nánd snýst ekki bara um samfarir.
Kynlíf sem setur unað í forgang
snýst um könnun og upplifun,
fremur en árangurs- og frammistöðumiðað kynlíf. Áherslan er
ekki á mælanlegan árangur. Það er
hægt að upplifa og næra unað hvort
sem fullnæging næst eða ekki.
Því fylgir margs konar ávinningur, þar á meðal aukin nærvera/núvitund, sterkari tengsl við
líkamann, bætt samskipti, aukin
gagnkvæm ánægja, minni áhersla
á fullnægingu/sáðlát hjá karlmanninum, aukið frelsi kvenna til
að sækjast eftir unaði, aukin fjölbreytni og meiri forleikur, aukin
áhersla á snertingu og munúð,
sterkari tenging, aukin meðvitund
um hvað okkur finnst gott eða
ekki gott og aukið aðgengi allra að
unaði og kynferðislegri upplifun,
óháð kynhneigð, kyni eða líkamlegri færni.
Með því að stuðla að og styðja
við samtal um kynferðislegan unað
gerum við unga fólkið okkar betur
upplýst um kynlíf og kynheilsu og
meðvitaðra um mikilvægi gagnkvæms samþykkis og gagnkvæmrar fullnægju jafnt í kynlífi sem í
samböndum, betur í stakk búið til
að lifa gefandi og góðu kynlífi án
aðkomu vímugjafa og að eigin vild
og sátt við sjálft sig sem kynverur, í
mörgum og mismunandi birtingarmyndum kynverundarinnar. Þetta
unga fólk tilheyrir nýrri kynslóð
sem getur tjáð kynverund sína
án of beldis og mismununar, laus
við menningartengda skömm eða
smánun. Á sunnudaginn kynntum
við til sögunnar kynslóð sem veit
að aukinn unaður bætir heilsuna. n

Unglingar
eru forvitnir um
kynóra,
kynferðisleg
samskipti
og fullnægingu.

Minnismerki, listaverk rís
um „Einvígi aldarinnar“
Guðni Ágústsson
fv. ráðherra og
formaður Framsóknarflokksins

Lilja Alfreðsdóttir, menningar- og
viðskiptaráðherra, hefur náð samstöðu í ríkisstjórn og með borgarstjórn Reykjavíkur um að fara í
samkeppni um minnismerki eða
útilistaverk um Einvígi aldarinnar.
Þetta tilkynnti ráðherra á fjölmennri samkomu síðastliðinn
laugardag á Hótel Natura. Skákeinvígið 1972 er stærsti skákatburður
heimssögunnar og tvímælalaust
annar athyglisverðasti atburður
samtímans sem hefur farið fram hér
á landi. Hinn er leiðtogafundurinn í
Höfða 1986 þar sem leiðtogar sömu
stórvelda, þeir Mikail Gorbachev og
Ronald Reagan, tefldu aðra skák og
léku djarfa leiki um sátt og afvopnun. Almælt er að Höfðafundinum
hafi verið valinn staður á Íslandi
vegna þess hversu vel tókst til með
einvígið.
Skákeinvígið um heimsmeist-

aratignina 1972 milli þeirra Boris
Spasskys heimsmeistara og áskorandans Bobby Fischers var magnaður atburður. Augu allra þjóða og
fréttamiðla mændu á Reykjavík
og Ísland varð naf li alheimsins í
fréttum um allan heim. Lilja sagði
að samstaða væri í ríkisstjórn um
þessa ákvörðun. Einar Þorsteinsson,
formaður borgarráðs og verðandi
borgarstjóri Reykjavíkur, skýrði frá
samstöðu um málið í borgarstjórn.

Fischer varð heimsmeistari í skák á
Íslandi á 64. breiddargráðu. Hann helgaði líf
sitt baráttu á 64 reitum
skákborðsins.

Fischer endaði sem Íslendingur
og frægð hans lifir
Mat sögunnar er að með skákeinvíginu hafi Ísland komist í heimsfréttirnar og þessi litla þjóð hafi
hlotið mikla alþjóðlega virðingu.
Skákmeistararnir tveir voru ólíkir í
háttum, prúðmennska Spasskys var
einstök í öllum þeim óróa sem fylgdi
áskorandanum, Fischer. Einvígið
var líka einvígi á milli Sovétríkjanna
og Bandaríkjanna, rammpólitískt,
og skákmennirnir hetjur þjóða
sinna. Báðir féllu þeir síðar í ónáð í
heimalöndum sínum og Fischer var
kallaður landráðamaður Bandaríkjanna og ofsóttur.
Við Íslendingar eigum skyldum
að gegna við þennan atburð,
Fischer varð síðar íslenskur ríkis-

borgari og á Natura voru á laugardaginn margir þeir sem björguðu
honum úr fangelsi í Japan sem og
menn sem stóðu í stafni þá einvígið
var haldið, 1972. Útilistaverk um
þennan heimsatburð, sem einvígið
var, er tilhlökkun. Bobby Fischer
verður enn frægur eftir þúsund ár,
sómi lands og þjóðar mun vaxa af
að hafa bjargað þessu undrabarni.
Leiði hans við Laugardælakirkju
er talið eitt mest myndaða leiði
heims. Guðmundur G. Þórarinsson
sagði þetta í bók sinni: „Fischer varð
heimsmeistari í skák á Íslandi á 64.
breiddargráðu. Hann helgaði líf sitt
baráttu á 64 reitum skákborðsins.
Hann dvaldi síðustu æviárin á 64.
breiddargráðu og þar dó hann 64
ára gamall.“ n

Skoðun
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SALTO
Hornsófi, hægri eða vinstri. Kentucky bonded
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Nú 295.992 kr. 369.990 kr.

MATIS
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HIGH END
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GRAN
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BLIZZARD
Hægindastóll + skemill.
79.992 kr. 99.990 kr.
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Bjartsýni fyrir stóru stundina í kvöld

Ísland er öruggt með sæti í umspilið,
en getur farið beint á HM með sigri

n Möguleikarnir ef
leikurinn tapast
Fari það svo að Ísland tapi fyrir
Hollandi í kvöld þarf liðið að fara í
umspil um sæti á HM. Fyrirkomulag umspilsins er langt frá því að
vera einfalt, en er útskýrt í stórum
dráttum hér að neðan. Margar
sviðsmyndir eru í boði. Íslenska
liðið vonast auðvitað eftir því að
vangaveltur um hugsanlega leið
og mótherja í umspilinu verði með
öllu óþarfar.

Hollenska liðið er það
eina sem hefur tekist
að sigra það íslenska
í undankeppni HM
2023. Þá unnu þær
appelsínugulu 0–2 á
Laugardalsvelli.

9
Níu landslið alls munu taka þátt í
umspilinu. Þar er farið í útsláttarkeppni um sæti á HM. Þau þrjú lið
sem eru með besta árangurinn af
þeim liðum sem hafna í öðru sæti
fara beint í aðra umferð, þar sem
sigurvegararnir þrír úr einvígjum
fyrstu umferðarinnar bætast síðar
við. Sem stendur er aðeins eitt lið
í öðru sæti með betri árangur en
Ísland, sem er á toppi síns riðils.

32 landslið munu taka
þátt í lokakeppni HM
2023. Aldrei hafa svo
mörg lið tekið þátt, en
þeim fjölgar um átta á
milli móta.

2
Af þeim þremur liðum sem vinna
einvígi sín í annarri umferð, fara
tvö þeirra sem eru með besta
árangurinn í undanriðlinum beint
á HM. Það lið sem stendur verst að
vígi af þessum þremur þarf að fara
í aðra keppni.

10
Sú keppni er leikin þvert á
heimsálfur og verður eins konar
generalprufa fyrir sjálft lokamótið. Verður hún haldin á NýjaSjálandi. Tíu liðum verður þar skipt
upp í þrjá riðla, þar sem sigurvegarar riðlanna tryggja sér þrjú sæti
á HM.

