
Ríkið á að einbeita sér 
að rekstri þjóðarspítal-
ans sem og stærri og 
þyngri málaflokkum 
sem ekki er skynsam-
legt að deila milli aðila. 

Bjarni Bene-
diktsson, fjár-
málaráðherra
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Ríkið á að einbeita sér að 
rekstri þjóðarspítalans, segir 
Bjarni Benediktsson. Mikil 
tækifæri í auknum einka
rekstri. Vonast til að áherslur 
valdi ekki sundrungu í ríkis
stjórninni.

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Bjarni Benediktsson 
kynnti fjárlagafrumvarp 2023 í 
gær. Heilbrigðismálin eru sem fyrr 
langhæsti útgjaldaliðurinn. Meira 
en þrjár af hverjum tíu krónum fara 
í útgjöld til málaflokksins. Bjarni 
segir árangur íslenska heilbrigðis
kerfisins góðan á ýmsum sviðum 
en einnig séu áskoranir, biðlistar og 
óboðleg vistun sjúklinga sem dæmi.

„Ég tel að við munum ná mun 
meiri árangri ef við aukum sam
starf opinberra aðila við einka
aðila.“

Bjarni segir helstu umbætur 
undanfarið tengjast auknu einka
framtaki. Í liðskiptaaðgerðum 
hafi samstarf við einkaaðila aukist 
og gefist mjög vel. „Sama á við um 
hjúkrunarheimilin þar sem margir 
sjálfstætt starfandi hafa náð frá
bærum árangri.“ segir Bjarni.

Þegar Svandís Svavarsdóttir var 
heilbrigðisráðherra héldu Vinstri 
græn fast við ríkisrekstur. Nú hafa 
orðið ráðherraskipti, Willum Þór 
Þórsson heldur um stjórnartauma 
heilbrigðismála í Framsóknar
flokknum. Spurður hvort sundrung 
sé meðal ríkisstjórnarf lokkanna 

Fjármálaráðherra segir einkarekstur 
bæta heilbrigðisþjónustuna til muna

hvað varðar áform um aukinn 
einkarekstur í heilbrigðisþjónustu 
svarar Bjarni:

„Ég vona að svo sé ekki.“
Bjarni segir miklu varða að heil

brigðiskerfið nái f leiri samningum 
við einkaaðila.

„Ríkið á að einbeita sér að rekstri 
þjóðarspítalans sem og stærri og 
þyngri málaf lokkum sem ekki er 
skynsamlegt að deila milli aðila.“

Gert er í f járlagafrumvarpinu 
ráð fyrir auknu fé til heilbrigðis
þjónustu utan sjúkrahúsa. Munar 
fimm milljörðum frá fjárlögum 
síðasta árs. Á sama tíma breytast 
framlög til sjúkrahúsa lítið.

Fulltrúar stjórnarandstöðunnar 
gagnr ý na f jármálafrumvar pið 
harðlega. SJÁ SÍÐU 6
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TÍMAMÓT Edda Björgvinsdóttir 
fagnar sjötíu ára afmæli í dag. Hún 
stígur á stokk á föstudag í Þjóð
leikhúsinu á frumsýningu sænska 
söngleiksins Sem á himni sem slegið 
hefur í gegn á hinum Norðurlönd
unum og víðar.

Eftir frumsýningu á söngleik í 
vikunni tekur við sjónvarpssería, 
sálgæslunám og helst mörg partí. 
Hún ætlar þó að gefa sér smá tíma 
til að  fagna deginum.  „Ég ætla að 
reyna að grípa þau börn sem ég næ 
í og fara með þau í kaffi en svo tek ég 
þau bara með í vinnuna! Þau neyð
ast sem sagt til að koma með mér á 
fyrsta rennsli sýningarinnar sem er 
með áhorfendum til að knúsa mig 
almennilega,“ segir Edda.

Síðar meir mun svo gefast svig
rúm fyrir frekari herlegheit. „Þá 
ætlum við að kíkja til útlanda og 
halda partí – helst mörg partí!
 SJÁ SÍÐU 10

Edda Björgvins 
orðin sjötug

Í gær var kyrrðarstund í tilefni af Alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga sem var þann 10. september. Markmið dagsins er að vekja umræðu um sjálfsvígsforvarnir, stuðning við aðstandendur og að 
minnast þeirra sem hafa svipt sig lífi. Félagar úr Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins stóðu heiðursvörð fyrir utan Dómkirkjuna eftir að kveikt var á  39 útikertum, sem er sá fjöldi sem ræður sér bana 
að meðaltali á ári. Kjörorð dagsins í ár er Virkjum von með aðgerðum eða Create hope through actions.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Verk Leifs vöktu athygli í St. Giles

Kista Elísabetar drottningar kom til St. Giles-dómkirkjunnar í Edinborg í gær en glerlistaverk eftir listamanninn Leif Breiðfjörð prýðir fordyri kirkjunnar og 
sést hér í bakgrunni. Gluggar eftir Leif sem tileinkaðir eru minningu skáldsins Robert Burns prýða einnig dómkirkjuna. Hér má sjá, meðal annarra, Játvarð, 
Andrés, Kamillu eiginkonu konungs, Önnu prinsessu og Karl Bretakonung.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Matthildur Guðmundsdóttir 
stendur í dag fyrir dansstund 
fyrir fólk með göngugrindur 
í félagsmiðstöðinni í Hæðar
garði. Raggi Bjarna og Haukur 
Morthens eru á spilunarlistan
um á meðal annarra meistara.

gar@frettabladid.is

FÉLAGSLÍF „Þetta er ekki bara fyrir 
fólkið hér í húsinu, það mega allir 
koma hvar sem þeir búa í borginni,“ 
segir Matthildur Guðmundsdóttir 
dansáhugamaður sem í dag setur 
í gang dansklúbb fyrir fólk með 
göngugrindur í félagsmiðstöðinni í 
Hæðargarði 31.

„Mér datt þetta í hug vegna þess að 
það eru talsvert margir farnir að vera 
með göngugrindur,“ segir Matthildur 
sem hefur dansað allt sitt líf og bæði 
keppt í dansi og kennt öðrum listina 
með eiginmanni sínum Jóni Frey 
Þórarinssyni, sem var skólastjóri í 
Laugarnesskóla. Jón Freyr lést fyrir 
tæpum þremur árum.

„Ég á mikið af tónlist því ég og 
minn maður stjórnuðum dansi í 
Stangarhyl á vegum eldri borgara 
fyrir nokkrum árum,“ segir Matt
hildur sem segir tónlistarvalið vera 
frá því fyrir tíma Bítlanna.

„Ég ætla að reyna að hafa þetta 
svolítið skemmtilegt og hafa tón
listina þannig að hún sé mest við 
hæfi 80 plús og 90 plús; að það séu 
Haukur Morthens, Raggi Bjarna 
og Ingimar Eydal, tónlist sem þessi 
hópur hafi skemmt sér við á yngri 
árum, þekki og geti sungið með,“ 
segir Matthildur.

Fyrst danstíminn verður í dag 
klukkan 13 og svo áfram komandi 
þriðjudaga á sama tíma. Matthildur 
segist ekki ætla að taka laun fyrir 
danstímann.

„Þetta á að vera dansklúbbur og 
það á bara að vera skemmtilegt. 
Við ætlum að marsera með göngu

grindurnar og svo er ekkert mál 
að dansa alls konar spor; valsa og 
ræla og sömbu og rúmbu og bara 
nefndu það. Við ætlum að vera með 
göngugrindurnar og dansa,“ segir 
Matthildur. „Fólk má líka koma þó 
að það sé ekki með göngugrindur. 
Það getur tekið þátt með því að 
halda í stólbak ef það vill styðja sig 
við eitthvað eða bara dansað frjáls
lega. Það er ekki aldurstakmark en 
þetta er miðað við þennan hóp sem 
þekkir gömlu danslögin.“

Matthildur sem er 87 ára kveðst 
hafa dansað alla ævi, fyrst í barna
skóla og síðan í dansskólum og hún 
kenndi til dæmis hjá Þjóðdansa
félaginu.

„Við hjónin tókum alltaf frá eitt 
kvöld í viku, þriðjudagskvöld, og 
dönsuðum saman því þetta var 
bara okkar áhugamál. Og þess 
vegna er það að þó að ég sé orðin 
þetta gömul langar mig til að dansa 
áfram,“ segir dansdrottningin í 
Hæðargarði 31. n

Dansklúbbur fyrir fólk með 
göngugrindur í Hæðargarði

„Þetta á að vera dansklúbbur og það á bara að vera skemmtilegt,“ undir-
strikar Matthildur Guðmundsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hjónin Matt-
hildur Guð-
mundsdóttir 
og Jón Freyr 
Þórarinsson 
heitinn kepptu 
í samkvæmis-
dönsum og 
fengu mörg 
verðlaun.  
 MYND/AÐSEND

BRIDGE
SKÓLINN
BYRJENDUR (stig 1)   26. sept.  5 mánudagar frá 19-22

KERFIÐ (stig 2)   28. sept.  5 miðvikudagar frá 19-22

 • STIG 1    Á byrjendanámskeiði er farið vel yfir leikreglur 
 spilsins og undirstöður hins vinsæla Standard-sagnkerfis. 
 Ekkert mál að mæta ein/einn. 

 • STIG 2   Standard-kerfið er í forgrunni á þessu námskeiði,   
 bæði tveggja-manna-tal og ýmsar stöður í sagnbaráttu.
 Mikið spilað og ekki nauðsynlegt að koma með makker. 

  
 • Staður:  Síðumúli 37  í Reykjavík, húsnæði BSÍ

 • Sjá nánar á  bridge.is (Bridgeskólinn)

 • Nánari upplýsingar og innritun í síma  898-5427 
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kristinnpall@frettabladid.is

RAFÍÞRÓTTIR Í fyrsta sinn verður 
hægt að spila sem íslenska kvenna
landsliðið í tölvuleiknum vinsæla 
FIFA 23. EA Sports, framleiðandi 
leiksins, birti á dögunum lista yfir 
öll liðin sem verða í leiknum sem 
kemur út 30. september.

Alls eru sautján landslið í kvenna
flokki í boði í næsta leik. Félagslið úr 
ensku og frönsku kvennadeildinni 
er einnig í boði.

Stefán Sveinn Gunnarsson, sviðs
stjóri á markaðssviði Knattspyrnu
sambands Íslands, segir það hafa 
verið eina af forsendum KSÍ að fá 
kvennalandsliðið í leikinn er samn
ingaviðræður við EA Sports stóðu í 
fyrra. 

„Ein forsenda þess að við sam
þykktum framlengingu var einmitt 
sú að þeir myndu þróa kvennaliðið 
okkar líka í sínu vöruframboði,“ 

segir Stefán. Að hans sögn skilar 
leikurinn ekki tekjum fyrir KSÍ.

„Við metum þennan sýnileik þess 
virði að hann sé réttlætanlegur án 
greiðslunnar.“

Tvær landsliðskonur verða í leikn
um með félagsliðum sínum. Dagný 
Brynjarsdóttir verður á sínum stað 
sem fyrirliði West Ham og Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir hjá franska 
stórveldinu PSG sem keypti Eyja
meyna frá Brann á dögunum. n

Stelpurnar okkar verða í næsta FIFA

Berglind Björg verður í FIFA leiknum 
bæði með landsliðinu og PSG.

kristinnhaukur@frettabladid.is

TÓNLIST Kvikmyndin Tár með tón
list Hildar Guðnadóttur verður 
gefin út 7. október næstkomandi 
og tónlistin þann 21. október. Sér
stök vínilútgáfa verður svo gefin út 
í janúar.

Tár er fyrsta kvikmyndin sem 
Hildur semur fyrir síðan hún vann 
Óskarsverðlaun fyrir The Joker 
sem kom út árið 2019. Hildur er eini 
Íslendingurinn sem unnið hefur til 
Óskarsverðlauna.

Myndin var frumsýnd á kvik
myndahátíðinni í Feneyjum í 
byrjun þessa mánaðar. Hún fjallar 
um ris og fall tónlistarstjórnanda 
að nafni Lydia Tár, sem starfar í 
Þýskalandi, og flækist í MeToomál. 
Ástralska leikkonan Cate Blanchett 
fer með aðalhlutverk myndarinnar.
Auk tónlistar Hildar eru verk eftir 
austurríska tónskáldið Gustav 
Mahler og enska tónskáldið Edward 
Elgar. n

Ný tónlist Hildar 
kemur í október

Hildur er eini Íslendingurinn sem 
unnið hefur til Óskarsverðlauna. 
 MYND/ACADEMY AWARDS
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, 
frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, 
þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, perum, 
rúðuvökva, frostlegi, Adblue og þjónustu.*

Engin vandamál – bara lausnir

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Bifreiðaverkstæði Kópavogs Smiðjuvegi 68 Kópavogi 587 1350
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með þjónustu á staðnum.

SauðárkrókurSauðárkrókur

AkureyriAkureyri

HúsavíkHúsavík

EgilsstaðirEgilsstaðir

VestmannaeyjarVestmannaeyjar

SelfossSelfoss

KópavogurKópavogur

ReykjanesbærReykjanesbær

GarðabærGarðabær
Reykjavík

ÍsafjörðurÍsafjörður

Reykjavík

Sértilboð á smurþjónustu hjá öllum viðurkenndum
þjónustuaðilum Toyota til 30. september.

SMURT
OG SPARAÐ



Tilgangur breytts 
verklags er að leitast 
við að umsækjendur 
geti fengið nákvæmari 
svör um hvenær þeir 
megi vænta að fá 
úrlausn sinna hús-
næðismála.
Úr svörum Reykjavíkurborgar

Mesta notkunin er á 
Norðurlandi og Aust-
urlandi.

Aðeins þrjú lönd hafa 
náð að endurheimta 
flugtraffíkina frá 2019.

Endurskoðuð uppbyggingar
áætlun húsnæðis fyrir fatlað 
fólk hefur verið samþykkt 
í borgarráði. Hraða á upp
byggingu og stytta biðlista. 
Verklagi við biðlista verður 
einnig breytt í kjölfar fulln
aðarsigurs þroskahamlaðs 
manns gegn borginni.

helenaros@frettabladid.is

F É L A G S M Á L  Reyk jav í k u r b or g 
hyggst breyta verklagi sínu við gerð 
áætlana um útvegun viðeigandi 
húsnæðis fyrir fatlað fólk.

Borgin ákvað í síðustu viku að 
falla frá áfrýjun í máli Kjartans 
Ólafssonar, 25 ára þroskahamlaðs 
manns með Downsheilkenni, 
og una niðurstöðu Héraðsdóms 
Reykjavíkur sem féll í málinu í júní 
2020.

Mál Kjartans snéri að verklagi 
borgarinnar í kringum biðlista fatl
aðra eftir húsnæði með þjónustu 
og sagði lögfræðingur hans niður
stöðuna sýna að verklagið stæðist 
ekki lög.

Fatlaðir og aðstandendur þeirra 
gátu ekki með nokkru móti nálgast 
upplýsingar um hvar þeir stæðu á 
biðlistum borgarinnar. Grund
vallarástæðan var sú að biðlistar 
borgarinnar fólu ekki í sér neina 
röðun umsækjenda.

Samkvæmt svörum frá borgar
lögmanni samþykkti borgarráð 
endurskoðaða uppbyggingará
ætlun húsnæðis fyrir fatlað fólk á 
fundi sínum 11. ágúst síðastliðinn. 
Áætlunin geri ráð fyrir hraðari 
uppbyggingu og styttingu biðlista. 

Borgin muni styðjast við ein

staklingsmiðaða uppbyggingará
ætlun og á grundvelli hennar gera 
áætlun um að útvega hverjum ein
staklingi sem samþykktur hefur 
verið á biðlista viðeigandi húsnæði.

„Tilgangur breytts verklags er 
að leitast við að umsækjendur geti 
fengið nákvæmari svör um hvenær 
þeir megi vænta að fá úrlausn sinna 
húsnæðismála,“ segir jafnframt í 
svari borgarinnar. Mál Kjartans 
hafi leitt til fyrirhugaðra breytinga 
og að því leyti sé mál hans fordæm
isgefandi.

„Á hinn bóginn verður ekki séð 
að málið hafi áhrif á aðra einstakl
inga sem samþykktir hafa verið á 
biðlista eftir öðrum húsnæðis og/
eða þjónustuúrræðum hjá Reykja
víkurborg, enda eru þau úrræði 

reist á öðrum lagagrundvelli,“ segir 
í svarinu.

