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DÓMSMÁL Landsbankinn hefur 
áfrýjað dómi sem öryrki á sjötugs-
aldri höfðaði gegn bankanum og 
vann fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Um er að ræða konu sem gekkst í 
ábyrgð fyrir 1,75 milljóna króna láni 
sem bankinn veitti þáverandi unn-
ustu sonar konunnar 2007 með veði 
í húsi konunnar í Vogum á Vatns-
leysuströnd. Hún stefndi bankanum 
og krafðist þess að veðsetningin yrði 
felld úr gildi og féllst héraðsdómur 
á það.

Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson, 
sem rak málið fyrir konuna í hér-
aðsdómi, segir tengdadóttur kon-
unnar hafa verið á vanskilaskrá án 
þess að konunni væri gerð grein 
fyrir því.

„Þá var greiðslumat ranglega 
úr garði gert og þar að auki aldrei 
kynnt konunni. Lánveitandi var 
í engum samskiptum við konuna 
sem var í miðri lyfjameðferð heima 
hjá sér á þessum tíma,“ segir Vil-
hjálmur. „Ekki nóg með að taka 

til fullra varna fyrir héraði og vera 
óviljugur til sátta, þá tekur bankinn 
ákvörðun um að áfrýja málinu.“

Vilhjálmur segist aldrei hafa lent 

í því sjálfur að fjármálafyrirtæki 
áfrýi máli sem þau tapi í héraði. 
Því sé vægast sagt sérstakt að það 
sé fyrst í þessu tiltekna máli.

„Bankinn þarf að leggja út í 
kostnað, sem er að líkindum tals-
vert hærri heldur en þær 1,75 millj-
ónir króna sem deilt er um og það 
gegn öryrkja og sjúklingi sem bank-gegn öryrkja og sjúklingi sem bank-gegn öryrkja og sjúklingi sem bank
inn faldi upplýsingar fyrir þegar til 
ábyrgðarinnar var stofnað,“ segir 
Vilhjálmur Vilhjálmsson. 
– jhh / sjá síðu 6

Öryrki með krabbamein fyrir 
Hæstarétt vegna veðsetningar
Landsbankinn áfrýjar dómi Héraðsdóms Reykjavíkur gegn öryrkja á sjötugsaldri vegna veðsetningar 
húseignar. „Bankinn þarf að leggja út í útlagðan kostnað, sem er að líkindum talsvert hærri heldur en þessar 
1,75 milljónir króna sem deilt er um,“ segir lögmaður. Segir bankann ekki hafa upplýst um vanskil lántaka.

5 GRÍMUTILNEFNINGAR
Sýning ársins

Leikstjóri ársins
Leikari ársins í aðalhlutverki

Leikkona ársins í aðalhlutverki
Tónlist ársins

„Ein af þessum stundum í leikhúsinu 
þar sem allt tekst“

HA. Kastljós

„Leikur Björns Thors og Unnar Aspar, 
undir styrkri stjórn Ólafs Egils, er bæði 

góður og gegnumheill án þess að 
nokkurt prjál þurfi til“

SJ. Fréttablaðið

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ � FÓLK  FÓLK  FÓLK
� NETSÖLUDAGURINN
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Það skall skyndilega á með rómantískri aðventustemningu í höfuðborginni í gærkvöldi þegar snjó byrjaði að kyngja niður. Heimamenn sem ferðamenn nutu stundarinnar í ljósadýrð á 
Laugaveginum. Spáð er köldu veðri út helgina. Sérstaklega verður kalt á Norðurlandi og Austurlandi þar sem frosti niður í tveggja stafa tölur er spáð á sunnudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Lánveitandi var í 
engum samskiptum 

við konuna sem var í miðri 
lyfjameðferð.
Vilhjálmur Þ. Á. Vilhjálmsson,  
lögmaður



Veður

Í dag má búast við norðvestan 
hvassviðri og jafnvel stormi á 
austanverðu landinu en mun hægari 
vestan til. Él á Norður- og Austur-
landi og einnig sunnan- og vestan-
lands, en annars þurrt. Lægir heldur 
í kvöld, en fer að snjóa samfellt á 
Norðurlandi.  SJÁ SÍÐU 20

Veður Frábært hár

Það var mikið um dýrðir þegar hársnyrtideild Tækniskólans hélt útskriftarsýningu í gær. Mátti þar sjá brot af því besta sem nemendur höfðu upp á að 
bjóða. Sýningin var ein sú stærsta sem hársnyrtideildin hefur haldið enda eru nítján nemendur nú að útskrifast úr náminu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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LISSABON
Borgarferð til

SAMFÉLAG Maðurinn sem Cherie 
Lockett leitaði að og sagt var frá í 
Fréttablaðinu í gær  heitir Helgi 
Hannesson og býr í Reykjavík. Helgi 
flutti til Bandaríkjanna á fimmta 
aldursári og bjó fyrst í Michigan en 
síðan í New Jersey. Cherie átti mynd 
af Helga sem hún sendi blaðamanni 
í von um að finna hann. Helgi man 
ekki eftir Cherie en býður henni að 
senda sér skilaboð á Faeebook.  – jhh

Man ekki eftir 
Cherie Lockett

Atli Steinarsson 
látinn
ANDLÁT Atli 
Steinarsson 
blaðamaður er 
látinn. Atli fæddist 
í Reykjavík 30. júní 1929 
og stundaði nám við Verzlunar-
skóla Íslands og Háskóla Íslands.

Atli hóf störf á Morgunblaðinu 
árið 1950 og starfaði þar sem 
blaðamaður til ársins 1975. Þaðan 
fór hann á Dagblaðið þar sem hann 
starfaði til 1981 áður en hann fór á 
fréttastofu Ríkisútvarpsins. Þar var 
hann til 1986. Samhliða rak Atli og 
ritstýrði Mosfellspóstinum ásamt 
konu sinni, Önnu Bjarnason.

Undanfarnar vikur var Atli félagi 
númer eitt í Blaðamannafélagi 
Íslands, eða frá því að Þorbjörn 
Guðmundsson lést. Atli var einn 
helsti hvatamaður að stofnun Sam-
taka íþróttafréttamanna og gegndi 
þar formennsku í níu ár. – þea

STANGVEIÐI Veiðigjöld í Elliðaám 
hækka á næsta ári en tillaga Stang-
veiðifélags Reykjavíkur (SVFR) þess 
efnis var staðfest, með fyrirvara 
um samþykki Reykjavíkurborgar, 
á síðasta stjórnarfundi Orkuveitu 
Reykjavíkur. SVFR segir hækkunina 
nauðsynlega til að mæta kostnaðar-
auka félagsins af rekstri ánna. Meðal 
þess sem bregðast þarf við er aukinn 
veiðiþjófnaður í ánum sem SVFR 
vill sporna við með aukinni veiði-
vörslu.

SVFR lagði í september síðast-
liðnum fram tillögu um breytingar á 
verðskrá veiðigjalda sem samþykkt 
hefur verið af samráðsnefnd Elliða-
áa, sem skipuð er fulltrúum SVFR og 
OR. Í erindinu kemur fram að beinn 
útlagður kostnaður SVFR við rekst-
ur ársvæðisins hafi hækkað vegna 
rannsóknarsamninga og aukinnar 
veiðivörslu þar sem veiðiþjófnaður 
hafi aukist við árnar. Einnig standi 
til að bæta aðgengi veiðimanna að 
ánni.

Ari Hermóður Jafetsson, fram-
kvæmdastjóri SVFR, segir að hækk-
unin fylgi verðlagsþróun en ekki sé 
gefið upp hverju hún nemur. SVFR 
beri allan rekstrarkostnað af ánum 
en til standi að bæta merkingar, 
aðgengi að veiðistöðum og vegslóða 
fyrir næsta sumar.

„Rannsóknarkostnaðurinn felur 
í sér að við erum með miklar rann-
sóknir á Elliðaánum af því að þær 
renna í gegnum borg og ef eitthvað 
gerist þurfum við að geta rakið það 
fljótt og auðveldlega. Svo er ekkert 
leyndarmál að það er mikið um 
veiðiþjófnað og við þurfum að bera 
kostnað af því öllu saman.“

Ari kveðst ekki hafa tölu á fjölda 

tilfella en að  þeir hafi orðið varir 
við fjölgun á atvikum sem til kasta 
félagsins hafa komið. 

„Það eru bæði Íslendingar og 
útlendingar sem eru að stelast í 
árnar og við viljum efla gæslu. Við 
viljum koma í veg fyrir það sem 
mest er. Við höfum verið að merkja 
árnar betur, á mörgum tungumál-
um, og viljum ganga lengra í því.“ 
mikael@frettabladid.is

Veiðiþjófar hækka verð 
á leyfum í Elliðaánum
Stangveiðifélag Reykjavíkur vill efla veiðivörslu við Elliðaár vegna aukins veiði-
þjófnaðar jafnt Íslendinga sem útlendinga. Hækka á verð veiðileyfa til að kosta 
meiri veiðivörslu, rannsóknir, bættar merkingar og aðgengi að veiðistöðum.

Verðskrá Elliðaáa hækkar vegna aukinna útgjalda. Meðal annars til að 
bregðast við veiðiþjófnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það eru bæði 
Íslendingar og 

útlendingar sem eru að 
stelast í árnar.
Ari Hermóður 
Jafetsson, 
framkvæmda-
stjóri SVFR

FÓLK „Við vorum bara ánægðar með 
það að hann stóð upp og tók ábyrgð 
og baðst afsökunar og tókum það 
bara gilt,“ segir Glódís Tara Fannars-
dóttir. Hún og Anna Katrín Snorra-
dóttir og Halla Ólöf Jónsdóttir þáðu 
í gær boð forseta Íslands, Guðna Th. 
Jóhannessonar á Bessastöðum.

Konurnar þrjár urðu allar fyrir 
kynferðisofbeldi af hendi Roberts 
Downey sem fékk uppreist æru. 
Þær segja samtalið við Guðna hafa 
verið einlægt. Forsetinn hafi þakkað 
þeim fyrir baráttu sína og sagst vera 
stoltur af þeim. „Við metum það 
virkilega mikils og finnst það sýna 
hvað hann er góður og einlægur 
maður,“ segir Anna Katrín. – hh

Baðst afsökunar
Heimboð hjá forseta Íslands.
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Yfir 25 alþjóðleg verðlaun 
7” snertiskjár með Mirror Link GSM tengingu

Innbyggð myndavél, ConnectedCam™

C3 LIVE BEINSKIPTUR FRÁ

1.970.000KR.

NÝR CITROËN C3

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  

citroen.is

Vindar breytinga blása nú um fjölbreytta bílalínu Citroën. Við kynnum nýjan Citroën C3, einstakan í útliti með stóru 300 lítra skotti og 
fáanlegur með hinni bráðsnjöllu Airbump hlífðarklæðningu sem verndar fyrir hurðaskellum. Citroën C3 er hljóðlátur, búinn nýjustu kynslóð 
sparneytinna véla og er fáanlegur með nýrri 6 þrepa undurþýðri sjálfskiptingu sem gerir hann frábærlega skemmtilegan og mjúkan í akstri. 
Apple Car Play og Mirror Link tæknin, sem er fáanleg í SHINE útfærsluna, gerir þér kleift að spegla helstu forrit snjallsímans eins og t.d 
Google Maps á 7“ snertiskjáinn. Punkturinn yfir i-ið er svo vegmyndavélin ConnectedCam (aukabúnaður) sem gerir þér mögulegt að fanga 
dýrmæt augnablik á ferðalagi þínu um landið. Komdu. Sýndu þig í Citroën.

C3 FEEL SJÁLFSKIPTUR FRÁ 2.520.000 KR.
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Fjórtán ára strákur leggur upp í  
lífshættulegt ferðalag

Áhrifamikil saga byggð á  
raunverulegum aðstæðum

Fjölskyldubók í hæsta gæðaflokki

Á FLÓTTA

Fjölskyldubók í hæsta gæðaflokki
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DÓMSMÁL Jóni Steinari Gunn-
laugssyni, fyrrverandi hæstaréttar-
dómara, hefur verið stefnt fyrir 
meiðyrði. Benedikt Bogason hæsta-
réttardómari krefst þess að fimm 
ummæli í nýrri bók Jóns Steinars, 
Með lognið í fangið, verði dæmd 
dauð og ómerk. Ríkisútvarpið 
greindi frá málinu í gær.

Í bók Jóns Steinars er meðal ann-
ars umfjöllun um mál Baldurs Guð-
laugssonar, fyrrverandi ráðuneytis-
stjóra. Segir Jón Steinar Hæstarétt 
hafa framið dómsmorð á Baldri. 
Benedikt var einn dómara í málinu.

Hæstiréttur staðfesti tveggja ára 
fangelsisdóm yfir Baldri fyrir inn-
herjasvik og brot í opinberu starfi. 
Einn dómara, Ólafur Börkur Þor-
valdsson, vildi vísa málinu frá. – þea

Dómari stefnir 
Jóni Steinari 
fyrir meiðyrði

SKATTAR  Kristjáni Vilhelmssyni, 
framkvæmdastjóra og einum 
stærsta eiganda útgerðarfélagsins 
Samherja, og eiginkonu hans hefur 
verið gert að greiða sex milljónir í 
sekt vegna skattalagabrota. Hjónin 
hafa ekki skilað skattframtali frá 
árinu 2005 og að auki hafa þau van-
talið tekjur sínar og eignir.

„Ég hef svo sem ekkert um það að 
segja nema það að við borgum þá 
sekt,“ segir Kristján.

Úrskurður yfirskattanefndar 
tekur til áranna 2012 og 2013. 

Rannsókn Ríkisskattstjóra leiddi 
í ljós að launagreiðslur Kristjáns 
námu 38 milljónum króna en að 
auki hafi hann fengið rúmar fimm 
milljónir í dagpeninga og bifreiða-
hlunnindi. Vaxtatekjur hans af inni-
stæðum námu 25 milljónum og þá 
fékk hann rúmlega 1,2 milljarða 
króna greiddan í arð af hlutabréfum 
sínum.

Eiginkona Kristjáns fékk á sama 
tímabili alls 38 milljónir króna í 
arð af hlutabréfum sínum. Fast-
eignir þeirra hjóna voru metnar á 

109 milljónir árið 2012 en höfðu 
hækkað í tæpar 134 milljónir ári 
síðar. Þá hafði skattinum ekki verið 
gert viðvart um rúmlega 485 millj-
ónir á bankareikningi í Lúxemborg 
og hann ekki látinn vita af eignum 
sem voru geymdar í aflandsfélagi.

Fyrir bæði árin var þeim áætl-
aður skattstofn og reyndist hann 
undir rauneignum þeirra. Ekki þótti 
ástæða til þess af Ríkisskattstjóra að 
endurákveða álagningu þeirra. Að 
teknu tilliti til þess, og að þau hafa 
ekki skilað skattframtölum í um 

áratug, þótti yfirskattanefnd hæfi-
leg sekt vera fimm milljónir handa 
Kristjáni en milljón króna handa 
konu hans.

Á tímabilinu var Kristján einn 
þeirra sem greiddu hæstu opinberu 
gjöldin hér á landi. Árið 2012 voru 
opinber gjöld hans 152 milljónir 
króna þrátt fyrir að skattstofnar 
hans hafi verið vantaldir og var 
hann annar á lista yfir skattakónga 
landsins.  Opinber gjöld hans ári 
síðar voru tæpar 190 milljónir 
króna.  – jóe

Sex milljóna króna sekt fyrir að vantelja milljarða króna til skatts

Hjónin geymdu um hálfan milljarð 
króna á bankareikningi sem þau eiga 
í Lúxemborg. NORDIC PHOTOS/GETTY

DÓMSMÁL Hæstiréttur hafnaði í 
gær að ógilda synjun Samskipta-
miðstöðvar heyrnarlausra og 
heyrnarskertra um endurgjalds-
lausa túlkaþjónustu Áslaugar Ýrar 
Hjartardóttur, 21 árs gamallar dauf-
dumbrar konu. Hún vildi þjónust-
una vegna þátttöku í sumarbúðum 
fyrir daufdumb ungmenni í Svíþjóð.

„Hæstiréttur staðfesti í dag dóm 
héraðsdóms. Ég er vonsvikin, enda 
taldi ég mig búa í réttarríki. Nú 
mun ég setjast niður og íhuga næstu 
skref, baráttunni er hvergi lokið,“ 
skrifaði Áslaug á Facebook. – nhþ

Áslaug Ýr tapaði 
í Hæstarétti

ÞUNGAROKK „Hátíðin fór á hliðina 
í sumar og við höfum verið að 
vinna í því að koma henni á réttan 
kjöl,“ segir Karl Óttar Pétursson, 
framkvæmdastjóri þungarokkshá-
tíðarinnar Eistnaflugs. Hátíðin er 
rómuð fyrir einstaka stemningu 
og andrúmsloft en í sumar kom 
færra fólk en vanalega og ákveðin 
atriði reyndust dýrari en gert var 
ráð fyrir.

Alls nam tapið 20 milljónum 
og hafa eigendur róið lífróður til 
að bjarga hátíðinni. Hafa safnað 
17 milljónum, meðal annars með 
hlutabréfasölu en hægt er að kaupa 
eitt prósent í hátíðinni á 200 þús-
und krónur.

„Við höfum verið að selja hluta-
bréfin til að fjármagna tapið. Það 
eru sjö prósent eftir. En salan dugar 
ekki alveg því að enn er þriggja 
milljóna króna bil sem við þurfum 
að brúa,“ segir Karl Óttar.

Að að sögn Karls Óttars vantar 
hátíðina einn stóran styrktaraðila 
en töluvert hefur verið fjallað um 
áhugaleysi bæjaryfirvalda fyrir aust-
an gagnvart hátíðinni. Tónlistarhá-
tíðin hefur verið haldin árlega, aðra 
helgina í júlí, í Neskaupstað síðan 
sumarið 2005. Þar spila bæði inn-
lendar og erlendar hljómsveitir yfir 
alls fjóra daga og hefur íbúafjöldi 
bæjarins tvöfaldast meðan hátíðin 
stendur yfir. Er miðasala á Eistna-
flug 2018 hafin.

„Okkur vantar þrjár milljónir og 
við þurfum að finna einhvern til að 
styrkja okkur. Okkur vantar stór-
an styrktaraðila til að vinna með 

okkur. Einhvern sem sér sér hag í 
því að tengjast því sem við stöndum 
fyrir.

Við erum að bóka bönd fyrir 
komandi hátíð og við trúum að við 
náum að fylla upp í þetta gat. Við 
ætlum að standa við okkar skuld-
bindingar. Við skiljum engan eftir 
enda bannað að vera fáviti,“ segir 

Karl Óttar en það eru einmitt ein-
kunnarorð hátíðarinnar. Í þau tólf 
skipti sem hátíðin hefur verið hald-
in hafa þessi orð fengið sífellt meiri 
hljómgrunn enda sönn og góð.

„Við keyrum á þeirri sérstöðu að 
allir séu vinir og þarna komi fólk til 
að upplifa stemningu. Þetta er ekki 
fyllerí til að lemja og vera vondur 

við náungann. Þarna er menningin 
að vera góður og allir hjálpast að. 
Allir tala við alla og við viljum efla 
þá menningu.

Við höfum  reynt að axla sam-
félagslega ábyrgð og leggjum 
áherslu á að við stöndum fyrir 
ábyrgð,“ segir Karl Óttar. 
benediktboas@365.is

Safnað upp í tuttugu milljóna 
króna gat eftir Eistnaflug 2017
Tuttugu milljóna króna mínus varð á þungarokkshátíðinni Eistnaflugi í Neskaupstað. Hátíðin fór á hliðina 
í sumar að sögn framkvæmdastjórans sem kveður skipuleggjendur og eigendur hátíðarinnar róa lífróður til 
að bjarga fjármálunum, meðal annars með því að selja hlutabréf í hátíðinni á 200 þúsund krónur stykkið. 

Stefán Jakobsson úr Dimmu þenur leðurbarkann á Eistnaflugi þar sem gleðin hefur alltaf verið við völd. Nú er þó 
þungt yfir og blikur á lofti enda vantar þrjár milljónir til að koma út á núlli. MYND/FREYJA GYLFADÓTTIR

Áslaug Ýr 
Hjartardóttir 
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Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

4G þjónusta 
í sérflokki

168.000 km2 4G kerfi

Vodafone hefur algjöra sérstöðu í 
farsímaþjónustu sem teygir sig um landið 
og miðin á 168.000 ferkílómetra svæði. Við 
vinnum stöðugt að því að auka gæði og 
dreifingu kerfisins til framtíðar. Nú síðast  
með uppfærslu háhraða í 4G+ sem nær  
allt að 250 Mb/s.

4G í 50 löndum  

Með 4G í símanum þínum opnar Vodafone þér 
stöðugt og hnökralaust samband hvert sem 
leið þín liggur bæði innanlands og erlendis í 
samstarfi við Vodafone Group. Vodafone fylgir 
þér til 50 landa nú þegar og fleiri lönd bætast 
stöðugt við.  

Sjónvarp gegnum 4G

Ný uppfærsla á Vodafone Sjónvarpi færir þér 
dagskrána þína um 4G beint í símann. Njóttu 
þess besta sem framtíðin hefur að bjóða með 
stöðugri tengingu og sjónvarpsefni á ferðinni.
Náðu í Vodafone PLAY appið fyrir símann þinn 
strax í dag.

4G dreifing Vodafone 
31. október 2017
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DÓMSMÁL Landsbanki Íslands 
áfrýjar dómi í máli sem kona á sjö-
tugsaldri höfðaði gegn bankanum 
og vann í Héraðsdómi Reykjavíkur.

Málið snýst um að konan skrifaði 
undir veðskuldabréf sem þáverandi 
unnusta sonar hennar hafði gefið út 
til Landsbanka Íslands 18. júní 2007 
að fjárhæð 1.750 þúsund krónur. 
Veð var tekið í fasteign konunnar 
í Vogum á Vatnsleysuströnd.

Hún stefndi Landsbankanum og 
krafðist þess að felld yrði úr gildi 
veðsetning á fasteign hennar og 
skuldabréfinu aflýst. Dómari féllst 
á kröfur konunnar.

Konan  byggði kröfu sína á því 
að Landsbankinn hafi brotið gegn 
ákvæðum samkomulags um notkun 
ábyrgða frá árinu 2001, einkum 4. 
grein samkomulagsins. Þá hafi verið 
brotið gegn 19. grein þágildandi 
laga um fjármálafyrirtæki.

Konan  segist ekki hafa fengið 
að sjá greiðslumat um lántakann. 
Bankinn hefði átt að afhenda upp-
lýsingabækling um ábyrgðir en það 
hafi ekki verið gert.

Þá byggði konan kröfuna á því 
að hæpið sé að vinna greiðslumat 
sama dag og sótt eru um lán. Fjár-
málafyrirtæki beri ábyrgð á því að 
upplýsingarnar séu réttar og verði 
að afla nauðsynlegra gagna til þess 
að matið gefi góða mynd af ætlaðri 
greiðslugetu skuldara. Vafasamt sé 
að unnt sé að afla gagna á nokkrum 
klukkustundum. Ekki hafi verið 
veitt heimild til upplýsingaöflunar 
með lánsumsókn og því virðist sem 
bankinn hafi ekki aflað neinna 
gagna. Hann sé þó skyldur til þess.

Þá taldi konan að upplýsingar í 

greiðslumatinu hafi verið rangar. 
Tekjur hafi verið sagðar of háar.

Þá hafi verið sagt að leigugreiðsl-
ur næmu 25 þúsund krónum á 
mánuði en lántaki hafi greitt 100 
þúsund krónur í leigu. Benti konan 

á að láninu hafi meðal annars verið 
varið til að greiða upp skuld vegna 
húsaleigu að fjárhæð 444 þúsund 
krónur.

Dómurinn kemst að þeirri niður-
stöðu að Landsbankinn og forveri 
hans hafi engin gögn varðveitt um 
vinnslu og forsendur greiðslumats-
ins. Fjárhæð húsaleigu sé óstaðfest 
og forsendur framfærslu ósann-
færandi. Þá sé ekki hægt að segja að 
konan hafi haft næg tækifæri til að 
kynna sér greiðslumatið. Því beri að 
fella veðsetninguna á fasteigninni 
úr gildi.

Eins og segir á forsíðu glímir 
konan við krabbamein og kveðst 
lögmaður hennar undrast að Lands-
bankinn  haldi málinu til streitu 
með áfrýjun þess til Hæstaréttar.  
jonhakon@frettabladid.is

Tengdadóttirin tók lán 
út á bjagað greiðslumat
Kona á sjötugsaldri stefndi Landsbankanum til að fá veðsetningu á húsi sínu 
aflétt. Veðsett var vegna láns þáverandi unnustu sonar hennar. Héraðsdómur 
segir mat bankans á tekjum og framfærslu tengdadótturinnar ósannfærandi.

Héraðsdómur Reykjavíkur féllst á kröfur um afléttingu veðs. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Skólinn þeirra er í rúst

Grunnskóli þessara tveggja sýrlensku stúlkna í Austur-Ghouta-héraði Sýrlands var í rúst þegar þær skoðuðu hann í gær. Hart hefur verið barist í 
héraðinu nýverið eftir að vopnahléssamkomulagi var rift og hafa loftárásir ríkisstjórnarhersins meðal annars eyðilagt skólann. Mannúðarsamtök 
vöruðu við því í gær að ástandið í héraðinu væri sífellt að versna og óttast starfsmenn mannúðarsamtaka mjög um öryggi íbúa. NORDICPHOTOS/AFP

SVÍÞJÓÐ Menningarmálaráðherra 
Svíþjóðar, Alice Bah Kuhnke, kall-
aði  stjórnendur  leikhúsa, meðal 
annars Dramaten og Riks teatern auk 
óperustjóra Kungliga operan, á sinn 
fund eftir að 456 leikkonur sögðu í 
grein í Svenska Dagbladet frá nauðg-
unum, öðru kynferðislegu ofbeldi og 
kynferðislegri áreitni.

Leikkonurnar greindu frá heimi 
þar sem karlkyns leikarar og leik-
stjórar væru hafnir upp til skýjanna 
og kæmust upp með það að áreita 
samstarfsmenn.

Ráðherrann sagði málið alvarlegt 
og að breytinga væri þörf.

Framkvæmdastjóri Kungliga oper-
an, Birgitta Svendén, segir aðgerða-
áætlanir liggja fyrir um hvernig 
bregðast skuli við kynferðislegri 
áreitni. Nú verði hins vegar að skapa 
þannig umhverfi að starfsmenn verði 
ekki hræddir við að kæra. Þeir megi 
ekki vera hræddir um að missa hlut-
verk við það að samþykkja ekki það 
sem er rangt. – ibs

Ráðherra boðar 
stjórana á fund 
um áreitnismál

Alice Bah  
Kuhnke,  
menningar-
málaráðherra 
Svíþjóðar.

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð Vest-
mannaeyja hafnaði í gær þeirri hug-
mynd eins Eyjamanns að efnt yrði 
til íbúakosningar vegna fyrirhugaðs 
samnings um rekstur bæjarins á 
ferjunni Herjólfi.

„Tilgangur með störfum í bæjar-
stjórn er enda að sameina fólk um 
mikilvæg mál frekar en að sundra. 
Til að fyrirbyggja misskilning vill 

bæjarráð benda bréfritara á að 
samkvæmt viljayfirlýsingu sem 
kynnt hefur verið er eingöngu 
unnið út frá því að Vestmannaeyja-
bær reki Herjólf í 2,5 ár og að skýrt 
sé að framlög ríkisins standi undir 
kostnaði við reksturinn. Áhættan 
er því afar takmörkuð ef samningur 
verður yfirhöfuð gerður,“ segir 
bæjarráðið.  – gar

Íbúar kjósa ekki um Herjólfsmálið
Vestmannaeyingar eiga í viðræðum um yfirtöku á Herjólfi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

1.750
þúsund króna lán sem þáver-
andi unnusta sonar öryrkja 
tók fyrir tíu árum með veði 
í húsi tengdamóðurinnar 
hefur dregið langan dilk á 
eftir sér fyrir konuna sem 
barist hefur við krabbamein.