Það ræðst í kvöld hvort
íslenska landsliðið í knattspyrnu komist beint á HM
í knattspyrnu eða þurfi að
fara í gegnum umspil. Með
jafntefli eða sigri gegn Hollendingum á útivelli er sæti
Íslands á HM tryggt og yrði
það í fyrsta skipti í sögunni
sem íslenska kvennalandsliðið kæmist á HM. Sérfræðingar sem Fréttablaðið leitaði
til spá í spilin fyrir kvöldið
mikilvæga.
sport@frettabladid.is

Ísland er á toppi undanriðilsins fyrir lokaleikinn gegn Hollandi.
Efsta liðið fer beint í
lokakeppni HM.
Ísland steig stórt skref í átt að því að komast á HM kvenna í fótbolta í fyrsta sinn með 6-0 stórsigri á Belarús á föstudag.
Ljóst er að verkefni kvöldsins verður erfiðara, þar sem ógnarsterkt lið Hollands bíður. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir
leikmaður Vals
Spá: Ísland vinnur 2–1.
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir,
leikmaður Vals í knattspyrnu
sem á að baki 10 A-landsleiki
fyrir Íslands hönd er jákvæð fyrir
stórleik dagsins.
„Ég er alveg ofboðslega
spennt og jákvæð fyrir þessum
leik,“ segir Ásgerður í samtali
við Fréttablaðið. „Þetta er einn
mikilvægasti leikur sem kvennalandsliðið hefur spilað í langan
tíma og mér lýst mjög vel á
þetta. Við áttum fínan leik á dögunum, reyndar gegn arfaslöku
liði Belarús, en takturinn í okkar
liði var góður.“
Íslenska landsliðið gjörsamlega valtaði yfir Belarús síðastliðinn föstudaginn og Ásgerður telur
það fullkominn undirbúning fyrir leik kvöldsins, sigurinn gefi liðinu
mikið.
„Ég er alveg sannfærð um það. Mér fannst holningin á liðinu
góð, leikmenn ferskir og þá finnst mér Sara Björk vera að koma
ofboðslega sterk inn í þetta á ný. Það hjálpar okkur mikið. Sveindís
var einnig góð, við fengum jákvæða frammistöðu frá Amöndu og
Áslaugu Mundu þannig að heilt yfir tel ég þennan leik við Belarús
hafa komið á mjög góðum tímapunkti.“
Íslandi nægir jafntefli í kvöld til þess að tryggja sér sæti á heimsmeistaramóti næsta árs sem fer fram í Ástralíu og á Nýja-Sjálandi.
Ásgerður segist sjá tvær mögulegar sviðsmyndir í því hvernig Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari Íslands, muni leggja línurnar
fyrir sitt lið fyrir leikinn.
„Það er gömul mýta að segja þetta en auðvitað förum við inn í
alla leiki til að vinna þá. Það er hins vegar ágætt að hafa það bak við
eyrað að ef við fáum ekki á okkur mark þá er HM sætið tryggt.“

Þorkell Máni Pétursson
sparkspekingur
„Mér líst virkilega vel á þetta,“
segir Þorkell Máni Pétursson
sparkspekingur um leik kvöldsins.
Hann var ánægður með leik
föstudagsins gegn Belarús, sem
Ísland vann 6-0, en varar fólk við
að horfa ekki of mikið í þann leik.
„Það eina sem var slæmt við
leikinn gegn Belarús er hvað
þjóðin mætti illa á leikinn.
Belarús getur samt ekki neitt.
Við eigum ekki að telja okkur trú
um að þessi leikur hafi verið svo
frábær. Stelpurnar okkar eiga að
nýta sér það að hafa ekki tapað
í leik í langan tíma, er kemur að
leiknum gegn Hollandi.
Það er hægt að nota það að hafa farið í gegnum Evrópumótið án
þess að tapa leik. Ef við náum í sömu úrslit og á Evrópumótinu erum
við í toppmálum, þá erum við komin áfram,“ segir Máni, en jafntefli
gegn Hollandi dugir íslenska liðinu beint inn á HM. Tap myndi þýða
að Ísland færi í umspil. Máni telur að stelpurnar okkar geti nýtt sér
það að hafa ekki komist upp úr riðlakeppni EM þegar kemur að því
að komast inn á HM.
„Ef þú hefðir spurt stelpurnar hvort þær vildu komast í átta liða
úrslit á EM eða á HM, hefðu þær líklega valið að komast á HM. Þegar
þú lendir í svona vonbrigðum þá notar þú það til að gíra þig upp.
Það er það sem þær munu gera.“
Hollendingar skiptu nýverið um þjálfara. Andries Jonker tók við
og er að móta sitt lið. „Hollenska liðið er svakalega gott en við fáum
ekkert betra tækifæri til að vinna þær en núna. Að einhverju leyti
eigum við að vinna því við fáum ekki betra tækifæri en þetta til að
komast á HM. Þetta umspilsdæmi er svo mikil djöflasýra að það
skilur þetta enginn.“

Engir aukvisar í röðum hollenska landsliðsins
sport@frettabladid.is

FÓTBOLTI Þó svo að hollenska
landsliðið sé að ganga í gegnum
miklar breytingar þessa mánuðina er ekki hægt að líta fram hjá
því að liðið hefur á að skipa leikmönnum sem spila margir hverjir
fyrir bestu félagslið Evrópu. Mesta
hættan leynist í framherja Arsenal,
Vivianne Miedema, sem hefur náð
mögnuðum árangri í markaskorun
bæði fyrir enska félagið sem og hollenska landsliðið, 95 mörk í 114 A
landsleikjum.
Hollenska landsliðið hefur verið á
meðal bestu landsliða Evrópu undanfarin ár. Hollendingar urðu Evrópumeistarar árið 2017 og komust
alla leið í úrslitaleik heimsmeistara-

Vivianne Miedema er ein besta fótboltakona heims. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

mótsins árið 2019 þar sem liðið laut
í lægra haldi fyrir Bandaríkjunum.
Nú er hins vegar að hefjast nýtt
uppbyggingarskeið, árangurinn var
talinn óásættanlegur á EM í sumar
þar sem Hollendingar féllu úr leik í
átta liða úrslitum. Englendingurinn
Mark Parsons var rekinn úr starfi og
inn í hans stað er kominn Hollendingurinn Andries Jonker sem hefur
aðeins stýrt liðinu í einum leik. Það
var í æfingarleik gegn Skotlandi um
nýliðna helgi. Leik sem vannst 2–1.
Holland er ósigrað í undankeppni
HM en hefur þó gert tvö jafntefli
gegn Tékkum. Liðið bar sigur úr
býtum í fyrri leiknum gegn Íslandi
hér heima og því skal engum dyljast
að um erfitt verkefni er að ræða fyrir
íslenska landsliðið í kvöld. n
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Meðal klúbba sem Borgarbókasafnið býður upp á er Star Wars-klúbbur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sprenging
í klúbbastarfi
starri@frettabladid.is

Klúbbastarf Borgarbókasafnsins
í Reykjavík er að fara í gang þessa
dagana en það hefur heldur
betur slegið í gegn hjá börnum og
unglingum.
Fyrsti klúbburinn sem stofnaður var á síðasta ári var Animeklúbburinn sem varð fljótt vinsæll.
Jafnt og þétt hafa bæst við fleiri
klúbbar og í haust verða sjö mismunandi klúbbar í boði fyrir börn
og unglinga. Klúbbarnir eru starfræktir eftir skóla, eru ókeypis og
krefjast ekki skyldumætingar sem
hentar mörgum vel.
Margt spennandi í boði
Klúbbar Borgarbókasafnsins henta
sérstaklega vel fyrir krakka sem
eru ekki í miklum skipulögðum
frístundum eða hópstarfi eftir
skóla og þar hafa margir fundið
vettvang fyrir áhugamál sín.
Meðal klúbba sem eru í boði má
nefna Anime, Harry Potter, Star
Wars, Stranger Things, bókaklúbb,
leiklistarklúbb og föndurklúbb.
Umsjónaraðilar klúbbanna eru
bæði starfsfólk safnanna en einnig félagasamtök eins og Íslenska
myndasögusamfélagið sem heldur
utan um Anime-klúbbana.
Skráning er hafin á borgarbokasafn.is þar sem má finna nánari
upplýsingar. n
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Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir og Katrín Rós Gýmisdóttir eru strax búnar að ákveða að fara aftur á námskeiðið í Vatíkaninu á næsta ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á mósaíknámskeiði í Vatíkaninu

Vinkonurnar Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir og Katrín Rós Gýmisdóttir fóru á heldur óvenjulegan stað á mósaíknámskeið í sumar. Staðurinn sem varð fyrir valinu hjá þeim stöllum
var sjálft Vatíkanið í Róm á Ítalíu. Þær hafa ákveðið að fara aftur á næsta ári. 2
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Guðmundur
Hilmarsson