Í byrjun ágúst voru 136 einstakl
ingar á biðlista eftir húsnæði fyrir 
fatlað fólk hjá Reykjavíkurborg. Af 
þeim voru 22 einstaklingar með 
lögheimili utan Reykjavíkur. Af 
þeim ástæðum segir borgin að gerð 
nýrra áætlana taki nokkurn tíma.

Samkvæmt uppbyggingaráætl
uninni sem borgarráð samþykkti 
í ágúst verður Félagsbústöðum 
hf. falið að byggja 20 nýja íbúða
kjarna með 120 íbúðum, auk þess 
að útvega 48 íbúðir fyrir einstakl
inga sem fá notið þjónustu færan
legs teymis.

Áætlunin gildir til ársins 2028 en 
verður þá endurskoðuð árlega með 
hliðsjón af biðlistum og árangri 
Félagsbústaða hf. við að útvega 
húsnæði fyrir fatlað fólk.

Í svari borgarinnar kemur jafn
framt fram að sveitarfélög reiði sig 
á fjármagn frá íslenska ríkinu við 
rækslu lögbundinna verkefna sem 
varði þjónustu við fatlað fólk. Sam
kvæmt niðurstöðum starfshópa, 
sem skoðað hafa þjónustu fatlaðra 
og gert greiningu á kostnaðarþróun 
í málaflokknum, sé ljóst að tekjur 
sveitarfélaga hafi ekki aukist í sam
ræmi við umfang þjónustu. Árið 
2020 hafi halli málaflokksins verið 
tæplega níu milljarðar króna.

Tillögur starfshóps sem skipaður 
var til að móta tillögur um kostn
aðarskiptingu ríkis og sveitar
félaga vegna málefna fatlaðra eiga 
að liggja fyrir í byrjun desember 
næstkomandi. Þá hefur borgarráð 
skipað aðgerðateymi vegna fjár
hagslegra samskipta borgarinnar 
við íslenska ríkið. n

Breyta verklagi við biðlista fatlaðra  
í kjölfar sigurs Kjartans á borginni  

Kjartan Ólafsson í gróðurhúsinu í Bjarkarási þar sem hann unir sér vel.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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kristinnhaukur@frettabladid.is

FLUG Flugferðir til og frá Íslandi í 
sumar voru f leiri en á sama tíma 
fyrir faraldurinn. Þetta kemur fram 
hjá Eurocontrol, flugumferðarstofn
un Evrópu.

Mestur viðsnúningurinn var í 
apríl. Í mars voru flugferðirnar 28 
prósentum færri en í marsmánuði 
árið 2019. Í apríl voru ferðirnar hins 
vegar 9,7 prósentum fleiri en í apríl 
2019. Þetta er viðsnúningur upp á 
37,7 prósent. Allir mánuðir síðan 
hafa verið yfir árinu 2019, til að 
mynda 2,5 prósent í ágúst.

Aðeins tvö önnur lönd Evrópu
sambandsins og EFTA hafa náð að 
endurheimta f lugtraffíkina eins 
og Ísland. Það eru Grikkland og 
Lúxemborg. 

Í ágúst voru flugferðir í álfunni 14 
prósentum færri en í sama mánuði 
árið 2019. Mesta fækkunin var í Sló
veníu, 42 prósent. Spánn fór niður 
um 7 prósent, Frakkland um 11, 
Danmörk um 15, Þýskaland um 20 
og Svíþjóð um 23 prósent. n

Fleiri flugferðir en 
fyrir faraldurinn

Mestur viðsnúningurinn varð í apríl. 

kristinnhaukur@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Notkun þunglynd
islyfja er 38 prósentum meiri nú en 
hún var árið 2012. Þetta kemur fram 
í svörum Willums Þórs Þórssonar 
heilbrigðisráðherra við fyrirspurn 
Evu Sjafnar Helgadóttur, varaþing
manns Pírata.

Almennt eykst notkun þunglynd
islyfja með aldri. Það er hins vegar 
aukning í yngri aldurshópunum 
sem ýtir heildartölunni upp.

Notkun barna hefur aukist um 
90,1 prósent og ungs fólks, það er 

18 til 39 ára, um 62 prósent. Aukn
ingin hjá fólki á miðjum aldri, 40 til 
66 ára, er 25,4 prósent en aðeins 7,8 
prósent hjá eldra fólki, 67 til 69 ára.

Þó að dregið hafi saman með ald
urshópunum er notkun eldra fólks 

enn þá fimmfalt meiri en barna. 
Mikill munur er á þunglyndislyfja
notkun kynjanna og nota konur 
nærri því tvöfalt meira. Þessi munur 
hefur aukist á undanförnum áratug. 
Notkun kvenna hefur aukist um 
42,2 prósent en notkun karla 33,9 
prósent.

Athygli vekur að nokkur munur 
mælist eftir landshlutum. Mesta 
notkunin er á Norðurlandi og Aust
urlandi en áberandi minnsta notk
unin á Suðurnesjum. Er munurinn 
tæplega 23 prósent milli Norður
lands og Suðurnesja. n

Notkun barna á þunglyndislyfjum tvöfaldast
bth@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Oddur Helgi Halldórsson, 
fyrrverandi bæjarfulltrúi og faðir 
Llistans, sem vann hreinan meiri
hluta á sínum tíma á Akureyri, er 
að selja fyrirtæki sitt, Blikkrás, sam
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 

Baldur Guðnason athafnamaður 
hefur gert kauptilboð í fyrirtækið.

Blikkrás hefur verið ævistarf 
Odds Helga allt frá árinu 1986, eða 
frá stofnun. Oddur Helgi segist ekki 
geta tjáð sig um málið að sinni. n

Oddur Helgi að 
selja Blikkrás

Notkun barna hefur aukist um 90 
prósent á 10 árum. 
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OKKAR VÖRUR ERU UMHVERFISVOTTAÐAR Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

SÍÐUSTU DAGAR

KRONOTEX HARÐPARKET 

8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.890 KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990 KR. m²

10 mm AC5 MAMMUT PLUS VERÐ FRÁ 3.890 KR. m²

12 mm AC5 MAMMUT VERÐ FRÁ 4.150 KR. m²

VIÐARPARKET 
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 5.490 KR. m²

KÄHRS PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 5.990 KR. m²

VÍNYLPARKET VERÐ FRÁ 4.590 KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30X60 VERÐ FRÁ 4.790 KR. m²

60X60 VERÐ FRÁ 5.590 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR 
HVÍTAR HURÐIR MEÐ KARMI
VERÐ FRÁ 41.990 kr. 

40% AFSLÁTTUR  AF ÖLLUM FYLGIEFNUM

ÚTSALA
HAUST

VERÐDÆMI PARKET, FLÍSAR, HURÐIR

ÚTSÖLU LÝKUR LAU. 17. SEPT.



Hlutfallsleg skipting  
rammasettra útgjalda 2023

n  Heilbrigðismál
n  Félags-, húsnæðis- og  

tryggingamál
n  Mennta- og menningarmál
n  Samgöngu- og fjarskiptamál
n  Skatta-, eigna- og  

fjármálaumsýsla
n  Almanna- og réttaröryggi
n  Nýsköpun, rannsóknir og þekk-

ingargreinar
n  Umhverfismál
n  Önnur málefnasvið
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Stjórnarandstöðunni líst 
illa á fjárlagafrumvarpið

Logi Einars-
son, formaður 
Samfylkingar-
innar, segir að 
fjárlagafrum-
varpið valdi 
vonbrigðum. 

Verja þurfi tekjulága en með 
frumvarpinu séu kroppaðir 
peningar af almenningi í stað 
þess að sækja tekjur til þeirra 
sem sannarlega séu aflögu-
færir.

„Þar mætti nefna sjávar-
útvegsfyrirtækin sem skila 
mjög góðu búi þessa dagana, 
bankana og miklar fjármagns-
tekjur,“ segir Logi.

„Svo er ekkert að frétta af 
heilbrigðismálunum. Þar eru 
nánast engar hækkanir þvert 
á viðvörunarorð innan úr 
kerfinu.“

Einnig nefnir Logi lækkun 
á stofnframlagi til húsnæðis-
mála á sama tíma og lyfta 
þurfi grettistaki í mála-
flokknum.

Bjarni Bene-
diktsson sagðist 
ánægður með 
stöðu ríkissjóðs 
þegar hann 
kynnti fjárlaga-
frumvarp ársins 
2023 í gær. Enda 
væri staðan 
miklu betri en 
nokkur hefði 
séð fyrir í Covid-
faraldrinum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ANTON BRINK

Að mínu 
mati 
höfum við 
víða séð 
mörg 
dæmi um 
mikilvægi 
þess að ná 
samning-
um við 
einkaaðila 
með mjög 
góðum 
árangri.
Bjarni Bene-
diktsson, fjár-
málaráðherra

Staða ríkissjóðs er miklu betri 
en áætlun gerði ráð fyrir. Ráð 
er gert fyrir áframhaldandi 
sölu á bréfum í Íslandsbanka. 
Álögur eru auknar á umhverf
isvæna bíla.

bth@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA 90 milljarða króna 
halli verður á ríkissjóði samkvæmt 
fjárlagafrumvarpi sem Bjarni Bene
diktsson fjármálaráðherra kynnti í 
Arnarhváli í gær. Afkoma ríkissjóðs 
er mun betri en áætlanir gerðu ráð 
fyrir. Munar 100 milljörðum í 
tekjum umfram áætlun, ekki síst 
vegna blómstrandi ferðaþjónustu.

Mestu útgjöldin renna til heil
brigðismála, 30,8 prósent. Í sam
tali við Fréttablaðið segir Bjarni 
að árangur heilbrigðiskerfisins sé 
mikill fyrir íslensku þjóðina, sem 
dæmi út frá mælikvörðum um ung
barnadauða og árangur af krabba
meinslækningum.

„Ég tel að við munum ná mun 
meiri árangri ef við aukum samstarf 
opinberra aðila við einkaaðila,“ 
segir Bjarni. Mikill skaði sé af því 
að ríkið hafi ekki náð samningum 
við sérfræðilækna í mörg ár.

Bjarni segir að breytingar á 
heilsugæslunni á höfuðborgar
svæðinu hafi verið góðar. Þar hafi 
fengist samanburður á opinberum 
rekstri og einkarekstri.

Hann nefnir einnig að í liðskipta
aðgerðum hafi verið aukið samstarf 
við einkaaðila með auknu einka
framtaki. „Það á líka við um hjúkr
unarheimilin þar sem margir sjálf
stætt starfandi hafa náð frábærum 
árangri,“ segir Bjarni.

„Að mínu mati höfum við víða 
séð mörg dæmi um mikilvægi þess 
að ná samningum við einkaaðila 
með mjög góðum árangri. Ríkið á 
að einbeita sér að rekstri þjóðar
spítalans sem og stærri og þyngri 
málaflokkum sem ekki er skynsam
legt að deila milli aðila.“

Gert er ráð fyrir sölu á síðustu 
bréfunum í Íslandsbanka í fjárlaga
frumvarpinu. Hagnaður af sölunni 
fyrir ríkið er áætlaður 70 til 80 millj
arðar króna.

Gjaldskrá tóbaks og áfengis 
mun hækka og auka tekjur ríkis
kassans um nálægt 800 milljónum. 
Hvatar verða skertir til að fjárfesta 
í umhverf isvænum bifreiðum. 
Umbætur verða á högum öryrkja.

Mikilvægt er að sögn ráðherra að 
halda áfram uppi háu atvinnustigi 
og búa þannig í haginn að ungum 
sem öldnum auðnist að af la sem 

Jákvæður viðsnúningur í ríkisrekstri

Bjarni Benediktsson vill sameina ríkisstofnanir og setja aðskilinn 
rekstur undir einn hatt. Einkum sé mikilvægt að líta til minni 
stofnana. Hann bendir á að í umhverfisráðuneytinu sé nú verið að 
skoða allar undirstofnanir með aukna sameiningu í huga.

Bjarni minnir á að undir hans stjórn hafi margs konar sameining 
átt sér stað. Sameining Seðlabanka og Fjármálaeftirlitsins sé eitt 
dæmi um farsælt skref. Þá hafi dómsmálaráðherra boðað breyt-
ingar á sýslumannsembættum og barnamálaráðherra sé að skoða 
ýmsa sameiginlega stoðþjónustu til samræmingar svo sem rekstur 
tölvukerfa, húsnæði, mannaráðningar og fleira.

„Það er óskynsamlegt að hafa þessa þætti í hverri einustu 
einingu. Við eigum að horfa til sameiginlegra rekstrarliða, leyfa 
málaflokkum viðkomandi stofnunar að blómstra en láta ekki féð 
fara í yfirbyggingu og umstang sem hefur ekkert með grunnrekstur 
að gera,“ segir Bjarni.

Boðar fækkun ríkisstofnana

Þyrfti að skipta um stjórn

Björn Leví 
Gunnarsson, 
þingmaður 
Pírata, segir að 
margt í fjár-
lagafrumvarp-
inu sé á skjön 

við fyrri yfirlýsingar fulltrúa 
samstarfsflokka Bjarna í ríkis-
stjórninni.

„Það er áætlað að selja 
Íslandsbanka á sama tíma og 
stjórnarliðar hafa margsagt 
að ekki verði haldið áfram 
með söluna að óbreyttu. Það 
er fyndið. Ég sé ekki betur en 
að eina leiðin til að klára sölu 
Íslandsbanka sé að skipta um 
fjármálaráðherra og skipta 
um ríkisstjórn í ljósi fyrri 
ummæla samstarfsflokka 
fjármálaráðherra um að nú 
þurfi að setja söluna á ís,“ 
segir Björn Leví.

Þá segir Björn Leví það 
vekja undrun að í húsnæðis-
málum sé engin tala um 
aukin stofnframlög þrátt fyrir 
tilkynningu Sigurðar Inga um 
byggingu 20.000 íbúða. „Þau 
eru að reyna að kaupa sér 
gálgafrest og það er óboðlegt 
á þessum tíma.“

Aðhaldskrafa sjúkrahús-
anna sem nemur 4,1 milljarði 
í frumvarpinu er annað sem 
Björn Leví skilur ekki.

„Ég sé þó jákvætt í frum-
varpinu að það er verið að 
bæta upp verðlagsþróun hjá 
lífeyrisþegum.“

Seilst í vasa almennings

Inga Sæland, 
formaður 
Flokks fólks-
ins, gagnrýnir 
áherslur fjár-
málaráðherra 
harðlega, eins 

og þær birtist í frumvarpinu.
Það á eins og vanalega að 

sækja fé í vasa almennings en 
ekkert er krukkað í veiðigjöld 
eða bankaskatt,“ segir Inga.

Hún getur þess að boðuð 
hækkun á almannatrygg-
ingum sé til bóta en ríkis-
stjórnin sjái ekki sóma sinn í 
að hækka greiðslur í samræmi 
við verðbólgu auk þess sem 
skerðingar vinni upp á móti 
og dragi úr kaupmætti. Mikil-
vægt sé að taka húsnæðis-
liðinn út úr vísitölu.

mestra tekna. Mikil atvinna og háar 
tekjur nýtist best til að komast yfir 
þröskuldinn til að kaupa húsnæði 
sem eftir verðhækkanir sé nú hærri 
en um langt skeið. Öflug hagstjórn 
mun vega þyngt í að ráðast gegn 
verðbólgunni, að sögn Bjarna. n
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NÝTT MERKI, NÝR BÍLL!

BYD T3, NÝR OG SPENNANDI

100% RAFMAGNAÐUR SENDIBÍLL

 

BYD er mættur til leiks á íslandi.

BYD er einn stærsti rafbílaframleiðandi í heimi 

soludeild@vatt.is  /  Skeifunni 17  /   Sími 568 5100  

Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.

VERÐ KR. 
5.300.000
DRÆGNI ALLT AÐ 

310 KM

BYD T3 er glæsilegur sendibíll og nýr valkostur fyrir atvinnurekendur og einyrkja. 

BYD T3 er ríkulega búinn og uppfyllir allar nútíma kröfur um þægindi og öryggi 

og er 100% rafknúinn.

Komdu í heimsókn og kynntu þér BYD T3, við tökum vel á móti þér. 

Nánari upplýsingar á vatt.is
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Einkunnar-
orð Elísa-

betar voru 
að bera sig 
vel, sama 

hvað á 
bjátaði. 
„Never 

complain, 
never 

explain.“

Húsnæðis-
liðurinn 

á sér enga 
samsvörun 
í nágranna-

löndum 
og ætti að 

víkja.

Elín  
Hirst

elinhirst 
@frettabladid.is

Víða um lönd er tekist á við verðbólguvanda runninn 
upp af veirufaraldri, lausatökum í ríkisfjármálum, 
aðfangatruflunum, hræringum á verði hrávöru, stríði í 
Evrópu.