456 sænskar leikkonur 
sögðu í blaðagrein frá 
nauðgunum og öðru kyn-
ferðislegu ofbeldi.
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Þegar ykkur langar til að líða aðeins betur

er lausnin sú að kíkja reglulega inn í vetur

Við getum aðstoðað



STJÓRNMÁL Skiptar skoðanir eru 
meðal þingmanna um óformlegar 
þreifingar milli Sjálfstæðisflokks, 
Vinstri grænna og Framsóknar-
flokks um myndun ríkisstjórnar.

Það yrðu vonbrigði beiti Katrín 
sér ekki fyrir því að öflugustu kven-
skörungar þingsins verði í forystu 
enda hafi hún nefnt jafnréttismálin 
sérstaklega þegar henni var veitt 
umboð til stjórnarmyndunar í síð-
ustu viku.; þetta er mat þingmanna 
sem hugnast best stjórn frá vinstri 
til miðju. Auk Katrínar sjálfrar nefna 
þessir þingmenn Lilju Alfreðsdótt-
ur, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur, 
Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur 
og Helgu Völu Helgadóttur.

Logi Einarsson, formaður 
Samfylkingarinnar hefur lýst 
því yfir að ekki sé enn fullreynt 
að mynda stjórn frá vinstri til 
miðju. Hann hefur rætt bæði 
við Katrínu og Sigurð Inga 
eftir að upp úr viðræðum 
slitnaði og ræðir við aðra 
forystumenn í dag. Þetta 
herma heimildir blaðs-
ins. Ekkert talsam-
band mun hins vegar 
vera milli formanna 
Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar.

S a m k v æ m t 
heimildum Frétta-
blaðsins mun Katr-
ín leiða formlegar 
viðræður Sjálfstæð-

isflokks, Vinstri grænna og Fram-
sóknarflokks ef af þeim verður, 
gegn því að þingstyrkur Sjálfstæðis-
flokksins endurspeglist með öðrum 
hætti í stjórninni. Náist samkomu-
lag milli forystumanna flokkana 
um þessi atriði, verða málin rædd 
í þingflokkum. Það ræðst í kjöl-
far þeirra hvort Katrín getur farið 
á fund forseta með meirihluta til 
formlegra viðræðna.

Þeir þingmenn VG sem náðist í í 
gær segjast bera fullt traust til Katr-
ínar til að leiða viðræður. Í kosn-

ingabaráttunni hafi flokkurinn 
ekki útilokað samstarf við neinn 
og samstarfið þurfi að ráðast af 
málefnum.

Sjálfstæðismenn sem Fréttablað-
ið hefur rætt við segja öll möguleg 
stjórnarmynstur erfið og í rauninni 
engan kost sérstaklega góðan. Það 
þurfi að koma í ljós hvort þessir 
flokkar sem nú ræðast óformlega 
við geti komið sér saman um mál-
efnin og það geti orðið flókið. Hins 
vegar þurfi sú stjórn sem mynduð 
verður að endurspegla niðurstöðu 

kosninganna og þá staðreynd að 
Sjálfstæðisflokkurinn er langstærsti 
flokkurinn. Gefi flokkurinn frá sér 
forsætisráðuneytið þurfi stjórnin að 
endurspegla ólíka stærð flokkanna 
með öðrum hætti.

Einn viðmælenda blaðsins hafði 
á orði að stjórn mynduð af þessum 
flokkum sem aldrei hafi starfað 
saman í ríkisstjórn áður, gæti þrátt 
fyrir allt orðið upphaf sögulegra 
sátta stjórnmálanna í landinu eftir 
áratug af ólgu og miklum átökum. 
adalheidur@frettabladid.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ www.skoda.is

     MINNI EYÐSLA, MEIRA
PLÁSS, MEST GAMAN

ŠKODA OCTAVIA G-Tec. FULLVAXINN FJÖLSKYLDUBÍLL SEM SPARAR ÞÉR KRÓNURNAR.

ŠKODA OCTAVIA frá:

3.350.000 kr.

Octavia G-Tec er einn mest seldi bíll á Íslandi, enda bæði sparneytinn og góður í endursölu. Hann er mjög rúmgóður og gengur
bæði fyrir bensíni og metani sem lækkar eldsneytiskostnaðinn til muna. Komdu í reynsluakstur og kynnstu Octaviunni betur. 

DÓMSMÁL Hæstiréttur dæmdi í gær 
Magnús Skarphéðinsson, formann 
Sálarrannsóknarfélags Reykjavíkur 
og formann Félags áhugafólks um 
fljúgandi furðuhluti, í tveggja mán-
aða skilorðsbundið fangelsi fyrir 
kynferðisbrot gegn tveimur sautján 
ára piltum.

Brotið átti sér stað í heita pottin-
um í Laugardalslauginni í desember 
2014. Var Magnús jafnframt dæmd-
ur til þess að greiða öðrum piltanna 
300 þúsund krónur í miskabætur en 
hinum 200 þúsund krónur.

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðs-
dóms frá því í desember á síðasta ári 
en meðal annars var litið til þess við 
ákvörðun refsingar að Magnús hafði 
ekki áður gerst sekur um refsivert 
brot.

Brot Magnúsar fólst í því að hann 
viðhafði kynferðislegt tal við dreng-
ina er þeir voru staddir í heitum 
potti í Laugardalslauginni að kvöld-
lagi í desember 2014. Hann á meðal 
annars að hafa sagt við annan pilt-
anna að hann ætlaði að „taka hann 
í rassinn“. Því næst togaði hann í 
buxnastreng á sundbuxunum hans 
en tókst ekki að draga buxurnar 
niður fyrir kynfæri hans. – nhþ

Skilorð fyrir 
kynferðisbrot

Magnús Skarphéðinsson braut á 
tveimur piltum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Vilja kvenskörungana í stjórn
Skiptar skoðanir eru meðal þingmanna um óformlegar viðræður Sjálfstæðismanna, VG og Framsóknar. 
Katrín mun leiða viðræðurnar ef af þeim verður. Forystumenn á vinstri vængnum hafa ekki misst alla von.
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Stekkjarbakka 6 • 540 3300 •  gardheimar.is

bRönS hLaðbOrð 
á sPírUnnI 
uM hElGar 
kL 11:30-15:00

Ljósahelgi Garðheima
20% afsláttur af öllum ljósaseríum og ljósahlutum

vErðdæmI

sAmTenGjAnlEgaR útIseRíuR
100 LjósA - 10m löng 

cOnNecT A lIghT

vErð 4.360kR
vErð áðuR 5.450kR

Mikið úrval af 
hágæða útiseríum 
sem hafa reynst vel 
við íslenskar aðstæður

*Tilboðin gilda til mánudagsins 13. nóvember 2017*Tilboðin gilda til mánudagsins 13. nóvember 2017

Inniseríur, batterísseríur, batterískerti 
ofl til að gera huggulegt í skammdeginu

Glæsilegt úrval af ljósastjörnum, 
ljósakrönsum og ljósahlutum frá virtum 
framleiðendum eins og sirius, star ofl 

20%
afSlátTur

Inniseríur, batterísseríur, batterískerti 
ofl til að gera huggulegt í skammdeginu

20%
afSlátTur

Glæsilegt úrval af ljósastjörnum, 
ljósakrönsum og ljósahlutum frá virtum 
framleiðendum eins og sirius, star ofl 



NOREGUR Bókasafnsfræðingurinn 
Linda Schade Andersen við Ulle-
vål háskólasjúkrahúsið í Ósló segir 
þátttöku í leshringjum, sem hafa 
verið í boði  á sjúkrahúsinu frá 
2015, af hinu góða. Litið sé á þátt-
takendur sem persónur en ekki bara 
sjúklinga. Þátttakan opni auk þess 
á samtöl sem menn þora almennt 
ekki að eiga við ókunnugt fólk.

Upphafið að  fyrrgreindum les-
hringjum, Shared Reading, byrjaði 
sem verkefni við Háskólann í Liver-
pool árið 2000. Í ljós kom að þátt-
takan var heilsubætandi. Slíkir les-
hringir eru útbreiddir í Englandi og 
Danmörku og eru nú að ná fótfestu 
í Noregi og Svíþjóð. – ibs

Leshringir á 
sjúkrahúsi  
eru heilsubót

MIÐ-AFRÍKULÝÐVELDIÐ Friðargæslu-
sveitir Sameinuðu þjóðanna í Mið-
Afríkulýðveldinu slepptu tveimur 
meintum stríðsglæpamönnum í 
desember 2015 án þess að draga þá 
fyrir rétt.

Þetta kemur fram í trúnaðarskjöl-
um sem BBC hefur undir höndum 
og fjallaði um í gær. Um er að ræða 
tvo uppreisnarmenn sem réðust á 
friðargæsluliða SÞ en það telst til 
stríðsglæpa.

Atvikið átti sér stað skömmu fyrir 
kosningar þar í landi og var „hinum 
meintu stríðsglæpamönnum 

sleppt“ til að „reyna að raska ekki 
kosningunum“ eins og segir í skjöl-
unum.

Mennirnir tilheyrðu skæruliða-
samtökunum Union pour la Paix 
en Centrafrique. Þegar þeir nálg-
uðust búðir friðargæslusveitanna 
í bænum Galaboroma bað friðar-
gæsluliði þá um að stansa og setja 
hendur á höfuð svo hægt væri að 
leita á þeim. Þá réðust uppreisnar-
mennirnir á friðargæsluliðann.

Friðargæsluverkefnið í Mið- 
Afríkulýðveldinu hefur ekki gengið 
áfallalaust fyrir sig. Í maí fyrr á þessu 

ári fórust nokkrir friðargæsluliðar 
til að mynda í árásum uppreisnar-
manna.

Þá voru friðargæsluliðar sak-
aðir um að nauðga miklum fjölda 
kvenna þar í landi. Í desember á 
síðasta ári lauk rannsókn Sam-
einuðu þjóðanna á ásökununum 
og kom í ljós að 41 friðargæsluliði 
hafði verið sakaður um nauðgun 
eða annað kynferðislegt ofbeldi. 
Alls tóku rannsakendur viðtöl við 
139 konur sem lýstu ofbeldi sem 
þær urðu fyrir árin 2014 og 2015 í 
Kémo-héraði. – þea

Slepptu meintum stríðsglæpamönnum til að trufla ekki kosningar

Bókasafnsfræðingur segir leshringi 
bæta líðan. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

KÍNA Donald Trump, forseti Banda-
ríkjanna, heimsótti Kína í gær og 
átti fund með Xi Jinping forseta. 
Ræddu þessir valdamestu menn 
heims saman um milliríkjaviðskipti 
og ástandið á Kóreuskaga. Athygli 
vakti að Trump fór í þetta sinn 
fögrum orðum um Xi, rétt eins og 
hann gerði þegar Kínverjinn heim-
sótti Bandaríkin fyrr á árinu til að 
ræða sömu mál.

Á meðan Bandaríkjaforseti var 
í kosningabaráttu var orðræðan 
önnur. Á kosningafundi í maí 2016 
sagði Trump til að mynda:  „Við 
getum ekki leyft Kínverjum að 
nauðga landinu okkar, það er það 
sem þeir eru að gera. Þetta er mesti 
þjófnaður í heimssögunni.“ Vísaði 
forsetinn þar til viðskiptanna á milli 
ríkjanna sem honum þótti Kínverjar 
hagnast á en Bandaríkjamenn ekki.

Svo virðist þó sem Trump hafi 
skipt um skoðun. „Það er ekki hægt 
að kenna Kínverjum um að nýta 
sér Bandaríkin til þess að bæta 
hag borgara. Kínverjar hafa staðið 
sig vel. Í raun kenni ég fyrri ríkis-
stjórnum um að leyfa viðskiptahalla 
okkar að aukast eins og hann hefur 
gert.“

Eins og fjallað hefur verið ítar-
lega um er Xi nú orðinn valdamesti 
leiðtogi Kínverja í áratugi. Hefur 
hugsjón hans og nafn verið ritað í 
stjórnarskrá Kommúnistaflokksins 
en Xi er fyrsti maðurinn sem hlýtur 
þann heiður frá því að Mao Zedong 
var leiðtogi Kínverja.

Rétt eins og flokksmenn gerðu í 
október fór Trump fögrum orðum 
um þennan valdamikla leiðtoga. 
„Þú ert afar sérstakur maður,“ sagði 
forsetinn til að mynda.

Bandaríkjaforseti gerði Xi stóran 
greiða í lok blaðamannafundar 
þeirra tveggja, að því er BBC greinir 
frá. Greiðinn fólst í því að neita að 
svara spurningum blaðamanna, líkt 
og Xi gerði. Í umfjöllun BBC segir að 
Bandaríkjaforsetar hafi venjulega 
reynt að berjast fyrir auknu fjöl-
miðlafrelsi í Kína. „En ekki þessi,“ 
skrifar blaðamaður BBC.

Trump er ekki í sömu stöðu og Xi. 
Hann nýtur stuðnings 37,6 prósenta 
kjósenda í Bandaríkjunum sam-
kvæmt vegnu meðaltali skoðana-
kannana sem FiveThirtyEight tekur 
saman. Þá tapaði flokkur hans ríkis-
stjórasætum og sætum í fjölmörgum 
ríkisþingum á þriðjudag.

CNN greindi frá því í gær að fimm 
ríkja Asíureisa Trump væri sérstak-
lega hugsuð til þess að sýna hæfni 
forsetans í því að semja við önnur 
ríki og þannig mögulega rétta úr 
kútnum. Sjálfur hefur Trump stært 
sér af því að vera stórkostlegur 
samningamaður.

Tilkynnt var um gerð samninga 
sem eiga að auka viðskiptin á milli 
ríkjanna. Rex Tillerson, utanríkis-
ráðherra Bandaríkjanna, sagði í 
samtali við blaðamenn að þeir 
samningar væru þó smávægilegir 

þegar kæmi að því að rétta við-
skiptahallann.

Eins og áður segir barst talið 
óhjákvæmilega að Norður-Kóreu. 
Trump hefur áður gagnrýnt meint 
aðgerðaleysi Kínverja. „Kínverjar 
hafa EKKERT gert fyrir okkur þegar 

kemur að Norður-Kóreu, bara 
talað,“ tísti forsetinn til að mynda í 
júlí síðastliðnum.

Nú kallaði Trump eftir því að Kín-
verjar gerðu allt sem í valdi þeirra 
stæði til að fá Norður-Kóreumenn til 
að láta af áformum sínum um þróun 
kjarnorkuvopna. Sagði hann að auð-
velt yrði fyrir Kínverja að fá það í 
gegn en Kína hefur lengi verið eini 
bandamaður einræðisríkisins. „Ég 
kalla eftir því að herra Xi leggi hart 
að sér. Ég veit að forsetinn ykkar er 
harðduglegur og ef hann leggur hart 
að sér fær hann þetta í gegn.“

Sjálfur sagði Xi að báðir aðilar 
myndu áfram vinna að því að inn-
leiða  að fullu þær þvingunarað-
gerðir sem öryggisráð Sameinuðu 
þjóðanna hefur samþykkt og vinna 
að friði á Kóreuskaga. 
thorgnyr@frettabladid.is

Trump hafði fögur orð um Xi
Bandaríkjaforseti heimsótti forseta Kína í gær. Lofaði hann Kínverjann í bak og fyrir en hefur áður gagn-
rýnt Kínverja harðlega. Ferðin sögð farin til að styrkja ímynd forsetans í Bandaríkjunum eftir erfitt gengi og 
óhagstæðar skoðanakannanir. Báðir forsetarnir ætla að vinna að því að koma á friði á Kóreuskaga.

Verkefni SÞ í Mið-Afríkulýðveldinu gengur ekki sem skyldi. NORDICPHOTOS/AFP

Kínversku forsetahjónin sýndu bandarískum gestum sínum merkileg kennileiti í höfuðborginni Peking. NORDICPHOTOS/AFP

Það er ekki hægt að 
kenna Kínverjum 

um að nýta sér Bandaríkin til 
þess að bæta hag borgara. 
Kínverjar hafa staðið sig vel.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna

Bæði ríki munu 
vinna áfram að friði 

á Kóreuskaga.
Xi Jinping, forseti Kína

DÓMSMÁL Gunnar Jónsson, eigandi 
jarðarinnar Króks, segir  ýmsa 
möguleika fyrir hendi til að leysa 
deiluna um fjárrekstur á haust-
in um land hans að Þverárrétt.

„Landeigandinn hefur til dæmis 
boðið upprekstrarfélaginu  þrjá 
kosti til þess að koma fénu um 
Króksland til Þverárréttar að 
hausti. Þeim tilboðum hefur öllum 
verið hafnað en eigendum jarðar-
innar verið boðið upp á þá lausn að 
afhenda upprekstrarfélaginu tvo 
þriðju hluta þess lands sem Hæsti-
réttur dæmdi að væri þeirra eign,“ 
segir Gunnar.

Króksbóndinn gagnrýnir bæði 
Gunnlaug A. Júlíusson, sveitar-
stjóra Borgargbyggðar, og Kristján 
Franklín Axelsson, formann upp-
rekstrarfélagsins fyrir orð þeirra í 
Fréttablaðinu 1. nóvember. Ekki sé 
þörf á nýrri rétt eins og haft sé eftir 
Kristjáni.

„Það er heldur ekki þörf á því 
að reka féð eftir þjóðvegi eitt. Það 
nægir að virða girðingalög og dóm 
Hæstaréttar og þiggja þá fyrir-
greiðslu sem þeim upprekstrar-
mönnum hefur lengi staðið til 
boða. Sá möguleiki virðist ekki vera 
fyrir hendi. Þess vegna hefur þessu 

máli verið vísað til dómstóla,“ segir 
Gunnar. Þá sé haft eftir sveitarstjór-
anum að upprekstrarfélagið hafi 
notað hluta af Krókslandinu í 90 ár 
í þeirri góðu trú að það ætti landið.

„Rétt er að geta þess að allan 
þann tíma var umrætt land þing-
lýstur hluti jarðarinnar samkvæmt 
landamerkjaskrá, sem staðfest var 
af formanni upprekstrarfélagsins. 
Það er heldur ekki rétt, sem sveitar-
stjórinn gefur til kynna, að leiðin 
úr afréttinni til byggðarinnar liggi 
um einhvers konar einstigi eða 
„trekt“ í gegnum Krókslandið.“  
– gar

Hvorki þörf á nýrri rétt né fjárrekstri um þjóðveg 1
Það nægir að virða 
girðingalög og dóm 

Hæstaréttar og þiggja þá 
fyrirgreiðslu sem þeim 
upprekstrar-
mönnum hefur 
lengi staðið til 
boða.
Gunnar Jónsson  
á Króki

SÁDI-ARABÍA Rúmlega 200 eru nú 
í haldi í Sádi-Arabíu, grunaðir um 
fjárdrátt og spillingu. Ríkissak-
sóknari þar í landi greindi frá þessu í 
gær og sagði að að minnsta kosti tíu 
billjónir króna hefðu tapast úr ríkis-
sjóði vegna fjárdráttar og spillingar 
undanfarna áratugi.

Ekki hefur verið greint frá nöfnum 
neinna þeirra sem liggja undir grun. 
Heimildir BBC herma að þar á meðal 
séu prinsar, ráðherrar og viðskipta-
jöfrar. Bankareikningar viðkomandi 
hafa verið frystir.

„Sönnunargögnin eru afgerandi,“ 
sagði Saud al-Mojeb ríkissaksóknari 
í gær. Jafnframt sagði hann að við-
skiptalíf Sádi-Arabíu ætti ekki að 
raskast vegna frystingarinnar enda 
væri eingöngu um persónulega 
reikninga að ræða.

Krónprinsinn Mohammed bin 
Salman boðaði á dögunum átak 
gegn spillingu og fer fyrir nýstofnaðri 
nefnd gegn spillingu. Sagði al-Mojeb 
að störf nefndarinnar gengju vel.

„Umfang spillingarinnar sem 
við höfum uppgötvað er gríðar-
legt. Miðað við rannsóknir okkar 
undanfarin þrjú ár metum við að að 
minnsta kosti hundrað milljarðar 
Bandaríkjadala hafi sogast út úr 
kerfinu vegna spillingar og fjár-
dráttar undanfarna áratugi,“ sagði 
al-Mojeb. – þea

Sádi-Arabar 
taka á spillingu

Mohammed bin Salman, krónprins 
Sádi-Arabíu. NORDICPHOTOS/AFP
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Lengdur afgreiðslutími!

Kynntu þér afgreiðslutímann okkar á toysrus.is

122011001/122012001

HATCHIMALS GLAÐNINGUR

Hjálpaðu eggjunum að klekjast út og sjáðu 

þessa yndislegu tvíbura leika sér saman. 

Um það bil 15 cm. Veljið á milli margra gerða.

Venjulegt verð 11.500,-

SPAR 1.500,-
SPAR 1.500,

 10.000,-
Tilboðið gildir frá 9.–19. nóvember, eða á meðan birgðir endast

108424001 
MY LITTLE PONY 
KÚRUPÚÐI 
Venjulegt verð 4.000,-Venjulegt verð 4.000,-

SPARIÐ 701,-SPARIÐ 701,-SPARIÐ 701,

3.299,-

119626001
SPIRE SAUMAVÉL
Venjulegt verð 7.499,-

SPARIÐ 1.000,-SPARIÐ 1.000,-SPARIÐ 1.000,

6.499,-

122162001
POKÉMON 
BARDAGASPILASTOKKAR  
MEÐ KYUREM
2 fullbúnir 60 spila 
spilastokkar, 
2 spilastokkakassar, 
2 myntir og fleira.
Venjulegt verð 7.500,-

SPARIÐ 1.500,-SPARIÐ 1.500,-SPARIÐ 1.500,

6.000,-

121350001
MY LITTLE PONY 
KASTALI FYRIR 
CANTERLOT OG 
SEAQUESTRIA
Venjulegt verð 14.000,-

SPARIÐ 3.000

11.000

Skoðaðu póstinn þinn-Frábær 
tilboð í gangi!tilboð í gangi!

Skoðaðu póstinn þinn-Frábær 
tilboð í gangi!

Skoðaðu póstinn þinn-Frábær 
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112349001
NERF ACCUSTRIKE ALPHAHAWK
10 pílur fylgja. Venjulegt verð 7.999

SPARIÐ 1.400

6.599
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Halldór

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Það má efast 
stórlega um 
að það hafi 
verið mark-
mið Seðla-
bankans að 
skrúfa nánast 
alfarið fyrir 
erlenda 
fjárfestingu í 
skulda-
bréfum.

Það mikilvæga verkefni bíður nýrrar ríkisstjórnar að 
marka skýra stefnu um það hvernig nemendur á 
Íslandi verða undirbúnir til að mæta kröfum fram-

tíðarinnar á vinnumarkaðnum. Menntakerfið gegnir þeim 
mikilvæga tilgangi að búa komandi kynslóðir undir störf 
framtíðarinnar. Aukið fjármagn í menntakerfið er ekki 
nauðsynleg forsenda fyrir breytingar. Miklu frekar þarf nýja 
hugsun og nýjar áherslur til að leysa vandann. Það velkist 
enginn í vafa um að menntakerfið er mikilvægt fyrir gang-
verk samfélagsins en það er langt frá því að vera eyland.

Miklar breytingar á tækni og störfum fylgja fjórðu iðn-
byltingunni sem þegar er hafin. Það er heilmikið færni-
misræmi til staðar en þá er átt við það misræmi sem er á 
milli þeirrar færni sem fyrirtæki þarfnast og færni fólks 
á vinnumarkaði. Það hefur reynst erfitt að manna störf á 
sviði iðn-, tækni- og raungreina og blasir við að fjölga þarf 
þeim sem útskrifast af þessum sviðum til að mæta þörfum 
atvinnulífsins.

Nauðsynlegt er að vekja áhuga nemenda á tækni og 
vísindum. Þátturinn Nýjasta tækni og vísindi sem var 
sýndur á RÚV um árabil hafði mjög jákvæð áhrif í þá veru 
og væri ráð að endurvekja hann í einhverri mynd. Forritun 
er tungumál 21. aldarinnar og því hafa Samtök iðnaðarins 
lagt áherslu á að forritun verði gerð að skyldufagi í grunn-
og framhaldsskólum. Til marks um að hægt er að ná 
einstökum árangri þegar stjórnvöld og atvinnulíf taka 
höndum saman er Microbit verkefnið. Þar hafa mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Mennta-
málastofnun, KrakkaRúv og fjöldi íslenskra fyrirtækja látið 
nemendum í té Microbit smátölvur sem hægt er að nota 
til forritunar. Viðtökurnar hafa sýnt að nemendur eru til-
búnir að takast á við ný verkefni en markmiðið er að efla 
þekkingu og áhuga.þekkingu og áhuga.þekkingu og áhu

Menntakerfið þarf að laga sig að breyttum veruleika og 
búa nýjar kynslóðir undir störf og starfsumhverfi sem ekki 
eru þekkt í dag. Það má engan tíma missa því ekki viljum 
við að íslenskir nemendur verði eftirbátar annarra ung-
menna né viljum við draga úr samkeppnishæfni Íslands. Ný 
hugsun í menntamálum skilar sér margfalt til samfélagsins.hugsun í menntamálum skilar sér margfalt til samfélagsins.hu

Menntakerfið 
er ekki eyland

Mennta-
kerfið þarf 
að laga sig að 
breyttum 
veruleika og 
búa nýjar 
kynslóðir 
undir störf 
og starfsum-
hverfi sem 
ekki eru 
þekkt í dag.

Sigurður  
Hannesson
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
iðnaðarins

Flest hefur gengið Íslandi í hag á undanförnum 
árum. Þrátt fyrir mikinn efnahagsuppgang þá 
hefur verðbólga haldist vel undir markmiði 
Seðlabankans um langt skeið og því gefið bank-Seðlabankans um langt skeið og því gefið bank-Seðlabankans um langt skeið og því gefið bank
anum færi á að lækka vexti í hægfara skrefum. 
Slíkar aðstæður eru óþekktar í hagsögu Íslands. 

Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa samt ekki verið að skila 
sér að öllu leyti til fyrirtækja og heimila á síðustu misserum. 
Þetta má sjá þegar litið er til þess að vextir á fyrirtækja-
skuldabréfum og útlánum fjármálastofnana til fasteigna-
kaupa hafa ekki lækkað til samræmis við lækkanir á vöxtum 
Seðlabankans og ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa.

Hvað veldur þessu? Ein ástæðan er þau innflæðishöft, 
eða svokallað fjárstreymistæki, sem Seðlabankinn kynnti til 
sögunnar í júní 2016. Samkvæmt þeim þurfa erlendir aðilar 
sem ætla að fjárfesta í skuldabréfum hér á landi að binda 40 
prósent af fjárfestingunni á vaxtalausum reikningum í eitt 
ár. Afleiðingarnar voru fyrirsjáanlegar. Innflæði fjármagns 
í ríkisskuldabréf stöðvaðist næstu níu mánuði á eftir og 
beindist þess í stað í skráð hlutabréf. Þótt erlendir sjóðir séu á 
ný farnir að beina sjónum sínum að ríkisskuldabréfum þá er 
hrein fjárfesting þeirra frá áramótum hverfandi.