gummih
@frettabladid.is

6. september 2022 ÞRIÐJUDAGUR

Það verður að teljast skrýtin hugmynd en ansi áhugaverð að ákveða
að velja Páfagarðinn í Róm sem
stað til að fara á mósaíknámskeið
en Vatíkanið, þar sem höfuðstöðvar kaþólsku kirkjunnar eru, varð
niðurstaðan hjá þeim Guðbjörgu
Ósk og Katrínu.
En hver skyldi hafa verið
kveikjan að því að þær völdu
Vatíkanið til að sækja námskeið í
mósaíkgerð?
„Katrínu langaði að fara til Ítalíu
á mósaíknámskeið og þar sem
ég hef búið lengi á Ítalíu og tala
ítölsku var ég sett í að reyna að
finna það. Það voru nokkrar borgir
sem komu til greina en okkur
fannst Róm spennandi enda afar
falleg borg, reyndar líka stutt frá
þar sem ég bý. Við gerðum okkur
ekki grein fyrir því strax að þetta
námskeið væri í Vatíkaninu. Við
völdum þetta námskeið af því að
okkur fannst vera mesti sveigjanleikinn á því. Það var ekki vegna
þess að það var haldið í Vatíkaninu
enda föttuðum við ekki strax
að það væri haldið þar,“ segir
Ósk, sem var búsett í nokkur ár
á Sardiníu fyrir rúmlega þrjátíu
árum síðan en flutti aftur til Ítalíu
í fyrra og býr í litlum bæ á Amalfiströndinni sem heitir Maiori.
En af hverju mósaíknámskeið?
„Katrín átti hugmyndina. Hana
hefur langað að læra hitt og þetta
í listum og hún hafði einhvern
sérstakan áhuga á mósaík. Ítalir er
mjög framarlega í mósaíkgerð og
af því að Katrín ætlaði að heimsækja mig á Ítalíu var tilvalið að slá
þessu tvennu saman og taka þetta
námskeið á Ítalíu enda held ég að
það sé ekki hægt að læra mósaík
á Íslandi,“ segir Ósk en mósaík er
mynd sem er sett saman úr litlum
mislitum flísum úr steini, gleri eða
brenndum leir sem mynda eina
heild.
Aftur á sama stað á næsta ári
Þær vinkonur ákváðu að taka viku
námskeið í mósaíkgerð hjá konu
í Vatíkaninu en hún er ein þeirra
sem eru með vatíkanskan ríkisborgararétt. Vatíkanið er sjálfstætt
ríki og það minnsta í öllum heimi.
Konan sem kenndi þeim er fædd
og uppalin í Vatíkaninu en faðir
hennar vann sem verkfræðingur í
ríkinu.
„Við tókum viku námskeið hjá
Savelli Arte e Tradizione en svo
er hægt að bæta ofan á það og við
erum þegar búnar að ákveða að
fara aftur á sama stað á næsta ári
og ætli þetta verði svo ekki bara
árlegur viðburður. Okkur fannst
þetta æðislegt og auðvitað var það
svolítið sérstakt að vera í Vatíkaninu. Skólinn þar sem námskeiðið
er haldið er í senn verslun og miðstöð fyrir ferðir og fleira. Þar voru
meðal annars til sölu verk eftir
kennarann okkar sem er nokkuð
þekkt sem mósaíklistakona. Það
var mikið að gerast þarna en við
vorum bara tvær á þessu mósaíknámskeiði. Við héldum að við
værum að fara á námskeiðið með
einhverjum hópi en það var ansi
notalegt að vera bara tvær með
kennaranum,“ segir Ósk.
„Við vorum alltaf mættar um
klukkan 10 á morgnana og vorum
til tvö, þrjú eða fjögur. Maður þarf
svolítið að velja hvenær hætt er í
mósaíki. Þetta þarf að vinnast í
réttri röð og maður þarf að passa
upp á að klára suma hluti á vissum
tímum,“ segir Ósk en námskeiðið
fór allt fram á ítölsku. „Okkur var
sagt að kennarinn talaði ensku en
þegar á hólminn kom var konan
ekki vel mælandi á ensku og hún
veigraði sér kannski við því af því
að hún gat talað við mig á ítölsku
og ég túlkaði fyrir Katrínu.“
Ósk segir að þær hafi lært tvær
mismunandi tegundir. „Ég kann

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Jón Þórisson

Vinkonurnar Katrín og Guðbjörg Ósk með mósaíkkennara sínum í Vatíkaninu. 

MYNDIR/AÐSENDAR

gert mósaík núna. Við fengum
upplýsingar og kennslu í grunnvinnunni en að sjálfsögðu getum
við lært meira og betrumbætt
okkur,“ segir Guðbjörg Ósk.
Katrín með hamarinn á lofti að höggva steina á mósaíknámskeiðinu.

Við erum þegar
búnar að ákveða að
fara aftur á sama stað á
næsta ári og ætli þetta
verði svo ekki bara
árlegur viðburður.
Okkur fannst þetta
æðislegt og auðvitað var
það svolítið sérstakt að
vera í Vatíkaninu.
Guðbjörg Ósk Friðriksdóttir

nú ekkert rosalega vel að segja frá
þessu. En til að mynda þá gerir
þú mynd á plötu en þú þarft að
hugsa myndina þannig að hún
snýr öfugt. Þú veltir henni svo af
plötunni á aðra plötu. Þú þarft því
alltaf að hugsa hvernig bakhliðin
lítur út því þú sérð hana ekki.
Maður þarf að passa upp á að snúa
steinunum þannig að betri hliðin
snúi niður. Það er svolítið skrýtið
að vinna þannig því ljótari hliðin
snýr að manni.
Tímarnir voru mjög frjálsir.
Kennarinn sagði okkur bara að
klára ákveðið verk yfir daginn
og halda svo áfram daginn eftir.
Það skapaðist ótrúlega gott andrúmsloft á þessu námskeiði, eins
konar hugleiðsla og ró að sitja og
höggva til steina og raða saman.
Mér fannst við læra mjög mikið og
núna veit maður algjörlega hvað
þetta snýst um. Við gætum alveg

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Mósaíkmynd
í smíðum hjá
Guðjörgu á
námskeiðinu í
Vatíkaninu.

Var á torginu þegar reynt var að
ráða páfann af dögum
Spurð hvort þær stöllur hafi náð að
berja Frans páfa augum í vikudvöl
sinni í Vatíkaninu segir Ósk: „Jú,
við náðum aðeins að sjá hann. Á
miðvikudagsmorgnum er hann
alltaf í litlu afmörkuðu rými á
Péturstorginu. Þar er öryggisgæslan gífurleg en fólki gefst kostur á
að sjá aðalmanninn í einhverja
tvo til þrjá klukkutíma á miðvikudagsmorgnum. Fólk fer í biðröð
til að fá að hitta hann. Við gerðum
það ekki en sáum hann tilsýndar,“
segir Ósk, sem var stödd á Péturstorginu árið 1981 þegar reynt var
að ráða Jóhannes Pál páfa annan af
dögum. „Ég var á torginu þennan
dag. Það var þegar í stað rýmt en
ég kom svo aftur þangað daginn
eftir,“ segir Ósk, sem er strax orðin
spennt að fara aftur á mósaíknámskeiðið í Vatíkaninu á næsta ári
með Katrínu og þá ætla þær jafnvel
að búa í skólanum innan veggja
Vatíkansins. n
Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
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Íbúðin er á fjórðu hæð með bílastæði í kjallara.

Falleg íbúð við Kirkjusand
Fold fasteignasala, s. 5521400, kynnir nýtt á skrá og
í einkasölu: Kirkjusandur
1, 105 Reykjavík. Glæsileg
4 herbergja 115 fm íbúð á 4.
hæð ásamt 6,3 fm geymslu í
kjallara, samtals 121,3 fm.
Til viðbótar eru yfirbyggðar svalir
og stæði í bílageymslu ásamt sameiginlegu þvottahúsi fyrir þrjár
íbúðir á millipalli þar sem hver
og einn er með sínar vélar. Stigahúsið er mjög snyrtilegt og vel um
gengið.
Stórt og lokað sameiginlegt hol
á hæðinni fyrir framan þessar
þrjár. Gott útsýni í allar áttir.
Raf bílatenging er komin í bílageymslu. Hver og einn velur að
setja upp stöð. Hleðslustöðvar á
bílaplani.
Á jarðhæð er sameiginleg hjólageymsla ásamt líkamsræktaraðstöðu í næsta húsi.
Starfandi er húsvörður fyrir
Kirkjusand 1-5 og eiga allar eignir
eignarhlut í húsvarðaríbúð merkt
01-0101 í sama hlutfalli og eign er
í lóð.
Glæsileg lóð umhverfis húsið og
þar er meðal annars púttvöllur.
Næg bílastæði. Vel staðsett íbúð,
gott innra skipulag og stutt í
margvíslega þjónustu.
Eignin skiptist í forstofu,
geymslu/búr, hol, eldhús, stofu,

Frá íbúðinni er glæsilegt útsýni.

Næg bílastæði. Vel
staðsett íbúð, gott
innra skipulag og stutt í
margvíslega þjónustu.

á gólfum. Góðir skápar í forstofu
og í tveimur svefnherbergjum.
Baðkar og sturtuklefi á baði ásamt
innréttingu. Fasteignamat næsta ár
verður 70.350.000. n

borðstofu, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og yfirbyggðar
svalir. Vandaðar innréttingar
sem og gólfefni. Parkett og flísar

Nánari upplýsingar gefur Gústaf
Adolf lgf., gustaf@fold.is/895-7205.
Velkomið að panta einkaskoðun
(30 mín.). Fold fasteignasala, Sóltúni 20, 105 Reykjavík: 552-1400/
fold@fold.is, Gústaf 895-7205,
Einar 893-9132, Rögnvaldur 6603452 og Viðar 694-1401. fold.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Elín D.
Guðmundsdóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022
Valhúsabraut- Seltjarnarnesi.