Viðbrögð stjórnvalda hér á landi felast í að fella 
kostnaðinn á fjölskyldur sem leitast við að koma sér 
upp húsnæði. Þær eiga að borga tjónið af heimsverð-
bólgunni. Auk þeirra eiga lítil og meðalstór fyrirtæki 
að leggja af mörkum. Bönkunum sem sýna tugmillj-
arðahagnað í hálfsársuppgjörum er ekki ætlað að axla 
neinar byrðar. Eru samt í ríkiseigu að verulegu leyti.

Fjölskyldur finna fyrir þessari ákvörðun stjórnvalda 
með því að þurfa að greiða tugi þúsunda aukalega á 
mánuði í afborganir af húsnæðislánum. 100 þúsund 
krónur kalla á ríflega 160 þúsund króna aukatekjur 
fyrir skatt. Hvaðan eiga þær að töfra fram þetta við-
bótarfé?

Í Bretlandi og Þýskalandi áforma stjórnvöld að mæta 
fjölskyldum vegna hækkandi kyndingarkostnaðar. Þar 
telja stjórnvöld forgangsatriði að verja heimili landsins. 
Barnafjölskyldur hér verða fyrir bylmingshöggi vegna 
húsnæðislána. Ráðamenn segja að greina þurfi stöðuna 
eins og vandinn komi þeim naumast við. Engum 
áformum er lýst um aðgerðir til að verja heimilin. Skila-
boðin: Er ekki bara best að hafa þetta svona?

Seðlabankinn hefur ekki skýrt af hverju vextir 
hér þurfi að fara langt fram úr því sem gerist meðal 
nágrannaþjóða sem glíma við sömu heimsverðbólgu. 
Hvaða séríslenskar aðstæður kalla á þessar harkalegu 
aðgerðir?

Ríkisfjármálin gegna hlutverki við að halda aftur 
af verðbólgu og mega ekki áfram vera lausbeisluð. 
Viðurkenna verður skaðvæni húsnæðisliðarins sem 
sýnir ýkta mynd af verðbólgunni miðað við það sem 
almennar verðbreytingar gefa tilefni til og fellir þannig 
þyngri byrðar en ella á heimilin. Húsnæðisliðurinn á 
sér enga samsvörun í nágrannalöndum og ætti að víkja.

Stjórnvöld bera ábyrgð á að fjölskyldur sæta þung-
vopnuðum árásum í krafti vaxtaokurs og húsnæðis-
liðar. Þetta hafa reynst sem stórvirkar vinnuvélar við að 
flytja fé frá fólki til fjármálastofnana. Ætla stjórnvöld 
að sitja hjá í stað þess að verja heimilin? n

Barnafjölskyldum ógnað

Ólafur Ísleifsson 
hagfræðingur og 
fv. alþingismaður

Nýr veruleiki blasir við í Bretlandi. 
Drottning sem hefur verið þjóð-
höfðingi landsins í rúm 70 ár 
er látin. Þegar Elísabet fæddist 
var alls ekki talið líklegt að hún 

myndi erfa krúnuna. Eldri bróðir föður Elísa-
betar, Játvarður prins, var krúnuerfinginn en 
hann afsalaði sér konungdómi árið 1936 til þess 
að giftast fráskilinni bandarískri konu, Wallis 
Simpson. Ekki kom til greina að Játvarður VIII. 
fengi að kvænast Wallis vegna fortíðar hennar.

En tímarnir breytast sem betur fer. Nýi kóng-
urinn Karl III. hefur verið giftur fráskilinni, 
tveggja barna móður í 17 ár. Hún verður nú 
drottning við hlið hans. Vilhjálmur krónprins 
er kvæntur konu sem ekki er af aðalsættum svo 
vígin falla hvert af öðru. Harry bróðir Vilhjálms 
er líka kvæntur fráskilinni konu, af blönduðum 
kynþætti. Svo breska konungsveldið er á fleygi-
ferð inn í nútímann.

Sumir segja konungsveldi algera tíma-
skekkju. Það að menn séu fæddir til að gegna 
æðstu stöðum þjóðar sinnar gangi gegn öllum 
lýðræðislegum þankagangi. Aðrir telja kon-
ungsfjölskyldur ómissandi sameiningartákn 
í fallvaltri veröld. Þær þjappi þjóðinni saman, 
geti verið mikilvægar fyrirmyndir með því að 
sýna gott fordæmi og séu þjóðinni ómetan-
legur stuðningur þegar erfiðleikar steðja að eða 
á sorgarstundum.

Elísabet II. fær góð eftirmæli. Hún er nánast 
eins og goðsögn. Hún var greinilega afskaplega 
skyldurækin, réttsýn og hlífði í engu sjálfri sér til 
að gegna þjóðhöfðingjahlutverkinu eins vel og 
henni var kostur.

Einkunnarorð Elísabetar voru að bera sig vel, 
sama hvað á bjátaði. „Never complain, never 
explain.“ Það fylgdi nefnilega mikil dulúð 
valdatíð Elísabetar, hinir konungbornu héldu 
almenningi í hæfilegri fjarlægð og það var harð-
bannað bera einkalíf sitt eða tilfinningar á torg.

Þetta hefur líka breyst með nýjum kynslóð-
um innan konungsfjölskyldunnar. Það mátti 
berlega sjá þegar bræðurnir og prinsarnir Vil-
hjálmur og Harry og eiginkonur þeirra ræddu 
við fólk sem hafði safnast saman við Windsor-
kastala á laugardaginn. Þau spjölluðu óþving-
að við fólk, kysstu og föðmuðu, létu blíðlega 
að börnum og klöppuðu hundum. Almenn-
ingi virðist líka þessi framkoma afar vel, en 
nú er að sjá hvort það sem hingað til hefur 
verið nauðsynlegt, að halda fólki í ákveðinni 
fjarlægð og viðhalda dulúðinni, muni skaða 
samband þjóðhöfðingja og þegna, eða hvort 
það styrkir ekki bara tengslin að fá að sjá að 
hinir konunglegu eru bara mannlegar verur 
með tilfinningar eins og við hin. n

Kóngar og við hin

benediktboas@frettabladid.is

Pappírsmötuneyti borgarinnar
Tæp tvö ár eru frá því borgarstjórn 
Reykjavíkur samþykkti að verja 
heilum 10 milljörðum í stafræna 
umbreytingu á þriggja ára tíma-
bili. Það var því ansi merkilegt að 
lesa það sem Sjálfstæðisflokkurinn 
benti á á síðasta borgarráðsfundi. 
Að þessi rándýra skráning virkaði 
ekki einu sinni innanhúss. Í mötu-
neytum borgarinnar virkar nefni-
lega ekkert sem kallast stafrænt 
og þarf starfsfólk borgarinnar, 
sem telur einhver þúsund, að skrá 
sig með penna og blaði, eitthvað 
sem 10 milljarða króna stafræn 
umbylting ætti að geta ráðið við.

Biðraðir starfsmanna
Bendir Sjálfstæðisflokkurinn á 
að umræddur búnaður hafi ekki 
virkað í mörg ár og þarf starfsfólk 
borgarinnar að slá kennitölur sínar 
inn með handvirkum hætti er það 
fær sér máltíð. Jafnvel skrifa þessar 
upplýsingar á pappír, sem liggur 
frammi. Það þarf síðan væntanlega 
að koma því í stafrænt form sem 
tekur tíma. Lagði flokkurinn fram 
tillögu til að flýta fyrir afgreiðslu í 
mötuneytunum þar sem núverandi 
fyrirkomulag leiði til tafa og bið-
raðamyndunar. „Úrbætur varðandi 
þetta einfalda atriði myndu einnig 
eflaust auka trúverðugleika Reykja-
víkurborgar gagnvart starfsfólki 
sínu,“ sagði í tillögu flokksins. 
Flokkur fólksins benti á að ekkert 
stafrænt hefði gerst í leikskóla-
málum í mörg ár. n
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Ef viðskipti Kópavogsbæjar við 
fjárfestafyrirtækið Árkór ehf. eru 
skoðuð vakna spurningar um 
hverjum bæjaryfirvöld í Kópavogi 
þjóna. Mánaðarlegar greiðslur úr 
bæjarsjóði Kópavogs nema nú um 
6,7 m.kr. til nefnds fyrirtækis fyrir 
afnot hluta þess húsnæðis sem áður 
var í eigu bæjarbúa; húsnæði sem 
var selt í miklum flýti fyrir bæjar-

stjórnarkosningarnar vorið 2018. 
Þá nemur afsláttur sem bæjarfélagið 
veitir sama fyrirtæki á fasteigna-
gjöldum á húseigninni Fannborg 2, 
gamla félagsheimilinu okkar Kópa-
vogsbúa, um 6 m.kr. á ári. Árlega 
gerir þetta tæplega 90 milljóna 
króna millifærslu á fjármunum úr 
sameiginlegum sjóði bæjarbúa yfir 
til fyrirtækisins Árkórs ehf. fyrir 
afnot af húsnæði sem áður var í eigu 
bæjarfélagsins.

Þetta sama fyrirtæki (stofnað í 
mars 2018 og er án reynslu í bygg-
inga- eða fasteignaviðskiptum) hefur 
fengið nokkuð frjálsar hendur um 
gerð deiliskipulags á svæðinu sem 
fasteignirnar sem félagið keypti af 
bænum eru staðsettar á. Það deili-
skipulag hefur verið tilefni víðtækrar 
og alvarlegrar deilu og valdið mikl-
um sársauka og angist íbúa á svæð-
inu. Það er því eðlilegt að spurt sé: 
hverjum þjóna bæjaryfirvöld í Kópa-
vogi? Íbúum eða fjárfestum sem vilja 
ávaxta sitt pund með fasteignavið-
skiptum í hjarta bæjarfélagsins?

Fannborg 6 –  
undarleg viðskipti
Um leið og Kópavogsbær gerði 

samninginn við Árkór ehf. 10 mín-
útum fyrir kosningar í maí 2018 
samdi bærinn um leigu á Fannborg 
6 (óbreytt starfsemi!) á 3 milljónir á 
mánuði í 5 ár. Sú upphæð var verð-
tryggð og nemur nú 3,7 milljónum 
og fer hækkandi í verðbólgu. Árkór 
reiddi fram 303 milljónir fyrir eign-
ina og hefur fram til þessa fengið 200 
milljónir króna úr bæjarsjóði sem 
leigugreiðslu. Með sama framhaldi 
tekur það Árkór ehf. 8 ár að borga 
eignina upp að fullu með þeim leigu-
greiðslum sem koma úr bæjarsjóðn-
um sem seldi fyrirtækinu eignina. 
Allt viðhald á eigninni er á kostnað 
Kópavogsbæjar. Kunnáttumenn um 
slíka samninga hafa upplýst okkur 
að þeir þekki engin slík fordæmi.

Fannborg 2 –  
„fokhelt“ kennsluhúsnæði og 
athvarf fyrir fötluð börn
Hið söguríka félagsheimili Kópa-
vogsbúa að Fannborg 2 var af bæjar-
yfirvöldum fært á „fokheldisstig“ 
í júní 2019 og þar með lækkuðu 
útgjöld Árkórs ehf. til bæjarsjóðs 
um 6 m.kr. á ári. Byggingin var þó 
ekki í verra ástandi en svo að útleiga 
eignarinnar hélt áfram. Núverandi 

leigjandi er sá sami Kópavogsbær 
sem taldi húsnæðið vera á „fokheld-
isstigi“. Húsnæðið var leigt af Kópa-
vogsbæ fyrir kennslu (Kársnesskóli 
og Kópavogsskóli) en er nú nýtt sem 
athvarf fyrir fötluð börn. Úr bæjar-
sjóði eru mánaðarlega yfirfærðar 
um 3 milljónir króna til Árkórs ehf. 
fyrir að nýta hið fokhelda „félags-
heimili“. Þá eru ótaldar leigutekjur 
Árkórs af samningum við aðra eins 
og verkfræðistofu sem þarna var og 
kvittaði upp á gögn varðandi sama 
deiliskipulag og Árkór hafði verið 
afhent samhliða sölu eignanna. Þá 
má geta þess að hluti sjónvarpsþátt-
araðarinnar „Verbúðin“ var tekinn 
upp í þessu húsnæði og Árkór hafði 
væntanlega af því tekjur líka.

Fannborg 4 –  
farið á skjön við lög og reglur
Fjölmiðlar hafa gert raunum íbúa 
í Fannborg 4 nokkur skil. Þar var 
opnað áfangaheimili fyrir fólk í 
vímuefnavanda án þess að hús-
næðið stæðist kröfur um eldvarnir. 
Bæjaryfirvöld fóru ekki að ráðum 
starfsmanna um grenndarkynn-
ingu áður en heimild til starfsem-
innar var veitt. 

Ekki liggur fyrir hve miklar 
leigutekjur Árkór hlaut fyrir þá nýt-
ingu hússins. Hitt er víst að aðkoma 
bæjaryfirvalda að málinu var þeim 
ekki til sóma og olli ómældum 
áhyggjum hjá íbúum.

Meirihluti bæjarstjórnar hefur 
eftir bæjarstjórnarkosningarnar sl. 
vor að stórum hluta verið skipaður 
nýju fólki. Nýir vendir sópa best, 
segir máltækið. Það er nauðsynlegt 
að rannsaka sölu á eignum bæjar-
ins að Fannborg 2, 4 og 6 og hvern-
ig bæjarfélagið hefur staðið að 
samningum við Árkór ehf. Örugg-
lega má af því draga dýran lærdóm. 
Hugsanlega leiðir sú rannsókn til 
þess að sækja má bætur til þeirra 
sem bera ábyrgð á því hve illa hefur 
verið farið með fé í sameiginlegum 
sjóði bæjarbúa í framangreindum 
viðskiptum. n

Bæjarsjóður blæðir, fjárfestir græðir

Hákon  
Gunnarsson 

Tryggvi  
Felixsson 
Höfundar eru 
Kópavogsbúar til 
áratuga og þykir 
vænt um bæinn 
sinn

Það er því eðlilegt 
að spurt sé: hverjum 
þjóna bæjaryfirvöld í 

Kópavogi?

Það hefur verið rólegt yfir sviði 
íslenzkra stjórnmálamanna síðustu 
misseri. Reyndar hafa allmargir nýir 
þingmenn komið inn, en forystu-
menn eru mikið þeir sömu. Sama 
gamla tóbakið.

En nú er komin hreyfing á málin 
hjá Samfylkingunni, þar sem núver-
andi formaður dregur sig til baka 
og Kristrún Frostadóttir, nýr þing-
maður flokksins, frá í fyrra, býður 
sig fram til formanns. Námsferill til 
2016, svo mest störf í fjármálafyrir-
tæki og banka fram til 2021. Ansi 
djörf og brött fjallganga það. Flýtileið 
upp á toppinn.

„Enginn verður óbarinn biskup“ 
hefur þótt gott máltæki, sannleiks-
korn, en greinilega ekki efst á blaði 
hjá formannskandídatinum. Hér 
erum við að ræða um reynslu, lær-
dóm af mistökum, lífsins skóla, til að 
öðlast þroska og skilning til að taka 
að okkur stærri verkefni og ráða við 

þau. Á sjónum kallast það að menn 
sjóist. Þar dugar stýrimannsprófið 
eitt ekki. Ég hef nú þegar skrifað 
grein um málið undir fyrirsögninni 
„Er lausnarinn fundinn?“.

Setti ég þar fram efasemdir um, að 
reynsla kandídatsins dygði, að hún 
væri nógu sjóuð, þrátt fyrir glæsi-
lega skólagöngu, flottan bankaferil 
og hrífandi framgöngu, svo og um 
helztu stefnumál hennar: Bætt heil-
brigðiskerfi, sókn í húsnæðismálum, 
úrbætur samgöngukerfisins; allt 
góð mál og gegn, sem reyndar allir 
flokkar eru með, en um leið stórfelld 
útgjaldamál, og þyrftu lausnarhug-
myndir að fylgja. Ekki væri nóg að 
hafa markmið, heldur líka brýnt, að 
leiðin að því fylgdi.

Eftir viðtal á Dagmálum taldi 
Moggi, að kandídatinn vildi fjár-
magna þessa málaf lokka með 
auknum sköttum á miðstéttina. 
Sjálf sagði hún þetta misskilning, 
en augljóst er þó, að þessi stefnumál 
verða ekki fjármögnuð, nema með 
auknum sköttum, og minnir það á, 
að Samfylkingin tók upp nýjan stór-
eignaskatt á stefnuskrá sína, sem 
hefði bitnað á um 5.000 skattgreið-
endum, fyrir síðustu kosningar, og 
er ekki ósennilegt, að sú skattahug-
mynd hafi einmitt komið frá for-
mannskandídatinum.