Sýna má því skilning að stjórnvöld vilji ráða yfir stjórntæki 
til að aftra óhóflegu innflæði skammtímafjármagns. Enginn 
vill endurtaka þá atburðarás þegar fjárfestar flykktust með 
fjármagn til landsins á árunum fyrir fall fjármálakerfisins 
til að fjárfesta í háum vöxtum sem aftur orsakaði innstæðu-
lausa gengisstyrkingu og kynti um leið undir ósjálfbærri 
skuldsetningu þjóðarbúsins með þekktum afleiðingum. skuldsetningu þjóðarbúsins með þekktum afleiðingum. sk
Aðstæður núna eru hins vegar allt aðrar og hættan á vaxta-
munarviðskiptum af slíkri stærðargráðu eru ekki fyrir hendi. 
Þá hefur vaxtamunur við útlönd verið að minnka á síðustu 
misserum samhliða því að verðbólguhorfur hafa farið batn-
andi, vextir Seðlabankans lækkað og útlit er fyrir minnkandi 
hagvöxt. Það sætir því undrum að Seðlabankinn hafi enn 
ekki séð ástæðu til að endurskoða innflæðishöftin, næstum 
átján mánuðum eftir að þau litu fyrst dagsins ljós.

Það má efast um að markmið Seðlabankans hafi verið að 
skrúfa fyrir erlenda fjárfestingu í skuldabréfum. Það hefur 
hins vegar orðið reyndin sem þýðir meðal annars að krafan 
á ríkisskuldabréf – og þá um leið fjármögnunarkostnaður 
ríkissjóðs – er hærri en ella. Fjárhagslegu áhrifin einskorðast 
vitaskuld ekki við ríkið heldur þurfa heimili og fyrirtæki 
einnig að greiða hærri vexti sökum þessa. Reglur Seðlabank-einnig að greiða hærri vexti sökum þessa. Reglur Seðlabank-einnig að greiða hærri vexti sökum þessa. Reglur Seðlabank
ans um fjárstreymistækið gera jafnframt engan greinarmun 
á raunverulegum vaxtamunarviðskiptum og til dæmis fjár-
festingum í fyrirtækjaskuldabréfum. Þetta er óheppilegt og 
mun að óbreyttu standa innviðafjárfestingum fyrir þrifum 
með því að skerða aðgengi að erlendri fjármögnun til að 
ráðast í slík langtímaverkefni.

Þróunin beggja vegna Atlantsála á undanförnum árum 
og áratugum hefur verið sú að langtímavextir hafa farið 
stiglækkandi. Ísland hefur ekki verið þar nein undantekning 
og með þeirri breytingu sem hefur orðið á grunngerð hag-
kerfisins, þar sem viðvarandi viðskiptaafgangur hefur gert 
landið að fjármagnsútflytjanda, ættu raunvextir að halda 
áfram að lækka á komandi árum. Seðlabankinn hefur tafið 
þá þróun, meðal annars með innleiðingu strangra innflæðis-
hafta, en hann hlýtur að breyta um kúrs áður en árið er liðið 
og leiðrétta þá tímaskekkju. og leiðrétta þá tímaskekkju. og leiðrét

Tímaskekkja

Eftirherman
Við Íslendingar höfum alltaf 
gaman af því þegar stórstjörnur 
koma til landsins og skiptir þá 
sjaldan máli hvaða nafni þær 
heita, Ben Stiller, Keikó eða 
annað. Allt er þetta jafn gott. 
Við glöddumst þegar hinn írski 
söngvari Bono staldraði hér 
við yfir áramót fyrir fáeinum 
árum. Svo bárust fréttir af því 
fyrir fáeinum dögum að Bono 
væri aftur kominn til landsins. 
Þegar betur var að gáð reyndist 
þetta vera no Bo. Við höfðum 
fengið til landsins heldur lélega 
eftirmynd hinnar einu sönnu 
rokkstjörnu.

Eineltið
Forseti bæjarstjórnar Norður-
þings gerði vel með því að 
rita grein um eineltismálið 
á Húsavík í Fréttablaðinu í 
gær. Sagði Örlygur Hnefill að 
samfélagið á Húsavík þyrfti að 
taka á málinu, sem hefur verið 
mikið til umfjöllunar undan-
farið. Það er mikilvægt að hafa 
forystumenn í hverju samfélagi 
sem huga að ábyrgum rekstri í 
stjórnsýslunni, góðum efnahag 
og ábyrgum vinnumarkaði. En 
það er líka mikilvægt að stjórn-
málamenn séu reiðubúnir til 
þess að ræða og takast á við fleiri 
þætti sem snerta samfélagið. 
Eins og Örlygur gerir í greininni. 
Vonandi lætur hann ekki staðar 
numið heldur fylgir henni eftir 
með öllum tiltækum ráðum. 
jonhakon@frettabladid.is

Viðkomum með
jólin til þín!

www.jolagestir.is
Jolagestir

ÖLL MET SLEGIN Í HÖRPU
UPPSELT Á ÞRENNA TóNLEIKA

SALA HAFIN Á NÝJA AUKATÓNLEIKA 12. DESEMBER KL. 20:00

10. DESEMBER KL 17:00 - UPPSELT

10. DESEMBER KL 21:00 - UPPSELT

11. DESEMBER KL 21:00 - UPPSELT

 NÝIR AUKATÓNLEIKAR

12. DESEMBER KL 20:00
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Fólk beitir mismunandi strat-
egíum til að takast á við 
haustlægðir. Sumir byrgja sig 

upp af matvörum, slökkva á símum 
og horfa á sjónvarpið. Aðrir hanga 
yfir netmiðlum og lesa frásagnir af 
fjúkandi trampólínum. Sjálfur er ég 
í eirðarlausa flokknum. Ég breytist 
í algjöran Ómar Ragnarsson þegar 
það er stormur úti. Helst vil ég aka 
fram og til baka um borgina þegar 
það er stormur. Ég var nánast farinn 
að sakna þess að hafa ekki fengið 
almennilega haustlægð til að keyra 
í gegnum þegar það brast loksins 
á með dúndrandi lægð um síðustu 
helgi.

Þetta er allt sagt í kaldhæðni. Ég hef 
ekkert gaman af fárviðri og allra síst 
að keyra um í slíku veðri. En það eru 
samt örlög mín. Ég þurfti að hendast 
út um allan bæ í haustlægðinni. 
Það voru afmælisboð og frístundir 
og bara hin almenna manía sem 
Íslendingar stunda á haustmánuðum 
til að spyrna við fótum gegn nátt-
úruöflunum. Rosalegast þótti mér að 
keyra eftir veginum við Hörpu niðri í 
bæ. Það lá drasl eftir öllum veginum, 
umferðarkeilur og stórir klumpar úr 
framkvæmdunum við Geirsgötuna. 
Þetta var stríðssvæði. Ég setti við-
vörunarljósin á og svigaði mig fram 
hjá hættunum eins og ég væri að spila 
andstyggilegan tölvuleik. Ég bjóst 
allt eins við því að fá steypustyrktar-
járn í gegnum framrúðuna. Þetta var 
gothic og gott. Hrolldimmur himinn, 
öskrandi vindur og frussandi úrhelli. 
Ég leit í baksýnisspegilinn og sá 
túrista í Dacia Duster fyrir aftan mig. 
Hann var svo skelfdur á svip að ég 
næ enn að ylja mér við tilhugsunina. 
Hann var nákvæmlega eins á svipinn 
og fjölskyldufaðir á ljósmynd sem 
hægt er að kaupa við þjónustusvæðið 
sem maður gengur í gegnum þegar 
maður yfirgefur rússíbana. Augun 
voru galopin, munnurinn afmynd-
aður og stjarfur og hann hélt í stýrið 
með útréttar hendur eins og hann 
héldi á víra-umluktri sprengju sem 
hann hefði fundið í hanskahólfinu.

Auðvitað er þetta rússíbanareið. Ef 
hér geisuðu ekki skæðar haustlægðir 
þá væri líklega ekkert varið í að búa 
hérna. Sumir segja að fortíðin hafi 
yfir sér rósrauðan blæ. En þannig er 
það ekki hjá mér. Flestar minningar 
mínar frá Íslandi eru steingráar. Ég 
ólst upp í steingráu skeljasands-
klæddu hverfi, borðaði steingráa 
kindakæfu inni í steingráa skólanum 
mínum og fór svo heim til vinar 
míns eftir skóla sem bjó í steingrárri 
kjallaraíbúð og settist á steingráan 
sófa og spilaði tölvuleiki á steingráa 
Nintendo tölvu. Þessi vinur minn átti 
steingráa kanínu sem vappaði um 
fyrir framan sófann og kúkaði stein-
gráum kúkum. Vinur minn bjó einn 
með móður sinni en stundum kom 
stóra systir hans í heimsókn. Hún 
var rauðhærð og öskraði stanslaust. 
Það er mín eina minning af henni. 
Linnulaus öskur og geðshræring sem 
rauf gráa móðuna, eins og chili fræ á 
kindakæfubrauðsneið. Yndislegt, eld-
rautt brjálæði.

Ég lofa ekki brjálæðið af vanvirð-
ingu við þá sem þjást af geðsveiflum, 
þeir eiga alla mína samúð og þeirra 
reynslu þekki ég innilega og af nánd. 
Og líklegast er jafnlyndi farsælasta 
leiðin til að lifa lífinu. En ég neita að 
trúa að brjálæði sé vanstilling. Það er 
hluti af stærra mynstri, það er hluti 
af púls í stærra æðakerfi, og það er 
hverjum manni ljóst þegar stormur-
inn geisar.

Ég átti eitt sinn hvítan Ford Escort 
bíl. Þetta var þegar ég var unglingur. 
Þetta var kannski ekkert frábær bíll, 

Stormur. Dacia Duster. Brjálæðið
Bergur Ebbi

Í DAG
en hann dugði til að rúnta um með 
vinum mínum sem var mín helsta 
iðja þegar ég var nýkominn með 
bílpróf. Og í eitt skiptið sat ég með 
vinum mínum um miðja nótt fyrir 
framan hús eins þeirra og við vorum 
að spjalla. Það var stormur úti, en 
það var eins og hann væri farinn að 
lægja, því allt í einu varð hljótt og 
þægilegt í bílnum. Ég man ekki hvað 
við töluðum um, en það var mjög 
merkilegt, eitthvað frumspekilegt og 

gáfulegt að mati 17 ára krakka, en þá 
fundum við allt í einu fyrir vindhviðu. 
Við nánast sáum hana þar sem hún 
flatti niður tré og skilti á veginum 
fyrir framan okkur þar til hún sópaði 
sér undir bílinn og lyfti honum upp. 
Já. Við lyftumst upp! Kannski ekki 
nema 10 sentimetra, en nóg til að fá 
rússíbanafiðring í magann og adrena-
línskot í blóðið. Og það var vá! Það 
var „váááááá“ eins og Bubbi Mort-
hens myndi orða það. Nóg til að bæta 

upp allt steingráa sjoppuhangsið, 
steingráu fúlu morgnana, vonleysið 
og leiðindin. Við lyftumst tíu senti-
metrum nær almættinu. Kannski var 
það nóg til bæta upp allt hitt.

Þið afsakið þetta sundurlausa 
flæði minninga. En það er nóvember, 
kannski skelfilegastur allra mánaða, 
en hann er mánuðurinn minn því 
ég fæddist þá. Og maður verður að 
standa með sínu. Standa með sínu 
fólki og sínum minningum.

Ég bjóst allt eins við því að fá 
steypustyrktarjárn í gegnum 
framrúðuna. Þetta var 
gothic og gott. Hrolldimmur 
himinn, öskrandi vindur og 
frussandi úrhelli. 

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00
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Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

Jólakökur,Smákökur,Stórar piparkökurtil að skreyta,PipakökuhúsO.m.fl.

JÓLIN ERU
HJÁ OKKUR...

....................................................

www.bjornsbakari.is
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749 kr/ks

Gott verð

JÓLASMÁKÖKUR 
HAGKAUPS

Hvernig væri að eiga notalega stund og gleðja 
einhvern nákominn með ljúffengum smákökum, 

tilvöldum með rjúkandi kaffi eða kakóbolla?

Hver er uppáhaldstegundin þín?
• Súkkulaðibitar • Hunang & múslí • Rúsínur & hafrar •

•  Hnetusmjör • Hvítt súkkulaði & macadamia hnetur  
Karamellu og mjólkursúkkulaði.

Nýbakaðar!Nýbakaðar!

REYKTUR
HÁTÍÐARKJÚKLINGUR

790 kr/kg
verð áður 1.129

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

JÓLAKLEMENTÍNURNAR 
ERU KOMNAR!ERU KOMNAR!

NAUTAFILE

3.749 kr/kg
verð áður 4.999

LÍFRÆN ÍTÖLSK HRÁSKINKA OG SALAMI
Frá Ítalíu!

GRAND ORANGE
LAMBAFILE
4.424 kr/kg
verð áður 5.899

25%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

ÚRBEINUÐ
KJÚKLINGALÆRI

1.759 kr/kg
verð áður 2.199

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

FULLSNYRT
NAUTALUND
5.439kr/kg
verð áður 6.799

20%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

PIPARSTEIK

2.799 kr/kg
verð áður 3.998

30%
TILBOÐ

afsláttur á kassa

Mikið af dagatölum í frábæru úrvali.Mikið af dagatölum í frábæru úrvali.

Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.Hamlet jólakonfekt - ekta belgískt súkkulaði.
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Snjókoman hjálpaði ekki Stjörnukonum í Meistaradeildinni í gær

Tap á heimavelli  Stjarnan tapaði 2-1 fyrir tékkneska liðinu Slavia Prag í Garðabænum í gær í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar 
kvenna í fótbolta. Stjörnukonur fengu fín færi til að skora í fyrri hálfleiknum eins og það sem Ana Cate sést í hér fyrir ofan. Stjarnan náði síðan að 
jafna í seinni hálfleik með marki Láru Kristínar Pedersen en Slavia komst strax aftur yfir með marki úr vítaspyrnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ENIR

FÓTBOLTI Eftir þrettán ár í atvinnu-
mennsku er Sölvi Geir Ottesen 
kominn aftur heim til Íslands. Að 
baki er ævintýralegur atvinnu-
mannsferill, þar sem hann spilaði 
með átta félögum í fimm löndum í 
tveimur heimsálfum.

„Mér líður vel. Það var löngu 
ákveðið að ég myndi koma heim á 
þessum tíma og ég er sáttur við þá 
niðurstöðu. Ég er feginn að vera 
kominn heim og ég lít á þennan 
tíma úti sem mjög góðan og 
skemmtilegan,“ sagði Sölvi Geir en 
börnin hans fluttu heim til Íslands 
fyrir fjórum árum, um svipað leyti 
og hann samdi við Ural í Rússlandi.

„Það hefur verið langerfiðast 
við þetta, fjarveran frá börnunum 
mínum. Það var því orðið tímabært 
að koma heim,“ sagði Sölvi Geir 
sem kom hingað til lands í upphafi 
vikunnar.

Hef enn mikinn metnað
Ljóst er að allflest félög í Pepsi-
deildinni hafa áhuga á að fá jafn 
sterkan leikmann og Sölva Geir í 
sitt lið. Hann segist þó ekki búinn 
að ákveða hvar hann muni spila í 
sumar, en hann hefur til að mynda 
verið orðaður við FH sem hann æfði 
með þegar hann var staddur hér á 
landi í byrjun árs.

„Ég á eftir að fara betur yfir þessi 
mál. Það hafa verið einhverjar þreif-
ingar í gangi og samtöl við klúbba 
en ég vil heyra betur hvað þeir hafa 
að segja. Ég mun svo vega og meta 

kostina til að sjá hver er bestur fyrir 
mig í stöðunni,“ segir Sölvi Geir, 
sem spilaði í yngri flokkum með KA 
og Víkingi hér á landi en meistara-
flokksferilinn hóf hann með síðar-
nefnda liðinu.

„Það er langt í næsta tímabil og 
ég hef nægan tíma til að finna út 
úr þessu. Ég er 33 ára og þarf því 
kannski ekki að æfa jafn mikið og 
þessir ungu. En ég hlakka mikið til 
og hef mikinn metnað til að standa 
mig hér á landi og sýna að ég geti 
enn spilað fótbolta.“

Náði flestum markmiðum
Sölvi Geir hóf atvinnumannsferilinn 
hjá Djurgården í Svíþjóð en spilaði 
einnig með SönderjyskE og FCK í 
Kaupmannahöfn, áður en hann hélt 
til Rússlands þar sem hann spilaði í 
tvö ár. Síðustu tvö árin hefur hann 
verið í Kína, þar sem hann spilaði 
með þremur félögum, og Taílandi.

„Ég er mjög sáttur við minn feril. 
Maður getur alltaf hugsað til baka 
um eitthvað sem hefði getað farið 
betur en heilt yfir þá er ég mjög 

sáttur. Ég náði flestum af þeim 
markmiðum sem ég setti mér sem 
ungur drengur,“ segir Sölvi Geir sem 
segir að það hafi verið skemmtileg 
reynsla að spila í Asíu.

„Það var frábært að fá að fara til 
Asíu og kynnast fótboltanum þar 
og menningunni. Þetta er mjög frá-
brugðið Evrópu, sérstaklega í Kína. 
Ég upplifði margt skemmtilegt þar 
– mér tókst að verða bikarmeistari 

á fyrsta tímabili mínu í Kína og ég 
verð sennilega taílenskur meistari 
ef þeir klára leikina sína þar.“

Hann segist nú spenntur fyrir 
framhaldinu á Íslandi, hvar sem 
hann muni spila næsta sumar.

„Ég náði ekki að spila lengi í efstu 
deild áður en ég fór út á sínum tíma, 
aðeins hálft tímabil. Þetta verður 
mjög skemmtilegt.“
eirikur@frettabladid.is

Vil sýna að ég get enn spilað
Sölvi Geir Ottesen, fyrrverandi landsliðsmaður í knattspyrnu, er kominn heim og ætlar að ljúka ferlinum 
með því að spila í Pepsi-deildinni. Hann segist sáttur við atvinnumannsferilinn en hann eigi enn nóg inni.

Sölvi Geir Ottesen ætlar að spila í Pepsi-deildinni í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég er feginn að vera 
kominn heim ég og 

lít á þennan tíma úti sem 
mjög góðan og skemmti-
legan.
Sölvi Geir Ottesen

Domino’s-deild karla 

Þór Ak. - Njarðvík 85-92 
Stigahæstir: Ingvi Rafn Ingvarsson 36, 
Marques Oliver 16/13 fráköst, Júlíus Orri 
Ágústsson 13/5 stoðsendingar, Pálmi Geir 
Jónsson 10 - Terrell Vinson 25/10 fráköst, 
Logi  Gunnarsson 22, Maciek Stanislav 
Baginski 15, Oddur Rúnar Kristjánsson 12. 

Haukar - Höttur 105-86 
Stigahæstir: Haukur Óskarsson 23, Kári 
Jónsson 22/13 stoðsendingar, Paul Ant-
hony Jones III 16, Emil Barja 15/6 frák./8 
stoðs. - Kevin Lewis 28/6 frák./6 stoðs., 
Mirko Stefan Virijevic 17.  

Keflavík - Tindastóll 88-97 
Stigahæstir: Reggie Dupree 19, Ágúst 
Orrason 15, Magnús Már Traustason 13, 
Cameron Forte 13/11 frák. - Pétur Rúnar 
Birgisson 26/7 frák./13 stoðs., Sigtryggur 
Arnar Björnsson 21, Antonio Hester 16. 

Þór Þorl. - ÍR 69-77 
Stigahæstir: Jesse Pellot-Rosa 18/12 frák., 
Halldór Garðar Hermannsson 10 - Ryan 
Taylor 22/15 frák., Kristinn Marinósson 19, 
Danero Thomas 16. 

Efst 
ÍR  10
Tindastóll  10
KR  8
Keflavík  8
Njarðvík  8
Haukar  6

Neðst 
Grindavík  6
Stjarnan  4
Þór Ak.  4
Valur  2
Þór Þorl.  2
Höttur  0

Nýjast

Olís-deild kvenna 

ÍBV - Fjölnir 33-22 
Markahæstar: Ester Óskarsdóttir 7, 
Karólína Bæhrenz 6, Ásta Björt Júlíusdóttir 
6, Sandra Dís Sigurðardóttir 5 - Andrea 
Jacobsen 6, Guðrún Jenný Sigurðardóttir 4.

Coca-Cola bikar karla 

ÍR - Stjarnan 37-25 
Víkingur - Fjölnir 28-34 

Í dag
18.00 PGA: OHL Classic  Golfst.
19.35 Svíþjóð - Ítalía  Sport 3
19.45 Grindavík - KR  Sport
19.55 England - Þýskaland  Sport 2
22.00 Domino’s Körfub.kv.  Sport
04.00 LPGA: Blue Bay  Golfstöðin

Domino’s-deild karla:
19.15 Valur - Stjarnan  Valshöll
20.00 Grindavík - KR  Mustad-h. 
 
Coca-Cola-bikar karla:
19.00  ÍH - Akureyri Höllin, Ak. 
 
Coca-Cola-bikar kvenna:
20.00 HK - Selfoss  Digranes
20.15 KA/Þór - FH KA-heimili

ÓLAFÍA ENN UM MIÐJAN HÓP 
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir er í 
36.-41. sæti á Blue Bay-mótinu í 
Kína en um síðasta hefðbundna mót 
tímabilsins á LPGA-mótaröðinni er 
að ræða. Ólafía lék á fjórum höggum 
yfir pari í fyrrinótt við krefjandi 
aðstæður. Hún er á samtals fjórum 
höggum yfir pari en aðeins 80 
kylfingar taka þátt í mótinu og því 
enginn niðurskurður. Ólafía lék sinn 
þriðja hring í nótt, 
eftir að Fréttablaðið 
fór í prentun, en upp-
lýsingar 
um gengi 
hennar 
má finna 
á íþróttavef 
Vísis. Útsending 
frá lokadegi mótsins 
hefst klukkan 04.00 í 
nótt á Golfstöðinni.

Umspil um HM-sæti - Fyrri leikur 

Norður Írland- Sviss 0-1 
Króatía - Grikkland 4-1 
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

EINS OG SÉRHANNAÐUR
FYRIR ÍSLAND

www.mini.is

FJÓRHJÓLADRIFINN 
MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID
VERÐ 5.590.000 KR.
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Ástkær faðir minn,  
stjúpfaðir og tengdafaðir,

Hans Ragnar Berndsen
A�agranda 40, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi 
laugardaginn 4. nóvember. Útförin 
fer fram frá Neskirkju við Hagatorg 

þriðjudaginn 14. nóvember kl. 15.00.

Regína Berndsen
Kristjana Albertsdóttir
Ragnhildur Albertsdóttir Rúnar Benjamínsson
Hrönn Albertsdóttir
Lilja Albertsdóttir
Ásgeir Albertsson Jarþrúður Jónsdóttir

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og a�,

Örn Ingólfsson 
fyrrverandi framkvæmdastjóri, 

Bogahlíð 8, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans 

þriðjudaginn 8. nóvember.

Lóa Gerður Baldursdóttir
Þórdís Arnardóttir Gunnlaugur Sigurjónsson
Herdís B.A. Diederichs Jürgen Diederichs
Örn Ingi Arnarson Sigríður Ákadóttir
Baldur Arnarson Zoë Robert 

og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir, a� og langa�,

Haukur Hjaltason
forstjóri og athafnamaður,

lést miðvikudaginn 8. nóvember  
            á gjörgæsludeild Landspítalans.

Útförin fer fram í Dómkirkjunni í Reykjavík 
�mmtudaginn 16. nóvember kl. 13.00. Blóm og kransar 

vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans 
er bent á Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna.

Þórdís Jónsdóttir
Charlotta María Hauksdóttir Úlfar Erlingsson
Guðjón Heiðar Hauksson Jóhanna Guðrún Gunnarsd.
Jón Daði Ólafsson Ásdís Óskarsdóttir
Kolbrún Ingimarsdóttir
Svava Jóhannesdóttir
María R. Hauksdóttir Waage

afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín og systir,
Sigríður Stefánsdóttir
Smyrlaheiði 29, Hveragerði,

lést að heimili sínu 23. október.  
Minningarathöfn  fer fram í 

Fossvogskapellu miðvikudaginn  
 15. nóvember  kl. 13.00. Útför fer fram frá 
Ásheimum, Efra-Ási í Hjaltadal laugardaginn 18. nóvember 

kl. 14.00. Jarðsett verður í Hofsóskirkjugarði.

Sigurgeir Snorri Gunnarsson
Guðmundur J. Stefánsson
Björn Stefánsson
Stefán Lárus Stefánsson
Steingrímur Páll Stefánsson

Okkar innilegustu þakkir fyrir 
auðsýnda samúð, hlýhug og stuðning 

vegna andláts elskulegrar móður 
okkar, tengdamóður og ömmu,

Steinunnar Kristínar 
Gísladóttur

áður til heimilis á Njálsgötu 102.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu  

í Reykjavík fyrir einstaklega góða umönnun og hlýhug.

Björgvin Sigurðsson Lilja Leifsdóttir
Alda Sigurðardóttir Ómar Kaldal Ágústsson
Sigríður Rúna Sigurðardóttir

og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Alfreðs Kristjánssonar
frá Hrísey.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu  
  á hjúkrunarheimilinu Eir.

Sigurveig Alfreðsdóttir Gunnar H. Hall
Ásta Herdís Hall  Einar Guð�nnsson
Alfreð Hall Thi Dar Mwe
Gunnsteinn Hall Yanan Chen

og langafabörn.

Elsku konan mín, móðir, stjúpmóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Helga Jóhannsdóttir 
sjúkraliði,  

Hrafnabjörgum 1, Akureyri,
lést 5. nóvember  

        á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.   
Útförin fer fram frá Hjallakirkju í Kópavogi mmtudaginn 

16. nóvember kl. 15.00.

Viggó Benediktsson
Karen Grétarsdóttir
Unnar Eiríksson Guðný Fjóla Árnmarsdóttir
Kolbrún Eiríksdóttir Gunnlaugur Bogason
Jóhann Eiríksson Heiðrún Dúadóttir
Jórunn Viggósdóttir
María Viggósdóttir Ríkharður Oddsson
Svava Viggósdóttir Sigurður Hafsteinsson
Bryndís Viggósdóttir Guðmundur Sigurjónsson
Benedikt Viggósson

ömmu- og langömmubörn.
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TÍMAMÓT

Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@365.is. 

Í dag verður morgunverðarstaður-
inn Grái kötturinn 20 ára. Af því til-
efni verður boðið í afmælispönnu-
kökupartí þar sem hægt verður að 
fá stafla af pönnukökum á 20 ára 

gömlu verði eða 500 krónur.
Ekki nóg með það að staðurinn sé 20 

ára heldur er útidyrahurðin að staðnum 
90 ára. Það er því sannarlega tilefni til að 
fagna í dag.

Þegar staðurinn var opnaður árið 
1997 var ekki vanalegt að bjóða upp á 
matseðil eins og þá var í boði, og hefur 
verið í boði nánast óbreyttur síðan þá.

„Grái kötturinn var stofnaður af hjón-
unum Jóni Óskari og Huldu Hákon. 
Þau höfðu verið í listnámi í Brooklyn, 
New York en þegar þau komu heim 
fannst þeim vanta þennan ameríska 
morgunmat sem þau voru svo hrifin af í 
Bandaríkjunum. Þau fengu húsnæði og 
opnuðu þá þennan stað, meðal annars 
til að svala eigin þörf fyrir bandarískan 
morgunmat,“ segir Ásmundur Helgason 
hlæjandi um það hvernig þetta byrjaði 
allt saman og hvaðan hugmyndin um 
að afgreiða amerískar pönnukökur hafi 
komið, en hann ásamt Elínu Ragnars-

dóttur, konu sinni, er núverandi eigandi 
Gráa kattarins.