Austurbrún 37. Efri sérhæð með tvennum svölum
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• Vandað 424,0 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum tvöföldum bílskúr og aukaíbúð á 1.120 fermetra eignarlóð á einstökum útsýnisstað innst í götu og við opið svæði við Valhúsabraut á Seltjarnarnesi.
• Að innan er eignin virkilega glæsileg og öll rými mjög stór og vegleg. Lofthæð í holi, borðstofu, setustofu, arinstofu
og sjónvarpsstofu á efri hæð er mjög mikil eða allt að 5,5 metrar þar sem mest er.
• Húsið sem er staðsteypt og einangrað að utan var byggt árið 1991 og vandað vel til byggingarinnar. Húsið að utan
var málað árið 2021. Steinskífa er á þaki hússins og vatnsbretti undir gluggum eru úr náttúrusteini.
• Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg og mjög mikið endurnýjuð 117,2 fermetra efri sérhæð að meðtalinni sér geymslu í þríbýlishúsi á eftirsóttum
stað við Austurbrún í Reykjavík.
• Mjög stórar samliggjandi bjartar stofur með arni og gluggum í þrjár áttir. Möguleiki að útbúa þriðja svefnherbergið í
hluta af stofum. Tvennar svalir til vesturs og austurs. Frá stofum og hjónaherbergi nýtur útsýnis. Tvö herbergi.
• Hið innra var eignin öll endurnýjuð árið 2014 þ.m.t. raflagnir, neysluvatnslagnir, ofnar og ofnalagnir, gólfefni, eldhús og
baðherbergi. Skipt hefur verið um stóran hluta glers og glugga í húsinu.
• Lóðin er með tyrfðum flötum og trjágróðri og er í óskiptri sameign allra íbúða í húsinu.

Verð 97,9 millj.

Sérhæð með bílskúr óskast í 107 - 130-150 fermetra sérhæð með bílskúr óskast í vesturbæ Reykjavíkur fyrir traustan kaupanda
Við Apavatn - Höfum til sölu sumarhús á eignarlandi. Einnig er til sölu lóðin við hliðina.
Skógarás - Áslandi Hafnarfirði

Fasteignin Vesturgata 30 ásamt viðbótarbyggingarrétti

• Stórglæsilegt 349,6 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum mjög rúmgóðum bílskúr og möguleika
á aukaíbúð á neðri hæð.
• Húsið er teiknað af Vífli Magnússyni arkitekt og hvergi var til sparað við byggingu þess. Harðviðargluggar eru í öllu
húsinu og sérstakt sólstopp gler er í því öllu. Þakkantar og fletir ofan á steyptum veggjum klæddir með kopar.
• Virkilega falleg aðkoma er að húsinu og er úti-anddyri skermað af með steyptum vegg með harðviðarbitum á milli
húss og veggjar.
• Falleg arinstofa er á efri hæð með útgengi á svalir og frábæru útsýni. Tvö baðherb. eru í húsinu auk gestasnyrtingar.
• Lóðin er 662,5 fermetrar að stærð, er virkilega falleg og viðhaldslítil.
• Staðsetning eignarinnar er á útsýnisstað í rólegri götu í útjaðri hverfisins.

• Vesturgata 30 er tvílyft timburhús á hlöðnum kjallara. Í skýrslu Minjasafns Reykjavíkur er það talið vera frá árinu 1880
og er því friðað skv. lögum um menningarminjar.
• Aftan við húsið standa timburskúrar byggðir á mismunandi tímum. Skv. gildandi skipulagi er heimilt að rífa þá alla,
en skemmuna skal endurbyggja í samráði við Minjastofnun. Húsið skal gerast upp í sem upprunalegastri mynd.
• Samþykkt byggingarleyfi felur í sér að endurbyggja núverandi hús ásamt því að byggja þrjár nýjar byggingar.
• Í núverandi húsi á lóðinni eru fjórar íbúðareiningar.
• Í fyrirhugðum nýbyggingum er gert ráð fyrir fjórum íbúðareiningum þ.e. einni 3ja herbergja íbúð, einni 2ja herbergja
íbúð og tveimur stúdíoíbúðum. Gert er ráð fyrir tveimur atvinnurýmum þ.e. í kjallara einnar nýbyggingarinnar auk þess
sem kjallari núverandi húss verður dýpkaður undir atvinnurými.

Þarft þú að stækka eða minnka við þig
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.
Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.
https://www.facebook.com/fastmark.is - https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
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BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU
Hafnarfjörður, Mosfellsbær og
Reykjavík: Bryggjuhverfi og Grafarvogur
FROSTAFOLD 20 · 112 RVK.

2ja

2ja

herb.

2ja

ENDURNÝJUÐ ÍBÚÐ

Íbúð nr.

4.551.120 kr.
Búseturéttur:
165.304 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 900.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

119,8
ferm.

5

herb.

herb.

103

íbúð nr.

4.666.253 kr.
Búseturéttur:
168.549 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 900.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst

ferm.
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604

FALLEGT ÚTSÝNI

80,6
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62,2

BLIKAÁS 21 · 221 HFJ.
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62,1

ÞVERHOLT 15 · 270 MOS.
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FROSTAFOLD 20 · 112 RVK.

203

401

ÞVOTTAHERBERGI INNAN ÍBÚÐAR

íbúð nr.

GEYMSLA VIÐ INNGANG

5.641.020 kr.
Búseturéttur:
208.406 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 1.400.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Í nóvember.

íbúð nr.

7.543.635 kr.
Búseturéttur:
270.150 kr.
Mánaðarlegt búsetugjald:
Mögulegt lán: 2.200.000 kr.
Afhending að ósk seljanda: Nóv./des.

BÚSETURÉTTIR VIÐ NAUSTABRYGGJU 9 OG 11 · 110 RVK · SÖLUSÝNING 8., 10. OG 14. SEPTEMBER · NÁNARI UPPLÝSINGAR Á NAUSTABRYGGJA.BUSETI.IS

Við auglýsum nú fyrstu 17 búseturéttina í húsum okkar við Naustabryggju 9 og 11. Í hvoru húsi eru samtals 14 íbúðir og fylgir geymsla þeim
öllum, auk sameiginlegrar geymslu og aðstöðu fyrir þvottavélar og þurrkun. Útgengt er á verönd eða svalir úr stofum allra íbúða og snúa
flestar þeirra í suður með útsýni yfir gróna hæð. Svalir á íbúðum á 4. hæð snúa í vestur og austur.
Níu tveggja herbergja íbúðir og átta þriggja herbergja eru til sölu í þessum fyrsta áfanga. Íbúðirnar eru 66,7 m² til 79,6 m² að stærð. Verð
búseturétta er á bilinu 7.379.332,- til 9.333.399,- miljónir króna og búsetugjald á verðbilinu kr. 186.642,- til 220.814,Hægt verður að skoða sýningaríbúð dagana 8., 10. og 14 september. Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að skrá sig á ákveðna tímasetningu. Skráningarform er að finna á upplýsingavef Naustabryggju, https://naustabryggja.buseti.is, á vef okkar, https://www.buseti.is og
á Facebook síðu Búseta, https://www.facebook.com/buseti.is
Athugið að umsóknarfrestur í búseturétti í Naustabryggju er til kl. 12:00 föstudaginn 16. september eða tæpum tveimur dögum
lengur en umsóknir í búseturéttina sem auglýstir eru hér að ofan. Rafræn úthlutun fer fram 19. september kl. 10:00.

DÆMI UM ÍBÚÐATEGUNDIR Í NAUSTABRYGGJU 9 OG 11
ÞRIGGJA HERBERGJA
ÍBÚÐ Á 2. og 3. HÆÐ

Herb.
10.9 m²

Herb.
16.0 m²

Alrými
32.6 m²
Svalir
5.4 m²
Anddyri
5.6 m²

Bað
5.0 m²

ÞRIGGJA HERBERGJA
ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ
TVEGGJA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ

ÁVINNINGUR

INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

Fjármagnskostnaður,
skyldutryggingar, hiti,
fasteignagjöld, hússjóður,
þjónustugjald og framlag
í viðhaldssjóð.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur
á að ganga frá kaupum óháð
félagsnúmeri. Ef ekki berst
hámarkstilboð hefur seljandi
rétt til að gera gagntilboð eða
hafna tilboðinu.

BÚSETI ER STOLTUR
AÐILI AÐ:

NÝTT Í SÖLU
Sótt er um
á vef Búseta,www.buseti.is
HAFÐU
SAMBAND
Umsóknarfrestur: Til 14. sept. kl. 16:00.
Rafræn úthlutun: 15. sept. kl. 10.00.
Umsækjendum er raðað í röð þar sem
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um sömu
tilboðsfjárhæð er að ræða er farið eftir
félagsnúmeri.
VERTU Í SAMBANDI

WWW.BUSETI.IS
buseti@buseti.is
Sími: 556 1000
Birt með fyrirvara um villur og breytingar

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í meira en
50 ár
hagvangur.is

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

Erum við að leita að þér?

Ný og öflug
fasteignaleit
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is

Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og
notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar
upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og
fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Heilbrigt loft - heilbrigt heimili
• Betri loftgæði
• Rétt rakastig
• Minni líkur á myglusveppum
• Minna ryk
• Færri veirur og bakteríur
• Minna orkutap

Loftskiptikerfi
varmaendurvinnsla - loftsíun - loftskipti

viftur
.is
-andaðu léttar

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

ÚTSALAN
ER Í FULLUM GANGI
ÚTSÖLUBOMBUR! 50% AFSLÁTTUR

9” panna

3 bolla kaffikanna

Matarsett fyrir einn

Áður: 2.990,-

Áður: 6.990,-

Áður: 3.990,-

Nú: 3.495,-

Nú: 1.495,-

Ferðaglös 2 stk

Nú: 2.345,Áður: 4.690,-

Nú: 1.995,-

Destination Kitchen Set 24
Ferðasett fyrir fjóra

Nú: 6.995,Áður: 13.990,-

Halulite Minimalist
0,6L pottur og skaffall

Glæsilegt pottasett

Nú: 9.495,-

Nú: 3.995,-

Áður: 18.990,-

Áður: 7.990,-

Barnaleggings

Nú: 4.295,Áður: 8.590,Barnabolur

Nú: 4.295,-

Icebreaker ullarfatnaður
í barnastærðum
fyrir 2–14 ára

Áður: 8.590,-

ÚTSÖLUBOMBA!