Sú hugsun læðist því að manni, 
að hér kunni ný skattadrottning að 
vera að stíga inn á sviðið, þar sem 
færa skal til tekjur og eignir í stórum 
stíl, milli manna og fyrirtækja, með 
handafli.

Ekki uppbyggilegt það, og spurn-
ing, hverjir aðrir áhrifaf lokkar 
styddu mögulega skattahækkana-
herferð. Ekki ólíklegt, að Samfylk-
ingin myndi einangra sig með slíkri 
„realpólitík“, útiloka sig frá stjórnar-
þátttöku. Ekki færi þá formanns-
kandídatinn vel af stað, hvorki fyrir 
sig né flokkinn.

Um skattamál: Bezt er að skatt-
leggja tekjur, því með tekjum má 
greiða skattinn. Ef hlutfall skattsins 
er of hátt, fer skatttaka að draga úr 
framkvæmdavilja og getu til fram-
sóknar og verðmætasköpunar. Þá 
minnkar skatturinn af sjálfu sér, 
þrátt fyrir hærri prósentu, og umsvif 
og atvinnusköpun dragast saman.

Neyzluskattur, virðisaukaskattur, 
er líka viðtekin leið, en hann borga 
menn við kaup og neyzlu. Þeim 
skattgreiðslum stýra menn því 
nokkuð sjálfir. Þar ætti þó að undan-
þiggja nauðsynjavörur, sérstaklega 
matvörur.

Heimskulegasti skatturinn er 
eignaskattur. Menn eignast mest 
eignir með peningum, sem þá þegar 

hafa verið skattlagðir. Að skattleggja 
svo líka eignina, er því tvísköttun. 
Það sem verra er við eignaskatt er þó 
það, að menn borga ekki skatta með 
eignum, bara með reiðufé, og getur 
eignaskattstaka því neytt skatt-
skylda í nauðungarsölu eigna, til að 
borga skattinn. Ekki falleg áferð á 
því.

Eina góða leiðin til að tryggja 
betra heilbrigðiskerfi, sókn í hús-
næðismálum og samgöngubætur, 
er, annars vegar, niðurfærsla ann-
arra útgjalda og, hins vegar, aukin 
verðmætasköpun. Þannig myndast 
umframfé, nýtt laust fé, sem nýta má 
til styrkingar innviða og aukinnar 
velferðar, án hækkaðrar skattapró-
sentu eða nýrra skatta.

Þýðingarmesta skrefið í slíkri veg-
ferð er innganga í ESB og upptaka 

evru. Með henni myndi sparast/
myndast gífurlegt fé með margvís-
legum hætti: 
1.   Vextir af lánum myndu stórlækka 

og stórbæta afkomu einstaklinga 
og fyrirtækja. 

2.  Erlendir fjárfestar, sem hafna 
krónuhagkerfinu, myndu koma 
inn og stórefla íslenzkt atvinnulíf. 

3.   Alþjóðafyrirtæki myndu koma 
hér inn í verzlun, bankastarfsemi 
og alls kyns þjónustu, stórauka 
samkeppni og knýja niður verð-
lag og kostnað, langleiðina niður á 
verðlagsstig meginlandsins.
Með þessu fengju fyrirtækin í 

landinu aukinn fjárhagslegan kraft, 
sem myndi tryggja þeim bætta 
afkomu og gefa þeim afl til að skapa 
fleiri og betur launuð störf og aukin 
verðmæti; rífa upp landsframleiðslu 
til aukinnar velferðar landsmanna.

Í ljósi þessa, er með ólíkindum, 
að formannskandídatinn skuli ekki 
taka ESB-aðild og upptöku evru með, 
sem sitt helzta stefnumál, þó að 
framkvæmd þess taki tíma, eins og 
flest stórmál gera, og verður líka að 
líta til þess, að við skoðanakönnun 
nú í sumar reyndust 94% þeirra Sam-
fylkingarmanna, sem afstöðu tóku, 
og 58% landsmanna, hlynnt ESB-
aðild.

Má lítilsvirða það? n

Kristrún, ESB og evran eru leiðin, ekki aukin skattheimta

Ole Anton  
Bieltvedt 
samfélagsrýnir og 
dýraverndunar-
sinni

Þýðingarmesta skrefið 
í slíkri vegferð er inn-

ganga í ESB og upptaka 
evru. 

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Arnar Magnússon, markaðsfulltrúi
Sími: 550 5652 / arnarm@frettabladid.is

Upplýsingatækni
Föstudaginn 23. september kemur út sérblaðið

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

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

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 565 5892
Komum til aðstandenda og ræðum skipulag sé þess óskað

Sverrir Einarsson
S: 896 8242

Jón G. Bjarnason
S: 793 4455Jóhanna Eiríksdóttir

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.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 
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Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi, 

Guðjón Hallur Hallsson

lést á Landspítala 31. ágúst. Útför hefur  
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Hallur Guðjónsson 
Þórunn Guðjónsdóttir

Ragnheiður Ásta Þorvarðardóttir 
Margrét Petrína Hallsdóttir
Hlynur Kristinn Rúnarsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Svanhvít Hannesdóttir
Hringbraut 50, Reykjavík,

sem lést miðvikudaginn 10. ágúst 
síðastliðinn, var jarðsungin í kyrrþey 

þann 25. ágúst. Aðstandendur vilja þakka starfsfólki 
hjúkrunarheimilisins Grundar fyrir einstaka hlýju í hennar 

garð og frábæra umönnun.

Rúnar Guðmundsson Sigrún Lilja Jónasdóttir
Guðríður B. Guðmundsdóttir Þorvaldur Aðalsteinsson
Stefán Árni Guðmundsson Hugrún Aðalsteinsdóttir
Hannes S. Guðmundsson 
Hilma Lind Guðmundsdóttir Jónas Þorgeir Jónasson
Sólveig Dögg Guðmundsdóttir 
Vilborg Helgadóttir Sverrir Helgi Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Edda Proppé Þórðardóttir
frá Þingeyri,

lést 4. september. 
Útförin fer fram frá Árbæjarkirkju 

miðvikudaginn 21. september kl. 13.

Ýlfa Proppé Einarsdóttir Steinþór V. Tómasson
Sigríður Edda Steinþórsdóttir Hákon Barðason

Glódís Ýlfa og Móey Líf

Elskulegur faðir okkar,
 Jakob Guðnason

Frumskógum 12, Hveragerði,         
lést 24. ágúst.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 
ósk hins látna. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á að styrkja Geðhjálp.  
Takk fyrir veittan stuðning og hlýju.

Guðný, Ásta, Hanna, Anja og fjölskyldur.

Edda Björgvins er sjötug í dag 
og með nóg á prjónunum. Eftir 
frumsýningu á söngleik í vik
unni tekur við sjónvarpssería, 
sálgæslu nám og helst mörg partí.

arnartomas@frettabladid.is

„Það sem gerir þetta að svo miklum 
stemningsdegi er að ég er ekki bara að 
koma beint úr skólanum til að hoppa á 
rennsli í Þjóðleikhúsinu heldur er ég full 
tilhlökkunar að fara beint í að taka upp 
ótrúlega skemmtilega sjónvarpsseríu 
líka,“ segir leikkonan Edda Björgvins
dóttir sem fagnar sjötugsafmæli sínu í 
dag. „Þú ert eiginlega að tala við tuttugu 
og átta ára gamla konu í blóma lífsins!“

Edda hefur mikla ástríðu fyrir að bæta 
sífellt við sig meiri þekkingu og skráði 
sig nýlega í háskólanám í sálgæslu.

„Fyrir örfáum árum tók ég diplóma
nám í jákvæðri sálfræði og þá var sál
gæslunámið að taka á sig svipaða mynd. 
Þá er nú ótalið mastersnám í menning
arstjórnun og margt, margt fleira – auð
vitað allt samhliða hundrað og áttatíu 
prósenta vinnu,“ segir hún og hlær. „Þess 
vegna veit ég ekki hvað það er að vera 
deginum eldri en tuttugu og átta ára – 
ég bara veit ekki hvað það er!“

Krónísk grátbólga
Á föstudaginn stígur Edda á stokk í Þjóð
leikhúsinu á frumsýningu sænska söng
leiksins Sem á himni sem slegið hefur í 
gegn á hinum Norðurlöndunum og 
víðar. Þar er sagt frá ungum dreng sem er 
hrakinn úr þorpi sínu en verður heims
frægur tónlistarmaður. Hann snýr síðar 
aftur í þorpið þar sem enginn tengir eða 
þekkir hann og hann dregst inn í kór
starfið á svæðinu og alls konar drama 
því fylgjandi.

„Sýningin er svo undurfalleg að 
maður er búinn að vera grátbólginn 
allt æfingatímabilið,“ segir Edda. „Þetta 
er allur tilfinningaskalinn og tónlistin 
borast svo í hjartað á manni að ég man 
satt best að segja ekki hvernig það er að 
líta í spegil án þess að vera eins og fíla
maðurinn eftir æfingar. Sagan er ofsa
lega ljúf en líka sorgleg og það er tekið 
á svo mörgu fallegu og ljótu sem getur 
komið upp á í lífi einnar manneskju.“

Edda segir að galdurinn að baki leik
sýningunni felist að miklu leyti í leik
stjóranum, Unni Ösp Stefánsdóttur.

„Ég hef aldrei kynnst öðrum eins snill
ingi í að bora endalaust í tilfinningarnar 
þangað til að hún finnur djúpa, einlæga 
hjartsláttinn sem skiptir öllu máli,“ segir 
Edda.

Börnin með í vinnuna
Þrátt fyrir að vera jafn önnum kafin og 
hún er hefur Edda þó einhver afmælis
plön á prjónunum.

„Ég ætla að reyna að grípa þau börn 
sem ég næ í og fara með þau í kaffi en 
svo tek ég þau bara með í vinnuna! Þau 
neyðast sem sagt til að koma með mér á 
fyrsta rennsli sýningarinnar sem er með 
áhorfendum til að knúsa mig almenni
lega,“ hlær Edda. „Ég fékk sérstakt leyfi 
til að taka þau með eins og er gert á 
taktubarniðmeðívinnunadeginum.“

Síðar meir mun svo gefast svigrúm 
fyrir frekari herlegheit.

„Þá ætlum við að kíkja til útlanda og 
halda partí – helst mörg partí! Það er allt 
á döfinni en eins og í Covid þá er maður 
að halda upp á stórafmælin eða útskrift
irnar næstu tvö þrjú árin.“ n

Eiginlega tuttugu og átta ára
Edda sinnir sálgæslunáminu til hliðar við hundrað og áttatíu prósenta vinnu.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ég ætla að reyna að grípa 
þau börn sem ég næ í og 
fara með þau í kaffi en svo 
tek ég þau bara með í 
vinnuna.

1731 Mesti mannfjöldi í 200 ár, eða um 600 manns, er 
samankominn á Þingvöllum þegar æðstu emb-
ættismenn landsins sverja Kristjáni konungi 6. 
hollustueiða.

1894 Frídagur verslunarmanna er haldinn hátíðlegur í 
fyrsta sinn í Reykjavík, en var síðar færður fram í 
ágústbyrjun.

1934 Rotaryklúbbur Reykjavíkur, sá fyrsti hér á landi, er 
stofnaður.

1980 Rokk gegn her, tónleikar Samtaka herstöðvaand-
stæðinga, eru haldnir í Laugardalshöll.

1982 Grace Kelly, leikkona og furstafrú í Mónakó, fær 
heilablóðfall undir stýri í fjallshlíð og lætur lífið í 
framhaldi af því. Hún var á 53. aldursári.

1992 Guðrún Helgadóttir hlýtur Norrænu barnabóka-
verðlaunin fyrir bók sína Undan illgresinu.

2002 Íslenska kvikmyndin Hafið er frumsýnd.

Merkisatburðir
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Svakalega sögusmiðjan er 
skapandi klúbbur á vegum Borgar-
bókasafnsins sem hefur göngu sína 
í dag, þriðjudaginn 13. septem-
ber. Klúbburinn er fyrir krakka á 
aldrinum 9-12 ára sem vilja skrifa 
og/eða teikna og búa til sögur. 
Sögusmiðjan fer fram í Borgar-
bókasafninu Grófinni annan 
hvern þriðjudag frá klukkan 
15.30-17 og er fyrsti hittingur í dag. 
Sami klúbbur verður svo í boði 
í Borgarbókasafninu Spönginni 
á fimmtudögum á sama tíma en 
fyrsti tíminn er 20. september.

Tilgangur smiðjunnar er fyrst 
og fremst að þátttakendur njóti 
þess að skapa og læri um leið fjöl-
breyttar leiðir til að semja sögur. 
Í Svakalegu sögusmiðjunni læra 
krakkar að fá hugmyndir og setja 
þær niður á blað. Þau læra einnig 
að segja fyndnar og spennandi 
sögur með orðum og myndum.

Fjölhæfir leiðbeinendur
Leiðbeinendur eru Eva Rún Þor-
geirsdóttir og Blær Guðmunds-
dóttir. Eva Rún er rithöfundur 
og skrifar bækur og handrit að 
sjónvarpsefni fyrir krakka. Blær er 
teiknari, barnabókahöfundur og 
grafískur hönnuður.

Ókeypis er í smiðjuna og 
skráning fer fram á vef Borgar-
bókasafnsins undir viðburðir.

Nánar á borgarbokasafn.is. n

Klúbbur fyrir 
skapandi krakka

Blær Guðmundsdóttir (t.v.) og Eva 
Rún Þorgeirsdóttir stýra Svakalegu 
sögusmiðjunni.  AÐSEND/BLÆR G

Marta María er 26 ára og tók við starfi skólastjóra Hússtjórnarskólans í vor. Í haust ætlar hún að bjóða upp á opin kvöldnámskeið í skólanum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eins og stödd í Downton Abbey
Marta María Arnarsdóttir kann á því tökin að halda myndarlegt heimili. Hún er skóla-
stjóri Hússtjórnarskóla Reykjavíkur og segir skemmtilegasta húsverkið að vaska upp. 2

mailto:starri@frettabladid.is


„Ég er heilmikil húsfreyja í mér 
og þykir fátt skemmtilegra en að 
skella í almennilegt kökuboð eða 
matarboð, leggja nýstraujaðan 
dúk á borð, nota fínt bollastell og 
njóta góðrar stundar með mínum 
nánustu. Eins og við kennum í 
Hússtjórnarskólanum er sniðugt 
að þrífa heimilið vikulega, til 
dæmis á fimmtudögum svo allt 
sé hreint og fínt fyrir helgina. Ég 
reyni að halda í það fyrirkomulag 
heima hjá mér líka,“ segir Marta 
María Arnarsdóttir, ný skólastýra 
Hússtjórnarskóla Reykjavíkur.

Hún segist ósköp venjuleg 
stelpa, fædd og uppalin í Smá
íbúðahverfinu.

„Mér þykir mjög vænt um 
Reykjavík og vil helst hvergi 
annars staðar búa og starfa. Ég 
nýti þó hverja afsökun til að fara 
í ferðalög, bæði erlendis og hér 
heima, og þá helst með hundinum 
mínum, henni Línu,“ segir Marta 
María, einmitt nýlent heima eftir 
frábæra afmælisferð til kóngsins 
Kaupmannahafnar um helgina, 
en þar fagnaði hún 26 ára afmæli 
sínu.

Fegursta stofustássið
Heimili Mörtu Maríu er hlýlegt 
og skandinavískt, með mikið af 
ljósum, brúnleitum og bláum 
tónum.

„Ég er þó ekki eins og margir 
Íslendingar, að verða að eignast 
sömu hlutina og næsti maður. Ef 
ég sé að einhver hlutur eða hús
gagn er komið inn á annað hvert 
íslenskt heimili, þá langar mig alls 
ekki í það,“ segir Marta María sem 
nú er á höttunum eftir fallegum, 
ljósleitum hornsófa í kremuðum 
lit til að fullkomna heimilið.

„Eftirlætis mublurnar mínar 
heima eru tveir trékistlar frá 
langalangömmu minni og nöfnu, 
Mörtu Maríu, sem mér þykir 
ósköp vænt um. Annar þeirra er 
stór og stendur inni í svefnher
bergi, líklega um metri að lengd; 
hinn er minni, um 30 sentimetrar 
að lengd. Í þeim er mikil saga 
og svo skrifaði langalangamma 
mín nafnið sitt á kistlana sem 
gerir þá enn dýrmætari fyrir 
mér. Annars þykir mér líka mjög 
vænt um hljóðfærin mín; fiðluna 
og píanóið sem eru hin fegurstu 
stofustáss.“

Uppáhaldsstaður Mörtu Maríu 
heima segir hún að sé líklega þar 
sem hundurinn Lína er oftast.

„Það er ekkert betra en að 
hreinlega f leygja sér í knús til 
Línu í bælinu hennar,“ segir hún 
og hlær.

Alveg hreint dásamlegt
Skólastýran í Hússtjórnarskól
anum er mjög dugleg að bjóða 
heim í mat og kaffiboð.

„Ég hugsa að ég eldi oftast 
tandoorikjúkling sem ég ber 
fram með hrísgrjónum, heima
gerðu naanbrauði og tómötum. 
Fjölskylda og vinir gera stundum 
grín að mér því það heyrir til 
undantekninga ef ég baka eitt
hvað sem er ekki með súkkulaði 
í. Ég er dugleg að baka alls konar 
kræsingar, fæ nefnilega sjaldan 
löngun í nammi eða snakk, en 
baka oft þegar ég vil gera vel við 
mig. Ætli hefðbundna súkkulaði
kaka ömmu minnar sé þar ekki 
efst á lista, eða lúxusfléttan eða 
browniesúkkulaðikakan,“ veltir 
Marta María fyrir sér.

Heimilislegasta upplifunin 
heima finnst henni vera eftir vel 
heppnaðan gestagang.

„Mér finnst of boðslega notalegt 
þegar gestir eru til dæmis nýfarnir 
eftir gott matarboð, þar sem hefur 
verið mikið hlegið og skrafað, 
maður er nýbúinn að ganga frá 
öllu í eldhúsinu, kertaljós eru enn 

kveikt hér og hvar á heimilinu, og 
maður sest niður með prjónana í 
sófanum yfir einhverri línulegri 
dagskrá á RÚV. Það er alveg hreint 
dásamlegt.“

Heima er best
Af húsverkum þykir Mörtu Maríu 
skemmtilegast að vaska upp, því 
það sé svo róandi.

„Mér þykir reyndar mun 
skemmtilegra að þrífa en að taka 
til. Ég veit ekki hvers vegna en ef 
það hefur safnast of mikið dót á 
vitlausum stöðum virðist allt svo 
óyfirstíganlegt. Þannig er því veru
lega sniðugt að ganga alltaf frá öllu 
jafnóðum og hef ég reynt að temja 
mér það. Það er einnig eitthvað 
sem við kennum í Húsó,“ segir 
Marta María.

Nýjustu innkaupin til heimilis
ins voru skenkur úr Húsgagnahöll
inni sem hún ætlar að hafa undir 
sjónvarpinu.

„Hann er í frekar gamaldags 
og hlýlegum stíl og ég er veru
lega skotin í honum. Annars eru 
inniskórnir mínir sá hlutur sem er 
mest ómissandi heima. Ég get ekki 
verið án Birkenstockinniskónna 
minna, hvorki heima hjá mér né 
í vinnunni. Mér verður fljótt illt 
í fótunum ef ég er án þeirra, sér
staklega ef ég stend í eldhúsinu í 
einhvern tíma. Ég er með sitt parið 
hvort heima og í vinnunni, sem er 
mjög þægilegt.“

Það besta við heimilishaldið á 
haustin segir Marta María vera allt 
sem tengist berjum.

„Að kíkja í berjamó og sulta, og 
skella í rifsberjakökuna hennar 
mömmu. Heima er best og heima 
á að vera griðastaður, þar sem 
maður getur teygt úr sér án alls 
áreitis. Öruggur staður þar sem 
maður getur slakað á.“

Ekki lengur óyfirstíganlegt
Eftir stúdentspróf lauk Marta 
María námi við Hússtjórnarskóla 
Reykjavíkur. Hún segir dýrmæt
asta veganestið úr náminu vera 
sjálfstæði.

„Mér þótti dýrmætt að verða 
sjálfstæð í alls kyns handavinnu og 
matreiðslu, sem eru einmitt mín 
helstu áhugamál. Það var gaman 
að finna að maður náði tökum á 
svo mörgum atriðum á stuttum 
tíma. Núna er ekki lengur óyfir
stíganlegt að lesa prjónauppskrift, 
sauma sér skyrtu, skella í matar
boð eða lesa úr innihaldslýsingu 
á matvörum,“ segir hún, sæl í sínu 
nýja starfi sem skólastjóri.

„Ég er mjög heppin með sam
starfsfólk og nemendur sem hafa 
tekið mér opnum og hlýjum 
örmum. Starfið er mjög fjölbreytt 
og enginn dagur eins. Verkefna
listinn styttist aldrei, sama hversu 
mikið maður vinnur í honum – en 
það er líka akkúrat þannig sem ég 
vil hafa vinnuna mína – að hafa 
nóg fyrir stafni,“ segir Marta María 
sem ber mikla virðingu fyrir Hús
stjórnarskólanum og því sem hann 
stendur fyrir.

„Það býr gífurleg þekking í 
kennurum skólans, sem er afar 
dýrmætt. Ég ætla ekki að ráðast í 
neinar stórvægilegar breytingar. 
Ég vonast til að tengja námið enn 
betur við nútímann svo það sé sem 
hagnýtast fyrir nemendur í því 
nútímasamfélagi sem við lifum í. 
Ég hef einnig mikinn áhuga á að 
opna dyr skólans fyrir fleira fólki 
en einungis nemendum skólans. 
Það gerum við til dæmis með því 
að bjóða upp á alls kyns kvöld
námskeið sem eru opin öllum og í 
vetur verða til að mynda námskeið 
í útsaumi, matreiðslu, prjóni og 
hekli,“ upplýsir Marta María.

Ferlega notaleg morguniðja
Á haustönn stunda nítján nem
endur nám við Hússtjórnarskól
ann, þar af einn strákur, en mest er 
hægt að taka á móti 24 nemendum 
hverju sinni.

„Það hallar klárlega á strákana 
en á síðustu árum hafa þeir verið 
um einn til þrír á hverri önn. Þeir 
eru þó farnir að sækja mun meira í 
námið en áður og við fögnum því,“ 
segir Marta María sem sjálf kennir 

ræstingu og vörufræði í skólanum.
„Ræstingin skiptist svolítið í 

tvennt. Það kenni ég annars vegar 
almenn þrif og hins vegar hagnýt 
ráð eins og hvernig eigi að strauja 
dúka í dúkabrot, strauja skyrtur, 
pressa buxur, fægja silfur, pússa 
skó og þess háttar. Nú í morgun 
vorum við einmitt að strauja 
skyrtur, sem er ferlega notaleg 
morguniðja,“ segir Marta María 
kát í glæsilegum húsakynnum 
Hússtjórnarskólans.

„Ó, já, hér á ég mér marga 
eftirlætisstaði. Hvert og eitt rými 
hefur sinn sjarma, sinn tilgang 
og sína lykt. Það er dásamlegt til 
dæmis að ganga út í vefstofu því 
þá þarf maður að labba í gegnum 
vaskahúsið og straustofuna sem 
mér finnst svo notalegt, og það 
er svo heimilisleg og góð lykt í 
þeim rýmum. Mér finnst líka 
alltaf gaman að kíkja niður í búrið 
okkar, sem er þokkalega stór 
geymsla, eða hlaupa upp og niður 
„vinnukonustigann“. Þá líður mér 
alveg eins og ég sé stödd í Down
ton Abbey. Húsið var byggt fyrir 
101 ári síðan af Jónatan Þorsteins
syni kaupmanni og hann var með 
vinnukonur. Þær fengu ekki að 
ganga um sparistigann, heldur 
eingöngu bröttu marmaratröpp
urnar, og þaðan kemur heitið á 
vinnukonustiganum. Ég á mér líka 
nokkra uppáhaldsstóla hér í Húsó, 
þar sem mér þykir gott að tylla 
mér niður með kaffibollann,“ segir 
Marta María, rétt á meðan hún 
kastar mæðinni enda í nægu að 
snúast í Hússtjórnarskólanum.

„Hér dúkka upp fjölmörg fram
kvæmdatækifæri, enda gamalt 
hús sem þarfnast umhyggju. 
Í síðustu viku lék ég til dæmis 
pípara og slóst við stíf lu í vaski 
á heimavistinni. Svo frétti ég af 
vaski og glugga sem voru eitthvað 
að andmæla núna um helgina, 
þannig að ég þarf að líta á það. 
Ef einhvern handlaginn langar í 
hobbí – þá má hinn sami endilega 
hafa samband,“ segir Marta María 
glettin. n

Marta María 
segir dýrmæt-
asta veganestið 
úr námi sínu við 
Hússtjórnar-
skólann vera 
aukið sjálf-
stæði í alls kyns 
handavinnu 
og matreiðslu, 
sem eru einmitt 
hennar helstu 
áhugamál. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir

thordisg 
@frettabladid.is

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Jón Þórisson

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.

Nú er 
ekki 

lengur 
óyfir-
stíganlegt 
að lesa 
prjóna-
uppskrift, 
sauma sér 
skyrtu, 
skella í 
matarboð 
eða lesa úr 
innihalds-
lýsingu á 
mat-
vörum.
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Sturla Pétursson
Löggiltur fasteignasali 

899 9083
sturla@valholl.is

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali 

695 8905
elin@valholl.is

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27
www.valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur fasteignasali 

895 2115
snorri@valholl.is

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri, löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356
heidar@valholl.is

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718
petur@valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali, leigumiðlari 
896 5222
ingolfur@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari 

588 4477
ritari@valholl.is

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur fasteignasali    
Lista og innanhús stílisti  
892 8778
anna@valholl.is

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur, löggiltur 
fasteignasali, skjalagerð.  
897 1339
hildur@valholl.is

Jónas H. Jónasson
Lögg. fasteignasali
Eignaskiptayfirlýsandi
842 1520
jonas@valholl.is

Húsið sem 
minnir á stuðla-
berg nefnist 
einmitt Stuðla-
borg. Íbúð 206 
er endaíbúð á 
suðvesturenda 
hússins og er 
öll hönnun og 
frágangur fyrsta 
flokks. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Miklaborg og Jórunn, lög-
giltur fasteignasali, kynna 
til sölu sérlega glæsilega 
íbúð við Hallgerðargötu 5 á 
Kirkjusandi.

Hönnun og frágangur er í sér
flokki. Hönnuðir byggingarinnar 
eru hin heimsþekkta danska arki
tektastofa Schmidt/Hammer/Las
sen og íslenska arkitektastofan VA 
arkitektar. Eignin er byggð úr afar 
vönduðum byggingarefnum og eru 
meðal annars allir gluggar úr áli og 
klæðning hússins úr lituðu áli og 
sementstrefjaplötum.

Um er að ræða íbúð 206 sem er 
141 fermetra endaíbúð á suðvest
urenda, með glæsilegu og óskertu 
sjávarútsýni. Íbúðin er einstaklega 
vel skipulögð; með forstofu/holi 
með fataskáp, rúmgóðri hjóna
svítu með gólfsíðum gluggum, 
fataherbergi og glæsilegu baðher
bergi með baðkari, sturtu og góðri 
snyrtiaðstöðu. Úr hjónasvítunni 
er útgengt á yfirbyggðar svalir til 
suðvesturs. Tvö barnaherbergi 
eru í íbúðinni og annað baðher
bergi með sturtu, góðum skápum, 
snyrtiaðstöðu og fallegri innrétt
ingu fyrir þvottavél og þurrkara.

Glæsilegt 48 fermetra alrými 
með glæsilegri eldhúsinnrétt
ingu úr hnotu, nýlegum tækjum, 
eyju og borðplötu úr kvarssteini. 
Stofur eru opnar inn í eldhús og 

þaðan útgengt á tvennar svalir, 
til vesturs og suðurs, þaðan sem 
lifandi listaverk er að horfa út úr 
alrýminu og óhindraðs sjávar
útsýnis nýtur við.

Eigninni fylgir geymsla í kjall
ara. Bílastæði fylgir með hverri 
íbúð til afnota í vönduðu bíla
stæðahúsi gegn vægu rekstrar
gjaldi þar sem auðvelt aðgengi er 
að rafhleðslustöðvum.

Húsið stendur í sannkölluðu 
miðborgarhverfi og er frábærlega 
staðsett. Útivistargildi svæðisins er 
mikið og gott aðgengi er að strand

lengjunni og Laugardalnum. Hall
gerðargata tengist gömlum og rót
grónum hverfum á Teigunum og 
Lækjunum og þaðan er stutt í alla 
verslun og þjónustu, auk nálægðar 
við Laugardalslaug, Grasagarðinn 
og fleira. n

Opið hús verður á morgun, mið-
vikudaginn 14. september, frá 
klukkan 17.30 til 18. Nánari upp-
lýsingar veitir Jórunn, löggiltur 
fasteignasali, í síma 845 8958 eða 
á netfanginu jorunn@miklaborg.is

Glæsieign með óskertri sjávarsýn

Eldhús og stofur eru í opnu og glæstu alrými þaðan sem útgengt er á tvennar 
svalir með óviðjafnanlegu útsýni yfir sæinn, jökulinn og höfuðborgina.



Kirkjusandur 1, 105 Rvk.
4Ra heRbeRgja á 4. hæð.

Glæsileg 115 fm 4ra herbergja íbúð á 4. 
hæð í lyftublokk ásamt 6,3 fm geymslu í 
kjallara, samtals 121,3 fm. 

Til viðbótar eru yfirbyggðar svalir ásamt 
stæði í bílageymslu og sér þvottahúsi fyrir 
hæðina. Parket og flísar á gólfum.

 Vandaðar innréttingar. 

Mikið útsýni og glæsileg sameiginleg lóð. 

Húsvörður til staðar. 

Verð 95 millj. 

Nánari upplýsingar gefur  
Gústaf Adolf lgf.,  
gustaf@fold.is / 895-7205.

Til leigu: Sóltún 9, 105 Rvk.
penThouSe íbúð + bílageymSla.

Stórglæsileg 215 FM þakíbúð á 7. hæð 
(efstu) í Sóltúni 9, auk bílageymslu. 

Aðeins þessi eina íbúð á hæðinni. 

Vandaðar innréttingar sem og gólfefni. 

Arinn í stofu. Stórar stofur. Eldhúsið er opið 
með fallegri ljósri viðarinnréttingu og granít 
í borðplötum. Tvö svefnherbergi og tvö 
baðherbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. 

Heitur pottur og 200 FM svalir. 

Leiguverð 450 þús á mánuði. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar 
552-1400 / fold@fold.is

njálsgata 35a, 101 Rvk.  
bóKið SKoðun.

Njálsgata 35A, bakhús. 

Fallegt, lítið einbýli á baklóð á rólegum stað 
við Njálsgötu í 101 Reykjavík. 

Hæðin er tvær stofur, eldhús, svefnherbergi 
og snyrting. Sérinngangur er í kjallara, þar er 
baðherbergi, þvottaaðstaða, herbergi o.fl. 

Húsið er skráð 66,2 FM en er stærra sem 
nemur óskráðu risi sem er manngengt að 
hluta. 

Eignin lítur vel út að utan enn þarfnast  
endurbóta inni og býður þar með upp 
á mikla möguleika í nýtingu og sem 
fjárfesting. 

Verð 57,5 millj. 

Vinsamlegast bókið skoðun.

hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is  • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Rögnvaldur Örn Jónsson
lögg.fast

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

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



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/

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.

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

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

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

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag frá kl. 17.30 – 18.00
•	 Virkilega	falleg	106,1	fermetra	3ja	herbergja	íbúð	að	meðtalinni	sér	geymslu	á	efri	hæð	í	litlu	fjölbýlishúsi	við	Þrastarás	

í	Hafnarfirði.		Sérinngangur	og	yfirbyggðar	opnanlegar	svalir.	
•	 Stórkostlegt	útsýni	er	frá	eigninni	yfir	Hafnarfjörð,	sjóinn	að	Snæfellsjökli,	upp	í	Heiðmörk	og	yfir	Reykjavík.		
•	 Verulega	aukin	lofthæð	er	í	íbúðinni.	Tvennar	svalir	eru	á	eigninni.		Fyrir	framan	inngang	í	íbúðina	eru	svalir	til	vesturs	

og	út	af	stofu	eru	yfirbyggðar	og	opnanlegar	svalir	til	austurs.
•	 Fjórar	sameiginlegar	hleðslustöðvar	fyrir	rafbíla	eru	á	bílaplani	fyrir	framan	húsið.	