„Friðrik Weisshappel hjálpaði þeim 
við að hanna staðinn að innan og það 
er mikið af listaverkum eftir þau á veggj-
unum. Staðurinn hefur svo bara gengið 
vel í þessi 20 ár og matseðilinn haldist 
nánast óbreyttur. Svo í sumar fannst 
þeim Jóni Óskari og Huldu vera komið 
nóg hjá þeim og við hjónin fréttum 
af því, þau eru vinafólk okkar, þannig 
að þetta endaði með að við keyptum 
staðinn í júlí. Það gengur bara afskap-
lega vel.“

Nafn staðarins er bæði dregið af kett-
inum Jósteini sem flatmagaði á ofni 

í vinnustofu Sigmars Ó. Maríussonar 
sem var áður með verslun í húsnæðinu 
sem Grái kötturinn er í og einnig orða-
tiltækinu, sem snýr að fastagestum – en 
fastagestir hafa einmitt einkennt staðinn 
í þessi 20 ár og er til að mynda pönnu-
kökuuppskriftin þróuð með hjálp frá 
einum slíkum; tónskáldinu Leifi Þórar-
inssyni. Hann mætti daglega snemma á 
morgnana og kom með athugasemdir 
um pönnukökurnar, uppáhaldsréttinn 
sinn, þangað til að þær urðu smátt og 
smátt eins og þær eru.

Valdimar Tómasson ljóðskáld var líka 
fyrsti gestur staðarins, og sá eini fyrsta 
daginn. Hann sat í þann klukkutíma 
sem staðurinn var opinn þann daginn 
og drakk malt.

„Við ætlum að halda upp á afmælið 
í dag. Það verður stafli af „pönnsum“ 
með sírópi og smjöri auðvitað á fimm-
hundruð kall. Þannig að þú getur fengið 
pönnukökur og kaffi fyrir þúsund kall. 
Það verður líka allur matseðillinn í boði 
og við ætlum að hafa opið á meðan fólk 
mætir,“ segir Ásmundur en Grái köttur-
inn er opnaður klukkan 7.30.
stefanthor@frettabladid.is

Amerískar pönnukökur  
í stöflum í heil 20 ár
Grái kötturinn hefur verið morgunverðarstaður að amerískri fyrirmynd í 20 ár. Í dag 
verður haldið upp á þann áfanga með pönnukökupartíi þar sem staflinn fæst á 20 ára 
gömlu verði. Einnig er útidyrahurðin 90 ára. Sannarlega tímamót.

Grái kötturinn er á besta aldri þó að útidyrahurðin sé orðin öldungur.

þegar þau komu heim 
fannst þeim vanta 

þennan ameríska morgunmat 
sem þau voru svo hrifin af í 
Bandaríkjunum. Þau fengu 
húsnæði og opnuðu þá þennan 
stað, meðal annars til að svala 
eigin þörf fyrir bandarískan 
morgunmat



KYNNINGARBLAÐ

Pamela De Sensi flautu-
leikari hefur samið fram-
haldssögu um Pétur og 
úlfinn með tónlist Hauks 
Gröndal. Frumflutningur 
verður á sunnudaginn.
  ➛4
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MYND/VILHELM

Hamingjan er undir 
þér komin

Sigurður Edgar Ander-
sen sýnir íslenska fjár-

hunda á hundasýningum 
á daginn og starfar sem 

boylesque-listamaður á 
kvöldin. Hann er búsettur 

í Svíþjóð en er á landinu 
til að taka þátt í afmælis-

sýningum hjá Reykjavík 
Kabarett.   ➛2
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Hér má sjá Sigurð, móður hans Stef-
aníu Sigurðardóttur og systur hans.  
Hundurinn heitir Stefsstells Kolmars 
Krómi og hampar hér titlinum Besti 
hundur sýningar en hann er einmitt 
faðir hvolpsins Sigurs sem er í eigu 
Sigurðar. MYND/JÓN SVAVARSSON

Sigurður Edgar er einn vinsælasti 
boylesque-listamaður í Stokkhólmi. 
MYND/HAMPUS LEONARDO DANIELSSON

„Saint Edgard 
er mjög óheftur 
boylesque-
skemmtikraftur 
sem fyllir öll 
rými með kyn-
þokka, stælum 
og spennu og 
gerir hluti sem 
Sigurður Edgar 
mundi aldrei 
gera.“ 
MYND/ FELICIA  
LEMMEKE

Stefsstells Kolmars Krómi var yfir sig glaður að hitta vin sinn aftur en Sigurður ólst upp með íslenskum fjárhundum og hefur m.a. starfað sem hundaþjálfari. 

Sigurður Edgar Andersen er 
kominn heim. Reyndar bara 
í stutta vinnuferð til að koma 

fram á þremur afmælissýningum 
Reykjavík Kabarett um helgina en 
hann getur ekki beðið eftir að háma 
í sig kúlusúkk og malt, eyða tíma 
með fjölskyldunni og gera það sem 
honum finnst skemmtilegast: kynna 
Saint Edgard fyrir Íslendingum og 
leyfa honum að leika lausum hala og 
gera hluti sem Sigurður Edgar myndi 
aldrei gera.

Sigurður er 25 ára og ólst upp 
á Íslandi en hefur verið búsettur í 
Hässelby rétt fyrir utan Stokkhólm 
undanfarin þrjú ár. „Ég var mikið í 
samkvæmisdansi þegar ég var yngri 
og hin ástríðan mín var að rækta og 
sýna hunda og ég hef fundið farveg 
fyrir hvort tveggja eftir að ég flutti til 
Svíþjóðar. Ég kom oft í heimsókn til 
Svíþjóðar í tengslum við hundana en 
flutti alveg fyrir þremur árum af því 
að ég vildi prófa eitthvað nýtt og 
breyta til en mér fannst ég vera að 
festast á erfiðum stað hérna heima. 
Planið var að flytja út svo ég gæti 
unnið meira með hunda en ég hef 
verið kringum hunda síðan ég fædd-
ist. Móðir mín, Stefanía Sigurðardótt-
ir, ræktar íslenska fjárhundinn undir 
ræktunarnafninu Stefssells og hundar 
frá henni eru margverðlaunaðir í 
Evrópu, Kanada og Bandaríkjunum. 
Ég elska hunda og hef fengið mörg 
tækifæri kringum þá, ferðast um 
heiminn til að sýna og kynnst mörgu 
yndislegu fólki.“ Hann segir Svía 
halda mikið upp á íslenska hestinn og 
íslenska fjárhundinn og margir eigi 
hvorn tveggja. „Hér er íslenski fjár-
hundurinn notaður til vinnu, sýninga 
og svo er hann náttúrlega frábær fjöl-
skylduhundur. Hundafólk erlendis 
hefur mikinn áhuga á tegundinni 
því íslenski fjárhundurinn hefur svo 
marga góða eiginleika. Hann vill alltaf 
vera með fólki og þóknast eiganda 
sínum. Þetta er ofboðslega blíð 
tegund og hún er vinsælli erlendis en 
hér heima. Það er eins og við kunnum 
ekki alveg að meta hann.“

Sigurður á sjálfur hvolpinn Sigur 
sem hann segir efnilegan sýningar-
hund, skemmtilegan með æðislegan 
karakter. „Ég elska fátt meira en að 
fara út í skóg í labbitúr með Sigur eftir 
viðburðaríka helgi. Hundarnir halda 
mér á jörðinni.“

Saint Edgard  
og Sigurður Edgar
Þótt upphaflega hafi íslenski fjár-
hundurinn dregið Sigurð til Svíþjóðar 
eru hundaþjálfun og sýningar þó 
ekki hans aðalstarf heldur er hann 
einn þekktasti boylesque-listamaður 
Stokkhólms. „Mitt aðalstarf er að 
koma fram á Melt Bar sem þjónn 

og ég sýni þar allar helgar. Melt Bar 
er mjög miðsvæðis í Stokkhólmi, 
innblásinn af stemmingu þriðja ára-
tugarins en allir þjónarnir eru líka 
skemmtikraftar og koma fram með 
söng, dans, burlesque eða boylesque 
og sirkusatriði. Svo kem ég líka fram 
í veislum á vegum einstaklinga eða 
fyrirtækja. Svo ef ég er ekki að baða 
hunda þá er ég að líma kristalla á 
búninginn minn. Ég er mjög þakk-
látur fyrir hvernig líf mitt er að þró-
ast!“  segir hann hlæjandi. Sigurður 
kemur fram undir sviðsnafninu Saint 
Edgard og hann viðurkennir að þeir 
Sigurður séu frekar ólíkir. „Saint 
Edgard er mjög óheftur boylesque-
skemmtikraftur sem fyllir öll rými 
með kynþokka, stælum og spennu og 
gerir hluti sem Sigurður Edgar mundi 
aldrei gera.“

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Fann sjálfsvirðingu  
í boylesque
Saint Edgard varð til fyrir algjöra 
tilviljun fyrir tveimur árum. „Ég 
var búinn að leita lengi að vinnu 
meðfram hundasýningunum og sá 
auglýsingu frá Melt Bar þar sem var 
leitað að „performance waiter“ sem 
er heitið yfir það sem ég geri í dag. 
Þá hafði ég aldrei heyrt um burl-
esque eða boylesque. En ég sendi 
þeim línu og var boðaður í prufu 
daginn eftir. Ég gleymi aldrei fyrsta 
kvöldinu því ég hafði ekki grænan 
grun um hvað beið mín og var 
frekar skeptískur. En svo kom Mrs. 
Murphy fram á sviðið og ég missti 
andlitið. Hvílíkt sjálfstraust og 
þokki! Hún var í rauðum kjól með 
rauða hanska, stóra og dramatíska 
skartgripi og heillaði alla í kringum 
sig. Eftir þetta varð ekki aftur snúið 
og nú er ég heltekinn af þessu list-
formi.“

Spennandi tækifæri  
fram undan
Boylesque er karlaútgáfan af burl-
esque og Sigurður segir það ganga 
út á sömu grunnatriði. „Boylesque 
inniheldur glamúr, gleði, frjálsræði, 
ástríðu, húmor, skemmtun og það 
fallegasta er að það eru engar reglur, 
það er undir þér komið hvernig 
þú vilt tjá þig og ná tengslum við 
áhorfendur og það er kannski það 
besta af þessu öllu.“

En skyldu vera mörg tækifæri 
fyrir boylesque-listamann í Stokk-
hólmi? „Senan er vaxandi í Svíþjóð 
enda eiga Svíar mjög metnaðarfullt 
burlesque-listafólk. Þegar kemur 
að boylesque erum við ekki margir. 
Drag-senan hérna er mjög stór og 
á háu plani og það tekur tíma fyrir 
fólk að venja sig við eitthvað nýtt 
og öðruvísi. En mér hefur verið 
tekið mjög vel og er einmitt núna 
að skoða mörg spennandi tækifæri 
fyrir 2018.“

Kúlusúkk, slátur og kabarett
Sigurður kemur til Íslands tvisvar til 
þrisvar sinnum á ári. „Þegar ég kem 
heim vil ég eyða sem mestum tíma 
með fjölskyldunni og hundunum 
og anda að mér íslenska loftinu sem 
er best af öllu. Það fyrsta sem ég geri 
þegar ég lendi er alltaf að kaupa malt 

og kúlusúkk, eigum við að ræða það 
eitthvað? Og svo elska ég að komast 
í matinn hennar mömmu og í slátur 
til ömmu.“

Hann segir það hafa mikla 
þýðingu fyrir sig að fá tækifæri til 
að koma fram á Íslandi. „Þegar ég 
var yngri leið mér aldrei eins og ég 
passaði inn í en ég hef lært að maður 

verður að vera maður sjálfur og ekki 
hugsa of mikið um það sem öðrum 
finnst. Hamingjan er undir sjálfum 
þér komin og þú verður að þora að 
taka af skarið og fara þínar eigin 
leiðir. Mér finnst ég hafa fundið 
mína leið og er svo þakklátur fyrir 
að Margrét Erla Maack bauð mér að 
taka þátt í eins árs afmælissýningu 
Reykjavík Kabarett. Mamma og 
systir mín ætla að koma og ég skora 
á vini og ættingja að redda sér miða 
núna í kvöld eða annað kvöld og 
hafa gaman með okkur.“

Hamingjan er 
undir sjálfum þér 

komin og þú verður að 
þora að taka af skarið og 
fara þínar eigin leiðir. 
Mér finnst ég hafa fundið 
mína leið. 
Sigurður Edgar Andersen

Framhald af forsíðu ➛

Ath! Eingöngu afgreitt fyrir hópa
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

fyrir hópa
Aðeins 3.900 kr. á mann! 

Öðruvísi Jólahlaðborð

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Rjómalöguð sjávarréttasúpa
Karrísíld
Rússnesk rauðrófusíld
Grafinn lax og karfi
Tvíreykt sauðahangikjöt

Forréttir

Jólalambakótilettur í raspi
Grillsteikt lambalæri bernaise
Dönsk purusteik
Allt góða og hefðbundna meðlætið

Aðalréttir

Hjónabandssæla
Ís og ávextir

Eftirréttir
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Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Pamela De Sensi flautuleikari hefur gert nútímaútgáfu af Pétri og úlfinum sem frumflutt verður í Hörpu á sunnudag. 
MYND/HANNA

Það er Pamela De Sensi flautu-
leikari sem er höfundur 
sögunnar ásamt Hauki Grön-

dal. Verkið nefnist Pétur og úlfurinn 
… en hvað varð um úlfinn? Stórsveit 
Reykjavíkur flytur verkið sem segir 
frá úlfinum eftir að hann var kló-
festur í sögu Prokofievs. Sögumaður 
er Guðjón Davíð Karlsson eða Gói.

Pétur og úlfurinn lifna  
við í nýrri nútímaútgáfu
Ævintýrið um Pétur og úlfinn eftir Sergej Prokofiev er fyrir löngu orðið klassík. Framhald sögunnar 
hefur nú litið dagsins ljós og verður frumflutt í Silfurbergi, Hörpu, á sunnudag, kl. 14 og 16.

Stórsveit Reykjavíkur flytur tónlistina við verkið.

Pamela segir að verkið hafi verið 
lengi í vinnslu. „Við höfum unnið 
að því síðastliðin tvö og hálft ár 
að koma Pétri og úlfinum í þessa 
útsetningu. Þegar ég fór að vinna 
þetta með Stórsveitinni kom upp 
sú hugmynd að skrifa nýja tónlist 
við verkið. Þá fékk ég Hauk til að 
búa til tónlistina. Við erum mjög 
stolt af verkinu og teljum að okkur 
hafi tekist að færa það í nútíma-
legt horf. Tónlistin er frumsamin í 
stórsveitarstíl og er ætlað að kynna 

börnum muninn á hljóðfæraheimi 
og stíl djassins ásamt og klassíska,“ 
segir Pamela. „Sagan fæst í bókar-
formi með fallegum myndum eftir 
Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur og 
geisladiskur fylgir með.“

Pamela segir að úlfurinn hafi 
lært að haga sér skikkanlega eftir 
að hafa dvalið á bak við rimla í 
dýragarði. „Í sögunni fær úlfurinn 
frelsi og er eiginlega orðinn vegan 
en með þessari sögu viljum við 
senda góð skilaboð út í sam-
félagið,“ segir Pamela sem er ítölsk 
en hefur búið á Íslandi í 14 ár. 
Þegar hún er spurð af hverju hún 
hafi flutt til Íslands, svarar hún: 
„Það var ástin.“ Pamela bætir við 
að eftir að hún sagði frá verkinu á 
Facebook hafi margir erlendir vinir 
hennar spurt hvort það verði ekki 
flutt á ítölsku og ensku. „Ég fékk 
mikil viðbrögð við færslunni.“

Pamela rekur Töfrahurð sem 
hefur það markmið að kynna 
klassíska tónlist fyrir ungu fólki. 
Tónlistinni er blandað saman 
á léttan hátt með fræðslu og 
skemmtun. Tónlistarævintýrið 

um Pétur og úlfinn hafði einmitt 
það markmið þegar það var 
samið árið 1936. Prokofiev, sem 
var rússneskur, var falið að semja 
sinfóníu þar sem einstök hljóð-
færi hljómsveitarinnar yrðu kynnt 
fyrir ungum hlustendum. Pétur 
og úlfurinn er eitt vinsælasta verk 
allra tíma.

Pamela segist hafa hug á að fara 
með sýninguna um landið en með 
smærri hljómsveit. Á sunnudag 
verða tvær sýningar í Hörpu og 
koma 25 djassdansarar frá Dans-
listarskóla JSB fram á tónleikunum.

Pamela hefur komið víða við í 
íslenskum tónlistarheimi. Hún er 
kennari við Tónlistarskóla Kópa-
vogs og Tónlistarskóla Sigursveins. 
Þá hefur hún rekið Töfrahurð í tíu 
ár sem byrjaði sem tónleikaröð. 
„Mér fannst vanta tónlistarefni 
og bækur fyrir börn á Íslandi. Ég 
ákvað því að vinna í listsköpun 
sem væri sérhæfð fyrir unga hlust-
endur.“

Tónleikarnir verða í Silfurbergi í 
Hörpu kl. 14 á sunnudag og auka-
tónleikar kl. 16.
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STELPUR
KONUR

STAÐURINN
RÆKTIN

Ekki eftir
neinu að bíða!
Síðustu TT – námskeiðin fyrir jól 
he�ast 19. nóvember

Tökum mataræðið og ræktina föstum
tökum og fyllum okkur af orku og léttleika!

Velkomin í okkar hóp!
Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

Markviss, �ölbreytileg og ö�ug líkamsrækt 
fyrir konur og stelpur sem tekur mið 
af þörfum ólíkra hópa og skilar auknum krafti, 
hreysti og vellíðan.
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Netsöludagurinn

Singles’ Day  
– einstakur netútsöludagur
Undur og stórmerki gerast á miðnætti í kvöld. Þá verður hægt að gera ævintýraleg jólainnkaup á net-
inu með reyfarakenndum afslætti í heilan sólarhring. Á heimsvísu kallast dagurinn Singles’ Day. ➛2

Brynja Dan Gunnarsdóttir segir morgundaginn vera einstakt tækifæri til að gera jólainnkaupin á fádæma afslætti í netverslunum og geta svo notið aðventunnar í ró og næði. MYND/ÁSA STEINARS

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: 
365 miðlar 

Veffang:  
Visir.is

Ábyrgðarmaður:  
Svanur Valgeirsson 

Sölumaður auglýsinga:  
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433

Singles’ Day er hátíð þeirra 
sem vilja hafa það kósí á 
aðventunni, vera snemma 

í jólainnkaupunum og spara sér 
stórfé,“ segir Brynja Dan Gunnars-
dóttir, markaðsstjóri S4S og upp-
hafsmaður Singles’ Day á Íslandi.

„Ég hratt af stað þessari stóru 

öldu fyrir þremur árum og hún 
stækkar og vindur upp á sig með 
hverju árinu sem líður,“ segir 
Brynja. „Sífellt fleiri netversl-
anir stökkva á vagninn og það er 
óneitanlega gaman þegar kaup-
menn úr öllum áttum og í ólíkum 
verslunarrekstri geta verið vinir í 
einn dag og gert dásemdum net-
verslana hátt undir höfði.“

Nafngiftin Singles’ Day er upp-
runnin í Kína. Þar í landi er 11. 
nóvember í hávegum hafður sem 
Dagur einhleypra því dagsetningin 
11.11. samanstendur af tölustafn-

Brynja Dan Gunnarsdóttir, markaðsstjóri S4S, er konan sem kom netútsöludeginum Singles’ Day á laggirnar á Íslandi, en þá gefst 20 til 50 prósenta afsláttur í íslenskum netverslunum. MYND/ÁSA STEINARS

um einum (1), sem vísar til þess að 
standa einn á eigin fótum og vera 
stoltur af því.

„Dagur einhleypra fékk nýja 
merkingu árið 2013 þegar kín-
verski stórkaupmaðurinn Alibaba, 
sem er án efa stærsti netverslunar-
risi heims, ákvað að gera daginn 
að stórútsöludegi netverslana þar 
í landi. Það var gert til að koma 
jólaversluninni af stað og sem and-
svar við stórútsöludögunum Black 
Friday og Cyber Monday,“ útskýrir 
Brynja um tilurð Singles’ Day sem 
nú hefur teygt anga sína um allan 
heim.

„Fyrir netverslanir á Íslandi var 
annað hvort að hoppa á banda-
ríska Cyber Monday-vagninn eða 
kínversku Singles’ Day-kerruna, 
sem varð úr, enda víðfræg orðin 
um víða veröld. Þannig seldi Ali-
baba fyrir 17,8 milljarða Banda-
ríkjadala á Singles’ Day í fyrra en 
aðeins 3,34 milljónir dala á Black 
Friday. Það segir sitt um þetta risa-
stóra og viðskiptavæna fyrirbæri 
sem Íslendingar geta nú tekið þátt 
í og notið hér heima.“

Hægt að spara sér stórfé
Brynja hvetur landsmenn til að 
gera jólainnkaup sín á fóstur-
jörðinni enda séu verðin orðin 
sambærileg og komi ánægjulega 
á óvart; ekki síst á Singles’ Day á 
morgun.

„Úrvalið hefur aldrei verið 
meira né jafn spennandi og á 
morgun er tilvalið að klára jóla-
gjafakaupin og jólainnkaupin á 
útsöluprís heima í stofu. Margar 
íslenskar netverslanir veita 20 til 
50 prósenta afslátt og sannarlega 

hægt að spara sér stórfé á Singles’ 
Day,“ segir Brynja.

Hægt verður að kaupa matvöru, 
gjafavöru, fatnað, skó, tölvur, 
tæknibúnað, snyrtivöru og heim-
ilisvöru á stórlækkuðu verði, svo 
fátt eitt sé talið.

„Auglýsingaborðar um Singles’ 
Day eru á Vísi.is og Mbl.is og með 
einum smelli er hægt að finna 
lista yfir netverslanir sem nú taka 
þátt og skoða ómótstæðileg tilboð 
þeirra. Í ár taka að minnsta kosti 
24 vefverslanir þátt, þar á meðal 
Elko, Nýherji, Adidas, Heimkaup 
og Cintamani. Munið bara að 
tilboðin gilda aðeins þennan eina 
einstaka dag,“ segir Brynja hjá 
S4S sem rekur margar verslanir, 
þar á meðal netverslanirnar Skór.
is og Air.is, sem eru meðal þeirra 
stærstu hér á landi.

„Ég held að netverslun eigi eftir 
að spila miklu stærri rullu í inn-
kaupum fólks í framtíðinni. Nú 
þegar sjáum við mikla aukningu á 
milli ára og markaðurinn stækkar 
í sífellu. Þar hafa vitaskuld áhrif 
afnám tolla og gengislækkun um 
áramótin 2015/2016, sem olli 
verulegri lækkun á fatnaði og 
skóm sem framleiddir eru innan 
Evrópu. Fyrir vikið seljum við 
miklum mun meira enda er orðið 
ódýrara að versla hér heima. Við 
erum líka oft með tilboðsdaga á 
netinu og erum dugleg að gera vel 
við netklúbbsfélaga okkar,“ segir 
Brynja.

Kort, netgíró og millifærslur
Brynja er dugleg að þræða búðir 
á netinu. 

„Það er einstaklega þægilegt að 

gera innkaup og skoða vöruúrval 
á netinu, ekki síst í tímaþröng 
eða þegar maður vill fá eitthvað 
með hraði. Flestar netverslanir 
bjóða upp á fría heimsendingu og 
þrjá greiðslumöguleika. Þann-
ig er hægt að greiða fyrir vör-
urnar með millifærslu, netgíró og 
kreditkorti,“ segir Brynja sem var 
í fyrstu rög við að nota kredit-
kortið sitt á netinu.

„Mörgum vex í augum að gefa 
upplýsingar um kreditkort sín á 
netinu en það er í raun öruggt og 
sáraeinfalt í þægilegu verslunar-
umhverfi. Áhættan er engin og 
kortafyrirtækin taka ábyrgð á 
misnotkun korta. Sjálf hef ég aldr-
ei lent í neinu misjöfnu og versla 
nú mikið á netinu. Þar hefur allt 
staðið eins og stafur á bók.“

Hún segir netverslun heldur 
engan þránd í götu hefðbundinna 
verslana.

„Það er alltaf jafn heillandi að 
rápa um og skoða í búðir. Net-
verslun er bara þægileg viðbót og 
alveg sérstaklega fyrir jólin. Þá er 
indælt að geta notið töfra aðvent-
unnar í friði og ró, í stað þess að 
sóa henni í langar biðraðir og 
umferðarteppu. Þá er einstök 
tilfinning að vera búin með inn-
kaupin og hafa þar að auki gert 
þau á jafnvel helmings afslætti 
vegna tilkomu Singles’ Day. Á 
morgun er stóri dagurinn til að 
gera fádæma góð jólainnkaup, 
enda er hann söluhæsti dagurinn 
í okkar netverslunum og hefur 
verið hjá þeim netverslunum 
sem tekið hafa þátt í Singles’ Day 
síðan hann var fyrst haldinn hér 
fyrir þremur árum.“

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Fotia.is býður 

20% af öllum vörum 
með kóðanum 1111 í netverslun. 

Afslátturinn gildir einnig 
í versluninni Skeifunni 19.

Opið - Virkir dagar: 11:00 - 18:00 | Laugardaga:11:00 - 17:00

www.fotia.is
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Netverslun á kínverskum vefsíðum eins og Tmall.com hefur margfaldast á örfáum árum. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Það er nóg að gera hjá póstafgreiðslumönnum í Kína á degi einhleypra. 
MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Ungt fólk í Asíu verslar mjög mikið á netinu. 

Hlutabréf í Alibaba hafa tvöfaldast í verði á árinu. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Netverslun í Asíu hefur marg-
faldast á örfáum árum. 
Tækniþróun og vöxtur milli-

stéttarinnar eru stærstu áhrifaþætt-
irnir og unga fólkið keyrir þróunina 
áfram, en í Asíu er meira af ungu 
fólki en í nokkurri annarri heims-
álfu. Fyrir vikið eru Kínverjar nú 
ábyrgir fyrir 40% af allri netverslun 
í heiminum. Þessari þróun fylgja þó 
ný vandamál.

Stökkbreyting Alibaba
Langstærsti hluti netverslunar í 
Kína fer fram á síðum sem eru í 
eigu netverslunarrisans Alibaba, 
en fyrirtækið hefur ítrekað farið 
fram úr væntingum með vexti 
sínum. Tekjurnar aukast gríðarlega 
á hverju ári og hlutabréf í fyrir-
tækinu hafa meira en tvöfaldast í 
verði á þessu ári.

Nú er Alibaba að undirbúa 
stærsta söludag ársins, svokallaðan 
„Singles’ Day“ eða „dag einhleypra“, 
sem er haldinn 11. nóvember hvert 
ár. Dagurinn var upprunalega 
hátíðisdagur einhleypra í Kína, en 
Alibaba gerði þetta að útsöludegi 
árið 2009. Það ár seldi fyrirtækið 
vörur fyrir 50 milljónir Bandaríkja-
dollara á þessum degi, en þremur 
árum síðar seldust vörur fyrir þrjá 
milljarða dollara og í fyrra seldust 
vörur fyrir 18 milljarða dollara á 
þessum eina degi. Vöxturinn hefur 
því verið gríðarlega hraður og gert 
er ráð fyrir að hann haldi áfram.