50% AFSLÁTTUR

AFSLÁTTARBORÐIN
VERÐA Á SÍNUM STAÐ!

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-18

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

6. september 2022 ÞRIÐJUDAGUR

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

Heilsuvörur

Þjónusta

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar

7/2022 óekin VW ID5 GTX 4x4 300
hö. rafmagnsbíll Eigum nokkra liti
til afhendingar strax. 77 kWh batterí
uppgefin drægni 493 km. Í vetur
fellur niður ívilnun stjórnvalda á
rafmagnsbíla. Nú er tækifæri að
ná í bíl áður en þeir hækka um 1.5
milljón í verði ! Verð: 8.590.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar til sölu

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsnæði

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Til bygginga
Húsnæði í boði

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

TIL LEIGU Í AUSTURHLÍÐ 14,
105 REYKJAVÍK.
Ný 2ja herb. 74 fm íbúð á
fyrstu hæð í fjölbýli ásamt 8,4
fm geymslu og sér bílastæði
í bílakjallara. Leigist aðeins
reglusömu fólki 60 ára, eða eldra.
Fallegt og rólegt hverfi.
Fyrispurnum svarað á
husfelagið.austurhlid@gmail.com

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Getum bætt við okkur utan
og innanhúss málningarvinnu.
runarmurari.is S. 7743800

SUBARU FORESTER LUX+
2017

Spádómar

Ek. 51 þ. km, upphækkaður,
webasto miðstöð, sóllúga, leður,
hiti í sætum og stýri, krókur, nelgd
vetrardekk, nýlegar bremsur, 2
ryðvarinn. Verð: 3.890 þ., s. 6918297.

Bátar

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐARPALLAEFNI
21X145MM VERÐ 1.950 KR
METERINN

Geymsluhúsnæði

slétt beggja megin, ofnþurrkað.
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar.
Harðviður til húsbygginga. Sjá
nánar á vidur.is Vatnsklæðning
21x125mm, panill 10x85mm,
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100)
Eurotec skrúfur, Penofin og
Armstrong Clark harðviðarolíur.
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230,
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Kyrrðin fæðist
í kjölfar hljóðsins
Beltone Imagine™

– hágæða heyrnartæki

Hljóðheimurinn er stór hluti lífs okkar. Við hjálpum þér að njóta hans með hágæða
heyrnartækjum sem bæta lífsgæði þín til muna. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu
og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu. Það gæti verið farmiðinn þinn
inn í ævintýraheim hljóðsins.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

HEYRNARSTÖÐIN

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ

6. september 2022 ÞRIÐJUDAGUR

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Gunnar Páll Guðjónsson
Austurvegi 5, Grindavík,

lést á Hjúkrunarheimilinu Víðihlíð
mánudaginn 29. ágúst. Útförin mun fara
fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Ingibjörg Gunnarsdóttir Geir Gunnarsson
Guðrún Gunnarsdóttir
Ólafur E. Ólafsson
Þórdís Gunnarsdóttir
Ómar Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Pálína Júlíusdóttir
Dalbraut 16,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli,
mánudaginn 29. ágúst.

Sverrir skoðar karlmennskuna út frá ýmsum vinklum. 

Hinn fullkomni karlmaður

Júlíus Hafsteinsson
Ingibjörg Richter
Rannveig Andrésdóttir Sveinn Finnbogason
Björg Andrésdóttir
Einar Hafliði Einarsson
Þorleifur Andrésson
Ragnheiður Valgarðsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Sverrir Norland rithöfundur
hyggst komast til botns í málinu
um hver hinn fullkomni karlmaður sé, án þess að hljóma predikandi.

Okkar innilegustu þakkir fyrir samúð
og vinarhug vegna andláts og útfarar
elskulegrar móður, dóttur, systur,
vinar og frænku,

Safamýri 46, Reykjavík.
Sérstakar þakkir til Þroskahjálpar, Áss í Reykjavík og einnig
til lækna og starfsfólks gjörgæslunnar við Hringbraut.
Kærar þakkir til allra. Guð blessi ykkur öll.
Ottó Bjarki Arnar
María Þ. Þorleifsdóttir
Hreiðar A. Aðalsteinsson
Birgitta Hreiðarsdóttir
Þorleifur Jón Hreiðarsson Anna Margrét Árnadóttir
Hulda Hrund, Elí, Brynjar Freyr, Hreiðar Árni,
Dagný María, Auður María, Marínó Ísar, Höskuldur Kári
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
dreyfispjald 2012

Hugmyndin um hinn fullkomna karlmann hefur verið hugðarefni rithöfundarins Sverris Norland að undanförnu.
Hann hefur velt upp pælingum sínum
um þetta kafloðna hugtak í fyrirlestraröðinni Hinn fullkomni karlmaður og er
nú með sjónvarpsþátt um efnið í bígerð
sem sýndur verður á RÚV á næsta ári.
„Ég er búinn að vera með bók í kollinum sem heitir Hinn fullkomni karlmaður og er leiðarvísir á léttu nótunum
handa ráðvilltum körlum 21. aldar,“
útskýrir hann. „En nú hefur bókin líka
breyst í stóran sjónvarpsþátt þar sem ég
legg af stað í leit að svörum því það er
eins og það viti enginn lengur hvernig
karlmenn eiga að vera.“
Sjálfur man Sverrir glögglega hvenær
hugmyndin kom til hans.
„Ég á stelpu sem er fimm ára og er
mjög sterkur karakter svo ég hef aldrei
haft áhyggjur af henni. En síðan eignaðist ég strák sem er núna orðinn tveggja
ára,“ segir hann. „Þegar hann var bara
nokkurra mánaða gamall vorum við
fjölskyldan að keyra út á Álftanes í
göngutúr þegar konan mín, Cerise,
segist eiga svo margar kvenkyns fyrir-
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Sverrir Einarsson
Sverrir Einarsson

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
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þjónustu. okkar er að „Markmið
veita trausta
okkar
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er að veita trausta
þjónustu.
og persónulega„Markmið
þjónustu. okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings
Aðstandendur
sem er. geta leitað
Aðstandendur
til okkar hvenær
geta leitað
sólarhrings
til okkar
semhvenær
er.
sólarhrings
Aðstandendur
sem er. geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og
Útfararstjóri
aðstoða viðer tilbúinn aðÚtfararstjóri
koma heimertiltilbúinn
aðstandenda
að koma
og aðstoða
heim tilvið
aðstandenda og
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innan útfarar sé þess
undirbúning
óskað. Við
útfarar
erum sé
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þess óskað. Við
innan
erum aðstandendum
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Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað
A5 dreyfispjald 2012
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT
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Sverrir Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 896
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Sverrir Einarsson

UtfararstHafn bae 2007

11.7.2007

Jóhanna Eiríksdóttir
Sverrir Einarsson
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„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Jón G. Bjarnason
w w w. u t f o r i n . i s
w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i us t f o r i n @ u t f o r i n . i s
Einarsson
Sverrir Einarsson
S: 793 Sverrir
4455
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Sverrir Einarsson
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ÞAÐ SEM HAFA BER Í HUGA
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Sverrir Einarsson
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utforin@utforin.is

myndir fyrir son okkar en þegar hún
fór að hugsa um karlkyns fyrirmyndir
þá dytti henni enginn í hug.“
Sverri hægði á bílnum og minnti hana
á það í gríni hverjum hún væri nú gift.
„Ég fór svo að hugsa raunverulega um
þetta. Hver er samþykkt fyrirmyndar
karlkyns týpa í dag? Íþróttamenn,
leikarar – það er alltaf verið að rífa karlmenn niður og afhjúpa þá sem einhverja
misindismenn eða endurskoða eitthvað
sem þótti einu sinni í lagi. Það er mikið
af ungum karlmönnum sem eru svolítið
strandaðir og vita ekki hvernig þeir eiga
að vera. Ég ætla að fara í leit að svörum,
sem er ekki predikandi heldur glaðleg,
húmorísk og vonandi hugvíkkandi.“

22.11.2012

20:13
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Suðurhlíð 35, Fossvogi

Alúð • Virðing • Traust
Áratuga reynsla
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Svei-attan, pabbi Einars Áskels!
Sverrir vill ekki gefa of mikið upp áður
en þættirnir fara í loftið og verður ansi
dulur þegar hann er knúinn svara um
hver hinn fullkomni karlmaður sé þá
eiginlega.
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Alúð • Virðing • Traust

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Hver er samþykkt fyrirmyndar karlkyns týpa
í dag?

arnartomas@frettabladid.is

Maríu Þorleifar
Hreiðarsdóttur

dreyfispjald 2012

MYND/DAVID KONECNY
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Suðurhlíð 35, Fossvogi

Sverrir Einarsson

Alúð • Virðing • Traust
Áratuga reynsla

„Viltu fá nafn, heimilisfang, símanúmer eða skóstærð?“ svarar hann hlæjandi.
„Ég er með nokkrar hugmyndir en vil
ekki vera búinn að svara þessu áður en
ég legg af stað í þessa stóru rannsókn.
Kannski er hinn fullkomni karlmaður
kona?“
Lengi vel hafði Sverrir hugmyndina
um að pabbi barnabókarpersónunnar
Einars Áskels væri mögulega hinn fullkomni maður.
„Síðar var mér sagt að það væru víst
einhverjar beinagrindur inni í skáp hjá
honum,“ segir Sverrir vonsvikinn.
Leit Sverris mun þá beinast að því að
skoða karlmennskuna út frá ýmsum
vinklum, til dæmis út frá fyrirmyndum, vináttu og heimilinu. Í erindi
Sverris, sem hann f lytur í Bókasafni
Garðabæjar á fimmtudag, verður líkaminn í brennidepli.
„Þegar ég var fótboltastrákur svona
níutíu og eitthvað þá voru íþróttamenn
oft flottir strákar í fínu formi, en nú eru
þeir orðnir eins og einhverjar teiknimyndahetjur. Þegar ég var ungur var
kannski einn massaður gaur sem maður
þekkti, en nú fer maður í ræktina og
annar hver strákur sem er varla orðinn
kynþroska er orðinn bólginn af vöðvum.
Það er eitthvað skrítið að gerast. Internetið og samfélagsmiðlar hafa líklega
sitt að segja því þeir hljóta að geta ruglað
í hausnum á fólki.“
Erindi Sverris í Bókasafni Garðabæjar
hefst klukkan 17.30 á fimmtudag. n

w w w. u t f o r i n . i s
utforin@utforin.is

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“
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Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
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trúnaði við aðstandendur.“
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Elsku frænka okkar,

Elskuleg systir, mágkona og frænka,

Kópavogsbraut 1a,
áður Fannborg 3,

sjúkraliði,
Ljósheimum 18a,

Oddný Helgadóttir
lést á Landspítala 31. ágúst.
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju
7. september kl. 15.
Systrabörn og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
afi, langafi og langalangafi,

Sólveig Jóna Jóhannsdóttir

lést á Landspítalanum
í Fossvogi 30. ágúst.
Jarðsungið verður frá Langholtskirkju
8. september klukkan 13.00.
Ásdís Jónsdóttir
Stefán G. Jónsson
Elísabet Stefánsdóttir
Ásgrímur S. Stefánsson
Sigurbjörg Stefánsdóttir
makar og aðstandendur.

Jón Ísleifsson

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

fyrrverandi útibússtjóri,
lést á Hrafnistu Nesvöllum
í Reykjanesbæ laugardaginn 3. sept.
Útför hans fer fram frá Keflavíkurkirkju
9. sept. klukkan 12.00.
Ísleifur Jónsson
Steinunn S. Magnúsdóttir
Svanlaug Jónsdóttir
Ólafur E. Júlíusson
Hildur Nanna Jónsdóttir Sigtryggur Leví Kristófersson
barnabörn og barnabarnabarn.

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .
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Sogavegi 3 • Höfðabakka 1
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RAFMAGNSPOTTAR

AURORA

Hitun: 6,0 kw – 206 cm x 206 cm
VERÐ: 1.390.000,-

TOTEM

Hitun: 6,0 kw – 217 cm x 217 cm
VERÐ frá 1.750.000,-

HUSKY

TIMBERWOLF

Hitun: 6,0 kw – 213 cm x 186 cm
VERÐ: 1.350.000,-

EAGLE

Hitun: 6,0 kw – 217 cm x 217 cm
VERÐ frá 1.750.000,-

Hitun: 6,0 kw – 217 cm x 174 cm
VERÐ frá 1.490.000,-

HEITIRPOTTAR.IS
FOSSHÁLS 13 • SÍMI 777 2000

MCKINLEY

Hitun: 6,0 kw – 235 cm x 235 cm
VERÐ frá 1.850.000,-

DÆGRADVÖL

Dagskrá

FRÉTTABLAÐIÐ

6. september 2022 ÞRIÐJUDAGUR

Skák

Sjöfn kíkir út í garð

Sjónvarp Símans

18.30 Fréttavaktin F
 réttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Matur og heimili S jöfn
Þórðar fjallar um matargerð í bland við íslenska
hönnun og fjölbreyttan
lífsstíl.
19.30 Undir yfirborðið Ásdís
Olsen fjallar hispurslaust
um mennskuna, tilgang lífsins og leitina að
hamingjunni.
20.00 Sjónin - Seinni þáttur
(e) F
 róðlegur þáttur um
nýjustu vísindi augnlækninga; lasertækni,
augasteinaskipti, augnbotnaðgerðir og meðferð
við augnþurrki.
20.30 Fréttavaktin (e)
21.00 Matur og heimili (e)

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.00 The Neighborhood
15.25 Amazing Hotels. Life Beyond
the Lobby
16.55 90210
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island (US)
20.10 A Million Little Things
21.00 Bull
21.50 Evil
22.40 The Chi
23.40 The Late Late Show
00.25 Love Island (US)
01.15 FBI. Most Wanted
01.50 Yellowstone
02.35 Transplant
03.20 Yellowjackets
04.20 Queen of the South
05.05 Tónlist

RÚV Sjónvarp

Stöð 2

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.30 Útsvar 2013-2014 Reykjavík
- Seltjarnarnes.
14.40 Fyrir alla muni Petsamó
jakkinn.
15.10 91 á stöðinni
15.35 Í garðinum með Gurrý
16.05 Með okkar augum
16.35 Menningarvikan
17.05 Íslendingar N
 ína Tryggvadóttir.
17.55 Tónatal - brot
18.00 Fréttayfirlit Fréttir
18.05 HM stofan U
 pphitun fyrir
leik Hollands og Íslands.
18.35 Holland - Ísland Bein útsending frá leik í undankeppni
HM kvenna í fótbolta.
20.30 HM stofan U
 ppgjör á leik
Hollands og Íslands.
21.00 Fréttir
21.25 Veður
21.35 Hálft herbergi og eldhús
Sænski grínistinn Keyyo
og þríburarnir sjá tækifæri
í litlum rýmum og breyta
þeim í snjöll og notaleg
heimili.
22.05 Heima Home B
 resk gamanþáttaröð um Peter og Katy
sem snúa heim til Englands
eftir fyrsta sumarfríið
saman í Frakklandi með fullt
af góðum minningum og, án
þess að vita af því, sýrlenskan flóttamann í bílskottinu.
Þættirnir eru ekki við hæfi
barna yngri en 12 ára.
22.30 Blóð Blood
23.15 Eldflaugasumar Summer of
Rockets
00.05 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.00 Bold and the Beautiful
09.20 Framkoma
09.50 Jamie’s Quick and Easy
Food
10.20 Impractical Jokers
10.40 Ireland’s Got Talent
11.25 Amazing Grace
12.10 30 Rock
12.30 Nágrannar
12.55 Rax Augnablik
13.00 30 Rock
13.25 Best Room Wins
14.05 Einkalífið
14.50 Grey’s Anatomy
15.30 Claws
16.15 The Masked Singer
17.20 LXS
17.30 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.27 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Shark Tank
19.50 Hell’s Kitchen
20.35 Last Man Standing
20.55 The Goldbergs
21.20 Bump
21.50 I’m Coming
22.05 Coroner
22.45 Unforgettable
23.30 Cheaters
23.55 Delilah
00.35 The Mentalist
01.15 Jamie’s Quick and Easy Food
01.45 Impractical Jokers
02.05 Ireland’s Got Talent
02.50 Amazing Grace
03.35 Best Room Wins R
 aunveruleikaþættir þar sem keppt er
í innanhússhönnun.

á

Krossgáta
1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

LÁRÉTT
1 kappsamt
5 ádráttur
6 fæði
8 stappa
10 strit
11 önug
12 línurit
13 umstang
15 skyldleiki
17 skadda

7

12
13

14

15

Romanishin átti leik gegn Banja
Luka árið 1976.

LÓÐRÉTT
1 vindrós
2 spil
3 seytla
4 tildurrófa
7 bæta
9 auðkenna
12 endaveggur
14 á víxl
16 ákefð

1. Hxd7! 1-0.
Vignir Vatnar Stefánsson vann
öruggan sigur á afmælismóti
Ólafs Kristjánssonar sem fram
fór um helgina á Akureyri. Bræðurnir Benedikt og Stephan Briem
urðu jafnir í 2.-3. sæti. Haustmót
TR hefst á morgun. Skráningu í
lokaða flokka lýkur kl. 22 í kvöld.
www.skak.is: Þriðjudagsmót hjá
TR.
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Pondus
Við
skulum
sjá.