Verð 69,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
•	 202,6	fermetra	einbýlishús	á	einni	hæð	að	meðtöldum	23,0	fermetra	bílskúr	á	mjög	grónum	og	rólegum	stað	við	

Fremristekk	miðsvæðis	í	Reykjavík.	
•	 Húsið	var	byggt	árið	1972	af	núverandi	eigendum	og	hefur	alla	tíð	verið	mjög	vel	við	haldið.	Upphaflega	var	flatt	þak	

á	húsinu	en	uppstólað	þak	var	sett	á	eignina	árið	1993	og	um	20	fermetra	sólskáli	var	byggður	árið	2006.
•	 Gler	í	gluggum	hefur	verið	endurnýjað	eins	og	þurft	hefur	og	nýtt	glerþak	hefur	verið	sett	á	sólskála.
•	 Eignin	stendur	á	812,0	fermetra	lóð	með	tyrfðum	flötum,	hellulagðri	innkeyrslu	og	hellulagðri	stétt	fyrir	framan	hús.	

Stór	viðarverönd	með	skjólveggjum.	

Verð 124,5 millj.

•	 Virkilega	vandað	og	vel	skipulagt	263,6	fermetra	einbýlishús	á	einni	hæð	við	Lækjarfit	í	Garðabæ.	Staðsetning	er	
mjög	góð	í	nágrenni	við	skóla	og	íþróttasvæði.

•	 5	svefnherbergi	eru	í	eigninni,	glæsilegar	stofur	og	eldhús,	tvö	baðherbergi,	gestasnyrting	og	innbyggður	flísalagður	
bílskúr	sem	innangengt	er	í.		

•	 Mikil	lofthæð	er	í	öllu	húsinu	og	mikil	innfelld	lýsing	er	í	loftum.	
•	 Allar	innréttingar	hússins	eru	sérsmíðaðar	frá	HTH.	Innihurðar	eru	hvítar	og	gólfefni	eru		flísar	og	parket.	Gólfhiti	er	í	

öllu	húsinu.
•	 Lóðin	er	626,0	fermetrar	að	stærð.	Innkeyrsla	og	stéttir	fyrir	framan	húsið	eru	steyptar.	Tyrfðar	flatir	austan	og	vestan	

við	hús	og	stór	viðarverönd	með	skjólveggjum	og	heitum	potti	er	á	lóð	til	suðurs.

Þrastarás 71- Hafnarfirði. 3ja herbergja íbúð - Útsýni 

Fremristekkur 6 – Vel staðsett einbýlishús í neðra Breiðholti

Lækjarfit – Garðabæ.

OPIÐ HÚS

Á M
ORGUN

OPIÐ HÚS

Í D
AG

Sérbýli á einni hæð óskast  
í Kópavogi eða í Garðabæ

Einbýli, raðhús eða parhús á einni hæð óskast 
í skiptum fyrir glæsilega 160 fermetra íbúð 

í lyftuhúsi í Akrahverfi í Garðabæ

Sérhæð með bílskúr óskast í 107

130-150 fermetra sérhæð með bílskúr óskast í vesturbæ 
Reykjavíkur í skiptum fyrir glæsilegt parhús í vesturbænum

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

Við Apavatn - Höfum til sölu sumarhús á eignarlandi. Einnig er til sölu lóðin við hliðina.
Til sölu heil húseign með sex 2ja herbergja íbúðum í póstnúmeri 101. Eign sem var endurbyggð árið 2010.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR







Glæsilegt sumarhús í landi Miðdals  
við Laugarvatn. T-Gata 11, 806 Selfoss

Áhugasömum er bent á að hringja í síma 863-5125 fyrir skoðun  
og frekari upplýsingar.
Sumarhús í landi Miðdals við Laugarvatn til sölu. Húsið er um 61 m2 að 
grunnfleti. Að auki er svefnloft og tvær útigeymslur. Heitur og kaldur pottur. 
Stór verönd, mikill og fallegur gróður og stórkostlegt útsýni. Lokað svæði með 
aðgangsstýrðu hliði. Húsið er í um 100 km akstursfjarlægð frá Reykjavík. Stutt 
í 9 holu golfvöll, gullna hringinn, verslun, sund og aðra þjónustu á Laugarvatni. 
Fjölskylduparadís sem nostrað hefur verið við.
Myndir og frekari upplýsingar má finna á facebooksíðu eignarinnar: 
Sumarbústaður í Miðdal: T-Gata 11. Verðhugmynd: 32,5 mkr.



Öflugur fasteignaleitarvefur með einföldu og 

notendavænu viðmóti sem býður upp á ítarlegar 

upplýsingar um fasteignir, þróun verðlags og 

fróðleik um fasteignamarkaðinn.

Ný og öflug 
fasteignaleit 
Finndu réttu eignina fyrir þig á frettabladid.is
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SC 131 HE
Undirborðskælir - 103L - Umhverfisvæn 
loftkæling - HxBxD: 865 x 500 x 530 - Rafræn 
hitasýring  - LED lýsing - Sjálflokandi hurð

103 ltr.
SC 141 HE
Undirborðskælir - 127L - Umhverfisvæn loftkæling 
- HxBxD: 865 x  600 x 530 - Rafræn hitasýring  - 
LED lýsing - Sjálflokandi hurð

127 ltr.

SC 211 HDE
Undirborðskælir - 198L 
- Umhverfisvæn 
loftkæling - HxBxD: 
865 x  900 x 530 - 
Rafræn hitasýring  - 
LED lýsing - 
Sjálflokandi hurð198 ltr. d.530

SC 211 SLE
Undirborðskælir - 
198L - Umhverfisvæn 
loftkæling - HxBxD: 
865 x  900 x 520 - 
Rafræn hitasýring  - 
LED lýsing - 
Sjálflokandi hurð198 ltr. d.520

SC 311 SLE
Undirborðskælir - 308L - Umhverfisvæn loftkæling - 
HxBxD: 865 x  1350 x 520 - Rafræn hitasýring  - LED 
lýsing - Sjálflokandi hurð

308 ltr.

Undirborðskælar

Sýningarsalur Draghálsi 4 - 
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is

Þykkt frá 
vegg 520 cm

Þykkt frá 
vegg 530 cm

Þátttakandi í íslensku 
atvinnulífi í meira en 
50 ár

hagvangur.is



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

HAFÐU AKU 
MEÐ Í VALINU

Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Superalp GTX 
Aukin mýkt við ökkla

Dempun

IMS: Kerfi sem gefur 
aukna mýkt niður í sólann

Rúllukefli sem heldur 
jafnri spennu á reimum

Náttúruvænt hágæða 
leður, LWG vottað

Reimalæsing, sitthvor
stillingin fyrir rist og ökkla

AKU Exoskeleton,
innan- og utanfótarstuðningur

2,6mm ekta ítalskt
Nubuck leður

Gore-Tex filma,
100% vatnsvörn

Custom fit innlegg

Vibram sóli

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar 

vel í íslensku hraunlendi

, 

42.990 kr.

Stingum af…

AKU skórnir
eru framleiddir
á Ítalíu úr 100%

evrópskum íhlutum
og efnum

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.

AKU Tribute II GTX  
Léttir og liprir gönguskór

28.990 kr.

AKU Alterra GTX  
Gönguskór með góðan stuðning

35.990 kr.



Bílar 
Farartæki

2022 ónotaður Ford Transit Edition 
Trend Langur. LED ljós. Stór litaskjár 
með bakkmyndavél. Metalic 
lakk. ofl. Þessir bílar eru ófánlegir 
í Evrópu í da gen við eigum þó 
þennan til afhendingar strax! Verð: 
5.680.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

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

 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 Spádómar

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

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

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.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herb. til leigu á svæði 108. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 892 3341

 Húsnæði óskast

HERBERGI ÓSKAST
Herbergi óskast til langtímaleigu 
- með aðgangi að eldhúsi, 
baðherbergi og þvottavél m/
sérinngangi. Uppl. í s. 699 3982

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

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

•
•
•  

•
•
•

viftur.is
-andaðu léttar

Loftskiptikerfi
varmaendurvinnsla - loftsíun - loftskipti



Faxafeni 11 • Sími 534 0534

ALLT FYRIR

ÚRvALIð heFuR ALdReI veRIð meIRA 

partybudin.is



LÁRÉTT
1 vol
5 burstaþak
6 goð
8 gegndi
10 í röð
11 nudd
12 titill
13 málmur
15 þykjast
17 magn

LÓÐRÉTT
1 leikur
2 starfa
3 stafur
4 svefn
7 kurteisi
9 ávöxtur
12 garði
14 hás
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 kvein, 5 ris, 6 ás, 8 ansaði, 10 mn, 11 
nið, 12 jarl, 13 úran, 15 látast, 17 massi.
LÓÐRÉTT: 1 krambúl, 2 vinn, 3 ess, 4 náðir, 7 
siðlæti, 9 ananas, 12 jata, 14 rám, 16 ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Minic átti leik gegn Honfi í Júgó-
slavíu árið 1966.

1. Da7!! 1-0.  
Bragi Þorfinnsson er efstur á 
Haustmóti að loknum þremur 
umferðum. Benedikt Briem og 
Alexander Oliver Mai koma næstir 
með 2½ vinning. Adam Omarsson 
er efstur með fullt hús í opnum 
flokki. 

www.skak.is: Haustmót TR. 

Hvítur á leik

Dagskrá

5 4 7 9 8 3 1 2 6

6 3 9 5 1 2 8 4 7

8 1 2 7 6 4 5 9 3

1 7 5 4 2 9 6 3 8

2 6 8 3 5 1 9 7 4

3 9 4 8 7 6 2 5 1

9 2 1 6 3 7 4 8 5

4 8 3 1 9 5 7 6 2

7 5 6 2 4 8 3 1 9

6 3 9 5 7 8 1 2 4

1 4 7 2 3 9 5 6 8

2 8 5 1 4 6 9 3 7

7 5 1 4 6 2 8 9 3

8 9 2 7 1 3 6 4 5

3 6 4 8 9 5 7 1 2

9 1 8 3 5 4 2 7 6

4 2 6 9 8 7 3 5 1

5 7 3 6 2 1 4 8 9

Hvað erum 
við að 

hugsa í dag?
Stutt! Hversu 

stutt?

Mjög stutt! Ég skil ekki 
af hverju ég er búin 
að vera með þessa 

heimskulegu 
         hárgreiðslu 
          svona lengi!

Ljómandi!

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

19.00 Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 

19.30 Undir yfirborðið  Ásdís 
Olsen fjallar hispurs-
laust um mennskuna, 
tilgang lífsins og leitina 
að hamingjunni og varpar 
ljósi á allt sem er falið og 
fordæmt. 

20.00 Þjóðleikhúsið í 70 ár 
- þáttur 1 af 3 (e)  Stóraf-
mælis Þjóðleikhússins 
minnst í máli, myndum og 
upprifjun leikhússfólksins.  

20.30 Fréttavaktin (e)
21.00 Matur og heimili (e)

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2
RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Sætt og gott 
13.55 Setning Alþingis  Bein út-

sending.
14.45 Augnablik - úr 50 ára sögu 

sjónvarps
15.05 Spánn - Finnland  Bein 

útsending frá leik í 8-liða 
úrslitum á EM karla í körfu-
bolta.

17.10 91 á stöðinni 
17.30 Menningarvikan
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bakað í myrkri 
18.30 Litlir uppfinningamenn 
18.38 Bitið, brennt og stungið 
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Alastair Campbell. Bar-

áttan við þunglyndi Alastair 
Campbell. Depression and 
Me  Heimildarmynd frá BBC 
þar sem breski rithöfundur-
inn, blaðamaðurinn og 
ráðgjafinn Alastair Campbell 
talar opinskátt um ævilanga 
baráttu sína við þunglyndi 
og metur hvort nýjar og 
byltingarkenndar meðferðir 
hafi þar eitthvað að segja.

21.00 Heimurinn er minn
21.30 Heima Home 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Blóð Blood 
23.05 Eldflaugasumar Summer of 

Rockets 
23.55 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
08.55 Bold and the Beautiful
09.15 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
09.40 Impractical Jokers
10.00 Best Room Wins
10.40 Ireland’s Got Talent
11.30 Amazing Grace
12.15 30 Rock
12.35 Nágrannar
13.00 30 Rock
13.20 Einkalífið
14.05 Britain´s Naughtiest Nursery
14.50 Grey’s Anatomy
15.30 Supergirl
16.15 The Masked Singer  Spreng-

hlægileg og öðruvísi söngva-
keppni. 

17.20 LXS
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 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
20.10 Last Man Standing
21.00 The Goldbergs
21.20 Bump
21.55 I’m Coming
22.10 Last Week Tonight 
22.45 Unforgettable
23.25 Coroner
00.05 Cheaters
00.35 Silent Witness
01.25 Delilah
02.10 The Mentalist
02.50 Jamie’s Easy Meals for Every 

Day
03.15 Amazing Grace
04.00 30 Rock
04.20 30 Rock

12.00 Dr. Phil 
12.45 The Late Late Show
13.30 Love Island (US) 
14.30 Amazing Hotels. Life Beyond 

the Lobby 
15.25 The Block
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) 
01.20 FBI. Most Wanted 
01.50 Yellowstone 
02.30 Transplant 
03.15 Yellowjackets 
04.15 Queen of the South

Sjötíu ár Þjóðleikhússins

Klukkan átta verður sýndur 
fyrsti þáttur af þremur sem 
fjalla um fyrstu sjötíu ár Þjóð-
leikhúss Íslands. Þjóðleik-
húsið fagnaði 70 ára stóraf-
mæli sínu árið 2020 og vann 
Hringbraut þá þáttaröðina 
um sögu þess í samstarfi við 
leikhúsið. Þjóðleikhúsið var 
stofnað árið 1950 og á sér 
blómlega sögu sem vert er að 
muna og fagna. n

FRÉTTAVAKTIN
KL. 18.30 ALLA VIRKA DAGA

Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið 

í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit 

dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða 

helstu mál líðandi stundar. 

Þátturinn er sýndur á Hringbraut og frettabladid.is 
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� 18. SEPTEMBER
� KL. 20.00
� ELDBORG

Miðasala á HARPA.IS og TIX.IS

� 18. SEPTEMBER    � KL. 20.00 � ELDBORG

Í tilefni af 30 ára afmæli Stórsveitar  Reykjavíkur  
býður  hljómsveitin landsmönnum öllum á  stórtónleika   

undir stjórn skærustu stjörnu stórsveitaheimsins!

Náðu þér  í boðsmiða  á HARPA.IS  og TIX.IS



Ef einhverjum dettur í 
hug í að gefa okkur 
einhverjar gjafir þá 
viljum við bara fá pláss 
og okkar eigið hús-
næði.

Íslenski dansflokkurinn 
fagnar hálfrar aldar afmæli á 
næsta ári. Erna Ómarsdóttir 
listdansstjóri segir mikils að 
vænta á komandi dansári.

tsh@frettabladid.is

Erna Ómarsdóttir, listdansstjóri 
Íslenska dansf lokksins, fer yfir 
komandi dansár. Árið 2023 er fimm
tíu ára afmæli Íslenska dansflokks
ins og verður blásið til mikillar 
afmælisveislu með fjölbreyttum 
sýningum og verkefnum.

„Afmælisárið okkar verður mikil 
gleði og veisla. Eitt af þemunum er 
hugmyndin um hvað það þýðir að 
eiga afmæli sem stofnun. Það er 
fróðlegt að skoða hvernig stofnun 
eldist í samanburði við mannslík
amann. Þá er ýmislegt sem kemur 
upp, eins og sagan og hvernig og 
hvar þetta hófst allt saman,“ segir 
Erna.

Fimmt íu á ra a f mælishát íð 
Íslenska dansf lokksins verður 
haldin 29. apríl á alþjóðadegi dans
ins og að sögn Ernu mun flokkurinn 
þá leggja undir sig öll svið Borgar
leikhússins en dagskrá hennar er 
enn í mótun.

Eldri sýningar í bland við nýjar
Dansárið 2022–2023 hefst á tveimur 
eldri sýningum, Balli eftir Alexand
er Roberts og Ásrúnu Magnúsdóttur 
og Hvíla sprungur eftir Ingu Maren 
Rúnarsdóttur, sem fengu hvor um 
sig fjórar tilnefningar til Grímunn
ar.