Sérfræðingar segja að Asía, sér-
staklega Kína, sé í þungamiðju 
alþjóðlegra breytinga á verslun, 
sem sé sífellt meira að færast yfir 
á netið. Árið 2015 tóku Kínverjar 
fram úr Bandaríkjamönnum og 
varð sú þjóð sem eyðir mestu 
á netinu og í dag eru Kínverjar 

ábyrgir fyrir 40% af allri verslun á 
netinu.

Margfalt fleira ungt  
fólk í Asíu
Unga fólkið í Asíu hefur tekið staf-
rænum viðskiptum fagnandi og 
það er fyrst og fremst þetta fólk sem 
keyrir vöxtinn áfram.

Sameinuðu þjóðirnar áætla að 
það séu 720 milljón manns á aldr-
inum 15-24 ára í Asíu, ekki nema 47 
milljónir í Norður-Ameríku og 82 
milljónir í Evrópu. Á sama tíma er 
fólk að verða mun ríkara en nokkru 
sinni áður. Það er því engin furða 
að Asía keyri þessa þróun áfram af 
mestum krafti.

Á sama tíma hafa líka orðið 

miklar framfarir í tækni og póst-
flutningum í Asíu, sem ýtir enn 
frekar undir þróunina.

Lög gegn vörusvikum
Þessari miklu verslun hafa fylgt 
skuggahliðar. Kínverskir sölu-
menn hafa orðið uppvísir að alls 
kyns vörusvikum, sem varð til þess 
að nýlega vöru sett lög í Kína sem 
gera yfirvöldum kleift að sekta 
svikahrappa að lágmarki um þrjár 
milljónir króna. Söluaðilar sem 
eyða neikvæðum umsögnum eða 
birta falsaðar jákvæðar umsagnir 
um vörur sínar á netinu geta átt von 
slíkum sektum.

Hugmyndin með nýju lögunum 
er að hreinsa til í netverslun fyrir 
verslunaræðið á degi einhleypra, en 
Alibaba hefur verið gagnrýnt mikið 
fyrir skort á gæðaeftirliti.

Sóun og mengun
Annar og verri fylgifiskur þessarar 
gríðarlegu netverslunar er sóun og 
mengun. Samkvæmt könnun sem 
Shue Yan-háskóli í Hong Kong vann 
fyrir Greenpeace í Austur-Asíu endar 
ein af hverjum fjórum flíkum, sem 
Hong Kong-búar kaupa á netinu, í 
ruslinu án þess að vera notuð oftar 
en tvisvar.

Algengustu ástæðurnar sem fólk 
gaf fyrir þessu voru að fötin væru 
óvönduð, pössuðu illa eða litu öðru-
vísi út en það bjóst við. Þar sem fötin 
eru mjög ódýr hugsar fólk sig ekki 
vandlega um áður en það kaupir 
og lætur það ekki stoppa sig að fá 
stundum ekki það sem það vill. Fyrir 
vikið fara milljónir flíka í ruslið á 
hverju ári. En þótt fötin séu ódýr 
kosta þau náttúruna mikið. Þau fylla 
ruslahauga og mikil vatnsnotkun, 
plastnotkun og útblástur fylgir fram-
leiðslunni. Því hvetur Greenpeace 
fólk til að hugsa vandlega um hvort 
það vanti fötin sem það er að hugsa 
um að kaupa.

Netverslun eykst hratt í Asíu
Í Asíu eykst netverslun mjög hratt. Netverslunarfyrirtæki græða á tá og fingi og fleira ungt fólk 
verslar á netinu þar en í nokkurri annarri heimsálfu. En þessi mikla verslun hefur slæmar hliðar.
Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 
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Netsprengja 11.11

20% 30%

40%

KLÁRAÐU JÓLAGJAFIRNAR Á NETINU

WWW.SKOR.IS

KAUPA

Bæta vöru 
í körfu  og 
ganga frá 
kaupum

Veldu greiðslumáta 
· millifærsla 
· kreditkort 
· greiðsludreifing 
· netgíró

Sendum frítt 
heim um allt land 

TIL HAMINGJU MEÐ 
NÝJU SKÓNA ÞÍNA!

Varan kemur til þín 
innan skamms

Ef þú þarft að skila eða 
skipta þá sendirðu okkur 
vöruna til baka í sama 
ástandi og þú fékkst hana 
með athugasemd og við 
sendum þér nýja vöru eða 
endurgreiðum þér vöruna 
að fullu.

afsláttur 
á skor.is og air.is

hefst á miðnætti 
í kvöld



Brynhildur 
Björnsdóttir
brynhildur@365.is Alibaba 

seldi varning 
fyrir um fjór-
tán milljarða 
Bandaríkjadala 
á Singles’ Day í 
fyrra og stefnir 
í enn meira 
núna. 

Ellefti ellefti 
eða 11.11. er 
kallaður dagur 
hinna einhleypu 
en gengur í æ 
ríkari mæli út á 
að finna ástina. 
Hér sýna tvö 
kínversk ung-
menni listaverk 
sem þau gerðu í 
tilefni dagsins í 
fyrra. 

Singles’ Day eða degi ein-
hleypra er fagnað víða um 
heim á morgun, 11. nóvem-

ber, einkum þó með vefverslun 
og velgjörningi við sig á þeim 
vettvangi. Hátíðin á upptök sín hjá 
háskólanemum í Nanjing í Kína á 
tíunda áratugnum þar sem ungir 
karlmenn hörmuðu það hlutskipti 
sitt að vera einhleypir en vegna 
einsbarnsstefnu yfirvalda þar í 
landi eru ungir karlmenn undir 
þrítugu tuttugu milljónum fleiri en 
konur. Þeir ákváðu að halda nokk-konur. Þeir ákváðu að halda nokk-konur. Þeir ákváðu að halda nokk
urs konar „and“-Valentínusardag
til að fagna einhleypi sínu og 
fyrir valinu varð dagsetning sem 
samanstendur af tölunni einn 
fjórum sinnum eða ellefti dagur 
ellefta mánaðar, 11.11. Þegar 
þessir nemendur útskrifuðust út 
háskóla héldu þeir venjunni áfram 
og smám saman breiddist hún 
út um Kína. Dagurinn var fyrst 
nefndur piparsveinadagurinn 
þar sem upphafsmennirnir eru 
karlkyns en er nú fagnað af báðum 
kynjum um heim allan.

Dagur einhleypra er afsökun 
fyrir einhleypa vini til að taka 
sig saman, skvetta úr klaufunum 

Dagur einhleypra 11.11.
11. nóvember hefur tekið við af svarta föstudeginum sem stærsti útsöludagur ársins um víða ver-
öld. Dagur einhleypra, sem svo er kallaður, er upprunninn í Kína en þá fagna einhleypir einlífi sínu.

og fagna einlífi sínu. Það er líka 
vinsælt að fara á blint stefnumót 
á þessum degi, jafnvel eru haldnar 
svokallaðar blindstefnumóta-
veislur þar sem einhleypir af öllum 
kynjum koma saman í von um að 
binda enda á einlífið. Því að þó 
til dagsins sé stofnað til að fagna 
einlífinu þá skín sú þrá að finna 
lífsförunaut sterkt í gegn. Þannig 
verður Singles’ Day dagur ástarinn-
ar og sem slíkur fyrirferðarmikill
í kínverskum fjölmiðlum. Talan 
einn er einnig túlkuð í merking-
unni sá eða sú eini/a rétta, og þann-
ig kemur ástartengingin.

Árið 2011 var einstaklega mikil-
vægur stakdagur þar sem talan 
einn kom þá sex sinnum fyrir í 
dagsetningunni, 11.11.11. Tíðni 
trúlofana og hjúskaparsáttmála 
var meiri þennan dag en aðra daga 
og margir sem vildu fagna ástinni 
þó aðrir hafi eflaust viljað fagna 
einlífinu enda hefur hvort tveggja 

nokkra kosti. Risavefverslanir eins 
og Alibaba höfðu nýtt tækifærið 
sem þessi nýi hátíðisdagur bauð 
upp á frá 2009 og auglýst einstök 
tilboð á þessum einstaka degi. 
11.11.11 voru tilboðin betri en 
nokkru sinni og í kjölfarið varð 
sprenging í vefverslun. Í fyrstu 
voru tilboðin helst á varningi sem 
tengdist hjúskaparstöðu og leitinni 
að ástinni en í dag er Singles’ Day 
einn allsherjartilboðsdagur í vef-einn allsherjartilboðsdagur í vef-einn allsherjartilboðsdagur í vef
verslun og hefur löngu skákað 
svarta föstudeginum í sölutölum 
en hann hefur löngum verið helsti 
jólaútsöludagurinn í verslunum í 
Bandaríkjunum og víðar. Daginn 
áður, eða 10. nóvember, heldur 
vefverslunarrisinn Alibaba gríðar-
stóra galaveislu þar sem starfs-
fólk og stjörnur fagna útsölunum 
saman og sölutölur eru birtar á 
risaskjá enda er dagurinn líka oft 
kallaður Alibaba-dagurinn í Kína 
og víðar.
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Dagur vefverslunnar

30% af öllu í vefverslun

www.lindesign.is



Sendum heim samdægurs á höfuðborgarsvæðinu.
www.heimkaup.is | Smáratorgi 3 | 201 Kóp. | S: 550-2700

33%
afsláttur

16.743 kr.24.990 kr.

33%
afsláttur

8.707 kr.12.995 kr.

33%
afsláttur

 4.683 kr.6.990 kr.

55%
afsláttur

11.695 kr.25.990 kr.

44%
afsláttur

16.794 kr.29.990 kr.

44%
afsláttur

5.594 kr.9.990 kr.

44%
afsláttur

1.115 kr.1.690 kr.

55%
afsláttur

3.866 kr.8.590 kr.

55%
afsláttur

4.290 kr.9.590 kr.

11.11.

22%
afsláttur

9.566 kr.10.890 kr.

33%
afsláttur

 1.917 kr.2490 .kr.

88%
afsláttur

 311 kr.2.590 kr.

88%
afsláttur

 311 kr.2.590 kr.

...er á 
morgun!

Sous Vide



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is „Þegar ég panta 

í fyrsta sinn 
af einhverri 
síðu spyrst ég 
fyrir um hvort 
einhver sem 
ég þekki hafi 
reynslu af við-
komandi síðu. 

Þegar Sólveigu Helgu Hjarðar 
sálfræðinema vantar föt eða 
annað fer hún í verslunar-

ferð í tölvunni heima hjá sér. „Mér 
finnst mjög þægilegt að versla á 
netinu. Yfirleitt kynni ég mér vel 
þá vöru sem ég hef áhuga á að 
kaupa. Ef um er að ræða fatnað 
skoða ég vel númerin, kanna úr 
hvaða efni fötin eru og horfi jafnvel 
á myndbönd til að sjá betur snið 
og liti,“ segir Sólveig sem stundar 
fjarnám við Háskólann á Akureyri.

Þarf ekki að snúa ættingjum
Sólveig býr á Egilsstöðum og segir 
netverslun afar mikilvæga fyrir 
þá sem búa úti á landi, þar sem 
úrvalið er oft minna en í stærri 
bæjum. Hún byrjaði að versla á 
netinu í kringum sautján ára aldur-
inn og uppgötvaði þá strax kostina 
sem felast í því að fá vöruna senda 
heim. „Ég kíki reglulega á íslenskar 
netverslanir, eins og heimkaup.
is og ikea.is og finnst gott að geta 
pantað varning á þeim síðum í 
staðinn fyrir að fá ættingja eða vini 
til að snúast fyrir mig í Reykjavík. 
Ég fylgist líka vel með því sem er í 
gangi í Kringlunni og Smáralind og 
nýti mér oft tilboð sem ég rekst á á 
netinu,“ segir Sólveig.

Inn á milli kaupir hún vörur á 
eBay og AliExpress en hvaða síður 
eru í mestu uppáhaldi hjá henni? 
„Ég er mjög hrifin af asos.com, 
boohoo.com, fashionnova.com 
og torrid.com sem eru kvenfata-
verslanir. Ég kaupi líka margt á 
íslenskum síðum, eins og fotia.is. 
Úrvalið af íslenskum vefverslunum 
er alltaf að aukast.“

Keypti jólagjafirnar á netinu
Sólveig segir aðalkostinn við net-
verslun vera þann að úrvalið er 
breitt og hægt að kaupa í raun allt 
sem hugurinn girnist. „Fyrir jólin 
í fyrra pantaði ég rosalega mikið á 
netinu, ekki síst ef það voru tilboð 

Innkaupaferð í tölvunni heima
Sólveig Helga Hjarðar var á menntaskólaaldri þegar hún verslaði í fyrsta sinn á netinu. Hún 
kaupir helst fatnað, snyrtivörur og gjafir í netverslunum, innlendum sem erlendum. 

Mér finnst mjög 
þægilegt að versla á 

netinu. Yfirleitt kynni ég 
mér vel þá vöru sem ég 
hef áhuga á að kaupa. Ef 
um er að ræða fatnað 
skoða ég vel númerin, 
kanna úr hvaða efni fötin 
eru og horfi jafnvel á 
myndbönd til að sjá betur 
snið og liti.

í gangi. Ég keypti jólafötin mín og 
nær allar jólagjafirnar.“

Spurð hvaða ókosti það hafi að 
panta vörur á netinu segir Sólveig 
að það sé helst að sendingar-
kostnaður geti verið hár og biðin 
eftir vörunni, ef hún skilar sér ekki 
á réttum tíma. „Ég held mig við 
netsíður sem ég þekki vel og hef 
góða reynslu af. Þegar ég panta í 
fyrsta sinn af einhverri síðu spyrst 
ég fyrir um hvort einhver sem ég 
þekki hafi reynslu af viðkomandi 
síðu. Reynslan skiptir miklu máli 
upp á hvort ég versla við viðkom-
andi netverslun eða ekki.“

Sólveig segir netverslun tví-
mælalaust vera framtíðina. „Ég 
þekki fjölda fólks sem kaupir vörur 
á netinu. Mér finnst eins og að þeir 
sem búa fyrir sunnan versli líka á 
netinu þótt úrvalið af búðum sé 
mun meira þar en úti á landi.“

En er eitthvað sem þú myndir 
alls ekki kaupa á netinu? „Nei, ég 
held ekki.“

Fyrir áhugasama er Instagram-
síða Sólveigar solveighjardar.

Pei er einföld 
greiðslulausn sem 
sett var á markað í 
byrjun árs 2016. Pei 
býður fjölbreyttar 
greiðslulausnir til að 
gera viðskiptavin-
um kleift að ganga 
frá kaupum með 
greiðsluseðlum 
á öruggan og ein-
faldan máta.

Greiðsluleiðin Pei er einföld 
og örugg fyrir alla ein-
staklinga. „Að borga með 

Pei gæti ekki verið auðveldara,“ 
segir Guðni Birkir Ólafsson, ráð-
gjafi hjá Greiðslumiðlun. „Allt er 
gert rafrænt án korts og það 
tekur enga stund 
að klára kaupin 
sem þýðir að 
einstaklingur 
getur verslað á 
netinu án þess 
að eiga eða nota 
kreditkort,“ 
útskýrir hann. 
„Við notkun á Pei 
getur fólk valið 
eingreiðslu eða 
fjölgreiðslur og dreift á allt að 36 
mánuði. Þegar valin er eingreiðsla 
fær viðkomandi 14 daga frest til 
að borga fyrir vöruna. Hægt er að 
kaupa vörur eða þjónustu með 

Pei í netverslunum og í verslunum 
hjá þjónustuaðilum okkar,“ segir 
Guðni.

Tæplega 600 fyrirtæki bjóða 
upp á Pei greiðsluþjónustu og 

þeim fjölgar 
ört. Hámarks-
heimild er 
1,9 millj-
ónir króna og 
getur hver 
og einn 
séð sína 
heimild 
á heima-
síðunni Pei.

is. Eina sem 
þarf eru rafræn skilríki eða 

Íslykill til að skrá sig inn í þjónust-
una og kanna heimildina.

Guðni segir að þessi möguleiki 
hafi komið að góðum notum 
hjá einstaklingum frá því að 
þjón usta Pei hófst hér á landi. 

„Þessi þjónusta hefur fengið 
frábærar viðtökur. Viðskipta-
vinir eru almennt sammála um 
að þessi kostur sé frábær,“ segir 
Guðni og bætir við að fyrirtækið 
sé alltaf að bæta þjónustuna. „Á 
næstu dögum förum við af stað 
með þá nýjung að viðskiptavinir 
geta fengið aukinn greiðslufrest í 
30 eða 60 daga eftir óskum. Fólk 
getur keypt jólagjafirnar núna og 
greitt fyrir þær 30 til 60 dögum 
seinna, að viðbættum þeim 14 
daga fresti sem innifalinn er í 
þjónustu okkar. Dæmi má nefna 
að ef jólainnkaupin hefjast í 

byrjun desember þarf ekki að 
greiða vöruna fyrr en í janúar eða 
febrúar. Nýtt Pei app fer jafnframt 
í dreifingu á næstunni, sem mun 
bæta þjónustu við viðskiptavini 
okkar enn frekar,“ segir Guðni.

„Við hvetjum fólk til að skrá sig 
hjá Pei og skoða heimildina sína. 
Það kostar ekkert að skrá sig,“ segir 
Guðni.

Hægt er að fá frekari upplýsingar 
um Pei greiðsluþjónustu á heima-
síðu www.pei.is eða með því að 
hringja í síma 527 5400.

Pei – örugg leið til 
að versla á netinu

Pei – greiðsluþjónusta hefur verið starfrækt frá árinu 2016.

CMYK
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Borgaðu eftir 14 daga
eða dreifðu kaupunum 

á 36 mánuði

Farðu á pei.is/heimild 

og skoðaðu þína heimild!

Einföld og örugg 

leið til að versla á netinu



Sífellt fleiri eldri borgarar 
hérlendis nýta sér vefversl-
anir og mun þeim vafalaust 

fjölga jafnt og þétt næstu árin. 
Misjafnt er hvernig hver og einn 
nýtir sér þær en Gísli Jafetsson, 
framkvæmdastjóri Félags eldri 
borgara í Reykjavík (FEB), minnist 
þess þegar hann hóf að kynna sér 
netverslanir fyrir nokkrum árum. 
„Ætli þetta hafi ekki byrjað með 
kaupum á farmiðum, sennilega hjá 
Flugfélagi Íslands eins og það hét 
á þeim tíma. Svo kom Hópkaup 
og ég var duglegur þar á tímabili 
en hvað á maður að gera við tíu 
hamborgaratilboð eða svifbretti?“ 
Hann segir að í fyrstu hafi verið 
spennandi að fá ýmis nettilboð 
en svo hafi það breyst. „Fyrst 
var spennandi að fá tilboð og 
maður stökk á það og oft án þess 
að hugsa. Svo hefur það þróast 
smátt og smátt að maður verður 
ónæmari fyrir tilboðum og lætur 
þau fara fram hjá sér. Raunar verð 
ég ósköp feginn þegar tilboðið 
hefur fallið á tíma.“

Þjónustan oft góð
Í dag vega kaup frá útlöndum 
þyngst þegar kemur að netverslun 
Gísla. „Þá ekki endilega í krónum 
talið því kaup á t.d. farmiðum 
og ferðum eru hærri upphæðir. 
Ég er allavega alveg hættur að 
kaupa fatnað á netinu, það hefur 
ekki reynst mér vel. Samræming í 
stærðum á fatnaði, t.d. medium, er 
ekki sú sama alls staðar. Það gildir 
þó ekki bara fyrir netverslanir en 
það er erfiðara að máta í netversl-
unum áður en keypt er!“

Oft er sagt að persónuleg 
þjónusta sé ekki fyrir hendi í net-
verslun en Gísli er ekki endilega 
sammála því. „Í flestum net-
verslunum í dag er boðið upp á 
net spjall, t.d. í Bandaríkjunum, 
þar sem það er alltaf einhver á 

vaktinni sem getur svarað þér. 
Þessi „netspjöll“ geta vel þjónað 
sem persónuleg þjónusta. Oft veit 
sá sem svarar, hvar sem hann er í 
heiminum, meira um viðkomandi 
vöru en starfsmaður í verslun. Alla-
vega sérðu viðkomandi ekki lesa 
sér til um vöruna eins og stundum 
gerist í verslunum þegar þú spyrð 
að einhverju.“

Námskeið opna augun
Munurinn er helst sá að maður 
tekur sjálfur ákvörðun um kaup 
í netverslun án beins eða óbeins 
þrýstings frá starfsmanni, sem jú 
oft veitir þjónustuna, segir Gísli. 
„Í netverslun kemur kannski til 

annar þrýstingur eins og skyndi-
afsláttur sem „poppar upp“ á 
ákveðnum stað í ferlinu sem er þá 
gert til að hafa óbein áhrif á kaup-
hegðun þína.“

En hvaða tilfinningu skyldi 
Gísli hafa fyrir því hvernig eldra 
fólk nýtir sér netverslun og hvaða 
kosti hefur hún fyrir eldri borgara, 
umfram hefðbundnar verslanir? 
„FEB hefur staðið fyrir og stendur 
fyrir fjölda spjaldtölvunámskeiða 
þar sem farið er í fjölmargar 
athafnir á netinu, m.a. verslun. 
Þetta er ekki beint kennsla í vef-
verslun né yfirferð umsókna en 
þó er kennt hvernig hægt er að 
nálgast vefsíður og hvað þurfi 

að hafa í huga. Við höfum síðan 
heyrt að þessi námskeið opni augu 
fólks fyrir möguleikunum. Einn-
ig tek ég eftir því að auglýsing á 
síðum félagsins, www.feb.is, og á 
Facebook auka strax „sölu“ á öllum 
viðburðum og námskeiðum á 
vegum félagsins.“

Stífari markaðssetning
Kosti netverslunar fyrir þennan 
aldurshóp má t.d. sjá á þungum 
vetrardögum þegar færðin er 
erfið. „Þá er auðveldara að sjá 
um dagleg neysluinnkaup og svo 
reyndar alla daga því ekki eiga 
allir eldri borgarar heimangengt. 
En að sjálfsögðu hvetjum við til 

hreyfingar þó ekki væri nema að 
rölta út í búð.”

Aðspurður hvernig hann sjái 
fyrir sér þróunina þegar kemur 
að vefverslunum og notkun eldri 
borgara segist hann sjá fyrir sér 
meiri og þéttari markaðssetningu 
sem stýrt er af einhverjum „stóra 
bróður“ sem telur sig vita hver 
þörf þessa hóps sé, sem og annarra 
hópa. „En til viðbótar við þennan 
hóp þá bætist við að koma vörunni 
heim að dyrum, beint til neytand-
ans, og þar vona ég að Félag eldri 
borgara Í Reykjavík og nágrenni 
geti kynnt nýjung á næstunni 
okkar félagsmönnum til þæginda 
og vonandi hagsauka.“

Sparar mörgu eldra fólki 
sporin og óþarfa fyrirhöfn
Fleiri eldri borgarar hér á landi nýta sér vefverslanir en áður. Áður þótti mörgum skorta á per-
sónulega þjónustu en viðmót margra vefverslana hefur breyst. Félag eldri borgara í Reykjavík 
kynnir á næstunni nýjung til félagsmanna sem snýr að heimsendingu vara úr vefverslunum.
Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Þá er auðveldara að sjá um dagleg neysluinnkaup og svo reyndar alla daga því ekki eiga allir eldri borgarar heimangengt,” segir Gísli Jafetsson, framkvæmda-
stjóri Félags eldri borgara í Reykjavík. MYND/EYÞÓR

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út 
þriðjudaginn 28. nóvember.

Áhugasamir auglýsendur hafið samband við 
auglýsingadeild sérblaða í síma 512 5402

Blaðið er stútfullt af allskonar skemmtilegu efni tengdu jólunum.
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Við sjáum fram á um 30 pró-
senta aukningu í innlendri 
netverslun til ársins 2021 en 

netverslun á Íslandi hefur aukist 
með hverju árinu. Stærstu dagarnir 
eru fram undan, 11.11. eða Singles’ 
Day á morgun, Black Friday þann 24. 
nóvember, Cyber Monday þann 27. 
nóvember og svo jólagjafainnkaup-
in. Fólk nýtir sér það sérstaklega að 
panta á netinu síðustu dagana fyrir 
jól og sparar með því heilmikinn 
tíma. Margar netverslanir bjóða 
einnig upp á innpökkunarþjónustu 
svo fólk fær allt klárt heim að dyrum 
með Póstinum,“ segir Vésteinn 
Viðarsson, vörustjóri Póstsins. 
Fyrirtækið mæti aukinni netverslun 
Íslendinga með fleiri útkeyrslu-
dögum og endurbættu kerfi.

Keyrt út á laugardögum
„Við höfum verið að keyra út 
pakkasendingar til einstaklinga 
á höfuðborgarsvæðinu öll virk 
kvöld, milli klukkan 17 og 22. Nú 
höfum við bætt sjötta deginum 
við og keyrum einnig út á laugar-
dögum, milli klukkan 12 og 17,“ 
útskýrir Vésteinn. „Þær netverslan-
ir sem nýta útkeyrsluþjónustuna á 
laugardögum skila sendingunum 
til okkar á föstudegi og sendingar 
komast því til skila daginn eftir. 
Laugardagsferðirnar voru prufu-

keyrðar í október og gengu mjög 
vel. Nú er þetta orðin föst þjónusta 
hjá okkur og var full þörf á þessari 
viðbót. Hér eru sífellt fleiri net-
verslanir opnaðar og fólk er ánægt 
með að hafa þennan möguleika á 
laugardögum,“ segir Vésteinn.

Nákvæmari tímasetning
„Við erum einnig að gera breytingar 

á útkeyrslukerfinu í kjölfarið á 
aukinni netverslun. Breytingar 
sem gera okkur kleift að gefa við-
skiptavinum okkar nákvæmari 
tímasetningu á því hvenær við 
rennum við með sendinguna,“ segir 
Vésteinn. „Núna er þetta þann-
ig að viðskiptavinur þarf að vera 
heima frá 17 til 22, þessu viljum 
við breyta og stytta þennan tíma 

sem fólk þarf að bíða. Í dag er það 
þannig að þegar innlend netverslun 
sendir pakka með okkur, sendum 
við viðskiptavinum tölvupóst þegar 
pakkinn berst okkur og látum vita 
að hann sé væntanlegur. Þegar 
pakkinn fer inn í bílinn sendum 
við sms um að pakkinn sé að fara í 
útkeyrslu. Viðbótin sem nýja kerfið 
býður upp á er að við getum sent 

annað sms þegar útkeyrsluröðin er 
komin á hreint hjá bílstjóranum og 
gefið nákvæmari tímasetningu, til 
dæmis að pakkinn berist milli 17 og 
19. Fljótlega munu viðskiptavinir 
svo geta fylgst með ferðum bílsins á 
korti, séð hvar hann er nákvæmlega 
staddur og fengið þá enn nákvæm-
ari tímasetningu á því hvenær hann 
kemur heim til viðkomandi.“

Keyra út sex daga vikunnar
Pósturinn mætir aukinni netverslun Íslendinga og keyrir nú vörur heim á höfuðborgarsvæðinu sex daga 
vikunnar. Þá er endurbætt útkeyrslukerfi í þróun. Vésteinn Viðarsson, vörustjóri Póstsins, segir fólk í 
auknum mæli nýta sér netverslanir til jólagjafakaupa og þau þægindi að fá pakkana heim að dyrum.