Ég skuldbind mig
hér með til
að greiða
klúbbgjaldið! Fyrir
gjalddaga!

RMINGARGJAFIR

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
Sérblað um fyrirtæki sem þjónusta önnur
lir sem hafa
fermstkemur
vita aðútdagurinn
og ekki14.
síst
fyrirtæki
miðvikudaginn
september.
Í blaðinu gefst fyrirtækjum og einstaklingum kostur á að kaupa

Tryggðu þérkynningu
gott auglýsingapláss
eða hefðbundna auglýsingu.
í langmest lesna dagblaði landsins.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
singar hjá
auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi

Hvítur á leik

Lífsstílsþátturinn Matur
og heimili í umsjón Sjafnar
Þórðardóttur verður að vanda
dagskrá Hringbrautar í kvöld.
Sjöfn er alltaf með puttann
á púlsinum og að þessu sinni
skoðar hún meðal annars tvo
afar fallega og vel hannaða
garða, sem á sérstaklega vel
núna í þessari viku sem margir
telja líklega síðustu sumarvikuna. n

LÁRÉTT: 1 ákaft, 5 tog, 6 el, 8 trampa, 10 at, 11
erg, 12 graf, 13 ómak, 15 sifjar, 17 slasa.
LÓÐRÉTT: 1 áttarós, 2 kort, 3 aga, 4 tepra, 7 lagfæra, 9 merkja, 12 gafl, 14 mis, 16 as.

Hringbraut

Gunnar Björnsson

Netfang: jonivar@frettabladid.is
– Beinn
sími: 550-5654
sendu okkur
póst á netfangið
serblod@frettabladid.is

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.

Eftir Frode Øverli

Ef ég er ekki alvarlega
veikur (áfengissýki er ekki
alvarlegur sjúkdómur) mun
ég mæta á æfingar og leiki …

… á eigin
bíl!

Skrifaðir þú
líka undir
nýjan
samning?

Já! Þegar ég
fékk að sitja í
bílnum hjá þér
var enginn vafi!
Tók fimm ár til!

í september

Tilboð

Það verða tilboðsdagar hjá okkur allan septembermánuð. Kælitæki, þvottavélar,
þurrkarar, uppþvottavélar, kaffivélar ásamt fleiri afbragðs vörum frá Siemens og
Bosch á tilboðsverði. Einnig m.a. ljós, rakatæki, pottar og pönnur frá öðrum
virtum fyrirtækjum.
í september

Tilboð
itæki,
ermánuð. Kæl
r allan septemb
i afbragðs
ðsdagar hjá okku lar, kaffivélar ásamt fleir
tæki,
tavé
Það verða tilbo
ig m.a. ljós, raka
karar, uppþvot
ðsverði. Einn
þvottavélar, þurr
Bosch á tilbo
fyrirtækjum.
og
m
ens
virtu
m
Siem
ar frá öðru
vörum frá
og rafmagnsofn
pottar, pönnur
r
ur í verslun okka
Sölusýning verð
3. september.
laugardaginn
viðbótar
höfum við til
Þennan dag
sem ekki
m
vöru
afslátt af öllum tti.
eru þegar á afslæ

Vefverslun okkar

er opin allan

sólarhringinn

Skoðaðu nýja
tilboðsbæklinginn
okkar á síðunni okkar,
sminor.is!

á sminor.is

Opið virka daga frá kl. 9 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 -14.
Vefverslun okkar er opin allan sólarhringinn á sminor.is.
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Leikkonan Julianne Moore mætir á frumsýningu Tár. 
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Darren
Aronofsky
og Brendan
Fraser höfðu
ærna ástæðu til
að fagna.

Sögulegur hvalreki
í Feneyjum
Alþjóðlega kvikmyndahá
tíðin í Feneyjum er í fullum
gangi og fjörið slíkt að fljótt
á litið mætti ætla að þar séu
fleiri senuþjófar en gondólar
á reki. En eftir frumsýningu
myndarinnar The Whale
eru allra augu á bandaríska
leikaranum Brendan Fraiser
þótt Olivia Wilde, Cate Blanc
hett og Timothee Chalamet
séu einnig frek til fjörsins.
toti@frettabladid.is

Nýjasta kvikmynd leikstjórans
Darren Aronofsky, The Whale, fékk
glimrandi viðtökur þegar hún var
heimsfrumsýnd á kvikmyndahátíð
inni í Feneyjum á sunnudagskvöld.
Sex mínútna dynjandi lófatak að
sýningu lokinni bendir eindregið
til þess að á ferðinni sé sannkall
aður hvalreki, í það minnsta fyrir
aðalleikarann Brendan Frasier sem
varla gat haldið aftur af tárunum
þegar frumsýningargestir klöppuðu
honum hressilega lof í lófa.
Enda er nú talað um glæsilega
endurreisn Fraisers sem „The Brena
issance“ og að hann sé kominn aftur
í fremstu víglínu Hollywood eftir
mörg mögur ár og bransabiblían
Variety veðjar nú þegar á að hans
bíði tilnefning til Óskarsverðlauna
fyrir frammistöðu sína í myndinni.
Öndvegisleikkonan Cate Blan

79. kvikmyndahátíðin í Feneyjum er heldur
betur búin að
vera tilfinningaþrungin og
spennandi.

Jeanne
Moore og
Brendan Fraser
á rauða dreglinum
fyrir frumsýn
inguna.

Cate
Blanchett
sópaði að sér
ljósmyndurum
og aðdáendum á
frumsýningu
Tár.

Blan
chett þykir
frábær í Tár en
hún klikkar svo
sem aldrei ef út í
það er farið.

chett baðar sig einnig í sviðsljósinu
í Feneyjum þar sem hún fylgir Tár,
nýjustu mynd leikstjórans Todd
Field, úr hlaði en tónlist Hildar
Guðnadóttur í þeirri mynd þykir
líklegt til þess að skila kvikmynda
tónskáldinu öðrum Óskarsverð
launum.
Leikkonan Olivia Wilde og föru
neyti frumraunar hennar sem leik
stjóra Don't Worry Darling trekkja
einnig vel að enda myndin líkleg til
að vekja umtal og deilur auk þess
sem fulltrúar heimspressunnar á
hátíðinni eru mjög forvitnir um
alls konar kjaftasögur af illdeilum
og uppákomum í kringum gerð
myndarinnar. n

Harry
Styles,
Gemma Chan
og Chris Pratt
ásamt Oliviu
Wilde.

Vögguvísur með viðbótum
toti@frettabladid.is

Söngkonan Hafdís Huld og eigin
maður hennar, Alisdair Wright,
fögnuðu því á föstudaginn að tíu ár
eru liðin síðan platan Vögguvísur
kom út með sérstakri afmælisútgáfu
með fimm nýjum aukalögum.
Hafdís Huld gaf Vögguvísur fyrst
út 2012 en þau hjónin unnu plötuna
saman og Alisdair sá um gítarleik
og upptökustjórn. Hugmyndin að
verkefninu kviknaði þegar þau áttu
von á sínu fyrsta barni.
Börn og foreldrar tóku Vöggu
vísum fagnandi og aðdáendahópur
plötunnar hefur haldið áfram að
stækka allar götur síðan og eftir tíu
ár hefur hún náð tvöfaldri platínu
sölu. Þá er hún mest streymda plata
allra tíma hér á landi en streymin
eru komin yfir 40 milljónir.

Fimm ný lög eru á afmælisútgáfunni.

Hafdís Huld fagnar vinsældum
Vögguvísna í tíu ár. 
MYND/AÐSEND

Vögguvísur var mest selda platan
á Íslandi bæði 2020 og 2021 og það
stefnir í að hún nái að halda topp
sætinu í ár, sem hefur ekki gerst
áður í íslenskri útgáfusögu. n

Tilboð

Skrifborðsstólar
Enjoy Classic
TILBOÐSVERÐ

124.800 kr.
LISTAVERÐ

179.900 kr.
Stóllinn kemur með
örmum og höfuðpúða

H2
Rafmagnsborð

Soft skilrúm
35% afsláttur

í mörgum stærðum og litum
Margar stærðir
og mikið magn
til á lager

5 ára
ábyrgð

Stærðin skiptir ekki máli

EITT VERÐ

84.900 kr.
www.hirzlan.is
Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00,
föstudaga 09:00-17:00,
laugardaga 12:00-16:00.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Síðumúla 37 - Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is
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Elvar Guðmundsson
leikstýrir Vivian
Ólafsdóttur
í einu atriða
It Hatched.
MYNDIR/AÐSENDAR

AF ÖLLUM
VÖRUM*
6. - 12. SEPTEMBER

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

EKKI MISSA AF

ÞESSU
REYKJAVÍK | AKUREYRI | ÍSAFJÖRÐUR

*Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og
gildir á öllum vörum. Gildir ekki ofan á önnur tilboð
eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður
virðisaukaskatt af söluverði.
Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma.
Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með
því að skrá þig á póstlista Dorma.
*Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Móri er martraðarmatur
Grínhrollvekjan It Hatched
fékk hlýjar móttökur þegar
myndin var frumsýnd í
Bandaríkjunum í fyrra en
leikstjórinn Elvar Gunnarsson
leyfir henni nú loks að klekjast
út á Íslandi með býsna góða
dóma í farteskinu þar sem
meðal annars er fullyrt að
myndin geti varla annað en
orðið „klassísk költmynd“.
toti@frettabladid.is

Gamansama hryllingsmyndin It
Hatched er fyrsta mynd leikstjórans Elvars Gunnarssonar í fullri
lengd en hann réðst í gerð hennar
í algerri örvæntingu ásamt félaga
sínum, Magnúsi Ólafssyni, sem var
á sínum tíma betur þekktur sem
glæparapparinn Móri.
„Við Móri erum báðir svona gamlir rapphundar og vorum með fyrirtæki sem var að fara á hausinn og
hugsuðum bara: Hvað í ósköpunum
getum við gert?“ segir Elvar þegar
hann segir frá tilurð myndarinnar.
„Maggi kom þá með þá hugmynd að búa til svolítið fáránlegan
„trailer“ til þess að safna pening.“
Elvar segir helming sögunnar í It
Hatched hafa verið reifaðan í þessari stiklu en hann hafi síðan komið
með hinn helminginn. „Og skömmu
síðar vorum við bara að fara að
detta í tökur. Þetta var svona algert
örvæntingarúrræði.“
Klassískur költari
Elvar segir þá hafa lagt upp með að
koma myndinni á framfæri erlendis
og því hafi þeir endað með að frumsýna hana í fyrra á A-hátíðinni
Austin Film Festival í Texas.
„Sem reyndist síðan ágætis
ákvörðun og bara rosa gott og
heppilegt að hún féll í kramið hjá
fólki þarna í Austin,“ segir Elvar
en myndin hefur farið víða í kjölfarið og auk þess að vera valin besta
alþjóðlega myndin á Midwest
Weird Fest-hátíðinni hefur hún
fallið gagnrýnendum vel í geð.
Aðalleikurunum, Vivian Ólafsdóttur og Gunnari Kristinssyni,
hefur verið hrósað fyrir frammistöðu sína í myndinni sem bæði er
fullyrt að sé „án efa furðulegasta
mynd sem þú munt sjá í ár“ og að
hún sé mjög líkleg til þess að verða
„klassísk költmynd“.
Þrúgandi mara
Elvar segir það í raun sæta furðu
að hryllingur sé ekki algengari
í íslenskum skáldskap og kvikmyndagerð þegar horft er til þess
hversu sterkar rætur hann í sagnaarfi þjóðarinnar með öllum sínum
mórum og skottum.

Forn og illgjörn maran leggst þungt á Miru, sem Vivian Ólafsdóttir leikur, en
hún finnur engan frið hvorki í svefni né vöku á meðan hún liggur á egginu.

Háskalegar draumfarir
It Hatched verður frumsýnd í
Laugarásbíói föstudaginn 9. september. Þar leika Vivian Ólafsdóttir og Gunnar Kristinsson Mira
og Pétur, ungt par sem kemur til
Íslands til að reka gistihús úti
á landi. Lítið er þó um frið og
ró því að fornir illir djöflar, sem
ásækja þau í draumi, leynast í
kjallara hússins og hrinda af stað
röð undarlegra atburða. Pétur fer
að glíma við minnisleysi og Mira
verpir eggi sem úr kemur barn.
Þór Túliníus, Halldóra Geirharðsdóttir, Magnús „Móri“ Ómarsson,
Björn Jörundur og Halldór Gylfason eru meðal annarra leikara í
myndinni.
„Við lifðum nánast skammdegið
af með því að segja hvert öðru hryllingssögur og það er furðulegt að
hann hafi horfið svona og sé í raun
og veru litinn hornauga.“
Elvar bendir á að þannig eigi
skrímslið í myndinni sér sterkar
skandinavískar rætur. „Þetta er í
raun og veru maran í Ynglingasögu
sett í svona nútíma-hrollvekjubúning,“ segir Elvar um óværuna frægu
úr sögunni sem var færð í letur á
þrettándu öld.
Barn Rósmaríu í gasljósi
Hann gengst einnig fúslega við því að
vera einnig undir sterkum áhrifum
frá Rosemary’s Baby, Possession og
ítölskum hrollvekjum frá áttunda
áratugnum og upp úr.
Undirliggjandi hryllingurinn í
Rosemary’s Baby hefur löngum verið
talinn sækja slagkraft sinn í ótta við
meðgöngu og barneignir og þær
dramatísku breytingar sem verða á
lífi fólks við að verða foreldrar.
„Þetta er bara nákvæmlega mynd
sem fjallar um það sama. Alveg klárlega. Þetta er annað meginþema
myndarinnar en hitt er gaslýsing,“

segir Elvar sem eignaðist sitt fyrsta
barn átján ára gamall.
„Þarna opnast fullkomlega framandi heimur og þótt mín reynsla hafi
ekki verið svona þá var þetta bara
eitt það súrrealískasta sem maður
hefur gengið í gegnum.“
Martraðarkenndur Móri
Elvar segir það hafa reynst nokkuð
snúið að finna leikara í hlutverk
skrímslisins í myndinni þannig að
úr varð að meðhöfundur hans, Móri,
tók það að sér. Þegar frægðarsól
hans sem glæparappara reis hvað
hæst var hann mikið á milli tannana á fólki eftir fræga uppákomu á
milli hans og Erps Eyvindarsonar.
Elvar segir hann nú heldur betur
hafa snúið blaðinu við þegar hann
birtist í gervi annars forns íslensks
skrímslis, eða vættar.
„Hann fer nú bara fer létt með
það en ef ég á að segja eins og er þá
var erfitt að finna einhvern sem gat
leikið þetta og var tilbúinn til að
vera kviknakinn í helli. Það er ekki
allra en hann svona tók það að sér
og gerir það bara mjög vel. Hann er
alger martraðarmatur, kallinn.“ n

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: Andrés Bertelsen andres@
frettabladid.is, Auður Húnfjörð audur@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
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6 NAUÐSYNLEG VÍTAMÍN
100% VEGAN
114 MG KOFFÍN
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550 5000

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

2022 - 2025

n Bakþankar
Kristbjargar
Þórisdóttur

Bjarni og Helga
Nýlega hlotnaðist mér og manninum mínum sá heiður að sjá
hátíðarfrumsýningu af myndinni
Svar við bréfi Helgu sem byggð er
á skáldsögu Bergsveins Birgissonar. Myndin ber glæsilegum vexti
íslenskrar kvikmyndagerðar gott
vitni. Hún færir áhorfandann
aftur til sögusviðs íslenskrar
sveitamenningar á Ströndum
á fimmta áratug síðustu aldar
og segir sögu þeirra Bjarna og
Helgu sem bjuggu hvort á sínum
bænum og urðu ástfangin án
þess að sú ást fengi að blómstra
til fulls. Myndin lýsir vel flækjum
lífsins og ástarinnar og margir sjá
sig eflaust í einhverjum áskorunum sögupersónanna.
Á sama tíma færir sagan
áhorfandann einnig inn á sögusvið eigin lífs. Hvaða ákvarðanir
tökum við í okkar lífi og hvaða
afleiðingar hefur það? Lífið er
stutt, tíminn eins og sandur
sem rennur sífellt áfram og hver
ákvörðun skiptir máli. Hver
dagur er hlaðinn viðhorfum,
hugsunum, hegðun og litrófi tilfinninganna. Sú ákvörðun sem
skiptir kannski mestu máli er
sú ákvörðun að vera á lífi, vera
þakklátur fyrir þetta líf og nýta
hvern dag eins og hægt er til að
njóta þeirrar hamingju sem felst
í andartakinu og lífsgöngunni.
Við getum stundum verið vitur
eftir á, ákvarðanir byggðu á þeim
upplýsingum sem við höfðum
á þeim tíma eða aðstæður voru
okkur ekki hagstæðar. Þrátt fyrir
það er mikilvægt að halda alltaf
áfram og gefast ekki upp því þar
sem er líf, þar er von.
Ég óska öllum aðstandendum
myndarinnar til hamingju
með sitt glæsilega framlag til
íslenskrar kvikmyndalistar og
höfundi bókarinnar þakka ég
fyrir þessa sögu sem lætur engan
ósnortinn. n

STILLANLEG
HJÓNARÚM

MEÐ BODYPRINT DÝNU

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM
HEILSURÚMUM

EITT MESTA
ÚRVAL AF
HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

FRÍTT KAFFI
MEÐ

PANDORA
STILLANLEGUR
HÆGINDASTÓLL

VANDAÐAR
SÆNGUR OG
KODDAR Í
ÚRVALI

Orkulyklinum

VERSLANIR:

Svefn & heilsa
WWW.SVEFNOGHEILSA.IS

ENGJATEIGI 17-19,
REYKJAVÍK
S:581 2233

BALDURSNESI 6,
AKUREYRI
S: 461 1150

OPIÐ:
VIRKA DAGA.......KL. 10:00 -18:00
LAUGARDAGA....KL. 12:00 - 16:00
UMBOÐSAÐILAR:
HÚSGAGNAVAL, HÖFN Í HF.
BARA SNILLD, EGILSSTAÐIR