„Við byrjum á sýningum sem við 
kláruðum árið á sem eiga eitthvað 
inni, Ball og Hvíla sprungur. Mjög 
ólíkar en alveg frábærar sýningar 
þar sem dansinn er heiðraður. Svo 
er fyrsta frumsýningin, Geigen
geist, sem verður á Litla sviðinu 11. 
nóvember. Við höfum ekki mikið 
verið að sýna á því sviði en það er 
svo skemmtilegt að það er hægt að 
nýta það fyrir óhefðbundnar upp
setningar,“ segir Erna.

Geigengeist er verk eftir teknó
fiðlu dúóið Geigen. Verkið er unnið 
í samstarfi við Íslenska dansflokk
inn, Tönju Huld Levý búninga
hönnuð og Sean Patrick O’Brien 
listamann. Geigen skipa Gígja Jóns
dóttir og Pétur Eggertsson.

„Þau koma úr dansi, myndlist og 

tónlist og koma með sinn stíl þar 
sem er barokk í bland við teknó, 
neonliti og fiðlur. Þau eru að blanda 
saman hlutum á mjög skemmti
legan hátt. Það er kannski eitt af 
því sem manneskjan er oft að gera, 
enduruppgötva hluti og setja þá í 
nýtt samhengi,“ segir Erna.

Ferðalag á milli danslíkama
Eftir áramót verður verkið Hringrás 
eftir Þyri Huld Árnadóttur frum
sýnt 3. febrúar. Um er að ræða dans
verk til heiðurs kvenlíkamanum 
sem sameinar myndlist, tónlist og 
dans í heildræna hringrás. Verkið 
er samstarf Þyri og Urðar Hákonar
dóttur tónlistarmanns, Sögu Sig
urðardóttur ljósmyndara og Júlí
önu Steingrímsdóttur, búninga og 
sviðsmyndahönnuðar.

„Hringrás er sprottið út úr sóló
verkefni eins af okkar elstu döns
urum í f lokknum, Þyri Huldar 
Árnadóttur. Þetta er samstarf 
hennar og Urðar Hákonardóttur, 

þær eru báðar á sviðinu og vinna 
þetta í samstarfi með dans og 
tónlist. Þetta er eitt af þeim verk
efnum sem spruttu upp úr Covid. 
Grunnhugmyndin að Hringrás 
kom úr svokölluðu örverki, sem 
voru vídeó verk efni sem dansar
arnir unnu á þessum tímum þegar 
fólk mátti ekki koma saman í hóp. 
Úr því þróaðist stærra sviðsverk 
sem við hlökkum til að frumsýna 
í febrúar,“ segir Erna.

Annað eldra verk sem sett verður 
upp á afmælisári Íslenska dans
f lokksins er Black Marrow eftir 
Damien Jalet og Ernu Ómarsdóttur 
með tónlist eftir Ben Frost. Verkið 
var upphaflega samið 2009 og hlaut 
Grímuverðlaun fyrir tónlist ársins 
2015. Black Marrow fer í almennar 
sýningar í lok febrúar en einnig 
verður boðið upp á skólasýningar 
fyrir grunnskólanema í 9. bekk.

„Þetta var samið fyrir danshóp í 
Melbourne 2009, svo endurunnum 
við þetta hér 2015 með dönsurum 

úr Íslenska dansflokknum. Um er 
að ræða vangaveltur um olíuna og 
hið góða og slæma sem henni fylgir. 
Þá voru loftslagsbreytingar ekki 
eins áþreifanlegar og í dag. Þetta er 
eitt af þeim verkefnum sem margir 
dansarar hafa dansað í og fallegt 
dæmi um hvernig dansarinn tekur 
efni og heldur áfram að þróa það og 
gera að sínu. Hvernig hlutir ferðast 
frá danslíkama til næsta danslík
ama,“ segir Erna.

Berjast við að fá viðurkenningu
Finnst þér miklar breytingar hafa 
átt sér stað í dansheiminum undan-
farin ár?

„Já, það er margt búið að gerast. 
Bæði með stofnun dansdeildar LHÍ 
og Dansverkstæðisins. Auðvitað 
mætti vera meiri stuðningur og við 
erum alltaf að berjast við að fá smá 
viðurkenningu. Að vera á sama stað 
og leikhúsin og Sinfónían, af því 
þetta er listform sem á það alveg 
skilið.“

Þá segir Erna að ein helsta ósk 
Íslenska dansflokksins á fimmtíu 
ára afmælinu sé að fá sitt eigið dans
hús: „Það er náttúrlega það sem við 
erum að vonast eftir. Á fimmtíu 
ára afmælinu þá er það svona efst á 
óskalistanum. Ef einhverjum dettur 
í hug að gefa okkur einhverjar gjafir 
þá viljum við bara fá pláss og okkar 
eigið húsnæði,“ segir Erna og hlær.

Í desember hefjast svo aftur sýn
ingar á verkinu Dagdraumar eftir 
Ingu Maren Rúnarsdóttur sem er 
dansverk fyrir börn er hlaut þrjár 
tilnefningar til Grímunnar 2021.

„Við erum að leggja áherslu á 
fræðslustarf og að fara meira á 
landsbyggðina núna í ár. Við tökum 
Dagdrauma upp aftur sem er ótrú
lega falleg barnasýning og förum 
með hana á Austurland. Eitthvað 
sem við gerðum líka í Covid var að 
fara í residensíur út á land. Það var 
ótrúlega gefandi að geta gert það 
því við erum búin að vera mjög 
mikið á f lakki erlendis og sýna 
úti um allan heim en höfum lítið 
fengið tækifæri til að fara á lands
byggðina,“ segir Erna.

Að lokum nefnir Erna samstarf 
Íslenska dansf lokksins við Tom 
Weinberger sem er rísandi stjarna í 
alþjóðlega dansheiminum og mun 
frumsýna nýtt verk með flokknum 
í lok maí. n

Erna Ómarsdóttir, listdansstjóri Íslenska dansflokksins, segir að nýtt danshús sé efst á óskalistanum fyrir fimmtíu 
ára afmæli flokksins. ÍD hyggst halda veglega afmælisveislu í Borgarleikhúsinu í apríl.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Óska eftir 
danshúsi í 

afmælisgjöf

LEIKHÚS

Fullorðin
Þjóðleikhúskjallarinn
Höfundar og leikarar: Árni 
Beinteinn Árnason, Birna 
Pétursdóttir og Vilhjálmur B. 
Bragason
Leikstjórn: Marta Nordal og Hekla 
Elísabet Aðalsteinsdóttir
Leikmynd: Auður Ösp 
Guðmundsdóttir
Búningar: Björg Marta 
Gunnarsdóttir
Hljóðmynd: Gunnar 
Sigurbjörnsson
Ljósahönnuður: Ólafur Ágúst 
Stefánsson

Sigríður Jónsdóttir

Sýningin Fullorðin var fyrst frum
sýnd á Akureyri fyrir tveimur árum 
og gekk fyrir fullu húsi. Nú eru Árni 
Beinteinn Árnason, Birna Péturs
dóttir og Vilhjálmur B. Bragason 
loksins komin í höfuðborgina til 
að skemmta borgarbúum. Þau 
hafa hreiðrað um sig í Þjóðleikhús
kjallaranum, sem hefur sjaldan verið 
fegurri eftir laglegt viðhald.

Hver efast ekki reglulega um sitt 
eigið ágæti sem fullorðin mann
eskja? Eða efast hreinlega um að 
vera fullorðinn? Eða gerir sér grein 

fyrir því að fimmtugsaldurinn nálg
ast óðum? Engin handbók er til og 
það besta sem manneskjan getur 
gert er að fálma eftir einhverjum 
svörum. Gallinn er sá að daglegt 
amstur og félagslegar skyldur gefa 
ekki mikið tækifæri til sjálfsskoð
unar. Uppþvottavélin, börnin, golfið 
og launavinnan krefjast athygli. 
Forgangsröðunin breytist eftir hag 
eða ástandi. Svo er það auðvitað 
skelfilegasta spurningin af þeim 
öllum: Hvað er í matinn?

Bráðfyndið og hnyttið
Árni, Birna og Vilhjálmur standa 
að handritinu ásamt því að standa 
á sviðinu til að skemmta leikhús
gestum. Handritið er stútfullt af 
hnyttnum og stundum bráðfyndn
um athugasemdum, einnig haug af 
dillandi lögum. Yfirleitt eru atriðin 
í styttri kantinum en þau leika sér 
líka með lengri atriði, sem fara fyrir 
ofan garð og neðan. Þó hitta nokkr
ar persónur úr bekkjarpartíinu í 
Garðabæ beint í mark og íslenska 
fjölskyldudramað í sjávarþorpinu 
er lúmskt fyndið.

Hópurinn vinnur lipurlega saman 
og allir leikararnir fá sín augnablik 
til að baða sig í sviðsljósinu. Árni 
Beinteinn Árnason nýtur sín best 
í hlutverkum unga mannsins eða 
unglingsins, orkan hans er smitandi 

og söngröddin góð. Innkoma hans 
sem ævaforna söngkonan var líka 
kostuleg. Vilhjálmur B. Bragason, 
sem hefur gert garðinn frægan með 
Vandræðaskáldum, kemur einnig 
sterkur til leiks með einlægri fram
komu. Eldri mennirnir, aularnir 
og lagasmíðar eru hans sérgrein. 

Þrátt fyrir fína frammistöðu þeirra 
tveggja er ein manneskja sem stend
ur upp úr.

Stórkostleg grínleikkona
Birna er í einu orði sagt stórkostleg, 
grínleikkona sem vex ásmegin með 
hverri sýningu. Hún býður áhorf

endum upp á heila skrúðgöngu af 
mismunandi týpum sem við öll 
þekkjum og nokkrum glænýjum. 
Þrotaða ljóðaslammandi mamman 
sem er einu lasagne frá því að ganga 
í sjóinn, gamansami námskeiða
haldarinn sem heitir alltaf Svein
björg eða Svanhvít, Gerður gjaldkeri 
sem á sér draum um að vera uppi
standari og svo mætti lengi telja. 
Þessar konur leikur Birna af mikilli 
innlifun, nákvæmni og holskeflu af 
húmor. Hverri persónu fylgir sér
stök líkamsbeiting, augnaráð og 
rödd, svo fylgir skellihlátur áhorf
enda.

Þrátt fyrir að vera upphaf lega 
hugsuð fyrir Hof á Akureyri smell
passar Fullorðin inn í kjallara Þjóð
leikhússins, eitt mest spennandi 
leikhúsrými Reykjavíkur. Allir hafa 
gott af því að horfa í spéspegilinn. 
Við erum stundum svo upptekin af 
því að þrauka daginn og gleymum 
okkur í grátbroslega hversdagsleik
anum. Þá er gott að líta í eigin barm, 
síðan í augun á næstu manneskju, 
muna að enginn veit í raun hvað 
hann er að gera og hlæja síðan að 
öllu saman. n

NIÐURSTAÐA: Fullorðin er hress-
andi áminning um að einlægni, 
einfaldleikinn og eitursnjall texti 
hittir alltaf í mark.

Að vera fullorðin er farsi

Fullorðin var áður sýnd á Akureyri og gekk fyrir fullu húsi. Höfundar og leik-
arar eru Árni Beinteinn Árnason, Birna Pétursdóttir og Vilhjálmur B. Bragason. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Vildi að ég gæti leikið 
meira við börnin mín“

„

Eftir að ég  
 greindist   
sé ég lífið 
í nýju ljósi

Vertu ljósavinur
Tryggðu krabbameinsgreindum
fría endurhæfingu.

Róbert Jóhannsson 
Ristilkrabbamein



Hvað varð um níundu  
seríu af Klovn?

Skarphéðinn 
Guðmundsson 
dagskrárstjóri 
RÚV
„Eftir því sem 
ég kemst næst 
þurftum við 
að gera hlé á 
sýningum sökum 
þess að þættirnir 

eru svo nýir og við höfum jú ekki 
heimild til að sýna þá áður en þeir 
eru sýndir í Danmörku.

En 4. þáttur er kominn á dag-
skrá og verður sýndur 4. október,“ 
segir Skarphéðinn Guðmundsson, 
dagskrárstjóri RÚV, um sviplegt 
brotthvarf 9. seríu dönsku grín-
þáttanna Klovn af dagskrá sjón-
varpsins í september.

Þáttaröðin telur átta þætti og 
sá fyrsti fór í loftið klukkan 21 að 
kvöldi þriðjudagsins 16. ágúst, sá 
næsti viku síðar og þriðji þáttur-
inn þann 30. ágúst en síðan hefur 
ekkert til trúðanna Franks og 
Caspers spurst og það sem meira 
er, þá gufuðu þessir þrír þættir 
upp úr sarpinum á ruv.is.

Þetta hefur vakið bæði furðu og 
áhyggjur dyggra aðdáenda Klovn 
á Íslandi og Skarphéðinn segir 
talsvert hafa verið spurst fyrir 
um afdrif trúðanna. „Allmargar 
fyrirspurnir hafa borist enda Trúð-
arnir hvergi vinsælli utan heima-
landsins en í gömlu nýlendunni. 
Kannski eðlilega,“ segir dagskrár-
stjórinn sem sér ákveðnar hlið-
stæður með dönsku skopskyni.

„Innrætið kemur mögulega 
héðan. Handritin og innræti 
trúðanna væri þá það sem við 

skildum eftir okkur. Og súkkulaði-
húðaður lakkrís auðvitað.“

Klovn IX varð aðgengilegt á 
streymisveitunni TV 2 Play en 
vikulegar útsendingar hófust á 
TV2 í gær með fyrsta þættinum og 

þar liggur sjálfsagt danski grín-
hundurinn grafinn en þetta hlé á 
sýningu þáttanna verður þó ekki 
nema mánaðarlangt eftir að fyrir 
liggur að 4. þáttur fer í loftið hjá 
RÚV þriðjudaginn 4. október og 

restin ætti að skila sér áfallalaust, 
vikulega til 1. nóvember.

Fyrstu þrír þættirnir sem sluppu 
í loftið hjá RÚV áður en þetta 
strandaði allt saman á ferskleik-
anum bentu eindregið til þess 
að þeir Casper og Frank haldi 
enn fullum dampi og dansi enn 
fimlega á mörkum þess sem boð-
legt þykir með vandræðalegum 
uppákomum. Sem gerði vitaskuld 
þetta þvingaða hlé en erfiðara.

Sjálfir eru þeir félagar ekki frá 
því að þessi sería og sú síðasta séu 
þeirra bestu.

„Þetta er góð sería,“ hefur TV2 
eftir þeim og þeir segjast hafa 
upplifað barnslega gleði við gerð 
8. og 9. þáttaraðanna. „Kannski 
eru þetta bestu þáttaraðirnar af 
þeim öllum. Við segjum þetta að 
vísu alltaf en núna meinum við 
það.“ n

RÚV þurfti að fresta Klovn vegna brakandi ferskleika
Frank og 
Casper voru á 
góðu skriði í 9. 
þáttaröð Klovn 
en hlé var gert á 
sýningum þegar 
fimm þættir 
voru eftir. 

 n Lykilspurningin

toti@frettabladid.is

Uppistandarinn Dan Nava á rætur 
að rekja til Venesúela en f lutti til 
Íslands fyrir tæpum sex árum. Hér 
hefur hann  farið með gamanmál í 
tvö ár og  gert það gott með sýning-
unni Becoming Icelandic þar sem 
hann grínast með aðlögun að landi 
og þjóð og Útlendingastofnun.

Dan verður 36 ára á þessu ári 
sem gefur honum og félögum hans, 
öðrum aðfluttum grínistum, kjörið 
tilefni til þess að slá upp veislu þar 
sem þau gera góðlátlegt grín hvert 
að öðru.

Sýninguna sem verður í Iðnó 
klukkan 20 að kvöldi föstudagsins 
30. september kalla þau Dan Nava's 
Birthday Compliment Roast með 
vísan til þess þegar grínistar grilla 
kollega sína í uppistandi. Þetta verð-
ur þó með öfugum formerkjum þar 
sem grillsósan verður að þessu sinni 
blönduð hrósi.

„Í þessu tilviki munum við fara 
í hina áttina og gera brandara með 
því að hrósa hvert öðru,“ segir Dan 
og leggur áherslu á að slíkt feli í sér 
nokkra áskorun þar sem í uppistandi 
sé alltaf auðveldara að kýla niður 
frekar en að byggja upp.

Dan Zerin ríður á vaðið en hann er 
þekktur og margverðlaunaður fyrir 
sýningu sína My voices have Tou-
rettes. Hinir grínararnir sem hafa 
sest að á Íslandi og rutt sér til rúms 
á uppstandssenunni á síðustu árum 
eru Mauricio Villavizar, sem hefur 
einnig slegið í gegn erlendis í sýn-
ingunni Anyway, danski grínistinn 
Mette Kousholt, Nick Jameson og 
Dan sjálfur, auk þess sem Dan Roh 
verður kynntur til leiks en fyrsta 
sýningin hans, The half-adventures 
of Reverend Roh, hlaut nýlega verð-
laun á Reykjavík Fringe hátíðinni.