„Fólk nýtir sér 
það sérstaklega 
að panta á netinu 
síðustu dagana 
fyrir jól og sparar 
með því heil-
mikinn tíma,“ 
segir Vésteinn 
Viðarsson, vöru-
stjóri Póstsins.  
MYND/EYÞÓR

VIÐ SKILJUM EFTIR
TILHLÖKKUN Í PÓSTBOXI

Hægt er að nálgast pakka í póstboxi
hvenær sem er sólarhringsins
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Í síðustu viku birti kvikmynda-
gerðarmaður heimagerða sjón-
varpsauglýsingu á YouTube um 

notaðan bíl frá 1996. Auglýsingin 
vakti svo mikla athygli að boð í bílinn 
á uppboðssíðunni eBay fóru upp í 15 
og hálfa milljón áður en uppboðinu 
var aflýst af ótta við að boðin væru 
ekki raunveruleg. Í dag er hæsta 
boðið tæplega 580 þúsund krónur.

Kvikmyndagerðarmaðurinn Max 
Lanman hefur reynslu af auglýs-
ingagerð þannig að þegar kærastan 
hans þurfti að selja notaðan Honda 
Accord frá 1996, sem hann segir 
sjálfur að sé mikill „meh“ bíll, ákvað 
hann að gera fagmannlega aug-

lýsingu um gripinn. Auglýsingin sló 
í gegn. Hún er komin með tæplega 
5 milljón áhorf á YouTube og salan 
hefur gengið vonum framar.

Í auglýsingunni tekur leikkona 
að sér hlutverk kærustu Lanmans 
og hún gengur út á að bíllinn sé ein-
stakur, þægilegur og nytsamlegur og 
henti þeim sem hafa allt á hreinu og 
vilja bara bíl til að komast frá einum 
stað til annars.

Bíllinn er til sölu á eBay og boð í 
hann voru komin í um 15 og hálfa 
milljón króna þegar eBay aflýsti upp-
boðinu vegna gruns um að boðin 
væru ekki öll raunveruleg. Fyrir-
tækið ákvað því að hefja nýtt upp-

boð sem er í fullum gangi og endar á 
mánudaginn. Það byrjaði í rúm-
lega 50 þúsund krónum en þegar 
þetta er skrifað eru boðin komin 
upp í tæplega 580 þúsund krónur. 
Raunverulegt verðgildi Hondunnar, 
sem er keyrð tæplega 227 þúsund 

kílómetra, er talið um 150 þúsund 
krónur.

Parið græðir því líklega ágætlega á 
auglýsingunni. Lanman hefur greini-
lega sjálfur fengið nokkur prik hjá 
sinni heittelskuðu, því þau voru að 
trúlofast.

Auglýsing um notaðan bíl slær í gegn

Skjáskot úr auglýsingunni um gömlu Honduna. MYND/YOUTUBE

Hrefna Sætran meistarakokkur.
MYND/LAUFEY

Kokkurinn Hrefna Sætran 
nýtir sér netið til að svara 
tölvupóstum og eyða tíma 

á Facebook sem hún segir vera 
frábært vinnutæki frekar en 
vettvang til að spjalla við vini og 
fylgjast með fjölskyldunni. Hún 
horfir einnig á flest sjónvarpsefni í 
gegnum netið, t.d. hjá Netflix.

Hvað kaupir þú  
helst á netinu?
Ég reyni að kaupa allt sem ég get 
á netinu því mér finnst nefni-
lega ekki gaman að fara á milli 
verslana. Samt á ég nokkrar uppá-
halds verslanir sem ég fíla vel og 
heimsæki. Annað reyni ég að finna 
á netinu, t.d. föt, vítamín, eldhús-
tæki, diska og glös fyrir veitinga-
staðina.

Hvaða netverslanir  
notar þú?
Ég kaupi grænmeti hjá Bændum 
í bænum og aðra matvöru fyrir 
heimilið sem ég fæ svo sent heim á 
miðvikudögum. Af öðrum má nefna 
Babyshop, Asos, Urban Outfitters 

og Etsy. Ég panta 
líka á 

íslensk-
um 
síðum 
og sæki 

í búðina. 
Þá er ég 

búin að borga 
og þarf ekki  

 að bíða í 
versluninni.

Kostir þess  
að kaupa á netinu
Maður getur gert það á sínum 
tíma í rólegheitum heima. Svo set 
ég stundum eitthvað í körfu og 
sef á því. Daginn eftir langar mig 
kannski ekkert í þetta og hætti 
við þannig að ég spara örugglega 
pening líka.

Einhverjir ókostir  
við netkaup?
Kolefnissporið er ókostur og svo er 
oft rosa mikið af óþarfa umbúðum 
sem hlutunum er pakkað í. Ég fæ 
stundum sting í hjartað við að sjá 
það.

Hver eru bestu netkaupin?
Það voru sérhönnuðu símahulstrin 
frá Japan og brúðarvöndurinn 
minn sem var búinn til úr gömlum 
skrautlegum nælum.

En verstu kaupin?
Það voru of litlir skór. Ég var svo 
spennt fyrir þeim að ég fór í þá 
í von um að þeir mundu stækka 
en það gerðist ekki. Ég lifi enn í 
voninni.

Hvað á að kaupa í vetur?
Ég er núna að leita að fallegri 
poppvél til að hafa inni í sjón-
varpsherberginu, svona retro týpu.

Langar í retro 
poppvél

Fákafeni 9 | Sími 581-1552 | www.curvy.is

SINGLES DAY
HEFST Á MIÐNÆTTI LAUGARDAGINN 11.11
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PRÓFAÐU NÝJA CELLULAR 
VOLUME FILLER DAGKREMIÐ 

OG HÚÐPERLURNAR

ÆSKU-
BRUNNUR

HÝALÚRONSÝRU OG 
KOLLAGEN ORKUSKOT
SEM GEFUR STINNARI, 

SLÉTTARI OG UNGLEGRI HÚÐ.



Sigríður Inga
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

„Ég lærði innanhússarkitektúr í 
Kaupmannahöfn á sínum tíma og 
hef um árabil unnið við mitt fag. 
Þegar efnahagshrunið skall á og 
eftirspurn eftir innanhússhönnun 
minnkaði gat ég leyft mér að láta 
gamlan draum rætast og fór að 
hanna lampa, ljós, borð og kolla. Ég 
lagði af stað með að nota íslenskan 
efnivið og íslenska framleiðslu í 
mín verk. Íslenskt lerki frá Hall-
ormsstað og rekaviður af Ströndum 
varð fyrir valinu en ég nota líka 
íslensku ullina við mína hönnun,“ 
segir Dóra Hansen en umhverfismál 
eru henni hugleikin. „Sjálfbærni 

og umhverfi skipta mig miklu máli 
og mig langaði að hanna hluti sem 
myndu erfast á milli kynslóða.“

Útskorið borð
Fyrsta húsgagnið sem Dóra hannaði 
er borð úr þykkum rekaviðarborð-
um, sett saman úr járnstöngum og 
ein fjölin er handútskorin af Jóni 
Adolf Steinólfssyni. „Þarna í miðju 
hruninu var ég að leita í ræturnar 
og prófa að nota eitthvað þjóðlegt 
og færa það í nútímalegan búning. 
Rekaviðurinn er eini smíðaviðurinn 
sem við Íslendingar höfum haft í 
gegnum tíðina og mér finnst saga 
hans svo skemmtileg. Rekaviður var 
lengi vel notaður til að smíða báta 
og var mikilvægt burðarefni í hús,“ 
segir Dóra en hún fær rekaviðinn 

Hönnun úr íslenskum efnivið
Dóra Hansen hannar lampa, ljós og borð úr íslensku lerki úr Hallormsstaðaskógi og rekavið af 
Ströndum. Hún tekur þátt í Handverki og hönnun  í Ráðhúsi Reykjavíkur 23.-27. nóvember.Ströndum. Hún tekur þátt í Handverki og hönnun  í Ráðhúsi Reykjavíkur 23.-27. nóvember.

Dóra lét gamlan draum rætast í miðju efnahagshruninu. MYND/HANNA

Lampinn Ronja. Skermurinn er úr 
rekavið. Hann er með mjög einfalda 
festingu, sem er miðuð við íslenska 
framleiðslugetu og handverk. 
MYND/HANNA

Tindur er úr lerki. Hann má m.a. sjá 
á veitingastað í Flugstöð Leifs Eiríks-
sonar. MYND/HANNA

Borðið ber með 
sér að vera undir 
áhrifum frá 
gömlu, íslensku 
handverki. 

6.540 KR.0 KR.6 0 KR.0 KR.0 KR..540 KR.0 KR..54.54
ENGIN BINDING

Á MÁNUÐI 

EFTIR HVERJU ERTU AÐ BÍÐA?

6 stöðvar  ·  3 sundlaugar  ·  reebokfitness.is

BUXNADAGAR
hjá bónda á Ströndum.

„Þetta er langt ferli og mætti kalla 
„slow-design“. Bóndinn dregur 
viðinn í land fyrir mig, ég kem 
honum í bíl og keyri í sumarbústað-
inn minn og þurrka hann þar. Það 
sem ég hanna úr viðnum er dálítið 
dýrt, en það er líka sérstakt og ekki 
fjöldaframleitt. Það er heilmikil 
vinna á bak við hvert verk,“ bætir 
Dóra við.

Að hennar sögn hefur orðið 
vitundarvakning á meðal fólks og æ 
fleiri sem kunna að meta vandaða 
hönnun sem stenst tímans tönn. 
„Margir hafa þá stefnu að kaupa 
aðeins hönnun eftir fólk sem er enn 
á lífi, en mér finnst eitthvað fallegt 
við það.“

Lampar og ljós úr lerki
Dóra hef hannað tvær línur sem 
samanstanda af lömpum og ljósum 
úr íslensku lerki og rekavið. „Ég vel 
ekki auðveldasta viðfangsefnið með 
því að hanna lampa og ljós. Það eru 
að sjálfsögðu miklar öryggiskröfur 
og svo þarf lýsingin að vera góð en 
ég hef einmitt lagt mig fram um að 
ná henni sem best. Fyrsti lampinn 
sem ég hannaði ber nafnið Tindur 
og ég fékk aðstoð frá Lumex við að 
koma honum á koppinn. Tindur 
er til í þremur stærðum og hann er 
með óbeina lýsingu til hliðanna og 

lýsir auk þess beint niður. Minnsta 
stærðin hangir t.d. í Mathúsinu í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Borð-
lamparnir sem ég hanna eru með 
stemningslýsingu.“

Hönnun Dóru má sjá í Ráð-
húsi Reykjavíkur seinna í þessum 
mánuði en auk þess er fjallað um 
lampann Tind í nýrri hönnunarbók 
sem Forlagið var að gefa út, Hönn-
un – leiðsögn í máli og myndum. 
„Ákveðið var að vera með sér-kafla 
um íslenska hönnun og ég var svo 
heppin að Tindur, lampinn sem ég 
hannaði, var valinn til að vera með. 

Það er skemmtilegt að sjá íslenska 
hönnun í þessu alþjóðlega sam-
hengi í bókinni. Helsti munurinn 
á erlendri og íslenskri hönnun er 
að við erum heldur frjáls í okkar 
sköpun. Ástæðan er talin vera sú að 
við höfum ekki jafn mikla hefð til 
að byggja á og flestar aðrar þjóðir og 
erum enn leitandi og svolítið ævin-
týraleg í því sem við erum að gera,“ 
segir Dóra.

Nánari upplýsingar má finna á 
heimasíðunni www.dorahansen.
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Bílar 
Farartæki

LÚXUS EINTAK - 1775Þ.!!!
VW TIGUAN LUX. 100% lán 
mögulegt. Árgerð 2008, ekinn 
aðeins 153þ.km. Dísel, sjálfskiptur. 
Leður, lúga, krókur o.fl. Eðal-eintak 
með góða þjónustu! Verð 1.775þ. 
Rnr.247252. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi, s:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞESSI ER Á ENN BETRA VERÐI
TOYOTA Auris Active. 2017, ek 27 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.150.000. Rnr.991430. Enn betra 
verð 2.760.000.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

TOYOTA COROLLA ÚTSALA
Nýr 2017 Active Diesel. Álfelgur. 
Bakkmyndavél. Leiðsögubúnaður 
ofl lúxus. Á aðeins 2.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 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

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Y�r 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Ráðgjöf

REKSTRARRÁÐGJÖF
Sölu og markaðsráðgjöf. 

Viðsnúningur í rekstri. 

Mikil reynsla. 

Trúnaði heitið. 

Hafðu samband á:

gkradgjof@gmail.com

 Nudd
Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 
2666 Natalia

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

Til leigu íbúð í Blásölum í Kópavogi 
94 fm 3ja herb. Áhugasamir sendi 
Til leigu íbúð í Blásölum í Kópavogi 
94 fm 3ja herb. Áhugasamir sendi 
Til leigu íbúð í Blásölum í Kópavogi 

tölvupóst á: hajo@no.is og gefið 
upp símanúmer og haft verður 
samband við viðkomandi.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna óskast

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 
múrara, pípara og lagerstarfsmenn 
sem eru klárir í mikla vinnu. 
HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

ÍSAFJARÐARBÆR

Auglýsing um deiliskipulagstillögu  
við Mjólkárvirkjun

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 2. nóvember 2017 að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Mjólkárvirkjunar og 
veitusvæðis hennar skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Deiliskipulagsbreytingin felst í að skipulagssvæði Mjólkárvirkjunar 
stækkar til austurs inn á Glámuhálendið um u.þ.b. 10 km2. Meðal 
annars er gert ráð fyrir fjórum nýjum veituskurðum, tveimur nýjum 
stíflum auk yfirfalla og lokuhúsa. Einnig verður byggt yfir spenna og 
tengivirki í Borgarfirði. 

Tillagan liggur frammi á skrifstofum Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýslu- 
húsinu, Hafnarstræti 1, frá 9. nóvember 2017 til 21. desember 2017 
og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is .

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfulltrúa  
í síðasta lagi 22. desember 2017, annaðhvort skriflega á Ísafjarðar-
bæ, Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði  eða á netfangið:  
axelov@isafjordur.is .

Axel Rodriguez Överby
- skipulags- og byggingarfulltrúi -

Viltu bætast við í hópi  
hressra starfsmanna?hressra starfsmanna?

Ég er 47 ára lífsglöð kona með hreyfihömlun sem óskar eftir  
persónulegri aðstoðarmanneskju. Um er að ræða vaktavinnu.  
Viðkomandi þarf helst að geta byrjað sem fyrst. 
Ég er gift og móðir 6 ára drengs. Mér finnst gaman að hitta góða 
vini, lesa bækur, ferðast og fara út með hundana okkar og þjálfa 
þá. Lifi lífinu lifandi. Ég elska lífið. Ég er í þroskaþjálfanám. 
Ég er mikið heyrnarskert (en er mjög góð að lesa varir) og tal-
hömluð svo að það tekur folk stundum smá tíma að læra að skilja 
mig. Ég nota líka táknmál en það er ekki skilyrði. 
Starfið felur í sér aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs. Unnið er 
eftir hugmyndafræði um notendastýrða persónulega aðstoð, sjá 
nánar á www.npa.is. Bæði kynin koma til greina.
Fyrir mér er NPA lífið. Ég get ekki verið án þess.

Hæfniskröfur:
• Góð almenn menntun. Íslenskukunnátta er algjört skilyrði því ég
   þarf aðstoð við að skrifa íslensku. 
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði, jákvæðni, stundvísi og sjálfstæð vinnubrögð.
• Hreint sakavottorð og bílpróf eru skilyrði.

Umsóknarfrestur rennur út 28. október.

Umsóknir og nánari upplýsingar berist í tölvupósti til Ásdísar 
Jennu: asdisjennaa@gmail.com eða gurryanna1965@gmail.com 
(Guðríður Anna aðstoðarverkstjórnandi) eða sveinns@hi.is (Sveinn 
aðstoðarverkstjórnandi). Svo má líka hringja í Guðríði í síma 
7736865 (á virkum dögum eftir kl. 17) eða Svein í síma 8220490. Það 
er líka hægt að senda mér skilaboð á Facebook, 

Ásdís J Ástud Ástráðsdóttir.

Atvinna

Tilkynningar

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Atvinna
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Heitur matur í hádeginu alla virka daga • Boltatilboð • Happy hour • Lifandi tónlist allar helgar

Leikir helgarinnar
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Skemmtanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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ÚRSLITIN RÁÐAST
Á SUNNUDAGINN

365.is   1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

Það verður hörkuspennandi lokaþáttur þegar kórarnir sem hafa valist í úrslitaþáttinn á Stöð 2 
berjast um titilinn Kór Íslands. Kórarnir sem keppa til sigurs í þessum úrslitaþætti eru Vox 
Felix, Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, Gospelkór Jóns Vídalíns, Spectrum, Kór Lindakirkju og 
Karlakórinn Esja. Hver verður valinn Kór Íslands á Stöð 2?

ÚRSLIT KÓRAR ÍSLANDS

SUNNUDAGKL.  19:10
BEIN 

ÚTSENDING 

SÍMAKOSNING

HEFST Í BYRJUN
ÞÁTTAR

900 9005
Kór Lindakirkju

900 9006
Karlakórinn Esja

900 9004
Spectrum

900 9002
Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps

900 9003
Gospelkór Jón Vídalíns

900 9001
Vox Felix

ÚRSLITIN RÁÐAST
Á SUNNUDAGINN

ÚRSLIT KÓRAR ÍSLANDS

SUNNUDAGKL.  19:10
BEIN 

ÚTSENDING 
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ÞÁTTARHEFST Í BYRJUN
ÞÁTTARHEFST Í BYRJUN

900 9005
Kór Lindakirkju

900 9006
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900 9004
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LÁRÉTT
2. spil
6. líka
8. mál
9. tækifæri
11. kusk
12. afrennsli
14. arkarbrot
16. samtök
17. peningur
18. fletta
20. leyfist
21. slæma

LÓÐRÉTT
1. mylja
3. stefna
4. málmur
5. nögl
7. kvísl
10. kvk nafn
13. spíra
15. rænuleysi
16. ái
19. fisk

LÁRÉTT: 2. púkk, 6. og, 8. tal, 9. lag, 11. ló, 12. afrás, 
14. fólíó, 16. aa, 17. aur, 18. flá, 20. má, 21. illa.
LÓÐRÉTT: 1. mola, 3. út, 4. kalsíum, 5. kló, 7. gaff-
all, 10. gró, 13. ála, 15. óráð, 16. afi, 19. ál.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Við höldum áfram með skák 
Ding Liren (2.774) og Jinshi Bai 
(2.553) frá í gær.
Svartur á leik
20. … Hd4!! 21. h3 (21. exd4 
Rxd4+).  21. … h5! 22. Bh2 g4+ 
23. Kg2. Við höldum áfram 
með skákina á morgun. Alþjóð-
lega Norðurljósamótið hefst á 
morgun. Undrabörn og lands-
liðsmenn meðal þátttakenda. 

www.skak.is. Allt um Norður-
ljósamótið.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Í dag má búast við 
norðvestan hvass-
viðri og jafnvel 
stormi á austan-
verðu landinu, mun 
hægari vestan til. 
Él á Norður- og 
Austurlandi og einnig 
sunnan- og vestan-
lands, en annars 
þurrt. Lægir heldur í 
kvöld, en fer að snjóa kvöld, en fer að snjóa 
samfellt á Norður-
landi. Frost á bilinu 0 
til 7 stig, kaldast inn 
til landsins.
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2 9 5 8 1 6 3 4 7

7 1 8 9 4 3 6 2 5

3 4 6 2 7 5 8 9 1

5 7 4 1 8 2 9 3 6
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9 3 1 5 6 8 2 7 49 3 1 5 6 8 2 7 49 3 1 5 6 8 2 7 49 3 1 5 6 8 2 7 49 3 1 5 6 8 2 7 4

4 8 2 7 3 1 5 6 94 8 2 7 3 1 5 6 94 8 2 7 3 1 5 6 94 8 2 7 3 1 5 6 9

2 9 5 8 1 6 3 4 72 9 5 8 1 6 3 4 7
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5 7 4 1 8 2 9 3 65 7 4 1 8 2 9 3 6
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9 2 3 1 7 4 8 5 6
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5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1
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7 3 9 6 4 1 5 8 2
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2 1 8 5 3 9 4 6 72 1 8 5 3 9 4 6 72 1 8 5 3 9 4 6 72 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 27 3 9 6 4 1 5 8 27 3 9 6 4 1 5 8 2
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8 4 2 7 9 3 6 1 5
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

FRÉTTABLAÐIÐ
er Helgarblaðið

Fréttablaðið – ómissandi hluti af góðri helgi

Jæja Ívar … ef þú ert eins … ef þú ert eins … ef
þreyttur og bugaður 

og þú segir þá verð ég 
þreyttur og bugaður 

og þú segir þá verð ég 
þreyttur og bugaður 

bara að
og þú segir þá verð ég 

bara að
og þú segir þá verð ég 

…

… senda þig til 
Kanaríeyja 
í þrjár vikur 

og SVR borgar 
reikninginn.

Ekkert frí Ekkert frí 
beint á 

ströndina 
þá?

Nei! Þetta 
var leið 24 til 
Súðavíkur. En 
hann ráðlagði 
mér að fara 

hann ráðlagði 
mér að fara 

hann ráðlagði 

í langa, heita 
sturtu.

Þú munt nú 
njóta þess, 

Ívar.
njóta þess, 

Ívar.
njóta þess, 

Hey, sýndi ég þér 
einhverntímann myndirnar 

úr vorfríiinu?

Nei. Símar 
týnast.

Flestir myndu bara geyma 
myndirnar á símanum sínum.

Hannes gaf mér þennan 
bol án þess að biðja 

Hannes gaf mér þennan 
bol án þess að biðja 

Hannes gaf mér þennan 

um eitthvað í staðinn. 
Trúirðu þessu?

Í tveimur heimum
Ólafur Jóhann Ólafsson býr 
í tveimur ólíkum heimum. 
Mjúkum heimi skáldskapar 
og hörðum heimi viðskipta. 
Í yfirstjórn Time Warner 
leiðir hann einn stærsta 
fyrirtækjasamruna 
undanfarinna ára í 
fjölmiðlaheimi.

Lúmskur sjúkdómur
Sonur manns sem greindist með sjaldgæfan 
erfðasjúkdóm sem virðist algengari hér en 
annars staðar, leitar að öðrum sem bera 

stökkbreytinguna.

Gefur ferilinn ekki upp á bátinn
Eliza Reid ætlar ekki að gefa feril sinn 
alfarið upp á bátinn þótt hún sé orðin 
forsetafrú. Hún heimsótti Zaatari-
flóttamannabúðirnar í Jórdaníu 
nýlega.

Lék sér með líf
Skurðlæknirinn Paolo Macchiarini í nærmynd.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00
Bónus Smáratorgi:  Mánudaga-Fimmtudaga; 10:00-19:00 • Föstudaga-Laugardaga; 10:00-19:30 • Sunnudaga; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 12. nóvember eða meðan birgðir endast.

Robin klementínurnar
KOMNAR Í BÓNUS 2,3kg

í kassa

Robin Klementínur
Spánn, 2,3 kg

698
kr. 2,3 kg

AppelsínurAppelsínur
S-Afríka

198
kr. kg

----------------
Nespresso Kaf�hylki
10 stk. í pakka, 5 teg.

879

 Ný sending
Takmarkað magn

kr. pk.

KakiKaki
Spánn

398
kr. kg



Alveg síðan ég man 
eftir mér kom aldrei 
annað til greina en að 
verða leikkona. Ekki 
kvikmyndaleikkona 
heldur sviðsleik-

kona og ég vinn aðallega í leikhúsi. 
Kvikmyndirnar eru meira eins og 
létt hliðarspor frá því,“ segir Diana 
Cavallioti, aðalleikkona rúmensku 
kvikmyndarinnar Ana, Mon Amour 
í leikstjórn Cãlin Peter Netzer. Ana, 
Mon Amour hefur hlotið afar góðar 
viðtökur, hlaut m.a. Silfurbjörninn 
á kvikmyndahátíðinni í Berlín, og er 
hingað komin í tilefni af Rúmenskum 
kvikmyndadögum í Bíó Paradís sem 
hófust í gærkvöldi og standa fram til 
sunnudags.

Erfið vinna
Ana, Mon Amour segir ástarsögu 
þeirra Önu og Toma en hér er engin 
venjuleg ástarsaga á ferðinni. Ana 
glímir við alvarlega kvíðaröskun 
með tilheyrandi kvíðaköstum og 
margháttuðum vandamálum og hér 
er í senn tekist á við þessi veikindi 
sem og fylgifiska þeirra í sambandi 
unga parsins. Diana Cavallioti segir 
að velgengni Ana, Mon Amour hafi 
að mörgu leyti komið henni á óvart. 
„Þetta er mynd sem ég hafði samt 
mikla trú á vegna þess að hún dregur 
þig strax svo djúpt inn í söguna með 
þeim afleiðingum að þú annaðhvort 
elskar hana eða hatar. Það er ekk-
ert þar á milli. Það er ekki hægt að 
labba út af þessari mynd og gleyma 
henni vegna þess að hún dvelur með 
þér og krefur þig um að taka afstöðu 
í ákveðnum málum. Hún snertir 
þig persónulega og það er hennar 
styrkur.“

Diana Cavallioti segir að það 
hafi líka tekið gríðarlega á að gera 
myndina. „Við æfðum í þrjá mánuði, 
sjö daga í viku í tíu tíma á dag og svo 
fórum við í þerapíu til þess að skilja 
betur um hvað það snýst og svo þurfti 
ég líka að stúdera sérstaklega kvíða-
köstin og taugaveiklunina og þau 
veikindi sem mín persóna er að glíma 
við. Og ég neita því ekki að þetta var 
erfitt ferli.“

Ást og þörf
Þrátt fyrir þennan þunga undirtón 
myndarinnar er Ana, Mon Amour 
ástarsaga og Diana Cavallioti segir að 
það sé mikilvægt að missa ekki sjónar 
á því. „Þetta byrjar eins og hver önnur 
ástarsaga en þegar tvær manneskjur 
taka saman þá kemur alltaf að því að 
þau koma með öll sín vandamál inn 
í sambandið. Það er svo algjört happ-
drætti hvort viðkomandi tekst að láta 
þetta passa – að vandamálin verði 
bærileg og gagnkvæmur skilningur 
ríki í sambandinu. Ef ekki þá fer allt 
að liðast í sundur og það er það sem 
gerist í þessari sögu.

Þessi saga er kannski öfgakennt 
dæmi vegna veikinda Önu og allra pill-
anna sem hún er að taka en það breyt-
ir því ekki að fólk þekkir sig í þessu. 
Þetta er nefnilega um samskiptin og 
samskiptaleysið og að ganga í hjóna-
band sem átti aldrei að verða og þetta 
er mörgum kunnuglegt.

Málið með veikindi á borð við 
þessi er að þau eru oft svo erfið fyrir 
aðstandendur. Önu tekst að takast á 
við sín veikindi með því að leita sér 

meðferðar en þá einmitt situr Toma 
eftir. Situr eftir án tilgangs vegna þess 
að veikindi hennar gefa honum mikil-
vægi og þannig er þetta líka ákveðin 
valdabarátta. Þessi þörf fyrir að ein-
hver þurfi á manni að halda getur 
verið svo sterk.“

Árans raunveruleiki
Rúmensk kvikmyndgerð er hægt 
vaxandi enda fjármögnunin erfið. 

Diana Cavallioti segir að í Rúmeníu 
sé þetta jafnvel enn erfiðara en hjá 
flestum öðrum þjóðum í Evrópu. 
„Jafnvel þótt mynd gangi vel utan 
Rúmeníu þá virðist öllum heima 
vera sama. Það er sérstaklega erfitt 
fyrir unga kvikmyndagerðarmenn 
að komast á kortið því það er ekkert 
fé að hafa nema fyrir þá sem eru með 
mikla reynslu.

Það sem er sorglegast við þetta er 

að Rúmenar mæta illa á rúmenskar 
myndir. Þeir mæta kannski ef mynd 
fær Gullbjörninn en Silfurbjörninn 
er ekki nóg,“ segir Diana og getur 
ekki annað en brosað. „En fólk fer í 
bíó og það fer líka í leikhús sem er 
frábært. En fólk vill ekki sjá myndir 
um litlu eldhúsvandamálin sem bíða 
þegar heim er komið. Fólk vill sjá 
stærri myndir, drauma og ævintýri, 
eitthvað sem sópar þeim burt frá 
gráma hversdagsins. Vandinn er að 
það er dýrara að gera slíkar myndir 
og vonlaust að fá fjármagnið til þess 
að láta af þeim verða. Árans raun-
veruleiki alltaf að skemma allt,“ segir 
Diana og skellihlær.

Grasið grænna
Rúmenía býr að langri og glæstri 
sögu í menningu og listum en auk 
þess býr þjóðin yfir ákveðinni sér-
stöðu með tungumáli sínu þar sem 
það er einvörðungu talað í Rúmeníu. 
Diana Cavallioti segir að því miður 
virðist Rúmenar ekki hafa mikinn 
áhuga á því að varðveita menningu 
sína og tungumál. „Nei, í rauninni 
ekki. Rúmenar vilja ekki halda í neitt. 
Við erum galopið samfélag sem virð-
ist þrá það eitt að allt og allir komi 
og leggi okkur undir sig. Rúmenar 
eru þjóð á stöðugum flótta undan 
sínum eigin persónuleika vegna þess 
að þeim líkar ekki við hann.

Við vorum svo lengi lokuð af frá 
heiminum undir oki kúgunar og það 
hefur verið gríðarlega erfitt fyrir for-
eldra okkar, ömmur og afa og þann-
ig mætti lengi telja. Svo lengi að ég 
held að það sé í raun komið inn í 
okkar DNA að vilja flýja – að vilja 
komast í burtu frá Rúmeníu. Allir 
vilja komast til Evrópu en þá erum 
við svo hrædd við þennan austur-
evrópska stimpil sem við berum 
utan á okkur eins og brennimerki. 
Þannig að ef það var einhvern tíma 
þjóðarstolt í Rúmenum yfir menn-
ingu sinni, listum og tungumáli þá er 
það fyrir löngu farið, því miður. Við 
sem þjóð þráum það eitt að lifa eins 
og aðrar þjóðir en það virðist aldr-
ei ætla að takast vegna þess að við 
höldum okkur ekki við það sem við 
þekkjum heldur erum alltaf í leit að 
einhverju sem við vitum ekki hvað 
er. Grasið er alltaf grænna hinum 
megin við hæðina.“

Ástin og hjónabandið sem átti aldrei að verða
Diana Cavallioti er aðalleikkona kvikmyndarinnar Ana, Mon Amour sem er ein af mörgum mjög áhuga-
verðum myndum sem sýndar eru á Rúmenskum kvikmyndadögum í Bíó Paradís fram á sunnudag.

Diana Cavallioti segir Ana, Mon Amour sé í senn ástarsaga en líka saga veikinda og valda í samböndum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Úr myndinni Ana, Mon Amour sem er sýnd á Rúmönskum kvikmyndadögum.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

BÆKUR

Aftur og aftur
�����
Halldór Armand Ásgeirsson
Mál og menning
Kápuhönnun: Sigurður Oddsson
Prentuð í Finnlandi
309 bls.

Sagan hefst 11. september 2001 
þegar tveir einstaklingar upplifa 
atburði sem eiga eftir að breyta lífi 
þeirra varanlega. Unglingsdrengur-
inn Arnmundur fær fyrsta símann 
sinn í hendur og kynnist fyrstu 
ástinni og Stefán, trommari í sveita-
ballahljómsveit, reynir að upplifa 
fantasíu með þeim afleiðingum að 
ung stúlka lætur lífið. Í baksýn má 
sjá tvíburaturnana í World Trade 
Center falla fyrir árás flugvéla og 
heiminn breytast í kjölfar þess.

Fimmtán árum síðar liggja leiðir 

þessara manna saman þar sem Arn-
mundur er rótlaus og eirðarlaus 
menntamaður sem hefur eytt fjölda 
ára í símanum sínum í útlöndum, 
eins og hann orðar það sjálfur, 
hann er orðinn þræll, flýr allar til-
finningar og átök inn í símann og 
bregður þar upp grímum þeirra sem 
hann heldur að hann eigi að vilja 
vera. Stefán er hættur að tromma, 
er eiturlyfjasmyglari og útrásar-
víkingur sem rekur nú sprotafyrir-
tæki þar sem fara fram rannsóknir 
sem hann er viss um að geti breytt 
heiminum.

Einstaklingurinn er miðlægur í 
þessari bók, eða öllu heldur hópur-
inn og sú staðreynd að með tilkomu 
samfélagsmiðla og alltumlykjandi 
alnetsins erum við smám saman að 
glata einstaklingseinkennum okkar 
og verða einn samhverfur múgur. 
Arnmundur er upptekinn af því 
að einstaklingurinn sé dauðvona 
á meðan Stefán rannsakar múginn 

sem hefur heillað 
hann frá því hann 
horfði yfir af sviðinu 
á sveitaböllunum. 
Lýsingarnar á heimi 
sem er stjórnað af 
símum og af upplifun 
fólks af því hvernig 
annað fólk virðist 
vera að upplifa það 
í gegnum samfélags-
miðla, læk, deilingar 
og endurtíst eru oft á 
tíðum mjög fyndnar 
en líka dapurlegar. Ein-
staklingurinn lifir í við-
bragðsstöðu, passífur 
á eigin tilveru, aftengdur tilfinn-
ingum sínum og þegar hann reynir 
að komast í tengsl við þær er eins og 
ný og ný vofa komi til dyra.

Á baksviðinu eru síðan hrun og 
hryðjuverk sem verða vegna ein-
staklinga og gjörða þeirra, eins og 
einhvers konar örvæntingarfull 

tilraun til að gera sig 
gildandi, skipta ein-
hverju máli, vera til. 
Arnmundur rannsakar 
einmitt fagurfræði 
hryðjuverkasamtaka í 
meistararitgerð sinni 
sem vísar ekki neitt 
og skiptir engu máli, 
er til að sýnast eins 
og allt annað í lífi 
hans. Einhvers staðar 
innra með honum er 
síðan tilfinninga-
vera sem reynir í 
örvinglan að vera til, 
einstaklingur sem á 

sér litla lífsvon í múgvæðingu eftir-
turnaáranna.

„Mér líður eins og ég sé að hverfa. 
Sem karakter, hugmynd, einstakl-
ingur, eitthvað slíkt. Eins og ég sé 
bara að taka við einhverju, bregðast 
við einhverju, allan daginn, árum 
saman. Það er eitthvað að móta 

mig, breyta mér og þynna mig út, 
drepa mig,“ segir hann við Stefán á 
bls. 151.

Aftur og aftur er mjög vel skrifuð 
og pæld bók, margt bitastætt fyrir 
hugann að velta fyrir sér en líka 
spennandi framvinda og flétta. Þó 
er ýmsum spurningum ósvarað og 
hefði til dæmis verið gaman að fá 
meiri tilfinningu fyrir Stefáni sem er 
sagt frá í þriðju persónu og er alltaf 
að vissu leyti umvafinn leyndar-
hjúp. Þrátt fyrir áhersluna á yfir-
borðsmennskuna er þetta svo líka 
saga um örlög eða heppni, trú, trú-
leysi og mennsku. Áhugaverð sam-
tímarýni sem skilur lesandann eftir 
með fjölbreytt veganesti og margt 
að pæla. Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Áhugaverð og 
vel skrifuð samtímarýni þar sem 
múgurinn, einstaklingurinn og 
kerfið takast á um örlög, mennsku 
og heppni.

Síðasti einstaklingurinn
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Tilboðið gildir 10. - 12. nóvember 2017    
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss

4.549 KR
STK

Hér er fjallað um strand belgíska togarans Pelagusar á Heimaey í janúar 1984. Eyjamenn bjarga Hér er fjallað um strand belgíska togarans Pelagusar á Heimaey í janúar 1984. Eyjamenn bjarga 
sex skipbrotsmönnum á ævintýralegan hátt áður en einn dramatískasti atburður í íslenskri sex skipbrotsmönnum á ævintýralegan hátt áður en einn dramatískasti atburður í íslenskri 
björgunarsögu á sér stað - þegar heilsugæslulæknir og hjálparsveitarmaður hætta lífi sínu við björgunarsögu á sér stað - þegar heilsugæslulæknir og hjálparsveitarmaður hætta lífi sínu við 
að reyna að koma  síðasta sjómanninum til bjargar. Óttar er höfundur hraðrar frásagnar og 
mikillar spennu úr íslenskum raunveruleika.

Útkallsbækur Óttars Sveinssonar hafa í 24 ár í röð verið eitt vinsælasta lesefni 
Íslendinga sem leggja þær ekki frá sér fyrr en að lestri loknum. 

Á TOPPNUM Í 24 ÁRÁ TOPPNUM Í 24 ÁR



Hvað?       
Hvenær?      
Hvar?     
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

10. NÓVEMBER 2017
Tónlist
Hvað?  KverK & Edda Erlendsdóttir
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Tónleikar með KverK (Tom Man-
oury) í Mengi. Auk Toms kemur 
fram Edda Erlendsdóttir píanó-
leikari og flytur verk Toms, 
YRKJUM fyrir píanó og rauntíma-
hljóðvinnslu, frumflutt í Mengi 
fyrr á þessu ári. Miðaverð: 2.000 
krónur. Hægt er að panta miða í 
gegnum booking@mengi.net eða 
kaupa miða við innganginn.

Hvað?  Flottasta áhöfnin í flotanum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Hinn sannkallaði stórleikari 
Jóhann Sigurðarson býður til 
sönglagaveislu í Salnum. Jóhann 
hefur frá blautu barnsbeini verið 
einlægur aðdáandi þess sem 
kalla mætti hina 
íslensku sjó-
mannalaga-
hefð, en full-
yrða má 
að hver 
einasti 
lands-
maður 
sem 
kom-
inn er 
á eða 
yfir 
miðjan 
aldur 
geti raulað 
sjómanna-
slagara. Á tón-
leikunum verða 
helstu sjómanna-
söngvum fyrri tíðar gerð góð 
skil, lögum eins og „Ship o-hoj“ 

og „Simbi 
sjómaður“, 

en vinsæl lög 
seinni tíma 

fljóta líka með.

Hvað?  Hafdís Huld 
– Tónleikar á Selfossi

Hvenær?  20.00
Hvar?  Tryggvaskáli, Selfossi

Tónlistarkonan Hafdís Huld sendi 
fyrr á árinu frá sér sína fjórðu 

sólóplötu Dare to Dream Small og 
heldur nú loksins tónleika hér á 
landi til þess að fagna útgáfunni. 
Nú er það Selfoss.

Hvað?  Söngvaskáldin ungu
Hvenær? 19.30
Hvar? Hitt húsið, Pósthússtræti
Söngvaskáldin ungu leika bæði 
ljúfar og stríðar laglínur af fingrum 
fram. Þessir tónleikar eru partur 
af hátíðinni Unglist sem er í gangi 
þessa daga, 3.-11. nóvember. Fram 
koma þrír sólóartistar og ein 
hljómsveit.

Hvað?  6013: Órafmagnaðir pönktón-
leikar
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
R6013 er lítið tónleikarými í 
heimahúsi í Þingholtunum og er 

opið öllum aldurshópum. Vinsam-
legast virðið rýmið og fólkið í því.

Viðburðir
Hvað?  Saman í liði – ráðstefna
Hvenær?  14.00
Hvar?  Íslensk erfðagreining, Sturlugötu
Tilefni þessarar ráðstefnu er Dagur 
gegn einelti og Foreldradagur Heimil-
is og skóla. Ráðstefnan verður haldin 
í húsakynnum Íslenskrar erfða-
greiningar, Sturlugötu 8. Húsið opnað 
klukkan 14 með léttum veitingum en 
ráðstefnan hefst 14.30 og lýkur fyrir 
klukkan 17.

Hvað?  Erindi: Farið að steinkrossi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Lífspekifélagið, Ingólfsstræti
Þórarinn Þórarinsson heldur erindi 
sem nefnist: Farið að steinkrossi.

Hvað?  Formaður húsfélagsins eftir 
Friðgeir Einarsson. Útgáfufögnuður
Hvenær?  17.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Formaður húsfélagsins er fyrsta 
skáldsaga Friðgeirs Einarssonar sem 
hlaut mikið lof fyrir smásagnasafn 
sitt á síðasta ári: Takk fyrir að láta 
mig vita.

Hvað?  Skeljar – forsýning
Hvenær?  19.00

Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Frumsýning á stuttmynd.

Hvað?  Predator – föstudags-
partísýning
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Predator fjallar um hóp úrvalsher-
manna sem er sendur inn í frumskóg 
í Mið-Ameríku til að uppræta eitur-
lyfjahring. Fljótlega verða kapp-
arnir varir við óvætt frá framandi 
plánetu, sem situr um þá. Hefst þá 
leikur kattarins að músinni. Arnold 
Schwarzenegger og þú á föstudags-
partísýningu.

Hvað?  Díana, að eilífu / Diana Forever
Hvenær?  17.00
Hvar?  Gallerí Port, Laugavegi
Díana, að eilífu er samsýning 14 
myndlistarmanna, sem fjalla hver 
á sinn hátt um umfjöllunarefnið: 
Díönu prinsessu.

Hvað?  Útgáfuhóf 8 bókverka
Hvenær?  17.00
Hvar?  Books in the back, Freyjugötu
Verið hjartanlega velkomin á útgáfu-
hóf 8 bókverka í Bókum á bakvið. 
Undanfarnar tvær vikur hafa nem-
endur í myndlistardeild Listaháskóla 
Íslands unnið að bókverkum á prent-
verkstæði skólans. Bókverkin eru 
unnin með Risograph, silkiþrykki, staf-
rænu prenti, ljósriti og fleiri aðferðum.

Jóhann Sigurðarson syngur sjóarasöngva í Salnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Predator verður sýnd 
í partísýningu í Bíó 

Paradís í kvöld. 
Þessi myndarlegi 

félagi kemur 
manni svo 
sannarlega í 
föstudags-
stuðið.

ÁLFABAKKA
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS   KL. 5:30 - 8 - 10:30
THOR:RAGNAROK 3D KL. 3:10 - 6 - 9
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5 - 8 - 10:50
THOR:RAGNAROK 2D VIP KL. 5 - 8 - 10:50
ONLY THE BRAVE KL. 8 - 10:50
HOME AGAIN KL. 8
THE SNOWMAN KL. 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 3:20 - 5:40
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 3:40 - 5:50

THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:15 - 8 - 9 - 10:40
ONLY THE BRAVE KL. 6 - 7:45
GEOSTORM KL. 5:30 - 10:30

EGILSHÖLL
THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 5:40 - 8 - 10:20
THOR:RAGNAROK 3D KL. 5 - 7:45 - 10:30
ONLY THE BRAVE KL. 6 - 9

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 8
THOR:RAGNAROK 3D KL. 4:45 - 7:30 - 10:15
ONLY THE BRAVE KL. 10:20
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40

AKUREYRI THANK YOU FOR YOUR SERVICE   KL. 10:30
MURDER ON THE ORIENT EXPRESS   KL. 8
THOR:RAGNAROK 3D KL. 4:45 - 7:30 - 10:15
MY LITTLE PONY ÍSL TAL KL. 5:50

KEFLAVÍK

Chris
Hemsworth

Tom
Hiddleston

Cate
Blanchett

Idris
Elba

Jeff
Goldblum

Tessa
Thompson

Karl
Urban

Mark
Ruffalo

Anthony
Hopkins

93%����
TOTAL FILM

����
THE TELEGRAPH

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

90%

����
CINEMABLEND

����
VARIETY

����
THE HOLLYWOOD REPORTER

����
ROGEREBERT.COM

����
THE SEATTLE TIMES

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
ENTERTAINMENT WEEKLY

����
TOTAL FILM

�����
CHICAGO SUN-TIMES

����
VARIETY

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Nile Hotel Incident 17:15, 22:30
Rúmenskir dagar:  12:08 East Of Bucharest  ENG SUB 17:30
Blindrahundur ENG SUB 18:00
Predator 20:00
Rúmenskir dagar: Morgen ENG SUB 20:00
Island Songs ENG SUB 20:00
The Party 22:00
Final Portrait 22:00

SÝND KL. 8, 10.25SÝND KL. 8, 10.25SÝND KL. 5.30

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 6, 8 SÝND KL. 3.30 SÝND KL. 10

SÝND KL. 3.30SÝND KL. 5.50, 8, 10.15SÝND KL. 5.50, 8, 10.15

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

1 0 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 7   F Ö S T U D A G U R24 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverðs er til og með 11. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

ÁHRIFAMIKIÐ VERK!

Sakramentið

VILDARVERÐ:

4.499.-
Verð:

6.999.-

Sakramentið eftir 
Ólaf Jóhann Ólafsson 
er áhrifamikil skáldsaga um 
sekt og sakleysi, ást og eftirsjá, 
yfirhylmingu og leynd.

„Algjörlega mögnuð saga … Mæli eindregið með henni.“ 
Björg Magnúsdóttir, Rás 2



Föstudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.25 Tommi og Jenni 
07.45 Kalli kanína og félagar 
08.05 The Middle 
08.30 Pretty Little Liars 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 The New Girl 
10.45 Veep 
11.15 Í eldhúsinu hennar Evu 
11.35 Heimsókn 
11.55 Leitin að upprunanum 
12.35 Nágrannar 
13.00 The Yellow Handkerchief 
14.35 An American Girl: Chrissa 
Stands Strong 
16.05 Southside with You  Stórgóð 
mynd frá 2016 sem byggð er á 
sönnum atburðum og gerist um 
sumarið 1989 þegar verðandi 
Bandaríkjaforseti, Barack Obama, 
gerði hosur sínar grænar fyrir 
framtíðareiginkonu sinni, Mich-
elle Robinson, í Chicago.
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 Impractical Jokers 
19.45 The X Factor 2017  Einn vin-
sælasti skemmtiþáttur veraldar 
þar sem efnilegir söngvarar fá 
tækifæri til að slá í gegn.
20.50 X-Men; Apocalypse  Meiri-
háttar spennumynd með úrvals 
liði leikara á borð við James 
McAvoy, Jennifer Lawrence, 
Sophie  Turner (Sansa Stark úr 
Game of Thrones) og Mich ael 
Fassbender. Allt frá uppha� 
menningarinnar var hann til-
beðinn sem guð. Apocalypse, sá 
fyrsti og kra�mesti stökkbreytti, 
dró í sig mátt margra annarra 
stökkbreyttra og varð ódauð-
legur og ósigrandi. Nú vaknar 
hann af þúsund ára dvala, og 
verður fyrir miklum vonbrigðum 
með heiminn eins og hann er, og 
safnar saman kra�miklum stökk-
breyttum, þar á meðal Magneto, 
til að hreinsa mannkynið og 
skapa nýja heimsmynd, sem hann 
mun stjórna. Örlög Jarðarinnar 
eru nú í hættu, og Raven þarf, 
með hjálp Prófessor X, að leiða 
hóp ungra X-manna, til að stöðva 
þennan volduga óvin.
23.15 Stretch 
02.20 Child 44 
04.35 The Yellow Handkerchief

17.30 Gilmore Girls
18.15 The New Girl
18.40 Fresh O¢ the Boat
19.05 Modern Family
19.30 Seinfeld
19.55 Friends
20.20 First Dates
21.10 It’s Always Sunny in 
Philadelphia 
21.35 Six Feet Under
22.35 Eastbound & Down 4
23.05 Entourage
23.35 Unreal
00.20 Smallville
01.05 Seinfeld
01.30 Friends

09.35 Kramer vs. Kramer 
11.20 The Portrait of a Lady 
13.40 To Walk Invisible 
15.45 Kramer vs. Kramer  Ted 
Kramer situr e�ir með sárt ennið 
þegar eiginkona hans, Joanna 
Kramer, y�rgefur hann og ungan 
son þeirra. Ted hefur hingað til 
lítið sinnt heimilinu og verður nú 
að taka á honum stóra sínum.
17.30 The Portrait of a Lady 
19.55 To Walk Invisible 
22.00 Inside Man  Stjörnum hlaðin 
spennumynd frá Spike Lee með 
Denzel Washington, Clive Owen 
og Jodie Foster í aðalhlutverkum. 
Þegar hið fullkomna bankarán 
mistekst breytist það í hættulega 
gíslatöku þar sem reynir mjög á 
útsjónarsemi sérfræðings lög-
reglunnar í gíslatökumálum, sem 
leikinn er af Washington.
01.50 Warcraª  Spennu og ævin-
týramynd frá 2016 sem er byggð á 
samnefndri tölvuleikjaseríu sem 
notið hefur gríðarlegra vinsælda 
allt frá því að fyrsti leikurinn, 
Warcra�: Orcs and Humans, kom 
út árið 1994. Í myndinni er sagan 
sögð frá byrjun. Friðurinn er 
ro�nn í landinu Azeroth þar sem 
menn hafa völdin þegar stríðs-
menn Orca frá Draenor ráðast til 
inngöngu í leit að nýjum heim-
kynnum því að Draenor er smám 
saman að verða óbyggilegt fyrir 
þá. Stríð er nánast óum«ýjanlegt 
þar sem báðar fylkingarnar eru að 
berjast fyrir tilveru sinni.
03.55 Inside Man

16.50 Ævi 
17.20 Landinn 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Froskur og vinir hans 
18.08 Hæ Sámur 
18.15 Best í °estu 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.35 Veður 
19.40 Best í Brooklyn 
20.05 Útsvar 
21.25 Vikan með Gísla Marteini 
22.10 Lewis 
23.40 Mindscape 
01.15 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show
09.45 The Late Late Show
10.25 Royal Pains
11.10 The Voice USA
11.55 Síminn + Spotify
13.45 Dr. Phil
14.25 America’s Funniest Home 
Videos
14.50 The Biggest Loser - Ísland
15.50 Glee
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 King of Queens
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 Family Guy
19.30 The Voice USA
21.00 Rogue One. A Star Wars Story
23.15 The Tonight Show
23.55 Prison Break
00.40 Heroes Reborn
01.35 Penny Dreadful
02.20 Quantico
03.05 Shades of Blue
03.50 Mr. Robot
04.35 Intelligence
05.20 House of Lies
05.50 Síminn + Spotify

07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveins 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Ævintýraferðin 
09.37 Hvellur keppnisbíll 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 K3 
10.13 Víkingurinn Viggó 
10.27 Tindur 
10.38 Mæja bý°uga 
10.50 Elías 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveins 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Strumparnir 
13.25 Ævintýraferðin 
13.37 Hvellur keppnisbíll 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 K3 
14.11 Víkingurinn Viggó 
14.25 Tindur 
14.36 Mæja bý°uga 
14.48 Elías 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveins 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.00 Strumparnir 
17.25 Ævintýraferðin 
17.37 Hvellur keppnisbíll 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 K3 
18.11 Víkingurinn Viggó 
18.25 Tindur 
18.36 Mæja bý°uga 
18.48 Elías 
19.00 Frummaðurinn

09.25 Shriners Hospitals for 
Children Open
13.35 Blue Bay LPGA
17.35 Inside the PGA Tour
18.00 OHL Classic at Mayakoba 
 Bein útsending
21.00 Blue Bay LPGA
01.00 OHL Classic at Mayakoba
04.00Blue Bay LPGA  Bein út-
sending

07.00 Arsenal - Cvrena Zvezda 
08.40 Evrópudeildarmörkin 
09.30 Real Madrid - Las Palmas 
11.10 Barcelona - Sevilla 
12.50 Ísland - Tékkland 
14.30 Ke°avík - Tindastóll 
16.10 Spænsku mörkin  
16.35 Norður-Írland - Sviss 
18.15 Chelsea - Manchester 
United 
22.00 West Ham - Liverpool 
23.40 Svíþjóð - Ítalía

09.25 Premier League World 
09.55 Carolina Panthers - Atlanta 
Falcons 
12.15 Dallas Cowboys - Kansas 
City Chiefs 
14.35 NFL Gameday  
15.05 Selfoss - ÍBV 
16.35 Valur - Haukar 
18.05 Króatía - Grikkland 
19.45 Grindavík - KR 
22.00 Domino’s-körfuboltakvöld 
23.45 Bundesliga Weekly

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 07.47, 11.47 
og  15.47

Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Frábært
Föstudagskvöld

 365.is

X-MEN APOCALYPSE

Apocalypse vaknar upp eftir þúsund ára dvala og verður fyrir miklum 
vonbrigðum með heiminn eins og hann er orðinn. Spennandi ævintýra-
mynd með Jennifer Lawrence og Michael Fassbender í aðalhlutverkum.

KL.21:00

INSIDE MAN

Stjörnum hlaðin spennumynd frá 
Spike Lee með Denzel Washington, 
Clive Owen og Jodie Foster í 
aðalhlutverkum.

KL. 22:00

STRETCH

Skemmtileg mynd um Stretch sem 
hefur atvinnu af því að keyra um á 
limmósínu sem hefur átt betri daga, 
hann skuldar glæpagengi peninga, 
ástarlífið er í molum og til að toppa 
það þá á hann á hættu að missa 
starfið.

KL. 23:30

THE X-FACTOR UK

Bráðfjörug sería af einum vinsælasta skemmtiþætti veraldar þar sem 
efnilegir söngvarar fá tækifæri til að slá í gegn. Simon Cowell fer fyrir 
dómnefndinni ásamt fríðu föruneyti.

KL. 19:45

SIX FEET UNDER

Þessir margverðlaunuðu þættir 
fjalla um undarlegt líf Fisher-
fjölskyldunnar sem rekur útfarar-
þjónustu á heimili sínu og 
umræðuefnin geta orðið ansi 
skrautleg.

KL. 21:35
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Haustið er rétti tíminn
fyrir kósýkvöldin

55” Samsung MU6455
Beint / 1600PQI / 4K / UHD: Kr. 184.900,-

samsungsetrid.is

55” Samsung MU645555” Samsung MU6175
Beint / 1300PQI / 4K / UHD: Kr. 139.900,-

Samsung M4511
Boginn Soundbar+Bassi 

260W Silfur: 
Kr. 59.900,-

Til í gráu og svörtu.

LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Opið laugardag kl. 11-15
SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900

Opið laugardag kl. 12-16

55” Samsung MU6175

MU7055   Stærðir  49“ 55“ 65“ 75“  82“
Beint premium UHD sjónvarp með 10 Bita panel

MS661 og MS6511 Beinn eða boginn, Svartur eða grár. 
Innbyggður bassi. TIDAL tónlystarveitan fylgir með í 

12 mánuði.  Verð frá 69.900,-



PÚKI LÆÐUPOKAST  
Á LAUGAVEGI

Kötturinn Púki er sannarlega forvit-
inn líkt og katta er siður. Konungs-
ríki Púka er neðarlega á Laugaveg-

inum. Þar drottnar hann 
og tvífættir þegnar hins 

ferfætta Púka bugta sig 
og beygja fyrir honum 

og ganga erinda kattarins 
af mikilli auðmýkt. Með 

sjarma og ljúfu augnaráði 
uppsker hann klapp, athygli 

og mat. Líkt og fleiri mið-
bæjarkettir er Púki gjarn á 

að leggja sig úti í glugga og 
kippir sér ekki upp við það að 

vera myndaður af aðdáendum 
sínum. Heyrst hefur að í einstaka 

verslunum leynist harðfiskbiti 
sem gott er að narta í.