Miðasala er hafin á tix.is en 36% 
af ágóðanum munu renna til Rauða 
kross Íslands til styrktar starfi hans 
í þágu innflytjenda og fólks á flótta 
sem er að aðlagast íslensku sam-
félagi. Sýningin fer fram á ensku. n

Aðfluttir grínistar 
í góðlátlegu grilli

Danilo Nava.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjöldi íslensks kvikmynda-
gerðarfólks hefur lært við 
hinn tékkneska skólann 
FAMU og svo skemmtilega 
til að Börkur Gunnarsson, 
settur settur rektor Kvik-
myndaskóla Íslands, og 
Steven Meyers, deildarforseti 
kvikmyndadeildar LHÍ, lærðu 
báðir í skólanum sem verður í 
brennidepli á Arctic Festival í 
Bió Paradís á sunnudaginn.

toti@frettabladid.is

Fjöldi íslensks kvikmyndagerðar-
fólks hefur lært við hinn virta tékk-
neska kvikmyndaskóla FAMU sem 
verður í brennidepli á Arctic Festi-
val í Reykjavík á sunnudaginn 
þegar skólaverkefni sjö Íslendinga 
verða sýnd í Bíó Paradís.

Þorgeir Þorgeirson, Þorsteinn 
Jónsson, Grímur Hákonarson, Silja 
Hauksdóttir, Örvar Þóreyjarson, 
Haukur Már Helgason og Börkur 
Gunnarsson eru meðal þeirra 
íslensku leikstjóra sem hafa lært í 
FAMU í gegnum árin.

Áhrifa skólans gætir væntanlega 
einnig í kvikmyndanámi á Íslandi 
þar sem Börkur, sem er settur 
rektor Kvikmyndaskóla Íslands, og 
Steven Meyers, deildarforseti kvik-
myndadeildar Listaháskóla Íslands, 
lærðu báðir í FAMU.

„Ég dýrka þetta land og ætlaði 
að setjast þarna að,“ segir Börkur 
sem fann talverðan skyldleika 
með ték k nesk ri þjóðarsál og 
þeirri íslensku. „Þeir eru þarna 
mitt á milli risaveldanna, Rússa í 
austri, og Þjóðverja í vestri, sem 
eru bara alltaf að reyna að sigra 
allan heiminn og leggja allt undir 
sig. Tékkar eru náttúrlega smáþjóð 
á milli þessarra skelfilega vöðva-
trylltu risa og eru með svolítinn 
Svejk fílíng í sér.“

Tékkneskt bíóvor á Íslandi

Anticorro eftir Elísabetu Elmu Guðrúnardóttur frá 2017.

Sassicaia eftir Ívar Erik Yeoman er frá 2016. Bobby eftir Sigurð Möller Sívertsen er frá 2013. 

Chrysalis eftir Eydísi Eiri Brynju-Björnsdóttur er nýjasta 
myndin sem verður sýnd á sunndaginn, frá 2021. 

Grímur Hákonarson sýndi Slavek the Shit í Cannes 2005.

Kjöt eftir Heimi Gest Valdimarsson er frá 2013. MÍR: Hundred Years of Revolution eftir Hauk Hallsson er 
frá 2020.

Börkur á góðar minningar frá FAMU og Tékklandi.

Börkur stundaði nám í tékk-
nesku deild skólans upp úr alda-
mótum og segir skólann þá hafa 
verið með þeim allra bestu og 
hann gerir ekki ráð fyrir að það 

hafi mikið breyst þótt hann hafi 
ekki fylgst mikið með skólanum 
síðustu ár.

Sérstök sýning verður í Bíó Para-
dís klukkan 11.30 á sunnudaginn á 

sjö skólaverkefnum íslenskra kvik-
myndagerðarmanna frá FAMU í 
gegnum tíðina. Sýningin kallast 
FAMU Alumni presents og er hluti 
af Arctic Festival í Reykjavík. n

Ég dýrka þetta land og 
ætlaði að setjast þarna 
að.
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ÞRIÐJUDAGA KL. 19.30 

OG AFTUR KL. 21.30 
Nýstárlegir og spennandi þættir um mannlega möguleika, 
persónulega færni, sálarlíf og hamingju. 

Ásdís Olsen er þekkt fyrir spennandi efnistök, 
persónulega nálgun og áhrifarík viðtöl.



Ég hef þarna tveggja 
sólarhringa glugga til 
að komast að og votta 
henni virðingu mína.

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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*Verð og vöru upp lýsingar í auglýs ingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Fáðu fréttirnar fyrst um tilboð, afsláttarkóða 
eða aðgang að útsölum á undan öðrum með 
því að skrá þig á póstlista Dorma. 

Gæði á góðu verði.

Portland dýnan frá Sealy er  

vönduð og góð heilsudýna. Millistíf dýna með svæðaskiptum  

pokagormum sem gefa fullkominn stuðning út frá þyngd líkamans. 

Dýnan er byggð upp af náttúrulegu Talalay latexi í bland mismunandi 

tegundir af svampi og trefjum. Talalay latex gefur dýnunni meira 

loftflæði og heldur þannig hitastigi hennar alltaf réttu. Áklæðið utan 

um dýnuna andar einstaklega vel og gefur henni auka mýkt og 

þægindi. Fæst í: 120/140/160/180/200 x 200 cm og 180x210 cm.

Sealy HYATT  
heilsurúm með classic botni

Sealy Hyatt heilsudýnan er framleidd fyrir Hyatt lúxus hótelkeðjuna. 

Hún er gerð úr Posturpedic gormakerfi sem Sealy hefur þróað í 

mörg á með það að leiðarljósi að veita stuðning og þægindi og 

góða endingu. Hyatt dýnan veitir fullkominn stuðning með 6 laga 

svamplögum, náttúrlegum trefjum og þykkum toppi svo þú hvílist 

fullkomlega. Dýnan er með Oek-Tex vottun um að engin skaðleg efni 

eru í dýnunni. Fæst í: 120/140/160/180/200 x 200

Sealy PORTLAND  
heilsurúm með classic botni

Hyatt heilsurúm.  

160 x 200 cm – Fullt verð: 269.900 kr.

Nú 215.920 kr.

Portland heilsurúm.  

140 x 200 cm – Fullt verð: 174.900 kr.

Nú 139.920 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

Konungssinnaði jafnaðar-
maðurinn Þórarinn Snorri 
Sigurgeirsson flaug til London 
í morgun til þess að votta 
Elísabetu drottningu virðingu 
sína og lætur hættuna á langri 
biðröð að kistu drottningar 
hvergi aftra sér þar sem hann 
muni upplifa heimsviðburð í 
leiðinni.

toti@frettabladid.is

Þrátt fyrir að vera yfirlýstur jafnað-
armaður er Þórarinn Snorri Sigur-
geirsson einnig einlægur konungs-
sinni og flaug sem slíkur til London 
í morgun þar sem hann ætlar að 
leggja leið sína að kistu Elísabetar 
drottningar til þess að votta henni 
virðingu sína.

„Ákvörðunin var bara tekin yfir 
enskum morgunverði á sunnudag-
inn, flugmiðar pantaðir og gistingu 
reddað um kvöldið. Þetta var alger 
skyndiákvörðun að fengnu góð-
fúslegu leyfi vinnuveitanda míns,“ 
segir royalistinn Þórarinn Snorri.

„Mér hafa alltaf þótt konungsfjöl-
skyldur Evrópu heillandi og þá sér-
staklega sú breska og einhver alveg 
sérstök tenging sem maður finnur 
þangað. Ég hef fylgst með þeim, 
stúderað sögu þeirra og auðvitað 
pælt svolítið í þessu sem fyrirkomu-
lagi, konungsveldinu.“

Rætur hefðarinnar
Þórarinn Snorri segir konungs-
veldið vissulega vera ákveðna tíma-
skekkju en það þurfi að skoða það 
sem hluta af hefð. „Þetta er náttúr-
lega hluti af hefð og það skiptir svo-
litlu máli.

Ef við ættum til dæmis að finna 
upp jólin í dag þá myndi okkur 
sennilega ekki detta í hug að saga 
niður grenitré og færa inn í stofuna 
hjá okkur. En það er samt sem áður 
hefð sem er bara góð og gild og 
okkur finnst vera einhvers virði. 
Þetta er svolítið svipað með kon-
ungdæmið.“

Þórarinn bætir við að þessi hefð 
sé rótgróin við þau samfélög þar 
sem konungsveldi tíðkast enn og 
kannski sérstaklega í Bretlandi. 
„Þetta virkar vegna þess að það er 
svo snar þáttur í þjóðmenningu 
þeirra og svo framvegis.

Þetta meikar sens fyrir þeim. En 
þótt ég sé alveg svona yfirlýstur 
royalisti, konungssinni, þá yfirfæri 
ég það til dæmis ekki á Ísland. Þetta 

virkar bara fyrir þá 
þjóð þar sem er hefð 
fyrir þessu. Eins og 
má náttúrlega sjá 
núna við fráfall 
drottningarinnar. 
Hversu stór við-
burður þetta er,“ 
segir Þórarinn sem 
fer hvergi leynt með 
aðdáun sína á drottn-
ingunni.

Vel fálkaorðu virði
„Afstaða manns til þessa fyrirkomu-
lags er eitt og svo er það náttúrlega 
drottningin, sem var orðin alveg 
stofnun út af fyrir sig. Bara einfald-
lega aldurs, reynslu og virðingar 
sinnar vegna,“ segir Þórarinn og 
dregur fram tvo meginþætti í fari 
Elísabetar. Persónu hennar annars 
vegar og skylduræknina hins vegar.

„Hvernig hún gegndi þessu emb-
ætti og hve lengi. En þarna er mann-
eskja sem tekur við starfi, sem hún 
hafði ekki sérstakan áhuga á, sinnir 
því af natni og elju til 96 ára aldurs. 
Fram til dauðadags og þetta er bara 
einstakt í nútímanum. Svona bara 
gerist ekki. Nema að þetta gerði hún 
og er náttúrlega alveg of boðslega 
merkileg fyrir vikið.“

Þórarinn segir að í þessu sam-
bandi verði fólk að horfa lengra en 
til þess að hún hafi búið í höll og um 
hana hafi gilt alls konar sérreglur. 
„Englendingar kalla sína opin-
beru starfsmenn „public servant“. 
Opinbera þjóna og drottningin 
var þar fremst í f lokki og fyrir það 
dáist maður auðvitað að henni. Við 
höfum alveg veitt fálkaorður fyrir 
minna tilefni en að fórna svo miklu 
af sínu eigin frelsi og iðka erfiða 
vinnu til 96 ára aldurs.“

Félagar ranghvolfa augum
En hvernig getur það farið saman 
að vera bæði jafnaðarmaður og 
konungssinni?

„Ég segi kannski ekki að þetta 

sé vinsælasta skoðunin sem ég hef 
innan míns vinahóps og í mínum 
kreðsum,“ segir Þórarinn og hlær. 
„Það eru alveg margir félagar mínir 
sem ranghvolfa mjög augunum. 
En það er mjög mikilvægt að gera 
greinarmun annars vegar á því 
að geta stutt það að fyrirkomulag 
í kringum þjóðhöfðingja sé með 
þessum hætti, konungsveldi. Og 

hins vegar einhverja víðari 
stéttaskiptingu með alls 

konar aðalsættum 
sem hafa einhver 

raunveruleg völd 
og svo framvegis. 
Það er orðinn 
allt annar pakki 
og eitthvað sem 

ég einmitt sem 
jafnaðarmaður hef 

bara andúð á.
Auðv itað v iljum 

við búa í þjóðfélagi þar 
sem allir hafa sem jöfnust 

tækifæri. En ég get vel sætt mig við 
sem jafnaðarmaður að það sé gerð 
undantekning fyrir eina fjölskyldu 
sem sinnir þessu mikilvæga hlut-
verki,“ segir Þórarinn og hlær.

Lengi lifi konungurinn
Gert er ráð fyrir langri biðröð syrgj-
enda að kistu drottningar í West-
minster Hall í London en Þórarinn 
ætlar ekki að láta slíkt aftra sér. 
„Ég hef þarna tveggja sólarhringa 
glugga til að komast að og votta 
henni virðingu mína.“

Þá ætlar hann vitaskuld að fylgja 
fjöldanum út á götur London á 
morgun þegar kista drottningar 
verður f lutt úr Buckingham-höll í 
Westminster Hall. „Það verður gert 
með mikilli viðhöfn. Það verður 
svona allsherjar skrúðganga og kon-
ungurinn með í för og ég verð þar 
á meðal, sérlegur fulltrúi íslenskra 
royalista.

Síðan er þetta, burtséð frá manns 
eigin nördaskap og áhuga á þessu, 
náttúrlega líka heimsviðburður. 
Það verður væntanlega alveg ein-
stök stemning sem ég reikna með að 
maður geti upplifað þarna á götum 
borgarinnar þegar syrgjandi þjóð 
kemur þar saman.

Þetta er þjóð sem er bara svo-
lítið hryggbrotin eftir að hafa misst 
þessa stoð sína og styttu. Þarna 
verður allavegana falleg kveðju-
stund og ég treysti því að þar verði 
margt af því göfugra í breskri menn-
ingu í hávegum haft.“ n

Íslenskur konungssinni fer  
hiklaust í biðröð syrgjenda

Þórarinn Snorri lætur spá um langa biðröð við kistu drottningar ekki aftra sér og er farinn út til að votta henni 
virðingu sína auk þess sem hann telur víst að hann muni upplifa söguleg augnablik á götum úti.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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SYKURLAUS
6 NAUÐSYNLEG VÍTAMÍN

100% VEGAN
114 MG KOFFÍN

FRAMTÍÐIN Í
    ORKUDRYKKJUM
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Péturs Georgs 
Markan

n Bakþankar

Andlát Elísabetar drottningar 
markar tímamót í leiðtogasögu 
heimsins. Hún hitti meira að segja 
Trúman, sagði einhver í viðtali í 
gær. Lét hann samt örugglega ekki 
vita hvað henni fannst um atóm-
bombuna. Níutíu og sex ára gömul, 
orðin léleg til morgundagsins, tók 
hún á móti nýjum forsætisráðherra 
Bretlands, trúnaðurinn við eigið 
embætti ofar öllu – tveimur dögum 
síðar skildi hún við.

Vangaveltur eru núna uppi 
um hvernig konungur Karl verði. 
Verður hann jafn skoðanaglaður 
og fjölþreifinn á málefnum sam-
tímans og hann hefur verið? er 
einn hljómurinn í umræðunni. Það 
er auðvitað mjög frjálslega farið 
með að segja að Karl hafi verið 
skoðanaglaður maður. Karl hefur 
líka verið ötull í félags-, hjálpar- og 
líknarstarfi. Nú þarf hann að draga 
sig til baka af þeim vettvangi – „eðli-
lega“ sagði sérfræðingur um málefni 
konungsfjölskyldunnar, hann er jú 
konungur allra. Ojæja.

Valdatíð Elísabetar er byltingar-
saga 20. aldarinnar – eitt mesta 
þróunar-, framfara- og átakaskeið 
í sögu Bretlands, sem og heimsins 
alls. Átök og framþróun í mannrétt-
indamálum, sviptingar á alþjóða-
vettvangi og í Evrópusamstarfi, 
stjórnmál tveggja póla, stríð og 
friður, innlandsátök, náttúruham-
farir, veðurbreytingar og loftslagsvá.

Heimur sem særist, batnar og vex 
í veröld lýðræðis þar sem rödd og 
skoðun er allt.

Einmitt það sem Elísabet valdi að 
hafa ekki.

Saga Elísabetar er því saga fólks-
ins sem lagði út á akurinn hvern dag 
og sáði í umræðuna – lagði stundum 
allt undir til að ná fram örlitlum 
breytingum hér og þar. Á meðan 
horfði hún út um hallargluggann og 
beið eftir nýjum forsætisráðherra. n

Beðið við 
gluggann
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STILLANLEG 
HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU
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STILLANLEGUR 
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EITT MESTA 
ÚRVAL AF 

HEILSUDÝNUM
Á LANDINU

ÚRVAL AF
VÖNDUÐUM

HEILSURÚMUM

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

Svefn heilsa&
VERSLANIR: 

LÆGSTA
ER Á MÝRARVEGI
Á AKUREYRI

VERÐIÐ