Elísabet Ormslev, söngkona og 
starfsmaður Maclands, er stórvin-
kona Púka og setur reglulega inn 
myndir af heimsóknum kattarins 
í verslunina. Við þessa mynd setti 
Elísabet eftirfarandi texta: „Púki var 
ekki par sáttur við veðrið í morgun, 
leitaði skjóls hjá okkur í Macland, 
glápti út um gluggann og mjálmaði 
stanslaust. Þvílíkur meistari!“

Púki er reglulegur gestur í ferða-
þjónustufyrirtækinu Around Ice-
land þar sem hann lítur á sjálfan sig 
sem hluta af starfsliðinu. Púki stekk-
ur oft á bak Rúdólfi sem kippir sér 
lítið upp við brölt kattarins, enda 
uppstoppaður.

Púki er næturdýr og vill vera þar 
sem að fjörið er. Hann er fastagestur 
á Lebowski bar, þar á hann sinn 
fasta samastað úti í glugga. Vegfar-
endur eru duglegir að smella mynd 
af honum þar sem að hann kúrir 
áhyggjulaus með „einn tvöfaldan“ 
mjólk í skál. Púki djammar oft fram 
undir morgun, skríður heim klukkan 
fjögur á nóttunni með viðkomu á 
Prikinu – en þar sniglast hann á milli 
fólks og nælir sér í klapp og knús 
áður en að hann heldur áfram ferð 
sinni um konungsríkið Laugaveg.

Hver veit nema söngkonan Þór-
unn Antonía og Púki syngi saman 
kattadúettinn í karókí. 
astahrafnhildur@frettabladid.is

HERRA BAKTUS ER HEIMS-

F leiri kettir hafa slegið 
í gegn, margir hverjir 
kostulegir og eiga sér 
fjölmarga fylgjendur 
sem keppast við að setja 
inn myndir af þeim á 

síðuna Spottaði kött. Í Facebook 
hópnum eru um 5.000 manns nú 
þegar og fer hann stækkandi með 
hverjum deginum.

Blaðamaður, sem er sérstaklega 
kattgóður, fór á stúfana og freistaði 
þess að finna Púka í eigin persónu. 
Kötturinn varð ekki á vegi blaða-
manns í þetta sinn en starfsmenn 
verslana og fyrirtækja sem blaða-
maður ræddi við voru allir á einu 
máli um að kettirnir lífguðu upp á 
daginn og að fáir ömuðust við þeim. 
Jafnframt voru þau sammála um að 
erlendir ferðamenn væru sérstak-
lega ánægðir með kattafárið í versl-
unum bæjarins. Kisur bæjarins veita 
Hallgrímskirkju nú harða sam-
keppni sem vinsælasta myndefni 
ferðamanna í miðbæ Reykjavíkur.

Smitandi kattafár  
á Facebook
Einn skemmtilegasti Facebook-hópur á Íslandi er án efa hópurinn 
Spottaði kött. Markmið hópsins er að kattavinir setji inn myndir af 
köttum sem þeir hitta á förnum vegi. Kötturinn Púki hefur slegið í 
gegn á síðunni og fjölmargir meðlimir hópsins ná mynd af honum. 
Einstaka er svo heppinn að fá sjálfur með þessum ferfætta snillingi 
sem hefur nú fengið sína eigin Facebook-síðu sem Púki kötturinn.

FRÆGUR Á 
INSTAGRAM

Það lá við katta-
slag eitt sinn þegar 
Púki mætti í Austur-
stræti, umráðasvæði 
Herra Baktusar, en 
inn á þann vígvöll 
hætta sér bara hug-
r ö k ku st u  ke tt i r . 
Herra Baktus er 
kóngurinn í Austur-
stræti, hann dvelur 
löngum stundum 
í verslun Icewear 
þar sem áður stóð 
Búnaðarbankinn og 
fer reglulega í eftir-
litsferðir í Gyllta köttinn, en þar á hann heima. Herra Baktus 
baðar sig í athygli og hefur vakið mikla eftirtekt erlendra ferðamanna 
sem keppast við að ná myndum af sér með kisa. Herra Baktus er með 
5.668 fylgjendur á Instagram undir heitinu baktusthecat, þar er hann 
merktur með myllumerkinu #baktus.

LÆRDÓMSLÆÐAN 
RÓSALIND

Kettir eru ákaflega forvitnir 
og láta fátt fram hjá sér fara. 
Læðan Rósalind er einstak-
lega fróðleiksfús og heldur 
til á háskólasvæðinu, sér-
staklega við Hámu, matsölu 
stúdenta. Rósalind er sögð 
prýðilega námsfús köttur og 
nýlega sást hún á leið í fyrir-
lestur í Lögbergi.

LIFANDI GLUGGASKRAUT

Þessa litla kisa venur komur sínar í 
verslun Cintamani í Bankastrætinu. 
Þar kúrir hún áhyggjulaus í útstill-
ingarglugga verslunarinnar og vekur 
mikla kátínu viðskiptavina og starfs-
manna búðarinnar. 

PÚKI VAR EKKI PAR 
SÁTTUR VIÐ VEÐRIÐ Í 

MORGUN, LEITAÐI SKJÓLS HJÁ 
OKKUR Í MACLAND, GLÁPTI ÚT 
UM GLUGGANN OG MJÁLMAÐI 
STANSLAUST. 
ÞVÍLÍKUR 
MEISTARI!
Elísabet 
Ormslev, 
söngkona 
og starfs-
maður Mac-
lands
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bauhaus.is

35%
miðað við almennt verð

afsláttur af ofnum,  
hitablásurum og  

eldstæðum um helgina. 

Verð gildir helgina 10. og 12. nóvember  2017.
Afgreiðslutímar: mánudaga til föstudaga 8-19 * laugardaga og sunnudaga 10-18



Klæðum af okkur kuldann

Nóvemberblað Glamour er lent í 
allri sinni dýrð. Rauði þráðurinn 
að þessu sinni er konan en allar 
17 útgáfur Glamour í heiminum 
tóku sig til að þessu sinni og 
gerðu tölublað þar sem konur 
vinna allt efni blaðsins frá upp-
hafi til enda. Launamunur 
kynjanna er alþjóðlegt vanda-
mál og hvernig leggjum við 
okkar af mörkum til að sporna 
við því? Með því að ráða bara 
konur í vinnu.

Þar sem konur eru nú þegar 
í öllum störfum hjá íslenska 
Glamour þá ákváðum við að 
fara aðra leið. Rauði þráður 
blaðsins er svo sannarlega 
konur og í blaðinu eru for-
vitnileg viðtöl við konur sem 
við lítum upp til og hafa rödd 
sem á skilið að heyrast meira. 
Merkilegar konur sem eiga 
það sameiginlegt að vera 
listakonur, hver á sínu sviði. 
Rithöfundur, myndhöggvari, 

listakona, leikmyndahönnuður og 
leikkona. Um listina, femínisma, 
jafnrétti kynjanna, konuna og 
#metoo byltinguna.

Það er myndhöggvarinn Sól-
veig Baldursdóttur sem fær þann 
heiður að prýða forsíðuna að þessu 
sinni á gullfallegum myndum eftir 
ljósmyndarann Silju Magg. Mælum 
með að þið tryggið ykkur eintak, 
komið í allar helstu verslanir.

Konan, femínismi, jafnrétti kynjanna og listin

Það hefur væntan-
lega ekki farið fram-
hjá neinum að kulda-
boli er kominn á stjá. 
En engar áhyggjur, 
nú skulum við klæða 
af okkur kuldann. Nú 
er tími til að klæðast 
flíkunum hverri yfir 
aðra og nýta fata-
skápinn. Farðu í 
hettupeysuna undir 
ullarkápuna, notaðu 
gallajakkann undir 
pelsinn eða þunnu 
dúnúlpuna undir 
leðurjakkann. Það er 
engin ástæða til að 
örvænta, förum inn í 
veturinn með stæl.

Góða dúnúlpu er mikil-
vægt að eiga í vetur.

Kuldaskórnir þurfa ekki að vera 
svartir.

Litaðir pelsar eru heitir í vetur. Húfa í skemmtilegum lit gerir mikið.
Ullarkápa og hettupeysu  
er skotheld blanda. 

Dúnúlpurnar eru vinsælar 
annað árið í röð. 

Galleri Sautján 
Moss by Kolbrun Vignis.
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KVÖLDSTUND MEÐ

PAT METHENY
ANTIO SANCHEZ · LINDA MAY HAN OH · GWILYM SIMCOCK

17. NÓVEMBER í ELDBORG

MIÐASALA
TIX.IS, HARPA.IS OG
Í SÍMA 528 5050

1 0 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 7   F Ö S T U D A G U R30 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Tilboðin gilda 9. - 12. nóvember 2017    
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss
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NAUTALUNDIR
NÝJA-SJÁLAND. FROSIÐ.

2.999 KR
KG

ÁÐUR:  3.749 KR/KG

KIT KAT CHUNKY
NESTLE. 4PK 4X40 GR.

129 KR
STK

ÁÐUR:  349 KR/STK

FRUIT SHOOT
4PK APPELSÍNU 200ML

175 KR
STK

ÁÐUR:  349 KR/STK

HRÍSKÖKUR
MT SÚKKULAÐI 150 GR.

119 KR
STK

ÁÐUR:  195 KR/STK

www.netto.is

-20%

-63% -50% -39%



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG 
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,  
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

Fatamerkin Child og 
CCTV opna pop-up 
verslun nú á laugardag-
inn úti á Granda þar sem 
bæði merkin halda úti 
vinnustofu. Mennirnir 

bak við merkið Child eru Benedikt 
Andrason, en hann heldur utan um 
vörumerkið, Sigurður Ýmir er graf-
ískur hönnuður svo eru það þeir 
Jóhann Kristófer og Pétur Kiernan. 
CCTV eru þeir Guðmundur Magn-
ússon og Aron Freyr.

Glöggir hafa mögulega spottað 
flíkur frá merkjunum á tónleikum 
eða myndböndum með hinum og 
þessum íslensku röppurum – en á 
laugardaginn verður hægt að fjár-
festa í flík frá merkjunum. Fötin 
eru bæði saumuð og hönnuð hér á 
landi.

„Í rauninni fannst mér þurfa að 
fylla upp í ákveðið gat á íslenskum 
markaði. Það vantaði eitthvert fata-
merki sem væri að sinna ákveðnum 
hópi. Markaðurinn á Íslandi hefur 
í flestum tilvikum krafist þess að 
hlutlaus og einföld föt ráði ferðinni 
en okkur finnst það vera að breytast. 
Okkur finnst vanta eitthvað agress-
ívara til að keyra þetta í gang, eitt-
hvað skemmtilegt. Það þarf að taka 
áhættu og við erum tilbúnir að gera 
það,“ segir Benedikt Andrason hjá 
Child um hvernig þetta hafi byrjað 
hjá þeim.

Benedikt segir að þeir í Child vilji 
breyta því hversu örugg tískan er 
hér á landi, að hans sögn.

„Persónulega höfum við svolítið 
verið að taka áhættu í eigin klæða-
burði og sjá fegurðina í því ljóta. 
Svolítið svona „allt er leiðinlegt“ 
pælingin. Vonin er að hafa áhrif og 
bæta úrval óhefðbundins fatnaðar á 
Íslandi. Fatnaður er afstaða og þegar 
allir lúkka eins þá er það merki um 
stöðnun og að það þurfi að bjóða 
upp á eitthvað annað og meira en 
það sem er í boði. Verslanirnar sem 
bjóða upp á „streetwear“ á Íslandi 

eru frekar óspennandi, þetta er allt 
svo keimlíkt. Það er lítil tilfinning 
og ekkert ofbeldi, ef þessar verslanir 
eru ekki í stöðu til að taka áhættu þá 
þurfum við bara að gera það.“

Benedikt segir að þeir hjá Child 
gefi ekki út sérstakar línur fyrir 
hverja árstíð eins og venjan er hjá 
mörgum tískumerkjum heldur 
vinni þeir frekar í sérstökum 
„droppum“.

„Við erum að gefa út jafnt og 
þétt færri flíkur í einu, en oftar. Við 
framleiðum í minna upplagi vegna 
þess að maður býr á Íslandi og það 

þekkja það allir að kaupa sér eitt-
hvað og sjá svo alla í því – þannig 
að minni upplög henta bæði okkur 
og viðskiptavinunum. Ef þú kaupir 
eitthvað þá ertu að fjárfesta í því 
„lúkki“ því þú einn, eða kannski 
fimm aðrir, geta bara átt nákvæm-
lega svona flík. Við erum ekki að 
fjöldaframleiða eitthvað eitt en það 
verða kannski nokkrar mismun-
andi útgáfur af hverju, nokkrar lita-
pallettur og þannig.“

Hver er svo langtímapælingin 
ykkar?

„Því duglegra sem fólk er að versla 
við okkur – því meira fjármagn fáum 
við til að gera stórkostlega hluti. 
Því meiri tækni getum við notað í 
flíkurnar okkar, þróað snið og gert 
tæknilegri föt. Það er eitthvað sem 
við ætlum að gera. Við ætlum að 
gera „streetwear“ þar sem sniðin og 
efnið eru á við hátísku.“

Pop-up markaðurinn fer fram á 
laugardaginn í stúdíói merkjanna 
úti á Granda, við Eyjarslóð 9. Opn-
unin stendur frá 15-22.
stefanthor@frettabladid.is

Tilbúnir til að  
   taka áhættu
Fatamerkin Child og CCTV deila stúdíói þar sem sköpunargleðin 
ræður ríkjum. Þeir ætla að hræra upp í streetwear-markaðnum sem 
þeir segja staðnaðan. Á morgun halda þeir pop-up markað.

Sigurður Ýmir, Jóhann Kristófer, Pétur Kiernan og Benedikt Andrason eru 
mennirnir á bak við fatamerkið Child. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

VERSLANIRNAR SEM 
BJÓÐA UPP Á 

„STREETWEAR“ Á ÍSLANDI ERU 
FREKAR ÓSPENNANDI, ÞETTA 
ER ALLT SVO KEIMLÍKT. ÞAÐ ER 
LÍTIL TILFINNING OG EKKERT 
OFBELDI, EF ÞESSAR VERSLANIR 
ERU EKKI Í STÖÐU TIL AÐ TAKA 
ÁHÆTTU ÞÁ ÞURFUM VIÐ BARA 
AÐ GERA ÞAÐ.

TÓNLISTARMAÐUR
Franz Gunnarsson

PLAY FOLLOW

Föstudagsplaylista Lífsins má einnig finna  
á Spotify undir notandanafninu Vísir.

Less Than Nine Inch Nails
Domesticated Animals Queens of the Stone Age
Governed by Contagions At the Drive In
The Doomed A Perfect Circle
Dreams Beck
The Man Killers
Frostbite  Legend
Reflections DíSA
Emotional Haircut LCD Soundsystem
Kids  Kyle Dixon & Michael Stein

LAG FLYTJANDI

Föstudags-
playlisti 
Lífsins

Franz Gunnarsson gaf sér tíma til að henda í föstudagslaga-
lista Lífsins en Franz er þessa stundina að vinna í hljóðveri 
og að taka upp nýja músík ásamt því að undirbúa næstu tón-
leikaröð. „Hún verður mjög öflug,“ segir hann.

0 kr. fyrsti mánuðurinn!

Verið vel tengd

MAGNOLIA
OFFICINALIS

Fæst í apótekum, Heilsuhúsið, Hagkaup, Fjarðarkaup, Orkusetrið, Heilsuver, 
Heilsuhornið Blómaval, Heilsulausn.is, Heimkaup og Iceland Engilhjalla.

Hrafnhildur Ólafsdóttir starfar við 
sjálboðavinnu í Rauða Kross búðinni
„Ég vil alls ekki nota lyfseðilsskyld svefnlyf og 
ákvað því að prófa Magnolia. Ég tek 2 hylki 
á kvöldin um klukkustund fyrir svefn og hef 
ekki sofið betur í mörg ár.“

SVEFNVANDI – KVÍÐI – DEPURÐ

balsam.is

Bætt heilsa og betri líðan með

Natural Health Labs
100% náttúruleg bætiefni

Hefur verið notað við  
svefnvandamálum, kvíða og 
depurð í yfir 2000 ár í Asíu
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Opnum nýja og glæsilega verslun 

í dag fyrir dömur og herra.

KRINGLUNNI & SMÁRALIND

NÝ VERSLUN Í KRINGLUNNI

Frábær opnunartilboð alla helgina!



Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun 
sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING

0%
VEXTIR

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

25%
af öllum svefnsófumTM

TM TM

TM

Nýtt

NATUZZI-B888 HORNSÓFI. Þriggja sæta með opið horn. Madison acciaio N20RA leður. 
L310 x D243 cm. 729.900  kr. Nú 547.425 kr. NATUZZI-B900-SÓFI.

 Þriggja sæta með opið horn. Madison acciaio N20RA leður. 
NATUZZI-B900-SÓFI.

 Þriggja sæta með opið horn. Madison acciaio N20RA leður. 
 Þriggja sæta með tveimur 

mótorum. Madison 20RE Coffee. L230 x D111 cm. 749.900  kr. Nú 562.425 kr.

25%
af öllum sófum, hægindastólum 
og svefnsófum

Custommade
hornsófi (sérpöntun)

nú 357.225
Sparaðu 119.075

SÉRPÖNTUN. VESTA-EININGASÓFI. Hornsófi með legubekk hægri eða vinstri. Grænt Celine velúr 
áklæði. L191 x D160 cm. 549.500 kr. Nú 412.125 kr. Þennan sófa er hægt að sérpanta í mismunandi 
áklæðum og í nokkrum verðflokkum.

TORRENT-SÓFI. Þriggja sæta sófi. Ljósgrátt áklæði. L227 cm. 169.900 kr. Nú 127.425 kr. 

NARVIK-SÓFI með dökkgráu áklæði. Svampur og trefjafylling í sessu. L240 cm. 
219.900 kr. Nú 164.925 kr.

FLUENTE-SÓFI. Þriggja sæta sófi. Grátt velúr áklæði. L197 cm. 139.900 kr. Nú 104.925 kr.

SÓFADAGAR

50 MISMUNANDI 
SAMSETNINGARMÖGULEIKAR

SÉRPÖNTUN. CUSTOMMADE FLEX-EININGASÓFI bólstraður með Corvina áklæði, 100% endurunnin bómull og fætur úr eik. 
Fáanlegur í fleiri litum. Eining 918. L316 x D220 cm. Verðflokkur 3. 476.300 kr. Nú 357.225 kr. 
Þennan sófa er hægt að sérpanta í mismunandi áklæðum og í nokkrum verðflokkum. 

Fluente-sófi

104.925
Sparaðu 34.975

Torrent-3ja sæta sófi

127.425
Sparaðu 42.475

Narvik-sófi

Nú 164.925
Sparaðu 54.975

Vesta-hornsófi

412.125
Sparaðu 137.375Sparaðu 137.375

25% af öllum Stressless

Árið 1959 setti Pasquale Natuzzi sitt eigið húsgagnaverkstæði á 
laggirnar, aðeins 19 ára gamall. Það sem hann langaði að gera var að 
bólstra í höndum og einungis nota leður í hæsta gæðaflokki, í 
mismunandi stíl, lit og áferð. Það er þessi ótrúlega sérhæfing og 
ástríða sem hefur sett Natuzzi Editions í heimsklassa þegar kemur 
að bólstrun á vörum með leðri.

EINSTÖK ÞÆGINDI
ÁN MÁLAMIÐLANA
OG  ÍTÖSLK HÖNNUN



Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun 
sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.
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0%
VEXTIR

25%
af öllum svefnsófumTM

TM TM

TM

Nýtt

Nýtt
Nýtt

Nýtt

RECAST PLUS-SVEFNSÓFI með pokagormum. Ljósgrátt endingargott 
áklæði. L200 x B140 cm. 129.900 kr. Nú 97.425 kr.

BALDER-SVEFNSÓFI Grind og Spring round dýna með 
pokafjöðrun. Hentar vel í daglega notkun. L200 x B140 cm. 
169.900 kr. Nú 127.425 kr.

SAVONA SVEFNSÓFI. Þriggja sæta sófi með dökkgráu áklæði. 
L225 cm. Svefnflötur 140 x 197 cm. 79.900 kr. Nú 59.925 kr.

LOKE-SVEFNSÓFI með ljósgráu slitsterku áklæði. 100% pólýester. 
Pokagormar. Svefnflötur. L200 x B140 cm. Geymsla undir sófa. 
129.900 kr. Nú 97.425 kr.

SLY-SVEFNSÓFI. Svört málmgrind með gráu Twist Granite slitsterku 
áklæði. 100% pólýester. Pokagormar. Svefnflötur. L200 x B140 cm. 
139.900 kr. Nú 104.925 kr.

25%
af öllum sófum, hægindastólum 
og svefnsófum nú 357.225

LISSABON-SÓFI. Tveggja sæta með gráu endingargóðu áklæði. 
L182 cm. 129.900 kr. Nú 97.425 kr.

FLY-HÆGINDASTÓLL með gráu áklæði. 65 x 83 x 75 cm. 
69.900 kr. Nú 52.425 kr. 

KINGSTON-SÓFI. 1½ sæti + legubekkur. Sandlitað áklæði. 
65 x 83 x 75 cm. 219.900 kr. Nú 164.925 kr. 

ALABAMA-HÆGINDASTÓLL. Dökkgrátt áklæði. 
153 x 98 x 100 cm. 149.900 kr. Nú 112.425 kr. 

LISSABON-HORNSÓFI með legubekk. Grátt endingargott áklæði. 
L 257 x 363 x 137 cm. 279.900 kr. Nú 209.925 kr. 

POLO-HÆGINDASTÓLL með 
bláu velúr áklæði. 179.900 kr. 
Nú 134.925 kr. 

10.- 26. NÓVEMBER

LISSABON-SÓFI. Tveggja sæta með gráu endingargóðu áklæði. 

STRESSLESS® MAYFAIR-HÆGINDASTÓLL ® MAYFAIR-HÆGINDASTÓLL ® með svörtu Paloma 
Black leðri. Classic fótur, beiki. Medium. 299.900 kr. Nú 
224.925 kr. Skemill 80.000 kr. Nú 60.000 kr.

STRESSLESSSTRESSLESS® CONSUL-HÆGINDASTÓLL  CONSUL-HÆGINDASTÓLL ® CONSUL-HÆGINDASTÓLL ® með svörtu Batic leðri. með svörtu Batic leðri. 
Classic fótur, beiki. Large. 169.900 kr. 127.425 kr. 
Skemill 30.000 kr. 22.500 kr.

Recast plus-svefnsófi

97.425
Sparaðu 
32.475

Balder-svefnsófi

127.425
Sparaðu 42.475Sparaðu 42.475

Savona-svefnsófi

59.925
Sparaðu 19.975Sparaðu 19.975

Loke-svefnsófi

97.425
Sparaðu 
32.475

Sly-svefnsófi

104.925
Sparaðu
34.975

Alabama-hægindastóllAlabama-hægindastóll

112.425112.425
Sparaðu 37.475Sparaðu 37.475

Lissabon-hornsófi

209.925
Sparaðu 69.975

Lissabon-sófi

97.42597.425
Sparaðu 32.475Sparaðu 32.475

Kingston-hornsófi

164.925164.925
Sparaðu Sparaðu 
54.975

Fly-hægindastóll

52.425
Sparaðu 17.475

Polo-hægindastóll

134.925
Sparaðu 44.975

25% af öllum Stressless



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Maríu  
Bjarnadóttur

BAKÞANKAR

Það er merkilegt hvernig 
mannleg málefni eru oft 
hliðsett á meðan malbik 

og steypa eru algildar einingar í 
umræðu um samfélagslega innviði 
og fjárfestingu í þeim.

Við höfum búið til og fjár-
magnað deiliskipulög, umhverfis-
möt og hagrænar greiningar fyrir 
öll landsins mislægu gatnamót 
og hjólabrautir, en áætlanir um 
úrræði til þess að koma í veg fyrir 
að fólk með barnagirnd brjóti af 
sér er því miður ekki hægt að fjár-
magna.

Af hverju leggjum við ekki sama 
kraft í að skipuleggja farsæld þegn-
anna og aðgengi þeirra að stofn-
brautum? Af hverju eru forvarnir 
gegn ofbeldi alltaf tímabundin 
átaksverkefni á meðan það er lög-
bundið verkefni stjórnsýslustofn-
unar að hafa eftirlit með umferðar-
öryggi í hönnun og notkun vega? 
Eiga forvarnir og öryggi bara að 
vera hluti af mannvirkjagerð?

Það eru meiriháttar fjárfestinga-
tækifæri fyrir íslenskt samfélag 
fólgin í því að styðja við börn sem 
þurfa aðstoð við nám, félagsfærni 
eða vegna heimilisaðstæðna. Það 
eru ónýttar auðlindir í hugmynd-
um þeirra sem passa ekki inn í 
stöðluð mót samfélagsins. Þær er 
hægt að virkja með stuðningi og 
leiðbeiningum. Það eru nefnilega 
ekki bara persónulegir hagsmunir 
fólgnir í því að tryggja fjármagn 
og fagmennsku í stofnanir eins 
og barnavernd og menntakerfi. 
Það eru verulegir samfélagslegir 
hagsmunir til lengri tíma sem gætu 
minnkað útgjöld til þátta eins 
og réttar- og refsivörslukerfisins 
þegar til lengri tíma er litið.

Áætlanir duga ekki einar. Það 
þarf líka peninga. Hugsanlega 
mætti nálgast útgjöld til velferðar- 
og menntamála sem fjárfestingu, 
en ekki kostnað. Væri hægt að 
ráðast í tímabundið átak til þess?

Fjárfestingakostir

D Ý P R I  O G  B E T R I  S V E F N
Með því einu að snerta takka getur 

þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er 

og með öðrum færð þú nudd. Saman 

hjálpa rúmið og dýnan þér að ná há-

marks slökun og dýpri og betri svefni. 

Svo vaknar þú endurnærð/ur og til-

búin/n í átök dagsins.

S T I L L A N L E G U  
H E I L S U  R Ú M I N  F R Á  C &J :

· Inndraganlegur botn

· Lyftigeta yfir 2 x 450 kg per botn

· Mótor þarfnast ekki viðhalds

· Tvíhert stálgrind undir botni

· Tveir nuddmótorar með tímarofa

· Þráðlaus fjarstýring með klukku,   

 vekjara og vasaljósi

· LED lýsing undir rúmi

· Hliðar og endastopparar svo 

 dýnur færist ekki í sundurTilboð 427.350 kr.

STILLANLEG RÚM – VERÐDÆMI
Með tveimur Serta Therapist heilsudýnum,  

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 569.800

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

STILLANLEGIR DAGAR

H E I L S U R Ú M

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

S T I L L A N L E G I R  D A G A R

Þ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N GÞ R Á Ð L AU S  FJ A R S T Ý R I N G

LED-vasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

2 minni

Nudd

Bylgjunudd

Tilboð 472.350 kr.

Með Tempur Micro Tech Hybrid heilsudýnum, 

2 x 90 x 200 cm. Fullt verð: 629.800
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Linds Flexo, 1310144 Fiskikongurinn_KORR , 17-JAN-13 YTTER catarina

Sogavegi 3
Höfðabakka 1

ALLA 
FÖSTUDAGA 

OG
LAUGARDAGA

FERSKURFERSKURFERSKUR
TÚNFISKUR

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI




