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Á tjaldsvæðinu í Laugardal hefur myndast lítið samfélag hinna húsnæðislausu. Tugir einstaklinga, hvaðanæva af landinu, hafa enn fasta búsetu í hjólhýsum og húsbílum í Laugardalnum. 
Það hefur vafalaust reynt hraustlega á hitagjafa farandheimilanna í fimbulkulda undanfarinna daga. Nokkrir íbúar hafa kvartað undan rafmagnsbilunum undanfarið. Fréttablaðið/Vilhelm

Fréttablaðið í dag

KJaraMál „Launakostnaður vegna 
alþingismanna hefur aldrei verið 
hærri en nú. Bæði kemur til kjara
ráðshækkunin í fyrra og síðan fjölg
un þingflokka á Alþingi sem leiðir 
til þess að fleiri þingflokksformenn 
fá álagsgreiðslur og að auki eru fleiri 
flokksformenn utan stjórnar sem fá 
50 prósent álag á laun,“ segir Karl M. 
Kristjánsson, aðstoðarskrifstofu
stjóri Alþingis.

Fimm flokkar áttu fulltrúa á þingi 
á kjörtímabilinu 2009 til 2013. Í 
kosningum 2013 náðu sex flokkar 

kjöri. Á nýloknu kjörtímabili áttu 
sjö flokkar kjörna fulltrúa á Alþingi 
og þeim fjölgaði um einn eftir ný
afstaðnar kosningar og eru nú átta 
sem er metfjöldi þingflokka.

Í reglum forsætisnefndar Alþingis 
um þingfararkostnað er kveðið á 
um álagsgreiðslur vegna ábyrgðar
starfa af ýmsum toga. Flokksfor
menn fá greitt 50 prósent álag á 
þingfararkaup sitt. Þetta álag er 
eingöngu greitt til formanna sem 
ekki eru ráðherrar. Formenn allra 
þingflokka fá einnig álag á sín laun 

sem nemur 15 prósentum af þing
fararkaupi.

Fjölgun flokka sem eiga fulltrúa 
á Alþingi hefur þannig haft þau 
áhrif að hlutfall þeirra alþingis
manna sem fá álagsgreiðslur á laun 
sín hækkar. Tólf þingmenn eru á 

ráðherralaunum; þeir ellefu þing
menn sem eru ráðherrar og forseti 
Alþingis. Fimm þingmenn eiga rétt 
á 50 prósenta álagi á laun sín vegna 
stöðu sinnar sem formenn flokka. 
Þess ber þó að geta að Píratar hafna 
ætíð þessu formannsálagi.

Auk þingfararkaups og álags eftir 
atvikum  fá alþingismenn fastar 
greiðslur vegna starfskostnaðar. 
Landsbyggðarþingmenn fá auk þess 
greiðslur vegna kostnaðar sem hlýst 
af fjarlægð milli heimilis og þing
staðar. – aá / sjá síðu 4

Launakostnaður á Alþingi aldrei hærri
Metfjöldi stjórnmála-
flokka á Alþingi elur 
af sér fleiri formenn og 
þingflokksformenn sem 
fá álagsgreiðslur á þing-
fararkaup sitt. Formenn 
flokka fá 50 prósent álag 
á launin sín en formenn 
þingflokka 15 prósent.

Hækkun launakostnaðar 
skýrist bæði af launahækkun  
frá því í fyrra og fjölgun þing-
flokka með tilheyrandi álags-
greiðslum til formanna.

sKoðun Inga Hlín Pálsdóttir 
skrifar um jólaandann í ferða
þjónustu. 11

Menning Merkar heimildir um 
samkynja ástir. 18
plús 2 sérblöð l FólK   
l  Fasteignir
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

lÍFið „Mér finnst gaman að geta 
verið með svona mikið af stórum 
alþjóðlegum kvenkyns lista
mönnum – koma með fyrirmyndir 
fyrir íslenskar stelpur, því við 
þurfum þær fleiri í senuna,“ segir 
Steinþór Helgi Arnsteinsson hjá 
Sónar Reykjavík hátíðinni, en hin 
heimsfræga Cassy er meðal þeirra 
sem spila á hátíðinni 
ásamt hinni íslensku 
DJ Yamaho. Resident 
Advisor, ein stærsta 
vefsíða í heimi tengd 
elektrónískri tónlist, 
sér um dagskrána í 
bílastæðahúsinu í 
Hörpu á hátíðinni. 
– sþh / sjá síðu 24

Mikilvægt að 
flytja inn konur

DJ Yamaho



Veður

Suðaustan 5-13 í dag og skúrir eða él 
um landið vestanvert, rigning suð-
austanlands en annars úrkomulítið. 
Hiti 0 til 5 stig, en sums staðar vægt 
frost inn til landsins.  sjá síðu 16

Fossarnir sem Hvalárvirkjun tortímir

Læknarnir Tómas Guðbjartsson og Ólafur Már Björnsson afhentu Guðmundi Inga Guðbrandssyni umhverfisráðherra fyrsta eintakið af Fossadaga-
talinu 2018 og Fossabæklingnum, sem inniheldur myndir af 30 fallegustu fossunum sem fyrirhuguð Hvalárvirkjun ógnar. Gullfossar Stranda verða 
sendir íbúum Árneshrepps, sveitarstjórnum Vestfjarða og þingmönnum á næstu dögum. Ágóði af sölu mun renna til Rjúkanda. Fréttablaðið/Vilhelm

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18
Laugardaga 11-15 
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Mosel

VIÐ BÚUM TIL
DRAUMASÓFANN ÞINN

900 útfærslur, engin stærðartakmörk 
og 3.000 tegundir af áklæðum

Ferðalög „Tryggingar á bílaleigu-
bílum gilda ekki í Rússlandi,“ segir 
Telma Eir Aðalsteinsdóttir, vöru-
stjóri kortatrygginga hjá VÍS. Fjór-
tán prósent Íslendinga ætla, sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins, að 
ferðast til Rússlands næsta sumar til 
að fylgjast með íslenska landsliðinu 
á Heimsmeistaramótinu í knatt-
spyrnu. Það eru 37 þúsund manns.

Langar vegalengdir eru á milli 
leikstaða í Rússlandi og víst að 
margir munu nýta sér lestar- og 
flugsamgöngur. Þeir sem hins vegar 
stefna á að leigja bílaleigubíl ættu að 
hafa varann á sér. Þótt viðskipta- 
og platínukort séu með kaskó- og 
viðbótarábyrgðartryggingu gilda 
þær tryggingar ekki í Rússlandi, og 
nokkrum öðrum löndum.

Telma segir að áhættumat trygg-
ingafélaga á Rússlandi ráði þarna 
för. Hún bendir á að bílaleigurnar 
sjálfar selji tryggingar en hvetur 
fólk til að kynna sér þau mál gaum-
gæfilega, áður en haldið sé af stað, 
sérstaklega hvaða lögboðnu trygg-
ingar gilda í Rússlandi. „Persónu-
lega myndi ég ekki taka bílaleigubíl 
í Rússlandi.“

Hún tekur þó skýrt fram að þetta 
gildi aðeins um tryggingar vegna 
leigu á bílaleigubílum ferðalanga. 
Ferðatryggingar sem kortin veita 
gildi að öllu öðru leyti. – bg

Kortin tryggja 
ekki bíla á HM

landsliðið fer á hm í rússlandi.

umhverFismál  „Hrikaleg pest 
liggur yfir hverfinu. Er allt að drepa. 
Starfsmaður á plani flúði inn og allir 
gluggar lokaðir,“ segir í tölvupósti til 
heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis þar sem kvartað er 
undan ólykt frá moltugerði Gáma-
þjónustunnar.

Gunnar Bragason, framkvæmda-
stjóri Gámaþjónustunnar, segir 
fyrir tækið vinna að lausn máls-
ins. „Við erum að vinna að því á 
fullu að bæta okkar ferli þannig að 
þetta verði ekki til vandræða,“ segir 
Gunnar. Margt sé hægt að gera og 
málið sé til skoðunar hjá sérfræð-
ingum.

Samkvæmt yfirliti frá heilbrigðis-
eftirliti Hafnarfjarðar- og Kópavogs-
svæðis hefur lengi verið kvartað 
undan megnum óþef sem stundum 
berst frá moltugerðinu sem er nærri 
Krísuvíkurvegi, rúma tvo kílómetra 
frá íbúðabyggðinni í Vallahverfi. Í 
mars á þessu ári barst til dæmis 
tölvupóstur frá verktaka á svæðinu. 
Sagðist sá einnig hafa kvartað á 
árinu 2016. „Einn starfsmaðurinn 
er með öndunarsjúkdóma og hann 
varð veikur,“ lýsti verktakinn og 
krafðist úrbóta.

„Undanfarið hefur mikið borið 
á vondri lykt, ýldulykt eða sorp-
lykt, veit ekki hvað skal kalla hana,“ 
sagði í öðru kvörtunarbréfi síðar í 
mars. „Fólk er að njóta blíðunnar og 
ákveður að fá sér göngutúr og ferskt 
loft en það er alls ekki hægt."

Í byrjun apríl þótti sannað að 
vonda lyktin kæmi frá moltugerð-
inu og var úrbóta krafist. „Áhalda-
húsið fékk kvartanir í morgun 
undan skelfilegri ólykt,“ segir í bréfi 
frá 1. nóvember síðastliðnum. Sterk 

pest hafi komið yfir lóð áhaldahúss-
ins sjálfs.

„Algjör skítapest í hverfinu,“ segir 
í kvartanaskrá heilbrigðiseftirlitsins 
11. nóvember. Er þá rætt við starfs-
mann Gámaþjónustunnar sem 
kveðst vita að lyktin komi frá moltu-

gerðinu. Starfsmenn hafi byrjað að 
snúa úrganginum í gerðinu þar sem 
spáð var hagstæðri vindátt en spáin 
hafi ekki ræst. „Þetta er ekki það 
sem við viljum, það er að lykt berist 
í íbúabyggð,“ segir síðar í tölvupósti 
frá starfsmanninum.

„Þetta eru að mestu leyti ávextir, 
grænmeti  og eldaður úrgangur,“ 
segir Gunnar Bragason um moltu-
gerðarefnin. Markmiðið sé að 
minnka lyktina og það sé hægt, 
meðal annars með því að tæta efnin 
betur niður í forvinnslu.  Hann sé 
bjartsýnn á að allir geti verið sáttir 
enda þurfi svo að vera. „Við höfum 
engan áhuga á að vera með starf-
semi sem veldur íbúum á Völlunum 
óþægindum.“ gar@frettabladid.is

Óþefur frá moltugerði 
að angra Hafnfirðinga
Íbúar á Völlunum í Hafnarfirði kvarta undan mikilli ólykt sem stundum leggur 
af moltugerð Gámaþjónustunnar. Heilbrigðiseftirlitið þrýstir á úrbætur og fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins segir unnið að því að finna ásættanlegar lausnir.

 Starfsmaður á plani 
flúði inn og allir 

gluggar lokaðir.
Úr kvörtun vegna ólyktar

Dómsmál Héraðsdómur Reykja-
víkur hefur sýknað félagið Fáfnir 
Offshore af kröfum fyrrverandi 
framkvæmdastjóra, þess, Steingríms 
Erlingssonar, sem krafðist  9,7 millj-
óna króna í vangreidd laun á upp-
sagnarfresti eftir að honum var sagt 
upp störfum í desember 2015. 

Taldi dómurinn Fáfni hafa verið 
í rétti þegar ráðningarsamningi 
Steingríms var rift í febrúar 2016 
og hætt að greiða honum laun á 
uppsagnarfresti. Hann hefði brotið  
gegn trúnaðarskyldum sínum með 
því að hafa á brott með sér tölvu, 
farsíma og gögn sem gátu innihaldið 
upplýsingar um rekstur félagsins.

Í sama máli var Steingrímur sýkn-
aður af gagnsök félagsins sem krafð-
ist skaðabóta vegna meints tjóns 
sem framkvæmdastjórinn fyrrver-
andi á að hafa valdið fyrirtækinu 
sem dómurinn taldi ósannað. – smj

Sýknað í 
deilunni um 
Fáfni Offshore

moltugerði Gámaþjónustunnar er vestan við Stórhöfða, rúma tvo kílómetra 
suður af Vallahverfi þaðan sem kvartanir berast. Fréttablaðið/eyþór
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NESPRESSO  
CITIZ & MILK KAFFIVÉL
• Alsjálfvirk og með 1 lítra vatnstank
• Innbyggð Aeroccino mjólkurflóun 
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Innbyggður  
mjólkurflóari

Þú færð 
  Nespresso 
vélarnar 
  hjá okkur
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ELDHRESS 
OFURHETJA
„Einlæg og skondin fantasía sem flytur 

mannbætandi boðskap sem bæði stórir 

og smáir lesendur hafa gott af að heyra.“
HELGA BIRGISDÓTTIR / FRÉTTABLAÐIÐ

Bergens Tidende (um Gildruna)

Dómsmál Héraðsdómur Reykjaness 
dæmdi í síðustu viku hjón í átta og 
fjögurra mánaða skilorðsbundið 
fangelsi fyrir stórfelldan fjárdrátt á 
nokkurra ára tímabili.

Hjónin voru ákærð í þremur 
liðum fyrir fjárdráttarbrot í einka
hlutafélagi sínu sem úrskurðað var 
gjaldþrota í febrúar 2014. Alls námu 
fjárdráttarbrotin rúmum 13 millj
ónum króna og ná aftur til ársins 
2006.

Hjónin voru ákærð í sameiningu 
í fyrsta liðnum fyrir að hafa á tíma
bilinu janúar 2010 til janúar 2014, 
sem eigendur, stjórnarmenn og 
prókúruhafar ónefnds félags dregið 

sér samtals 8,4 milljónir króna og 
millifært inn á persónulega banka
reikninga sína. Þar hafi þau notað 
féð í eigin þágu á sama tíma og 
félagið var í viðvarandi vanskilum 
á opinberum gjöldum við Tollstjóra
embættið sem ýmist voru gjaldfallin 
eða gjaldféllu á tímabilinu og félag
inu bar að greiða.

Félagið var úrskurðað gjaldþrota 
19. febrúar 2014 að kröfu Tollstjóra 

en ekkert fékkst upp í ríflega 14 
milljóna króna lýstar kröfur í búið.

Annað þeirra er síðan í öðrum 
ákærulið ákært fyrir að draga sér 1,7 
milljónir úr félaginu frá desember 
2006 til ágúst 2013 til að greiða af 
persónulegu láni sínu hjá Lands
bankanum.

Í þriðja lið var sami einstaklingur 
ákærður fyrir að draga sér ríflega 3,2 
milljónir á tímabilinu janúar 2009 
til mars 2013 til að greiða greiðslu
kortaskuldir sínar.

Hjónin játuðu brot sín skýlaust 
fyrir dómi og hlaut annað þeirra 
átta mánaða skilorðsbundið fang
elsi en hitt fjögurra mánaða. – smj

Hjón dæmd fyrir stórfelldan fjárdrátt á nokkurra ára tímabili

Kjaramál Samningafundi Flug
virkjafélags Íslands og Icelandair 
lauk án niðurstöðu í gær. Aftur 
verður fundað í dag. Óskar Einars
son, formaður Flugvirkjafélagsins, 
segir stöðuna þá sömu og á laugar
dag. Hann vill ekki skýra frá því 
hverjar kröfur flugvirkja eru. Þó er 
ljóst að þær lúta að launum. „Við 
höfum verið að vinna í leiðréttingu 
sem var komin lausn á en leiðrétting 
og kjarabót er ekki það sama.“

Flugvirkjar hafa boðað ótíma
bundið verkfall frá klukkan 6 þann 
17. desember hafi samningar ekki 
náðst fyrir þann tíma. Fyrirséð er 
að verkfallið mun hafa áhrif á flug
áætlun Icelandair. – jhh

Árangurslaus 
sáttafundur

BanDaríKin Akayed Ullah, 27 ára 
karlmaður, var handtekinn í New 
York í Bandaríkjunum í gær og sak
aður um tilraun til hryðjuverkaárás
ar. Borgaryfirvöld greindu frá því að 
kraftlítil sprengja, bundin við Ullah, 
hafi sprungið á stórri strætóskipti
stöð á Manhattan á háannatíma. 
Fjórir særðust.

„Hryðjuverkamenn munu aldrei 
vinna,“ sagði Bill de Blasio borgar
stjóri í gær. Sagði hann lögreglu 
telja að Ullah hafi verið einn að 
verki.

Andrew Cuomo ríkisstjóri tók í 
sama streng. „Þetta er New York. Við 
erum skotmark margra þeirra sem 
vilja taka afstöðu gegn lýðræðinu, 
gegn frelsinu,“ sagði Cuomo enn 
fremur. – þea

Ullah tókst ekki 
ætlunarverkið

Hjónin hlutu átta og fjögurra mánaða skilorðsbundinn dóm. Fréttablaðið/GVa

Hjónin játuðu að hafa 
dregið sér rúmar 13 milljónir 
króna úr félaginu sem varð 
gjaldþrota árið 2014 

Kjaramál Fjölgun þingflokka eykur 
launakostnað Alþingis umtals
vert. Í reglum forsætisnefndar 
Alþingis um þingfararkostnað er 
kveðið á um álagsgreiðslur á þing
fararkaup  vegna ábyrgðarstarfa 
af ýmsum toga. Flokksformenn fá 
greitt 50 prósent álag á þingfarar
kaup sitt. Þetta álag er eingöngu 
greitt til formanna sem ekki eru 
ráðherrar.

Átta þingmenn eru þingflokks
formenn og fá 15 prósent álag. 
Sömu álagsgreiðslur fá sex varafor
setar og átta formenn fastanefnda. 
Hver varaformaður fastanefndar 
fær 10 prósent álag og annar vara
formaður hverrar nefndar fær 
fimm prósent álag á þingfararkaup 
sitt.

Í reglum forsætisnefndar um 
þingfararkostnað er þó kveðið 
á um að ekki sé greitt álag nema 
vegna eins embættis. Þannig fái 
þingflokksformaður ekki aukið 
álag þótt hann sé varaformaður 
nefndar, svo dæmi sé tekið.

Gegni enginn þingmaður tveim
ur eða fleiri umræddra embætta,   
standa einungis átta þingmenn 
eftir af 63 sem fá þingfararkaup án 
sérstaks álags.

Auk þingfararkaups og álags 
vegna tengdra starfa fá alþingis
menn einnig fastar greiðslur vegna 
kostnaðar sem hlotist getur af starfi 
þeirra. Alþingismenn fá að lág
marki 70.000 kr. í fastar greiðslur á 
mánuði vegna starfskostnaðar og 
ferðakostnaðar.

Þingmenn í  landsbyggðar
kjördæmum fá að auki greiddar 
134.041 kr. í fastan húsnæðis og 
dvalarkostnað. Fjárhæðin er ætluð 

Flestir fá álag á þingfararkaupið
Með fjölgun þingflokka fá æ fleiri þingmenn sérstakar álagsgreiðslur vegna ýmissa embætta. Laun og launa-
tengdar greiðslur þingmanna utan ríkisstjórnar geta slagað upp í tvær milljónir á mánuði.

Formenn stjórnmálaflokkanna eftir þingkosningar haustið 2017. Fréttablaðið/anton brink

Forsætisráðherra 2.021.825 kr.
Aðrir ráðherrar 1.826.273 kr.
Forseti Alþingis 1.826.273 kr.
Sex varaforsetar Alþingis 1.266.374 kr.
Fimm formenn flokka 1.651.791 kr.
Átta formenn nefnda 1.266.374 kr.
Átta formenn þingflokka 1.266.374 kr.
Átta 1. varaformenn nefnda 1.211.313 kr.
Átta 2. varaformenn nefnda 1.156.254 kr.
Þingfararkaup án álags 1.101.194 kr.

a 40.000 kr. starfskostnaður leggst 
á mánaðarlaun allra þingmanna.

b 30.000 kr. ferðakostnaður leggst 
á mánaðarlaun allra þingmanna.

c 134.041 kr. húsnæðis- og dvalar-
kostnaður, föst greiðsla til lands-
byggðarþingmanna.*

d 53.616 kr. álag ofan á greiðslu skv. 
lið c fyrir landsbyggðarþingmenn 
sem halda annað heimili í Reykjavík.

e 44.680 kr. húsnæðis- og dvalar-
kostnaður til þeirra sem fá greitt 
fyrir daglegar ferðir milli heimilis 
og Reykjavíkur um þingtímann.

✿   launakjör þingmanna ✿  Fastar greiðslur ofan á laun

til að standa undir húsnæðis og 
dvalarkostnaði á höfuðborgar
svæðinu eða í kjördæminu ef þing
maður á heimili á höfuðborgar
svæði.

Haldi landsbyggðarþingmaður 
sem á heimili utan höfuðborgar

svæðisins annað heimili í Reykjavík 
getur hann hins vegar óskað eftir 
40 prósent álagi á greiðslur vegna 
húsnæðis og dvalarkostnaðar sem 
hækkar þá upp í 187.657. kr.

Fastar greiðslur alþingismanna 
úr landsbyggðarkjördæmi, aðrar 

en launagreiðslur, geta því farið 
upp í 257.657 kr. á mánuði. Ef svo 
er ástatt um formann flokks sem 
ekki er ráðherra eru laun hans auk 
greiðslna vegna ferða, húsnæðis 
og starfskostnaðar 1.909.448 kr. á 
mánuði. adalheidur@frettabladid.is

* Þingmaður af landsbyggð sem fær greiddan ferðakostnað daglega til að 
komast til og frá þingi fær þó einungis þriðjung þessarar fjárhæðar.
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JÓLAVERÐ

3.500.000 kr.

Verð áður 3.850.000 kr.

Afsláttur 350.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ3.100.000 kr.Verð áður 3.350.000 kr.Afsláttur 250.000 kr. + gjafakort

JÓLAVERÐ3.700.000 kr.Verð áður 4.050.000 kr.
Afsláttur 350.000 kr. + gjafakort

KEYRUM ÞETTA
Í GANG! JÓLARÝMINGARSALA 

TIL 15. DESEMBER

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

JÓLAVERÐ5.490.000 kr.Verð áður 5.990.000 kr.Afsláttur 500.000 kr. + gjafakort

Þeir sem kaupa nýjan bíl hjá BL fyrir 15. desember fá í kaupbæti 100.000 kr. 
gjafakort frá Íslandsbanka. Kortið má nota sem innborgun á nýja bílinn,
upp í skemmtilega sumarferð eða til að láta langþráðan draum rætast.

100.000 KR. GJAFAKORT
FYLGIR ÖLLUM NÝJUM BÍLUM!

RENAULT KADJAR ZEN
1.5 dísil, sjálfskiptur, framhjóladrifinn
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RENAULT CAPTUR INTENS
1.5 dísil, sjálfskiptur
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RENAULT TALISMAN ZEN
1.5 dísil, sjálfskiptur

RENAULT KOLEOS ZEN
2.0 dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur



Magnað að sjá 
fagmennsku og 

þekkingu skila sér með 
þessum hætti
Gísli Halldór Halldórsson,  
bæjarstjóri á Ísafirði

TINDUR OG HAVARTI KRYDD

OSTATVENNA SEM
GLEÐUR BRAGÐLAUKANA

Ósammála um Jerúsalem

Benjamin Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, hélt blaðamannafund með Federica Mogherini, utanríkismálastjóra ESB, í gær. Ísraelinn er staddur í 
Brussel til að ræða við utanríkisráðherra ESB-ríkja og hvatti ríki sambandsins til að viðurkenna Jerúsalem sem höfuðborg Ísraelsríkis. Þrátt fyrir að 
heilsast vingjarnlega voru þau ósammála á fundinum. Mogherini sagði að Jerúsalem ætti að vera höfuðborg Ísraels og Palestínu. Nordicphotos/AFp

Stjórnmál Þingmenn Pírata ræða 
þessa dagana hvort flokkurinn eigi að 
breyta skipulagi sínu með því að taka 
upp embætti formanns. „Við erum 
að ræða þetta í þingflokknum. Þetta 
hefur með praktíska þætti upp á 
þingið að gera, snýst um aukna vald-
dreifingu á þinginu,“ segir Þórhildur 
Sunna Ævarsdóttir, þingflokksfor-
maður Pírata.

Til útskýringar segir hún að flestir 
stjórnmálaflokkar hafi bæði þing-
flokksformann og formann. „Alla 
jafna eru báðir starfandi á þinginu. 
Við erum ekki með formann þannig 
að þingflokksformaður sinnir flest-
um þessum skyldum. Það getur haft 
kosti í för með sér að skipta þessum 
verkefnum niður.“

Sunna segir að standi til að ræða 
hugmyndina við grasrót flokksins. 
„Þetta er allt á hugmyndastigi og það 
er ekki búið að taka neina ákvörðun 
eða móta neina tillögu. Við vorum 
bara að spjalla.“

Sunna segir núverandi skipulag, 
að hafa ekki formann í hreyfingunni, 
hafi verið tekið í arf frá Borgara-
hreyfingunni sem fékk kjörna þing-
menn árið 2009. „Við viljum vera 
með flatan strúktúr. Það er enginn 
yfir neinum í Pírötum og við erum 
ekki með valdapíramída. Það hefur 
verið okkar andúð við 
vald og valdboð sem 
hefur haldið þessu í 
sessi.“ – jhh

Píratar vilja 
fá formann

Þórhildur sunna 
Ævarsdóttir er 
þingflokks-
formaður 
pírata. 
FréttAblAð-
ið/ANtoN

ÍSafjörður Lögreglan á Vest-
fjörðum rannsakar nú eldsvoða, en 
útgerðarhúsnæði í eigu Hraðfrysti-
húss Gunnvarar á Ísafirði gjöreyði-
lagðist er það varð eldi að bráð 
síðastliðið föstudagskvöld. Bæjar-
stjóri Ísafjarðar segir gott að sjá 
fagmennsku og þekkingu slökkvi-
liðsins skila sér. 

„Húsið við hliðina, Rauða húsið 
svokallaða, var í mikilli hættu en 
með hárréttum viðbrögðum og 
áherslu tókst slökkviliðinu að 
bjarga því. Það hefði verið voða-
legt ef eldurinn hefði náð í það hús 
– gamalt frystihús og verðmæti þar 
líka. Magnað að sjá fagmennsku 
og þekkingu skila sér með þessum 

hætti,“ segir Gísli Halldór Halldórs-
son, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar.

Kristján G. Jóakimsson, fram-
kvæmdastjóri framleiðslu og sölu-
mála hjá Hraðfrystihúsinu Gunn-
vöru, segir að betur hafi farið en á 
horfðist. „Húsið er gjörónýtt, það 
brann til kaldra kola. Sem betur 
fer var enginn í húsinu. Eins mikill 

eldur og þetta var þá er maður þakk-
látur fyrir að enginn skyldi skaðast.“ 
Kristján segir að dagleg starfsemi 
hafi verið í húsinu sem brann og því 
hafi þurft að finna annað húsnæði 
fljótt. „Við náðum samkomulagi við 
vélsmiðju á Ísafirði sem er hinum 
megin við götuna.“

Lögreglan á Vestfjörðum segir 
að úrvinnslu úr vettvangsgögnum 
ætti að ljúka á næstu dögum og þá 
verði vonandi hægt að segja til um 
eldsupptök. „Vettvangsrannsókn 
lauk þarna á laugardagskvöldinu, 
svo höfum við verið að vinna úr 
gögnum síðan. Það voru þarna 
þrjár skemmur sem voru sam-
liggjandi, við tókum ákvörðun um 

að jafna tvær þeirra við jörðu til að 
verja nærliggjandi hús og það tókst. 
Þriðja skemman stendur enn uppi 
en er gjörónýt,“ segir Hlynur Haf-
berg Snorrason yfirlögregluþjónn.

Hlynur segir að þeir aðilar sem 
komu að málum hafi unnið vel 
saman. „Slökkvilið Ísafjarðar fékk 
aðstoð frá slökkviliðinu á Bolungar-
vík og flugvellinum. Svo kom björg-
unarsveitin og aðstoðaði við að 
loka svæðinu, auk þess sem auka-
mannskapur var kallaður út hjá 
lögreglu. Aðstæður voru líka mjög 
góðar, nánast logn og þetta er fjarri 
íbúabyggð. Það má segja að þetta 
hafi verið eins lánlegt og hægt er að 
hugsa sér.“ aroningi@frettabladid.is

Unnu þrekvirki í eldsvoðanum
Rauða húsinu á Ísafirði var naumlega bjargað þegar slökkviliðinu tókst að bjarga nærliggjandi húsum út-
gerðarhúsnæðis sem brann á föstudag. Lögregla rannsakar málið. Mildi þykir að húsið hafi verið mannlaust.Samfélag Fjölmiðlakonur, konur í 

læknastétt og flugfreyjur sendu allar 
frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þær 
rufu þögnina um áreitni, mismunun 
og kynferðisofbeldi sem þær hafa 
upplifað í starfi. Yfirlýsingunum 
fylgdu tugir afhjúpandi frásagna.

Fjölmiðlakonur skora á fjölmiðla 
að setja sér siðareglur varðandi 
áreitni og ofbeldi.

Konur í læknastétt segja að taka 
þurfi á ósómanum af festu, bæði af 
samstarfsmönnum og stjórnendum. 
Kynbundið ofbeldi, áreitni og mis-
munun eigi ekki að líðast.

Flugfreyjur segjast verðskulda að 
þeim sé trúað og sýndur stuðningur. 
Þær krefjast þess að fá að vinna 
vinnu sína án áreitni, ofbeldis eða 
mismununar. – smj

Fleiri stéttir 
rjúfa þögnina
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

Meira
sælkera

Karfa 1

3.799 kr

Stonewall kex, franskur Camembert,
rjómaostur, piparostur, Öðlingur, Ibérico 

paté, Stonewall chili sulta og bláberjasulta.

Karfa 2

4.599 kr

Stonewall kex, franskur Camembert, rjóma-
ostur, piparostur, Öðlingur, Snowdonia 

Black Bomber, Ibérico paté, Stonewall chili 
sulta og bláberjasulta.

Karfa 3

5.999 kr

Stonewall kex, franskur Camembert, 
rjómaostur, piparostur, Öðlingur, 

Snowdonia Black Bomber, Picandou geitaostur, 
Prima donna, Ibérico paté,

Stonewall chili sulta og bláberjasulta. 

Karfa 4

7.499 kr

Stonewall kex, Melba Toast, franskur Camembert, 
rjómaostur, piparostur, Öðlingur, Snowdonia 

Black Bomber, Picandou geitaostur, Prima donna, 
Höfðingi, Iberico paté, Stonewall chili sulta og 

bláberjasulta, Raffaello konfekt.

Karfa 5

8.999 kr

Stonewall kex, Melba Toast, franskur Camembert, 
rjómaostur, piparostur, Öðlingur, Snowdonia Black 

Bomber, Höfðingi, Brie með chilli og engifer, 
Picandou geitaostur, Prima donna, lax með trufflu, 
Ibérico paté, Stonewall chili sulta og bláberjasulta, 

Raffaello konfekt. 



Rússland Vladimír Pútín, forseti 
Rússlands, sagði í gær að hann hefði 
skipað varnarmálaráðherra sínum 
að kalla herlið Rússa aftur heim. 
„Ég hef tekið ákvörðun í þessu máli. 
Stærsti hluti rússneska herliðsins í 
Sýrlandi er á leiðinni heim til Rúss-
lands,“ sagði Pútín sem staddur er í 
Sýrlandi.

Rússar munu þó enn hafa aðstöðu 
fyrir lofther sinn þar í landi en í júlí 
síðastliðnum lögfestu þeir sam-
komulag sem gert var við ríkisstjórn 
Sýrlands um að Rússar fengju að hafa 
herstöð í Sýrlandi í nærri hálfa öld, 
hið minnsta.

Heimsókn forsetans var óvænt 
en Bashar al-Assad, forseti Sýr-
lands og bandamaður Rússa, tók á 
móti honum á herflugvelli Rússa í 
Hmeimim.  Stuðningur Rússa við 
ríkisstjórn Assads hefur hjálpað 
stjórnarhernum mikið í baráttunni 
við uppreisnarmenn.

Rússar hafa þó ekki einungis 
hjálpað Assad í baráttunni gegn ISIS 
heldur hafa loftárásir þeirra einnig 
beinst gegn hryðjuverkasamtökun-
um sem kenna sig við Íslamskt ríki, 
þó ekki að jafnmiklu leyti og upp-
reisnarmönnum að því er Banda-
ríkjamenn hafa haldið fram.

Loftárásir Rússa í Sýrlandi hófust 
í september 2015 og var markmiðið 
að koma á stöðugleika undir stjórn 
Assads sem þá hafði beðið ósigur 
í allnokkrum orrustum. Sögðust 
Rússar eingöngu einbeita sér að því 
að ráðast gegn hryðjuverkamönn-
um á meðan óháð félagasamtök og 
aktív istar sögðu þá ráðast á almenna 
borgara. Bresku samtökin Syrian 
Observatory for Human Rights 
héldu því til að mynda fram á sunnu-
dag að loftárásir Rússa hefðu kostað 
6.328 almenna borgara lífið, þar af 
1.537 börn.

Einna mest áberandi orrustan 
sem Rússar aðstoðuðu Assad-liða 
við var um borgina Aleppo. Eftir 
nærri tveggja ára loftárásir rússneska 
hersins endurheimti stjórnarherinn 
borgina af uppreisnarmönnum í 

desember 2016. Að sögn eftirlits-
manna Mannréttindastofnunar SÞ 
fórust hundruð almennra borgara í 
loft árásunum auk þess sem spítalar, 
skólar og markaðir eyðilögðust. Yfir-
völd í Moskvu hafa þó hafnað því að 
hafa drepið almenna borgara.

Ljóst er að Rússar hrósa sigri í 
stríðinu í Sýrlandi en í síðustu viku 
sagði forsetinn að liðsmenn ISIS 
flýðu svæðið. Í gær varaði Rússinn 
ISIS-liða við því að skjóta aftur upp 
kollinum. „Þá myndum við gera árás-
ir ólíkar öllu sem þeir hafa nokkurn 
tímann séð,“ sagði Pútín.

Þess er skemmst að minnast að 
í október tilkynnti varnarmála-
ráðherra Rússa, Sergei Shoigu, um 
að með aðstoð rússneska hersins 
hefði stjórnarherinn endurheimt 

rúmlega 500.000 ferkílómetra af 
íslamska ríkinu. Í greiningu BBC 
á þeim ummælum kemur fram að 
þau ummæli hljóti að vera röng þar 
sem viðurkennt landsvæði Sýrlands 
spanni einungis 185.000 ferkíló-
metra. Því hefðu Sýrlendingar þurft 
að margfalda fyrra landsvæði sitt 
með 2,5 til að fá sömu útkomu og 
Shoigu tilkynnti um.

Orðspor Rússa, með tilliti til 
hernaðar og milliríkjasamskipta, 
hefur styrkst eftir að afskipti þeirra 
af borgarastríðinu í Sýrlandi hófust, 
að því er BBC hefur greint frá. Þrátt 
fyrir gagnrýni óháðra félagasamtaka 
og ýmissa vestrænna ríkja eru Rússar 
í lykilstöðu þegar að ákvörðunum 
um framtíð Sýrlands kemur. Pútín er 
í forsvari fyrir bandalagi Rússlands, 
Írans og Tyrklands og hefur grafið 
undan ítökum Bandaríkjamanna á 
svæðinu.

Pútín mun nær örugglega tryggja 
sér endurkjör á næsta ári en hann til-
kynnti nýlega að hann hygðist sækj-
ast eftir öðru kjörtímabili. Sé farið 
aftur til ársins 2013 finnst ekki stór 
skoðanakönnun þar sem forsetinn 
mælist með minna en 42 prósenta 
fylgi. thorgnyr@frettabladid.is

Rússar sigri hrósandi
Vladimír Pútín lætur kalla herlið Rússa heim frá Sýrlandi. Stuðningur Rússa 
hefur hjálpað stjórnarhernum þar í landi mikið í baráttu við uppreisnarmenn.

Hinn 189 sentimetra hái Bashar al-Assad , Sýrlandsforseti, tók á móti hinum 
170 sentimetra háa Vladimír Pútín, Rússlandsforseta. NoRdicPHotoS/AFP

 Minnum á 
teiknisamkeppni 
Skólamjólkurdagsins 
fyrir 4. bekkinga
Hægt er að skila inn myndum fram 
að jólafríi til Mjólkursamsölunnar, 
Bitruhálsi 1, 110 Reykjavík.

Mjólk er
góð!Nánari upplýsingar á www.ms.is

BÍLALAND BÝÐUR NOKKRA BÍLA Á EINSTÖKUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL Á FRÁBÆRU VERÐI! 

Á VÖLDUM BÍLUM

TOYOTA Auris Terra
Nýskr. 05/13, ekinn 95 þ.km.
dísil, beinskiptur. 
Verð áður: 1.790.000 kr.

TILBOÐ 1.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

DACIA Logan
Nýskr. 04/15, ekinn 58 þ.km.
dísil, beinskiptur. 
Verð áður: 1.690.000 kr. 

TILBOÐ 1.450 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Range Rover Evoque HSE
Nýskr. 10/16, ekinn 9 þ.km.
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 8.890.000

TILBOÐ 8.290 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

NISSAN Pulsar Visia
Nýskr. 04/16, ekinn 45 þ.km.
bensín, beinskiptur. 
Verð áður: 2.090.000 kr.

TILBOÐ 1.790 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

RENAULT Clio Expression
Nýskr. 06/16, ekinn 17 þ.km.
bensín, beinskiptur. 
Verð áður: 2.150.000 kr. 

TILBOÐ 1.890 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

BMW X1 Xdrive18d
Nýskr. 04/17, ekinn 29 þ.km.
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.990.000 

TILBOÐ 4.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 390531

Rnr. 370809

Rnr. 400036

Rnr. 330957

Rnr. 330945

Rnr. 284664

www.bilaland.is

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is
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6.328 
almennir borgarar 
segir Syrian Observatory for 
Human Rights að hafi farist í 
loftárásum Rússa.

Tækni Svokallaður keylogger-vírus 
hefur fundist á fartölvum af tæplega 
500 gerðum frá tæknirisanum HP. 
Vírusinn virkar þannig að öll slög 
á lyklaborðið eru skráð og geymd. 
Hægt er að nota gögnin sem safnað 
er til þess að fylgjast með athöfnum 
notanda sýktu tölvunnar en athygli 
vekur að smitið er ekki til komið 
vegna utanaðkomandi áhrifa heldur 
fylgir tölvunum frá framleiðanda.

BBC greindi frá málinu í gær en 
öryggisrannsakandinn Michael 
Myng varð var við smitið. HP brást 
við fréttunum með því að taka fram 

að fyrirtækið hefði ekki aðgang að 
gögnunum sem vírusinn safnar og að 
gefa út uppfærslu fyrir tölvurnar sem 

losar notendur við smitið. Að sögn 
Myngs var vírusinn óvirkur en tilvist 
hans gerði óprúttnum aðilum kleift 
að kveikja á skráningunni úr fjarska.

Samkvæmt HP var vírusinn inn-
byggður í forritið Synaptics, sem 
stýrir snertimúsum, til að hjálpa til 
við að laga villur í forritinu.

Stutt athugun Fréttablaðsins leiddi 
í ljós að fjöldi fartölva frá HP af þeim 
gerðum sem nú eru til sölu á Íslandi 
eru á lista Myngs yfir smitaðar gerðir. 
Ættu því eigendur HP-fartölva, nýrri 
en frá 2012, að huga að því að sækja 
uppfærslur fyrir Synaptics. – þea

Hundruð fartölvumódela HP sýkt

Ef til vill er þessi tölva úr smiðju HP 
smituð af vírus. NoRdicPHotoS/GEtty
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 70cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 35.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 70x70 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd
70, 80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm. 
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.Hæð 190 cm.

Gæði, úrval
og gott verð!

Verðdæmi

80 x 80 cm rúnnaður

45.900

Sturtuhorn með botni
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærð 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.
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Halldór

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

Hveitibrauðsdagar nýrrar ríkisstjórnar verða stuttir. 
Ríkisstjórnin ætlar að beita sér fyrir samstilltu 
átaki með aðilum vinnumarkaðarins svo kjara-

samningar skili raunverulegum ávinningi.
Nú ber svo við að kjarasamningar stórra hópa ríkis-

starfsmanna eru lausir. Það er ekkert launungarmál að 
lítið hefur verið að frétta við samningaborðið og höfum 
við í forystu þessara félaga skynjað umboðsleysi samn-
inganefndar ríkisins. Á Íslandi er háskólamenntun minna 
metin en í nágrannalöndum okkar. Ungt fólk sem gengur 
menntaveginn bætir litlu við ævitekjur sínar. Reyndar 
eru flestir námsmenn að safna skuldum í formi námslána. 
Það er því ekki nema eðlilegt að greiða háskólamenntuðu 
starfsfólki hærri laun svo menntunin sé ómaksins virði.

Í dag eru ungir framhaldsskólakennarar með að lág-
marki fimm ára háskólanám að baki. Ungur kennari með 
meistaragráðu sem ræður sig við MR fengi í dag 447.837 
krónur í mánaðarlaun. Samkvæmt Hagstofu Íslands var 
meðaltal reglulegra launa fullvinnandi einstaklinga í 
landinu 552 þúsund krónur á mánuði árið 2016. Unga 
kennaranum, sem varð af 5 ára ævitekjum með fimm ára 
skuldasöfnun, er þannig boðið 80% af meðallaunum í 
landinu eins og þau voru á síðasta ári.

Stjórnvöld verða að hafa skilning á þeirri stöðu að á 
Íslandi er menntun illa metin til launa í samanburði við 
nágrannaþjóðir okkar. Til viðbótar eru opinberir starfs-
menn lægra launaðir en sambærilegir hópar á almennum 
markaði. Það gerir hið opinbera illa samkeppnishæft um 
mannauð. Þegar þannig árar tapar hið opinbera reyndu og 
vel menntuðu starfsfólki í hærra launuð störf á almennum 
markaði. Hið opinbera er reyndar líka í samkeppni við 
nágrannalöndin sem flest greiða betur fyrir sérhæft vinnu-
afl. Háskólamenntaðir ríkisstarfsmenn eru orðnir lang-
þreyttir á þeirri láglaunastefnu sem þar hefur viðgengist 
fram til þessa. Það má öllum vera ljóst að þessir hópar 
munu ekki sætta sig við brauðmola enn eina ferðina. Ný 
ríkisstjórn verður að byggja brú milli almenna vinnu-
markaðarins og hins opinbera. Ný ríkisstjórn þarf að beita 
sér fyrir eðlilegum launaleiðréttingum háskólafólks hjá 
hinu opinbera og stuðla þannig að eðlilegri röðun laun-
þega á íslenskum vinnumarkaði.

Enga brauðmola, takk!

Ný ríkis-
stjórn 
verður 
að byggja 
brú milli 
almenna 
vinnumark-
aðarins og 
hins opin-
bera.

Árið sem 
gengur í 
garð ætti að 
verða árið 
sem við 
spyrnum 
við fótum 
og vinnum 
bug á 
fíkninni.

Guðríður 
Arnardóttir
formaður 
Félags fram-
haldsskóla-
kennara

#MeToo
Fjölmiðlakonur bættust í gær 
í hóp þeirra stétta sem lýsa 
reynslu sinni af kynferðislegri 
áreitni, óviðeigandi snertingum 
og óvelkomnum athugasemdum 
í starfi. Alls skrifuðu 238 konur 
undir yfirlýsinguna og fylgdu 
72 sögur þar með. Sögurnar eru 
hreint út sagt skammarlegar og 
sýna svart á hvítu að fjölmargar 
konur mæta fjandsamlegu við-
móti á vinnustaðnum vegna kyns 
síns. Það er ekki bara hlutverk 
þeirra sem áreita að hugsa sinn 
gang heldur þurfa karlmenn, sem 
ekki hafa leyft sér að haga sér á 
þennan hátt, að láta í sér heyra og 
húðskamma samstarfsmenn sína 
og vini sem áreita konur.

Drullusokkur
Vísir birti í gær umfjöllun um 
þau ummæli sem meðlimir 
Facebook-hópsins Þjóðleiðar 
hafa látið falla um séra Davíð 
Þór Jónsson eftir viðtal sem 
DV tók við prestinn. Var Davíð 
Þór þar kallaður drullusokkur, 
vitleysingur, fáviti, hryllilegur, 
Júdas, kvikindi, kolruglaður, 
trúleysingi, bjáni og sagður vilja 
veg íslams sem mestan því „þeir 
nauðga börnum“.

Þessi viðbrögð uppskar 
presturinn, sem er augljóslega 
hvorki Júdas né trúleysingi, fyrir 
þá hófsamlegu og skynsamlegu 
tillögu um að börnum yrði boðið 
í mosku til að fræðast um íslam. 
Tillögu sem gæti stuðlað að minni 
fordómum. thorgnyr@frettabladid.is

E inn undarlegasti eiginleiki mannsins 
er að þrá tiltekið fyrirbæri, en um leið 
hata það og afleiðingar þess. Við verðum 
ástfangin þegar við vitum að líkur eru á 
að við munum annaðhvort átta okkur á 
því að ástin er ekki endurgoldin eða að 

ástin muni valda okkur ástarsorg. Þessi sérkennilega 
tilhneiging okkar kristallast einnig í annars konar 
ástsýki: fíkn. Nútímamaðurinn er á marga vegu aðeins 
summa fíknar sinnar. Fíknar sinnar í ást, kynlíf, sykur, 
vímuna, og samþykki og viðurkenningu hinna.

Sem vímugjafar eru samfélagsmiðlar í algjörum 
sérflokki. Aldrei í sögunni hefur vímugjafi klófest 
fórnarlömb sín hraðar og í meiri mæli en á síðustu 
árum. Áhrif þessara miðla, sér í lagi Facebook, eru 
slík að þau ógna hinni lýðræðislegu hugsjón sem við 
byggjum samfélag okkar á, rétt eins og dópið étur 
heila fíkilsins.

Það er óskandi að árið sem senn er á enda verði ein-
hvers konar vendipunktur í því hvernig við umgöng-
umst samfélagsmiðla. Á síðustu tólf mánuðum höfum 
við ítrekað séð hvernig þessir miðlar hafa verið vopn-
væddir í pólitískum eða félagslegum tilgangi af þeim 
sem freista þess að grafa undan lýðræðinu. Á árinu var 
hulunni svipt af því hvernig Facebook var notað til að 
dreifa fölskum fréttum til að hafa áhrif á forsetakosn-
ingarnar í Bandaríkjunum. Samkvæmt nýlegri skýrslu 
Freedom House voru slíkar aðferðir notaðar í sextán 
öðrum ríkjum þar sem kosningar fóru fram.

Oftar en ekki njóta þessar aðferðir stuðnings 
ríkjandi yfirvalda, stundum er þeim ætlað að greiða 
leið tiltekinna stjórnmálamanna eða styrkja grund-
völl tiltekinnar hugmyndafræði.

Tveir milljarðar manna nota Facebook í dag, en þá 
aðeins í þeim skilningi að þessir einstaklingar leggja 
upplýsingar sínar, skoðanir og læk í púkkið. Hin raun-
verulega virkni Facebook felst í algríminu sem notar 
þessar upplýsingar til að birta meira af sams konar 
efni. Við erum ekki þátttakendur, heldur breyturnar 
sem gefa reikniritinu tilgang. Að launum fáum við 
vænan skammt af dópamíni þegar við fáum stað-
festingu á skoðunum okkar.

Stjórnendur Facebook eru fyrst núna að viðurkenna 
það lýðræðislega hlutverk sem miðillinn gegnir sem 
fjölmiðill, og mun ef heldur sem horfir þurfa að gegna 
sem Fjölmiðillinn. Facebook hefur nú þegar gleypt 
fjölmiðla og ógnar nú stjórnmálunum.

Upphafleg hugmynd Marks Zuckerberg og þeirra 
sem komu að þróun Facebook var að bjóða upp á 
vettvang fyrir frjáls skoðanaskipti og að efla tengsl 
milli fólks. Þannig sjáum við öðru hverju hversu öflugt 
tól Facebook getur verið þegar því er beitt sem andófi 
gegn úreltum stöðlum og hugsunarhætti.

Árið sem gengur í garð ætti að verða árið sem 
við spyrnum við fótum og vinnum bug á fíkninni, 
krefjumst þess að höfundarnir beri ábyrgð á miðlum 
sínum, og freistum þess að nýta það mikla tækifæri 
sem felst í heilbrigðum samfélagsmiðlum.

Kerfisfíklarnir
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1.  SÆTI
BÓKSÖLULISTINN

ÆVISÖGUR 

Framtíðin - Um 
flutningskerfi raforku

Það stefnir í stórtæka innviða-
uppbyggingu. Út af fyrir sig er 
það jákvætt. Áhyggjuefni er 

hvernig það verður gert. Enn hefur 
engin umræða skapast um lausnir 
og er það ekki tilviljun. Ég hef áður 
bent á að umræðan sé föst í reip-
togi (Fbl. 13.02.2016), að til séu 
aðrar leiðir (Fbl. 15.03.2012) og að 
umhverfisvæn en jafnframt hag-
kvæm raforkuflutningskerfi séu val-
kostur (Mbl. 2.02.2016) en komist 
ekki að vegna hindrana í starfsum-
hverfi Landsnets (Fbl. 23.06.2016).

Enn fremur hef ég vakið athygli á 
að Landsnet fer með starfsháttum 
sínum gegn raforkulögum, gegn 
samkeppnislögum og gegn eigin 
innkaupareglum (Mbl. 17.08.2017) 
auk þess sem fyrirtækið virðist ekki 
þurfa að fylgja lögum um opinber 
innkaup – þrátt fyrir að vera eign 
almennings. RÚV fjallaði um hug-
verkastuld sem Landsnet er sakað 
um (Kvöldfréttir 17.04.2016) þegar 
fyrirtækið ásamt ráðgjafarfyrirtæk-
inu AraEngineering kynnti til leiks 
„nýja kynslóð háspennumastra“ 
sem til stæði að reisa meðal annars 
á hálendinu í 100 milljarða silfraðri 
stórveislu hinna útvöldu silfur-
sveina (Sóknarfæri 22.10.2015). Í 
slíkum veislum eru verkin afhent 
án útboðs eða samkeppni (Fbl. 
23.09.2016), bersýnileg stöðnun er 
afsprengi þessa. Við borgum.

Umfjöllun Kjarnans (4.07.2017) 
um 172 milljóna verkefnaveislu sem 
Landsnet afhenti á silfurfati einum 
ráðgjafa (AraEngineering) í 52 smá-
skömmtum – án útboðs eða sam-
keppni – ætti að skerpa myndina 
allverulega – sem þó er alveg skýr 
öllum sem vilja sjá – en vanti upp 
á má rifja upp heimildarmyndina 
Línudans (28.02.2017) sem fjallar 
ítarlega um yfirgang Landsnets 
gagnvart fólki, fjöllum og firnindum 
með útsmognum hártogunum á 
hinu gráa svæði lögfræðinnar. Þetta 
er ekki tæmandi upptalning.

Hvernig Landsnet kemur sér 
undan því að veita upplýsingar, 
hvernig forráðamenn fyrirtækisins 
fara með rangfærslur í fjölmiðlum 
og hvernig starfsmenn Landsnets 
týna dýrum skýrslum – svona eins 
og það sé nú ekkert tiltökumál – 
hefur enn ekki verið rætt. Hvernig 
týnast annars skýrslur sem til eru 
rafrænt í öllum kerfum? Eða var 
þetta handskrifuð skýrsla?

Það segir sig sjálft að sátt um 
Landsnet og núverandi starfshætti, 
getur aldrei orðið. Að viðkomandi 
haldi áfram á sömu nótum og hefur 
verið, er óhugsandi. Það blasir svo-
lítið við – finnst það satt að segja 
varla geta verið meira afgerandi. Hér 
þarf kerfisbreytingu.

Enn eru á teikniborði Landsnets 
lausnir sem þekja munu allar helstu 
þjóðleiðir samtímans. Þær byggja 
á hugmyndafræði sem á rætur í 
síðustu öld sem einkennist meðal 
annars af sífellt stækkandi „stofn-
brautum“ sem á endanum leggja 
allt undir sig og ekkert fær þrifist 
í umhverfi þeirra. Það eru til aðrar 
lausnir, en þær munu ekki skila sér 
í núverandi kerfi silfraðra einkavina.

Rifjum upp hvernig Danir taka á 
móti ferðalöngum um Kastrup (Fbl. 
5.03.2016) með opinn faðminn þar 
sem nútíma verkfræði sýnir sínar 
bestu hliðar – strax í aðfluginu. 
Þetta styður sterka ímynd Dana 
sem selja sérþekkingu sína á sviði 
vindorku um allan heim. Á Íslandi 
eru í gildi áætlanir sem fela í sér 
andstæðuna við þetta; flækjulegan 
skóg háspennumastra sem ætlað 
er að fylgja ferðalöngum hringinn 
í kringum landið, þvert yfir það og 
út á ystu tanga. Og sjónarspilið á að 
hefjast strax við Flugstöðina, ef fer 
sem horfir.

Nú er bara hægt að skora á ný 
stjórnvöld og benda á hið aug-
ljósa; brýn þörf er á kerfisbreyt-
ingu. Ekki er nauðsynlegt að leggja 
landið undir raforkuflutningskerfi 
til að byggja upp orkukerfi. Nýjar 
lausnir komast hins vegar ekki að 
við óbreyttar aðstæður. Nýsköpun, 
tækni- og vöruþróun á innviða-
sviði skilar engu án samkeppni, í 
umhverfi einokuðu af útvöldum 
sérhagsmunaliðum.

Ef nýsköpun er mikilvægt þema 
í nýjum stjórnarsáttmála ætti það 
að sjást á orkusviði. Því þarf breyt-
ingar. Með öðrum orðum: „We can-
not solve problems with the same 
thinking we used when we created 
them.“ (Albert Einstein). Nýtum 
tækifærið.

Það segir sig sjálft að sátt 
um Landsnet og núverandi 
starfshætti, getur aldrei 
orðið. Að viðkomandi haldi 
áfram á sömu nótum og 
hefur verið, er óhugsandi.

Magnús  
Rannver  
Rafnsson
verkfræðingur 
og starfar að 
nýsköpun á 
orkusviði

Erlendir gestir koma í síauknum 
mæli til Íslands til þess að upp-
lifa hér jól og áramót. Þeir vilja 

kynnast því hvernig við fögnum 
þessari einstöku hátíð, en á sama 
tíma geta notið náttúru, menningar, 
matar, afþreyingar, heitu lauganna 
og mögulega sjá norðurljósin. 
Þeir koma til Íslands til að upplifa 
frið og eitthvað allt annað en þeir 
þekkja heima fyrir. Hér hafa ferða-
menn tækifæri til að upplifa jóla-
stemninguna í kyrrð og ró um allt 
land hvort sem það er í Reykjavík, 
Akureyri, Ísafirði, Vík, Borgarnesi 
eða Keflavík.

Við erum gestrisin, og kann-
anir sem gerðar hafa verið meðal 
erlendra gesta sýna að Íslendingar 
eru góðir gestgjafar. Við tökum 
vel á móti okkar gestum og viljum 
tryggja að ferðamenn eigi héðan 
góðar minningar um land og þjóð 
sem þeir deila með vinum og vanda-
mönnum. Ferðaþjónusta er orðin 
máttarstólpi í okkar atvinnulífi og 
það er mikilvægt að við vöndum 
okkur og tölum ekki okkur sjálf 
niður. Hinir erlendu gestir okkar 
gera Ísland svo sannarlega fjöl-
breyttara, skapa meiri afþreyingu, 
auka úrval veitingastaða, gera göt-
urnar okkar líflegri og ýta undir þá 

hátíðarstemningu sem einkennir 
jólin.

Í haust setti Íslandsstofa af stað 
markaðsverkefnið „Ísland frá A-Ö“. 
Verkefnið er unnið með hags-
munaaðilum í ferðaþjónustunni 
undir merkjum Inspired by Ice-
land. Þar er megináhersla lögð á að 
nýta íslenska tungumálið til þess að 
kynna ólíka landshluta og hvetja 
til ábyrgrar ferðahegðunar. Þetta 
hefur gengið vonum framar og hefur 
kynningarmyndbandið „Erfiðasta 
karókílag í heimi“ ásamt stuttum 
kynningarmyndböndum um hvern 
landshluta fengið yfir sex milljón 
áhorf á YouTube. Áherslurnar vekja 
athygli erlendra fjölmiðla og hafa 
rúmlega 400 blaðagreinar birst um 
markaðsverkefnið.

Í byrjun desember fórum við af 
stað með jóladagatal á samfélags-
miðlum Inspired by Iceland þar sem 
við kynnum A-Ö jólanna. Þar verða 
32 orð, eitt fyrir hvern staf stafrófs-
ins, útskýrð og sagt frá tengslum 
þeirra við íslenskar jólahefðir. Við 

Jólaandinn í ferðaþjónustunni
hvetjum ykkur til þess að taka þátt 
og deila til vina og vandamanna. 
Fáum erlenda gesti sem eru á land-
inu til að taka þátt og kynnast okkar 
jólahefðum, en á sama tíma til að 
smella á loforðið um ábyrga ferða-
hegðun sem við kynntum á sumar-
mánuðum og yfir 30.000 ferðamenn 
hafa samþykkt á vef Inspired by 
Iceland. Því við vitum að Ísland er 
ekki eins og aðrir áfangastaðir og 
við þurfum að huga vel að öryggi 
og upplifun okkar ferðamanna, án 
þess þó að gleyma jólagleðinni og 
hátíðarandanum. Njótið hátíðanna.

Fáum erlenda gesti sem eru 
á landinu til að taka þátt og 
kynnast okkar jólahefðum, 
en á sama tíma til að smella 
á loforðið um ábyrga 
 ferðahegðun.

Inga Hlín  
Pálsdóttir
forstöðumaður, 
ferðaþjónustu 
og skapandi 
greina hjá  
Íslandsstofu
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Handbolti Dagur Sigurðsson hefur 
nú verið í nokkra mánuði í starfi 
landsliðsþjálfara Japans. Dagur 
tók við japanska landsliðinu eftir 
að hafa náð frábærum árangri 
sem landsliðsþjálfari Þýskalands. 
Undir stjórn Dags urðu Þjóðverjar 
Evrópumeistarar og unnu til brons-
verðlauna á Ólympíuleikunum í 
Ríó.

Dagur hætti með þýska lands-
liðið eftir HM í Frakklandi og tók 
nokkuð óvænt við því japanska í 
sumar.

„Þetta er búið að vera mjög 
áhugavert og alltaf skemmtilegt að 
taka þessi fyrstu skref, endurnýja 
liðið, ákveða hvernig leikskipulagið 
á að vera og þróa taktíkina,“ sagði 
Dagur þegar blaðamaður Frétta-
blaðsins settist niður með honum á 
hans gamla heimavelli, Hlíðarenda.

Dagur mætir með sína menn í 
Laugardalshöllina 3. janúar næst-
komandi þar sem þeir mæta 
íslenska landsliðinu. Leikurinn er 
liður í undirbúningi Japana fyrir 
Asíuleikana sem fara fram í Suður-
Kóreu 18.-28. janúar. Japan er í riðli 
með Íran og Írak.

„Okkar stefna er að vera meðal 
fjögurra efstu liða sem myndi 
gefa okkur rétt til að spila á næsta 
heimsmeistaramóti. Besti skólinn 
fyrir mína menn væri að komast 
á stórmót upp á undirbúninginn 
fyrir Ólympíuleikana 2020,“ sagði 
Dagur.

„Þá viljum við vera samkeppnis-
hæfir. Við vitum að það er svolítið 
langt í evrópsku liðin en smátt og 
smátt eigum við að geta orðið erfið-
ari við að eiga.“

Austurríska landsliðið var ekki 

Besti skólinn að fara á stórmót
Dagur Sigurðsson er byrjaður að setja mark sitt á japanska landsliðið og japanskan handbolta. Hans verk-
efni er að byggja upp sterkt lið fyrir Ólympíuleikana á heimavelli 2020. Næsta verkefni eru Asíuleikarnir.

Dagur Sigurðsson stýrir japanska landsliðinu á Asíuleikunum í janúar á næsta ári. Markmiðið er að lenda í einu af fjórum efstu sætunum. FréttAblAðið/Anton

Eðlileg kynslóðaskipti 
hjá íslenska liðinu

Dagur fylgist að sjálfsögðu með 
íslenska landsliðinu. Hann hefur 
ágætis tilfinningu fyrir næstu 
skrefum þess.

„Ég held að liðið sé í mjög 
skemmtilegum breytingafasa. 
Það glittir í unga og ferska stráka. 
Við vorum vanir því að vera með 
mjög reynslumikið lið. Núna 
er óvissan meiri og sérstaklega 
þegar er farið á stórmót. Það er 
ákveðinn rússíbani,“ sagði Dagur 
og bætti því að það væri enn 
mikil reynsla í íslenska liðinu.

Eitt vinsælasta umræðuefnið 
þegar kemur að íslenska lands-
liðinu eru kynslóðaskiptin; hvort 
þau hafi komið of seint eða 
hvernig það ætti að útfæra þau. 
Landsliðsþjálfarinn Geir Sveins-
son hefur t.a.m. sagt að það hefði 
ekki mátt bíða mikið lengur með 
þau. Dagur er ekki á því að kyn-
slóðaskiptin hafi tafist of lengi.

„Ég held að þau hafi verið 
mjög eðlileg. Við vorum með 
gríðarlega sterkt lið sem var enn 
í fremstu röð. Það er ekkert óeðli-
legt að menn hangi á því. Fyrir 
utan það voru margir þeirra sem 
voru að spila hérna heima ekki 
beint að sýna að þeir væru klárir 
í að taka við. Það voru ekkert 
margir sem hefðu átt að koma 
mikið fyrr inn, ef ég á að vera 
hreinskilinn.“

 
Afturelding - FH 29-33 
Markahæstir: Afturelding: Elvar Ásgeirsson 
11, Árni Eyjólfsson 5 - FH: Ásbjörn Friðriks-
son 8, Gísli Kristjánsson 6, Einar Eiðsson 6. 
 
Fram - Stjarnan 20-30 
Markahæstir: Fram: Matthías Daðason 5 - 
Stjarnan: Egill Magnússon 9. 

Efri
FH 22
Valur 19
ÍBV 18
Selfoss 18
Haukar 17
Stjarnan 13 

neðri 
Afturelding 11
ÍR 11
Fram 8
Grótta 7
Víkingur 5
Fjölnir 5

Nýjast
olís deild karla í handbolta

 
njarðvík - Kr 68-87 
Stigahæstir:njarðvík: Maciek Baginski 20, 
Terrell Vinson 15, Logi  Gunnarsson 15, 
Oddur Kristjánsson 8, - Kr: Kristófer Acox 
15, Björn Kristjánsson 15, Sigurður Á. Þor-
valdsson 13, Darri Hilmarsson 11, Pavel Er-
molinskij 11/8 stoðs, Brynjar Björnsson 10.  
 
tindastóll - Ír 78-74 
Stigahæstir: tindastóll: Sigtryggur Arnar 
Björnsson 26, Antonio Hester 24, Brandon 
Garrett 11, - Ír: Danero Thomas 18/9 
fráköst, Ryan Taylor 17, Matthías Orri 
Sigurðarson 14. 
 
breiðablik - Höttur 96-85 
Stigahæstir: breiðablik: Jeremy Herbert 
Smith 27, Snorri Vignisson 20/, Ragnar 
Ragnarsson 13,  - Höttur: Kevin Michaud 
Lewis 16, Andrée Fares Michelsson 16, 
Mirko Stefan Virijevic 14. 
Haukar, KR, Tindastóll og Breiðablik eru 
komin í undanúrslit. 

Maltbikar karla í körfubolta

Í dag
19.50 Huddersf. - Chelsea Sport
22.00 burnley - Stoke  Sport 
23.40 C. Palace - Watford   Sport 
 
olís deild kvenna
19.30 Haukar - Fjölnir 
20.00 Fram - Selfoss 

ingiBJöRg tiL DJURgåRDEn 
ingibjörg Sigurðardóttir hefur 
skrifað undir tveggja ára samning 
við sænska úrvalsdeildarliðið 
Djurgården. Þar hittir hún fyrir 
stöllu sína í íslenska landsliðinu, 
guðbjörgu gunnarsdótt-
ur. ingibjörg kemur 
til Djur gården frá 
Breiðabliki sem 
hún hefur leikið 
með undanfarin 
ár. ingibjörg hefur 
leikið sjö lands-
leiki, alla á 
þessu ári. Hún 
er fjórði 
Blikinn 
sem 
heldur í 
atvinnu-
mennsku á 
stuttum tíma.

HEppnin EKKi MEð cHELSEA 
Dregið var í 16-liða úrslit Meistara-
deildar Evrópu í gær. tvær risa-
viðureignir verða á boðstólum; 
Evrópumeistarar Real Madrid 
mæta pSg og Englandsmeistarar 
chelsea etja kappi við Barcelona. 
Juventus, silfurliðið frá því í fyrra, 
dróst gegn tottenham. Hin ensku 
liðin sluppu nokkuð vel. Man-
chester city mætir Basel, Man-
chester United og Sevilla eigast við 
og Liverpool mætir porto. Þá dróst 
Roma gegn Shakhtar Donetsk og 
Bayern München gegn Besiktas. Í 
32-liða úrslitum Evrópudeildar-
innar mætir Arsenal sænska liðinu 
östersunds.

H E I L S U R Ú M

The Petit lampinn

Verð frá 7.580 kr.

Hel svalur Fatboy lampi sem er með 
hleðslu batterí og þriggja þrepa dimmer.

Frábær jólagjöf sem gefur birtu, 
gleði og nýtist í rafmagnsleysi.

Skermar 
1.745 kr.

Það líður að jólum
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hátt skrifað þegar Dagur tók við því 
2008. En tveimur árum síðar lenti 
það í 9. sæti á EM á heimavelli.

„Að mörgu leyti er þetta svipað 
verkefni því deildirnar í Austur-
ríki og Japan eru frekar litlar. Þetta 
væri ekkert ósvipað umhverfinu 
hjá íslenska landsliðinu ef allir 
leikmennirnir spiluðu í Olís-deild-
inni,“ sagði Dagur. Hann segir það 
ekkert sérstakt keppikefli að koma 
fleiri japönskum leikmönnum til 
Evrópu.

„Svo sem ekki. Það væri mjög 
ánægjulegt ef það myndi gerast. 
En á sama tíma væri gott ef deildin 
í Japan myndi þéttast og fleiri 
útlendingar kæmu inn til að fá 
meiri fjölbreytileika inn í deildina.“

Einn japanskur leikmaður, Ryuto 
inage, gekk til liðs við Íslands- og 
bikarmeistara Vals í haust. Dagur 
kveðst ánægður með hans frammi-
stöðu en hún hefur þó ekki dugað 
honum til að komast í landsliðið.

„Ég er mjög sáttur við hann. 
Hann er á barminum að komast 
í liðið hjá okkur. Hann er ekki í 
hópnum eins og staðan er núna. 
Þetta er eiginlega best mannaða 
staðan hjá mér,“ sagði Dagur. „Það 
gerði honum mjög gott að koma 
hingað og þurfa að spila á móti 
nýjum mótherjum og vera í nýjum 
aðstæðum.“

Dagur  þekkir vel til japanska 
handboltans en hann spilaði um 
þriggja ára skeið með Wakunaga 
Hiroshima.

„Það var mikill skóli og kemur 
sér vel núna. Ég þekki umhverfið 
vel og það tók mig stuttan tíma að 
komast inn í hlutina. Þetta er allt 
annar menningarheimur og allt 
öðruvísi uppbygging á íþróttunum. 
Þetta eru fyrirtækjalið. Leikmenn-
irnir eru æviráðnir og ekki með þá 
gulrót að ef þeir spila vel kemur 
betra lið og sækir þá,“ sagði Dagur 
en bílarisarnir toyota og Honda 
eiga t.a.m. lið í japönsku deildinni.

Dagur segir að starfið hjá jap-
anska sambandinu sé fjölþætt.

„Þetta er allt öðruvísi starf en 
þegar ég var með þýska landsliðið. 
Ég er ráðgefandi fyrir liðin, deildina 
og sambandið. Ég er meira í því að 
halda fyrirlestra og skóla þjálfara 
til,“ sagði Dagur sem kemur einnig 
að því að breyta dagatalinu í jap-
anska boltanum til að gera lands-
liðinu auðveldara fyrir að spila 
alvöru landsleiki. ingvithor@365.is
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Jóladagar

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900

MS660/XE
Soundbar með innbyggðum bassa

Kr. 69.900,-

QLED / QE65Q7C
ULTRA HD PREMIUM GÆÐI, 

PQI 3200 / QHDR 1500 
65” Kr. 359.900,-

             MU9005 / 55” OG 65”
2700 PQI  10 bita. Motion rate 200. Sér tengi box.

55” Kr. 229.900,-

MU6455 / stærðir 49“ 55“ 65“
1600 PQI, 4K. Motion rate 100

55” Kr. 170.000,-

MU7055 / 49” 55” OG 65”
2400 PQI  10 bita. Motion rate 200.  Sér tengi box.

55” Kr. 219.900,-

MU6655 / stærðir  49“, 55“  og 65“
1700 PQI, 4K. Motion rate 100

55” Kr. 170.000,-

4K4K

4K 4K

LJUD & BILD April 2017

Samsung HW-MS660ssssss

LYD & BILLEDE

Q7C

samsungsetrid.islágmúla 8 - SÍmi 530 2800



Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Vilborg Guðjónsdóttir
Miðtúni 42,

andaðist á Landspítalanum  
10. desember síðastliðinn.  

                Útför verður auglýst síðar.

Óskar Rafnsson Sólveig Hafsteinsdóttir
Ásta Karen Rafnsdóttir Birgir Gunnarsson
Kjartan Rafnsson
Sverrir Rafnsson Sigrún Garðarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur hlýhug og vináttu við andlát 

og útför hjartkærs eiginmanns míns, 
föður okkar, tengdaföður,  

afa og langafa,
Gunnlaugs Skúlasonar

dýralæknis.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki í Vinaminni á 

Selfossi og á Heilbrigðisstofnun Suðurlands fyrir góða 
umönnun og hlýhug.

Renata Vilhjálmsdóttir og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigríður Björk Einarsdóttir
Kveldúlfsgötu 28, Borgarnesi,

andaðist á Sjúkrahúsinu á Akranesi, 
föstudaginn 8. desember.  

Útför hennar fer fram frá Borgarneskirkju, 
laugardaginn 16. desember kl. 14.00.

Ingibjörg Þ. Friðgeirsdóttir Aðalsteinn Guðnason
Erla Friðgeirsdóttir Jón Gíslason
Jón Þór Friðgeirsson
Bjarki Már Baxter Martha Ásmundsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi, 

Guðmundur Ingi Elísson 
frá Hafgrímsstöðum, 

lést miðvikudaginn 6. desember. 
Hann verður jarðsunginn frá Sauðár- 

krókskirkju þann 16. desember, kl. 13.00.

Oddný Erla Oddsteinsdóttir 
Alma Guðmundsdóttir 
Snjólaug Guðmundsdóttir  
Snæbjörn Guðmundsson

tengdabörn, barnabörn, barnabarnabörn.

Minningarathöfn um ástkæran 
eiginmann minn, föður okkar, 

fósturföður, tengdaföður og afa,
Michael Valdimarsson

flugstjóra hjá Air Atlanta,
sem lést á Háskólasjúkrahúsinu í Mainz, 

Þýskalandi, 16. nóvember 2017, verður  
kl. 14 fimmtudaginn 14. desember nk. í Kópavogskirkju. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþökkuð, en þeim sem 

vilja minnast hins látna er bent á Ljónshjarta – Samtök 
fyrir ungt fólk sem misst hefur maka og börn þeirra. 

Styrktarreikningur nr: 536-14-400960, kt. 601213-0950.

Guðrún Ólöf Jónsdóttir
Þórunn Elísabet Michaelsdóttir

Daníel Hlynur Michaelsson
Ragnar Tjörvi Baldursson Hulda Freyja Ólafsdóttir

og dætur.

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

Þorkell Jónsson 
lést á dvalarheimilinu Sunnuhlíð 

25. nóvember. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju í dag þriðjudaginn  

12. desember kl. 15.00. Aðstandendur 
þakka starfsfólki Sunnuhlíðar einstaka 

umhyggju.

Kristín Þorkelsdóttir Helgi Óskar Óskarsson
Jón Gísli Þorkelsson María Höskuldsdóttir
Guðjón Þorkelsson Kristín Sigurðardóttir
Árni Þorkelsson Jakobína Jónsdóttir

 og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigursteinn Marinósson
dvalarheimilinu Hraunbúðum, 

áður Faxastíg 9, Vestmannaeyjum,
lést á heimili sínu síðastliðinn föstudag,  

 í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram 
 laugardaginn 16. desember frá Landakirkju  

               í Vestmannaeyjum kl. 13.00.

Ingibjörg Birna Sigursteinsdóttir Leifur Gunnarsson
Marinó Sigursteinsson Marý Ólöf Kolbeinsd.
Guðbjörg Hrönn Sigursteinsdóttir Halldór Sveinsson
Ester Sigursteinsdóttir Páll Hallgrímsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri 
Sigurður Hróbjarts Karlsson 

lést á öldrunarheimilinu Hlíð Akureyri 29. nóvember. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd ættingja og vina,
Hanný Inga Karlsdóttir Ingvi Hallgrímsson

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

og útför bróður okkar,
Gunnars Jens Þorsteinssonar

Sambýlinu Siglufirði,  
áður til heimilis að Norðurgötu 9.

Sérstakar þakkir flytjum við núverandi og 
fyrrverandi starfsmönnum Sambýlisins fyrir einstaka 
væntumþykju og hlýju í garð Gunnars og fyrir að búa 

honum gott og notalegt heimili.

Páll, Kristín Björg og Hannes

Elskuleg frænka okkar,
Anni María E. 

Hermannsdóttir
Njarðarvöllum 2, Njarðvík,

sem lést þriðjudaginn 21. nóvember, 
hefur verið jarðsungin í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jón Þórður Andrésson og Sigrún Sigurðardóttir

Móðir mín, 
Birna Ólafsdóttir 

frá Ferjubakka,  
Reynimel 41,

lést 6. desember sl. 
Útför hennar fer fram frá Neskirkju  

15. desember kl. 13.00.

Mjöll Snæsdóttir

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Kristleifur Guðbjörnsson 
fyrrv. lögreglumaður og bólstrari,  

áður til heimilis í Arkarholti 4, 
Mosfellsbæ, 

lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu Höfða á Akranesi 
miðvikudaginn 6. desember. Útför fer fram frá 

Grafarvogskirkju fimmtudaginn 14. desember kl. 15.00.

Gunnar Ó. Kristleifsson Þrúður Finnbogadóttir
Unnur S. Kristleifsdóttir Arnar Þór Ingólfsson
Hanna M. Kristleifsdóttir Þröstur Steinþórsson
               barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
vinur, afi og langafi, 

Þröstur Sigtryggsson
skipherra,

lést laugardaginn 9. desember. 
Útförin verður auglýst síðar.

Sigtryggur Hjalti Þrastarson
Bjarnheiður Dröfn Þrastardóttir Sigurjón Þór Árnason
Margrét Hrönn Þrastardóttir Sigurður Hauksson
Kolbrún Þrastardóttir Magnús Pétursson
Hallfríður Skúladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Útfarar- og lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðanna

Magnús Sævar Magnússon,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Við önnumst alla þætti  undir-
búnings og framkvæmd útfarar 
ásamt vinnu við dánarbússkiptin. 
Við þjónum með virðingu og  
umhyggju að leiðarljósi  
og af faglegum metnaði.     

1947 Togarinn Dhoon strandar við Látrabjarg og 
björgunaraðgerðir heimamanna hefjast.

1948 Sex manns farast er snjóflóð fellur á bæinn Goð-
dal í Strandasýslu.

1963 Kenýa hlýtur sjálfstæði frá Bretlandi.

1979 Jarðskjálfti og flóðbylgja valda dauða 259 manna 
í Kólumbíu.

1987 Hótel Ísland er tekið í notkun með 90 ára afmælis-
veislu Blaðamannafélagsins.

1990 Gísli Sigurðsson læknir, sem verið hafði gísl í Kúveit 
í fjóra mánuði, kemur aftur heim.

1990 Sænska þingið samþykkir umsókn um aðild að 
Evrópusambandinu.

2015 Parísarsamkomulagið er samþykkt á loftslagsráð-
stefnu Sameinuðu þjóðanna í París.

2015 Konur fá í fyrsta sinn að kjósa í þingkosningum í 
Sádi-Arabíu.

Merkisatburðir
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tímamót

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5000.



Kynningarblað

lyngonia er góð viðbót við sýklalyf til meðferðar á endurteknum þvagfærasýkingum. Það fæst í helstu apótekum án lyfseðils. 
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Fyrsta jurtalyfið  
við þvagfærasýkingu
Lyfjastofnun samþykkti nýverið jurtalyfið Lyngonia frá Florealis en þetta er í 
fyrsta sinn sem jurtalyf er viðurkennt af lyfjayfirvöldum á Íslandi. ➛2

LAUGAVEGUR 89 • S: 585 0507

Stekkjastaur kom fyrstur. 
Hann laumaðist í árhúsin og 
reyndi að sjúga mjólk úr ánum. 

Jólasveinastytta
KR. 2.990.-

1 2 dagartil jóla

Áttu við 
meltingar-

vandamál að 
stríða?

Enzymedica 47x90 Digest kubbur copy.pdf   1   22/09/2017   13:09



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.is, 
s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, 
johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, 
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Elsa Steinunn Halldórsdóttir, þróunarstjóri Florealis ehf. 

Notkun: Fullorðnar og aldraðar konur: 2 töflur 2–4 sinnum á dag. Ekki nota Lyngonia ef þú ert með einhverja truflun á nýrnastarfsemi. Hvorki ætlað þunguðum konum né konum með barn á brjósti, körlum eða börnum og unglingum yngri en 18 ára. Notið ekki lengur 
en viku. Ef einkenni eru viðvarandi í meira en 4 daga eða versna við notkun Lyngonia skal hafa samband við lækni. Þetta lyf er jurtalyf sem hefð er fyrir og tilgreinda ábendingin fyrir notkun þess er eingöngu byggð á langri sögu um notkun lyfsins. Lesið vandlega 
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is

Lyfjastofnun samþykkti nýverið 
jurtalyfið Lyngonia frá Florealis 
en þetta er í fyrsta sinn sem 

jurtalyf er viðurkennt af lyfja-
yfirvöldum á Íslandi. Lyngonia er 
unnið úr sortulyngsútdrætti og fæst 
nú í helstu apótekum án lyfseðils. 

„Fjölmargar konur upplifa 
endurtekna þvagfærasýkingu með 
tilheyrandi óþægindum. Í flestum 
tilfellum hafa konurnar notað 
ýmis ráð, allt frá því að drekka 
trönuberjasafa yfir í að fá tíma hjá 
lækni og meðhöndla sýkinguna 
með sýklalyfjum. Við erum mjög 
spennt fyrir að bjóða upp á fyrsta 
jurtalyfið á Íslandi sem er til 
meðferðar á einkennum vægrar, 
endurtekinnar þvagfærasýkingar, 
svo sem brunatilfinningu við 
þvaglát eða auknum þvaglátum hjá 
konum, eftir að alvarleg veikindi 
hafa verið útilokuð af lækni,“ segir 
Elsa Steinunn Halldórsdóttir, 
doktor í lyfja- og efnafræði nátt-
úruefna og þróunarstjóri Florealis.

Fjölmargar rannsóknir hafa verið 
gerðar á virkni sortulyngs og hafa 
sambærileg lyf verið notuð við 
þvagfærasýkingum víða í Evrópu.

Sortulyng var í  
lyfjaskrám árið 1926
Náttúran leikur veigamikið hlut-
verk í sögu lyfjafræðinnar því segja 
má að upphaf lyfjafræðinnar megi 
rekja til gróðurs jarðar. Plöntur 
framleiða mikið magn af efnum sér 

Lyngonia jurtalyfið er fyrsta jurta-
lyfið á Íslandi til að hljóta viðurkenn-
ingu Lyfjastofnunar. MYND/STEFÁN

Við erum mjög 
spennt að bjóða 

upp á fyrsta jurtalyfið á 
Íslandi sem er til með-
ferðar á einkennum 
vægrar þvagfærarsýk-
ingar. 

Elsa Steinunn 
 Halldórsdóttir

til varnar þar sem 
þær geta ekki flúið 
af hólmi þegar þær 
verða fyrir árás 
örvera, sveppa og 
annarra lífvera. 
Fyrir tíð sýklalyfja 
var jurtablanda úr 
sortulyngi algeng 
meðferð við slíkum 
sýkingum, en þess 
má geta að á sortu-
lyng var fyrst minnst í lyfjaskrám 
árið 1926.

Lyngonia er fyrsta jurtalyfið sem 
samþykkt er á Íslandi en ný reglu-
gerð um slík lyf tók gildi í Evrópu 
árið 2011. Elsa telur lyfið góða 
viðbót við sýklalyf við meðferð á 
endurteknum þvagfærasýkingum.

„Jurtalyfið er staðlað með tilliti 
til virkra efna sem tryggir að neyt-
andinn fær alltaf réttan skammt 

af lyfinu sem er mjög mikilvægur 
þáttur til að tryggja verkun og 
öryggi lyfsins,“ segir Elsa.

Ört stækkandi vörulína
Florealis er íslenskt lyfjafyrir-
tæki sem sérhæfir sig í þróun og 
markaðssetningu á jurtalyfjum og 
lækningavörum sem innihalda virk 
efni úr náttúrunni. 

Vörulína Florealis fer ört stækk-

andi en auk Lyngonia fást Rosonia 
og Liljonia við óþægindum á 
kynfærasvæði, Aleria við bólum og 
óhreinindum í húð og Liljeria við 
frunsum.

 „Við höfum fengið frábærar 
viðtökur við fyrstu vörunum okkar 
sem komu á markað hér á Íslandi 
í byrjun október. Í febrúar munu 
vörur Florealis fást í sænskum apó-
tekum,“ segir Elsa að lokum.
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Mikið hefur verið fjallað um 
breytingarskeið kvenna og 
hvaða áhrif þverrandi horm

ónaframleiðsla hefur á líf þeirra og 
störf. Umræður um breyttan horm
ónabúskap hjá körlum eru að verða 
meira áberandi en áður og ekki að 
ástæðulausu. Karlmenn, rétt eins og 
konur, finna fyrir breytingum þegar 
aldurinn færist yfir og staðreyndin er 
sú að fjölmargir karlar sem komnir 
eru á miðjan aldur glíma við ein
kenni sem rekja má til minnkandi 
framleiðslu testósteróns.

Kyngeta og 
svefntruflanir
„Einkenni 
lækkandi testó
steróngilda eru 
margvísleg. 
Breytingar á 
hormónafram
leiðslu gerast þó 
ekki jafn hratt og 
í jafn miklu mæli 
og hjá konum og 
eru einkennin 
því ekki alltaf 
jafn augljós. En 

eftir því sem árin líða og aldurinn 
færist yfir breytist líka samsetning 
líkamans. Hlutur fitu eykst gjarnan 
á kostnað vöðvamassa, það dregur 
úr beinþéttni, kynvirkni minnkar, 
fleiri eiga í erfiðleikum með kyn
getu. Kvíði, vægt þunglyndi og 
svefntruflanir verður einnig algeng
ara,“ segir Hrönn Hjálmarsdóttir, 
heilsumarkþjálfi hjá Artasan.

Meiri kynlöngun, minni kvíði
Þegar karlar komast á miðjan aldur fer magn testósteróns minnkandi hjá mörgum. Líkamleg  
einkenni geta verið margvísleg og hefur Macalibrium Revolution reynst mörgum afar vel.

Flestir karlmenn finna fyrir einhverjum einkennum testósterónskorts einhvern tíma á lífsleiðinni.

Hrönn Hjálmars-
dóttir, heilsu-
markþjálfi hjá 
Artasan. 

Fæst í apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum verslana.

Krill Oil 
- öflugustu Omega 3 fitusýrurnar 

 

 

Kristófer Fannar Stefánsson

„Eftir að ég fór að taka Krill olíuna finn ég 
mjög mikinn mun á mér og þá sérstaklega 
húðinni“

Krill olía er omega 3 í sinni hreinustu og öflugustu mynd, sótt í Suðurskautshafið 
sem er  hreinasta hafsvæði veraldar. Líkaminn á mjög auðvelt með að nýta sér 
fitukeðjurnar í krillinu og ekkert eftirbragð er eftir inntöku. 

Krill_Oil_5x10_20170825 copy.pdf   1   28/08/2017   09:58

Einkenni testósterónskorts
Flestir karlmenn finna fyrir ein
hverjum einkennum testósterón
skorts einhvern tíma á lífsleiðinni 
og hjá mörgum geta þau veruleg 
áhrif á daglegt líf. Þessi einkenni 
geta verið:

l  Skapstyggð
l  Svefntruflanir
l  Þreyta og þróttleysi
l  Einbeitingarörðugleikar
l  Minni vöðvastyrkur
l  Hitakóf
l  Aukin líkamsfita
l  Minni kynlöngun og erfiðleikar 

við stinningu
l  Beinmassi minnkar (beinþynn-

ing)
l  Lið- eða vöðvaverkir
l  Þunglyndi

Þessi einkenni benda til þess að 
eitthvað verður að gera í mál

unum. Menn geta leitað til læknis 
og jafnvel beðið um mælingu á 
testó sterónmagni til að vita hvort 
orsökin liggi þar og ákveðið svo í 
framhaldinu hvað sé best að gera.

Jafnvægi á  
hormónabúskapinn
Eitt af því sem hefur reynst karl
mönnum afar vel gegn minnkandi 
testósterónframleiðslu er inntaka 
á Revolution Macalibrium en 
það inniheldur MacaOG™ sem 
er einkaleyfisvarin blanda ólíkra 
arfgerða macajurtarinnar og er 
sérstaklega ætlað karlmönnum. 
Maca er adaptógen (efni sem 
styrkir mótstöðuafl líkamans gegn 
streitu og utanaðkomandi áreiti) 
sem fyrirfinnst í náttúrunni og 
er m.a. þekkt fyrir að auka eigið 
viðnám líkamans gegn hvers kyns 
streituvöldum.

Revolution Macalibrium 
hefur góð áhrif á:

l  Orku og úthald
l  Beinþéttni
l  Kynferðislega virkni
l  Frjósemi og almennt heilbrigði

Maca er afar virk rót og því er ráð
lagt að byrja á því að taka 1 hylki á 
dag og bæta við öðru hylki eftir 12 
vikur. Eftir 34 mánuði má minnka 
skammtinn aftur niður í 1 hylki en 
það gæti nægt til að viðhalda jafn
vægi.

Revolution Macalibrium er 
með lífræna vottun í USA, Evrópu 
og Japan, er ekki erfðabreytt (non 
GMO) er með Fair Trade vottun eða 
sanngirnisvottun, er glúteinfrítt 
og hentugt fyrir grænmetisætur og 
vegan. Virkni Femmenessence hefur 
verið staðfest í rannsóknum og birt í 
virtum lækna og vísindatímaritum.
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En það er mjög 
auðvelt fyrir fólk 

að nýta sér þessa aðferða-
fræði persónulega. 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Ég hef alltaf haft áhuga á mann-
rækt í sinni víðustu mynd – 
það að efla gleðina í lífi sínu, 

leggja rækt við styrkleika sína og 
hæfileika, efla sjálfsvitund sína og 
eigið innsæi,“ segir Áslaug Björt 
Guðmundsdóttir, en hún gefur út 
dagbókina Árið mitt, annað árið í 
röð, sem inniheldur leiðbeiningar 
og ráð til sjálfsræktar og persónu-
legar stefnumótunar, eins og hún 
lýsir því.

„Ég sest sjálf alltaf niður um 
hver áramót og geri „persónulega 
stefnumótun“ fyrir árið. Hvaða 
svið eru það til dæmis í lífi mínu 
sem mig langar til að leggja áherslu 
á? Það getur verið misjafnt eftir 
því hvar ég er stödd á æviskeiðinu 
eða í lífinu. Stundum er það 
fjölskyldan, stundum eru það fjár-
málin, stundum snúast markmiðin 
um hvaða drauma ég ætla að láta 
rætast, hverju ætla ég loksins að 
láta verða af? Ég sé þetta fyrir mér 
eins og köku og þá eru það mis-
munandi sneiðar sem ég einblíni 
á í hvert skipti. Svo datt mér í hug 
að búa til bók og þá var upplagt að 
hafa sneiðarnar tólf, jafnmargar 
mánuðum ársins,“ útskýrir Áslaug.

Einblínir á innri styrkleika    
Áslaug Björt Guðmundsdóttir hefur gefið út dagbók sem inniheldur ráð til sjálfsræktar og innri 
vellíðunar. Hún segir mikilvægt að byggja sig upp frekar en setja sér of ströng markmið.

„Ég sest sjálf alltaf niður um hver áramót og geri „persónulega stefnumótun“ fyrir árið,“ segir Áslaug Björt Guðmunds-
dóttir en hún gefur út dagbók með ráðleggingum til sjálfsstyrkingar.  mynd/StEfÁn

„Ég set sneiðarnar upp eins og 
hamingjuhjól með tólf hamingju-
lyklum sem ég hef ákveðið hverjir 
eru. Lesandinn fær ákveðnar 
spurningar, hugleiðingar eða 
verkefni, sem hjálpa til við að 
móta það hvernig fólk ætlar sér 
að vinna með efni hvers mánaðar. 
Fólk getur einnig nýtt sér einungis 
aðferðafræðina og sett inn eitthvað 
annað.“

Áslaug er rekstrarfræðingur, 
með MA í mannauðsstjórnun og 
BA í ritlist. Hún gaf út smásagna-
safnið Himnaljós árið 2015, Árið 
mitt 2017 kom út í fyrra og á þessu 
ári komu út bækurnar Your Inner 
Iceland og Árið mitt 2018. Hún 
segir auðveldlega mega heimfæra 
hugtök í mannauðsstjórnun yfir á 
persónuleg markmið og áramóta-
heit.

„Þetta er ekki svo ólíkt. Fyrirtæki 
þekkja hugtök eins og „hlutverk“ 
og „stefna“ og nota ýmsar aðferðir 
til að vinna að ákveðinni sýn og 
að því að allir innan fyrirtækisins 
séu að stefna í sömu átt. En það er 
mjög auðvelt fyrir fólk að nýta sér 
þessa aðferðafræði persónulega,“ 
segir Áslaug og er þegar farin að 
huga að næstu bók.

„Reyndar hef ég velt því fyrir 
mér að efnið þurfi ekki endilega 
að vera í dagbókarformi, það er 
aldrei að vita hvað getur orðið. 
Mig langar til að gefa út bók sem 
ekki er tímatengd. En líklega yrði 
dagbókin alltaf með líka. Áramótin 
eru tíminn sem fólk vill fara yfir 
hlutina og koma skikki á líf sitt. En 
það sem ég legg áherslu á í þessari 
bók er gleði og jákvæðni og að 
einstaklingurinn blómstri og efli 
styrkleika sína. Skilaboðin eru alls 
ekki í formi þess að setja sér ógur-
lega ströng markmið og hamast á 
sér með svipuna. Ég er ekkert fyrir 
það sjálf og ákvað strax að bókin 
yrði ekki þannig,“ segir Áslaug. „Ég 
vil miklu frekar hvetja fólk til þess 
að líta inn á við og finna hvað það 
er sem gefur því vellíðan og gera 
bara meira af því. Þá er maður á 
réttri leið.“

„Reyndar hef ég velt 
því fyrir mér að efnið 
þurfi ekki endilega 
að vera í dagbókar-
formi, það er aldrei 
að vita hvað getur 
orðið. mig langar 
til að gefa út 
bók sem ekki er 
tímatengd.“

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Í kvöld kl. 20:00
Kyrrðarstund í Laugarneskirkju við Kirkjuteig

Sigurður Skúlason – hugleiðing á aðventu
Birgitta Sveinbjörnsdóttir – Jóga Nidra slökun

Baldvin Snær Hlynsson – píanóleikur
Piparkökur og te frá Heilsustofnun

Allir velkomnir

Losaðu þig við uppþembu og meltingartruflanir 
eftir þunga máltíð með Gellexier. Birch er svo aftur 
vatnslosandi birkisafi sem flýtir fyrir því að bjúgur 
minnki eða hverfi eftir saltan mat. 

Komdu í Ly�u og fáðu þessar vörur 
á 20% afslætti til áramóta.

ly�a.is

Stilltu magann 
á aðventunni

20%
afsláttur

 4 KynnInGARBLAÐ fÓLK  1 2 .  d E S E m B E R  2 0 1 7  Þ R I ÐJ U DAG U R



 Þ R I ÐJ U DAG U R   1 2 .  d e s e m b e r  2 0 1 7 Kynningar: Forlagið, Penninn Eymundsson, Sæmundur 
útgáfa, Drápa útgáfa, Óðinsauga, Veröld

Bryndís Loftsdóttir segir að hin rótgróna hefð að gefa bók í jólagjöf styrki bókina og þar með íslenskuna. MYND/ANtoN

Bókin er í þjóðarsálinni
bókin er jólagjöf Íslendinga og hefur verið það lengi. Fyrir einhverjum árum var óttast að hún ætti 
undir högg að sækja í raftækjavæddum heimi en síðustu ár hefur bókin snúið vörn í sókn enda 
er vonandi að neysla á afþreyingu gegnum snjalltæki hafi nú náð hámarki. bryndís Loftsdóttir hjá 
Félagi  íslenskra bókaútgefenda veltir fyrir sér jólabókaflóðinu. ➛2

Bókajól
Kynningarblað
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Bryndís telur að yfirtaka snjalltækja á tíma fólks hafi toppað sig og senn muni bókin og snjalltækin þrífast hlið við hlið. 

Íslenskar skáldsögur og ævisögur 
voru lengi framan af mest seldu 
bækurnar en ævisögurnar hafa 

alltaf gengið í bylgjum og kannski 
ekkert langt síðan þær fóru niður 
bæði í útgefnum titlum og sölu. 
Nú eru margar ævisögur að koma 
út og mér sýnist salan fara ágæt-
lega af stað og dreifast vel á milli 
titla,“ segir Bryndís sem starfaði 
við bóksölu í mörg ár áður en 
hún réð sig til bókaútgefenda. „Í 
fyrra sáum við að það voru þrjár 
ævisögur sem stóðu upp úr, Vigdís 
Gríms með bókina um Draumu, 
Steinunn Sigurðardóttir sagði frá 
Heiðu fjalldalabónda og svo var 
Tvísaga Ásdísar Höllu Bragadóttur. 
Allt sögur kvenna og skrifaðar af 
konum sem var skemmtilegt. En 
nú eru það til dæmis ævisögur 
Mikaels Torfasonar, Jóhönnu 
Sigurðardóttur, Helga Tómassonar, 
Alla Rúts og Önnu Kristjánsdóttur 
sem vekja athygli og svo bækur 
eins og bókin hans Jóns Gnarr um 
hana Jógu.“

Snjalltækjavæðingin hefur 
einkum valdið áhyggjum af lestri 
barna. „Það hefur verið mikil vakn-
ing í þjóðfélaginu út frá lestrar-
könnunum og fólk er almennt 
að gera sér grein fyrir því að það 
þarf að halda bókum að börnum 
í allri þessari samkeppni um tíma 
okkar og barnanna,“ segir Bryndís 
og bætir við: „Ef ég ætti að greina 

eitthvað í söluþróun á þessu ári frá 
því í fyrra er það að bæði glæpa-
sögur og barnabækur fara mjög vel 
af stað. Það eru að koma út mjög 
flottar bæði þýddar og íslenskar 
barnabækur í miklu magni, eitt-
hvað á bilinu 250 til 300 titlar af 
barna og unglingabókum sem ber 
vott um töluverða grósku.“

Hún segir margar hnausþykkar 
og vandaðar fræðibækur hafa 
verið áberandi undanfarin ár og 
þá sé ljóðið á góðri siglingu en 
margir hafa haft áhyggjur af stöðu 
þess. „Við sjáum tvær ljóðabækur 
tilnefndar til Íslensku bókmennta-
verðlaunanna og ný kynslóð 
höfunda er að brjóta fyrstu-

bókarmúrinn. Það er kannski ekki 
verið að selja ljóðabækur fyrir háar 
fjárhæðir alla jafna en við erum 
samt að sjá meiri sölu en áður og 
mikið lagt í hönnun þannig að 
margar ljóðabækur nálgast að 
vera myndlistarverk, mjög fallegir 
gripir.“ Hún bendir á að mögulega 
megi rekja þessa grósku til kennslu 

í ritlist í Háskóla Íslands sem sé 
að skila nýjum höfundum út á 
markaðinn. „Í fyrsta skipti í bóka-
tíðindum eru fimm ljóðarafbækur 
sem er skemmtilegt.“

Aðspurð um framtíð bókar-
innar segist hún ekki hafa teljandi 
áhyggjur. „Við þurfum kannski 
að vera meira afgerandi í því að 
taka stjórn á eigin lífi af raftækj-
unum. Taka okkur bók í hönd öðru 
hvoru. Bóklestur er bæði slakandi 
og gríðarlega mikilvægur fyrir 
tungumálið okkar sem við verðum 
að hlúa að og það gerum við með 
því að lesa bækur sem býður upp 
á lengri og þolinmóðari lestur en 
fyrirfinnst á samfélagsmiðlunum. 
En mér finnst að samfélagsmiðl-
arnir séu búnir að toppa sig. Þeir 
verða auðvitað alltaf samhliða en 
ekki með yfirhöndina endilega.“

Hún bendir enn fremur á að hin 
fallega íslenska hefð að gefa bók í 
jólagjöf styrki bókina mjög og geri 
það að verkum að bókin verður 
sterk í allri umræðu í kringum 
jólin og fyrstu mánuðina á nýju ári. 
„Bókin er í þjóðarsálinni og það er 
stærsta akkerið.“

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Gísli Pálsson er prófessor í mannfræði við Háskóla Íslands. MYND/EYÞÓR

Við lifum á mannöldinni; því 
skeiði mannsins sem hann 
stígur nú og er að granda 

jörðinni ef hann nær ekki að spyrna 
við fótum innan fáeinna ára,“ segir 
Gísli Pálsson, prófessor í mannfræði 
við Háskóla Íslands. „Mannöld er 
hugtak sem jarðvísindamenn settu 
fram um árþúsundamótin 2000 og 
flestir telja hana hafa byrjað um 
miðja síðustu öld með vaxandi 
geislun, mengun og orkunotkun.“

Gísli var að senda frá sér bókina 
„Fjallið sem yppti öxlum: maður og 
náttúra“.

„Fjallið sem yppti öxlum er 
Helgafell á Heimaey í Vestmanna-
eyjum. Í hlíðum fjallsins var 
Axlarsteinn, þar sem börn léku 
sér forðum, og er talið að gosið í 
Heimaey hafi hafist 1973. Það er til-
hneiging að tala um höfuð og axlir á 
eldfjöllum og kannski má líta svo á 
að þau yppi öxlum þegar þau gjósa,“ 
útskýrir Gísli um titil bókarinnar.

Bókin er í aðra röndina sjálfsævi-
söguleg, en um leið er hún ákall til 
almennings um að sinna jörðinni 
og aðkallandi vanda hennar.

„Ég fann hjá mér þörf til að leita 
á slóðir bernskunnar, huga að 
rótunum og landinu sem ól mig. 
Það tengist rannsóknum mínum á 
þýðingu jarðarinnar fyrir mannlíf, 
og gagnrýni á aðskilnað mannlífs 
og jarðar. Manneskjan er í stöðugu 
jarðsambandi en hefur þó misst 
sjónar á því. Við hrökkvum við 
þegar jörð skelfur eða gýs, en í raun 
og sann snertir jörðin okkur alltaf 
og á það höfum við sérstaklega 
verið minnt á síðustu árum og ára-
tugum, eða á þessari mannöld þegar 
maðurinn er jafnt og þétt að setja 
varanlegt mark sitt á plánetuna,“ 
segir Gísli.

Hann er fæddur og uppalinn í 
Vestmannaeyjum.

„Bókin er um mig í grennd við 
eldfjöll. Ég nota þann örheim sem 
ég ólst upp í, og þann örheim sem 
Heimaeyjargosið átti sér stað í, sem 
tæki til að ræða svipuð vandamál 
á miklu stærri skala; eða vandamál 
heimsins. Í Eyjagosinu bjargaðist 
5.000 manna samfélag á land á einni 
nóttu, og má segja að mannkynið sé 
nú í svipuðum sporum en sjái ekki 
til lands. Það gæti þó komið sér til 
Þorlákshafnar ef það hygði strax að 
vandanum og sínu nærumhverfi,“ 
segir Gísli.

Hann segir gluggann vera að 
lokast, sé horft raunsæisaugum á 
umhverfisvanda mannkyns.

„Allt bendir til þess að sjávaryfir-
borð hækki um þrjá metra á þessari 
öld og heilu borgirnar, eins og 
Miami og Sjanghæ, fari að stórum 
hluta undir sjó. Þá eykst mengun 
koltvísýrings í andrúmslofti hratt 
og bráðnun jökla, en þótt útlitið sé 
svart er enn möguleiki að spyrna við 
fótum og minnka vandann.“

Jörðin er í mönnunum
Fjallið sem yppti öxlum er hvalreki 
fyrir þá sem hafa áhuga á sjálfsævi-
sögulegum stefjum og eru áhuga-
menn um náttúruvernd og tengsl 
manns og umhverfis.

„Mönnunum hættir til að líta 
á jörðina sem leiksvið þar sem 
mennirnir standa ofan á sviðinu 
og gera það sem þeim sýnist á 
meðan þeir lifa sínu lífi, tiltölulega 
óháðir sviðinu sjálfu. Lengst af hefur 
fræðaheimurinn verið algjörlega 
tvískiptur, þar sem jarðvísinda-
menn hafa fjallað um leiksviðið en 
hug- og mannvísindi um leikinn á 
sviðinu,“ útskýrir Gísli, en bætir við 
að tvískiptingin gangi ekki.

„Því jörðin er í okkur mönn-
unum. Við erum að hluta til gerð úr 
steinefnum og erum í jörðinni, en 
þessi brjálaði umhverfisvandi sem 
við stöndum frammi fyrir nú, þar 
sem við erum að breyta plánetunni 
varanlega og jafnvel óafturkræft, 
minnir okkur á að við erum bundin 

jörðinni og eigum skyldum að 
gegna gagnvart henni.“

Spurður hvað maðurinn geti gert 
upp á eigin spýtur til að faðma og 
líkna jörðinni, svarar Gísli:

„Fyrsta skrefið er að horfa sér nær; 
hugleiða hvað sé að gerast hjá okkur 
sjálfum og hvað við getum gert til að 
bæta umgengni okkar á jörðinni. Að 
sporna við plastnotkun hefur mikil 
áhrif, að nota almenningssamgöng-
ur og vistvæna orku sem dregur úr 
koltvísýringi,“ segir Gísli sem hefur 
haft ríkan áhuga á náttúruvernd 
og jarðvísindum frá því hann hóf 
mannfræðinám um 1970.

„Á mannöld hefur umhverfið 
orðið viðameiri þáttur innan mann-
fræðinnar. Við þurfum enda að vita 
hvernig menn hugsa og bregðast 
við. Ekki er lengur nóg að horfa á 
kúrfur um aukinn koltvísýring í 
andrúmslofti og kortleggja áhrif 
bráðnunar jökla á hækkun yfir-
borðs sjávar; við þurfum að horfa 
á hvernig fólk bregst við þessum 
breytingum og hvaða hömlur þar 
eru í samfélagi og menningu sem 
valda því að mannkyninu gengur 
verr en skyldi að glíma við þetta.“

Gamla húsið í ljósum logum
Gísli flutti frá Vestmannaeyjum 
fjórum árum fyrir gos. Í drama-
tískum kafla í bókinni segir hann 
frá því þegar hann heyrði fyrst af 
gosinu, þá staddur í framhaldsnámi 
í Manchester á Englandi.

„Ég hafði í fyrstu enga trú á að 
gysi í Eyjum en fékk það svo stað-
fest síðar um daginn. Það var áfall 
þótt mín nánasta fjölskylda væri 
flutt upp á land og ég reyndi að 
hringja heim sem var ekki auðvelt 
enda allar línur uppteknar,“ segir 
Gísli sem fór til Vestmannaeyja í 
ágúst 1973, tveimur mánuðum eftir 
goslok.

„Þá gekk ég um mínar heimaslóð-
ir og komst að raun um að húsið þar 
sem ég fæddist og ólst upp var farið 
undir hraun. Það snart mig mjög 
og sérstaklega síðar meir þegar ég 
fékk ljósmyndir af þeim atburði 
þegar húsið féll. Þá dúkkaði mynd 
af húsinu í ljósum logum upp á 
Facebook og kom á daginn að æsku-
vinur minn hafði tekið myndina 
fyrir hreina tilviljun á þessu augna-
bliki og náði nokkrum æpandi 
litmyndum til viðbótar. Ég nota þær 
í bókinni. Myndirnar kveiktu í mér 
og fjölskyldunni, og má segja að þær 
hafi ýtt hlassinu af stað.“

Að bókin sé skrifuð með sjálfs-
ævisögulegu stefi segir Gísli ekki 
eingöngu vera nostalgíu höfundar.

„Í dag er vaxandi viðurkenning á 
því að sá sem heldur utan um penn-
ann þurfi að staðsetja sig í sögunni 
til að gefa lesendum kost á að meta 
það sem skrifað er. Rétt eins og 
í hagsmunaskrám í pólitík þarf 
höfundur að vera heiðarlegur um 
uppruna sinn og hvar hann stendur 
svo að lesandinn geti vegið og metið 
hlutina og gert sér grein fyrir hlut-
drægni. Þetta er líka umdeilt. Sumir 
veigra sér við að opinbera eigið líf 
og ímynda sér að þeir geti horft á 
hlutina úr fjarlægð, en það er gamal-
dags viðhorf. Við höfundar erum 
bundnir af stað og stund, rétt eins 
og allir aðrir.“

Lesendur kynnast því persónu 
Gísla við lesturinn.

„Ég hafði gaman af því að stað-
setja mig á staðnum um leið og ég 
velti fyrir mér jörðinni og nátt-
úruvá. Ég gekk til dæmis á Heklu 
til að finna hraun sem er næst mér 
í aldri, úr gosinu 1947, og segi frá 
reynslunni í Vestmannaeyjum og 
göngu minni á Drangajökul. Allt 
lífgar það upp á pælinguna og setur 
hlutina í skemmtilegt samhengi.“

Maðurinn að granda jörðinni
Í bókinni Fjallið sem yppti öxlum fer Gísli Pálsson prófessor með lesendur í persónulegt ferðalag í 
nábýli við eldfjöll og mannlegt drama andspænis náttúruvá og ógnum sem steðja að lífríki jarðar.

Framhald af forsíðu ➛ Við þurfum 
kannski að vera 

meira afgerandi í því að 
taka stjórn á eigin lífi af 
raftækjunum.  
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Glaðningur fyrir bókelska þjóð
Íslendingar eru heimsfræg bókaþjóð. Þeir eiga sér draum um jólabók undir jólatrénu. Bók til að 
kúra með í jólaljósum og jólafriði, með konfekt og mandarínur í ævintýrum, fróðleik og rómantík.

Smartís, eftir Gerði 
Kristnýju. Launfyndin 
og meitluð saga fyrir 
þá sem vilja rifja upp 
stemninguna á níunda 
áratugnum.

Litbrigði 
húsanna, 
eftir Guðjón 
Friðriksson.  
Fyrir áhuga-
fólk um sögu 
húsanna í 
bænum og 
endurgerð 
bygginga. 
Falleg og 
eiguleg bók.Gulbrandur Snati, eftir 

Brynhildi Þórarinsdótt-
ur. Fyrir þá sem vilja 
hressa og skemmti-
lega barnabók um 
ævintýralegar verur og 
nammisjúka njósnara.

Geimverur – leitin 
að lífi í geimnum, 
eftir Sævar Helga 
Bragason. Bók 
fyrir fjölskylduna 
alla. Það er gott 
að setjast niður 
saman og ræða 
um heima og 
geima. Pottur, panna og Nanna eftir 

Nönnu Rögnvaldardóttur. Fyrir alla 
matgæðinga.

Elín, ýmis-
legt, eftir 
Kristínu 
Eiríks-
dóttur. 
Fyrir bók-
mennta-
fólkið sem 
vill listilega 
ofnar og 
dularfullar 
skáldsögur 
sem sitja 
í lesand-
anum.

Vertu ósýnilegur, eftir 
Kristínu Helgu Gunnars-
dóttur. Flóttasaga ungl-
ingsstráksins Ishmaels, 
sem flýr stríðshrjáð 
heimaland sitt í Sýrlandi 
og endar á Íslandi, lætur 
engan ósnortinn.

Hönnunarbókin. Bók fyrir alla fagur-
kera. Farið er yfir sögu hönnunar í 
máli og myndum.

Fjallið sem 
yppti öxlum, 
eftir Gísla 
Pálsson. 
Handa þeim 
sem vilja 
ekki skáld-
sögur en 
hafa áhuga 
á umhverfis-
málum og 
íslenskri 
náttúru.

Brotamynd, 
eftir Ármann 
Jakobsson. 
Gæðaskáld-
saga úr sam-
tímanum.

Íslenska þjóðin flutt á  
yfirgefinn flugvöll í Berlín

Meinfyndin skáldsaga  
eftir Þórarin Leifsson
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„Þórarinn er skemmtilega kaldhæðinn og 
hugmyndin að baki sögunni mjög góð.“
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Þeir dagar eru 
liðnir að bóka-

söfnin geti verið ryk-
fallnar bókageymslur, 
söfnin þurfa að vera 
spriklandi af lífi.
Gréta Björg Ólafsdóttir

Ég keypti Ekki 
gleyma mér í 

Eymundsson að morgni 
dags, byrjaði að lesa í 
hádeginu, ýtti öllum dæg-
urverkum til hliðar og las 
fram undir kvöldmat. Gat 
ekki hætt fyrr en bókin var 
lesin til enda.
Pólitík? Já! Mannkynssaga? 
Já! Ástarsaga? Já, heldur 
betur! Erótík? Já í bland! 
Spennusaga? Já!
Ég les mikið en langt er 
síðan ég hef sogast svona 
í huganum inn í atburða-
rás með bók í hönd. Saga 
Kristínar Jóhannsdóttur er 
íslensk og alþjóðleg í senn. 
Þökk sé henni fyrir að vera 
svona hugrökk, opinská, 
einlæg og sönn. Þetta er 
bók sem á margfalt erindi á 
alþjóðlegan markað.
Þú leggur ekki bókina frá 
þér fyrr en þú hefur lesið til 
enda …
Atli Rúnar Halldórsson

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

„Lesskilningur er gríðarlega mikilvægur til þess að maður geti tekið fullan þátt í samfélaginu,“ segir Gréta Björg Ólafs-
dóttir, deildarstjóri barnastarfs á Bókasafni Kópavogs. MYND/EYÞÓR

Undanfarinn áratug hefur Gréta 
Björg Ólafsdóttir, deildar-
stjóri barnastarfs á Bókasafni 

Kópavogs, sinnt yngstu kynslóðum 
lestrahesta í Kópavogi og Garðabæ. 
Hún segir stöðu barnabóka fyrir 
yngsta skólastigið að mörgu leyti 
góða en þó vanti upp á útgáfu fyrir 
miðstigið og unglingana. Bókum sé 
hins vegar haldið miklu markvissar 
að börnum núna heldur en áður, 
enda séu bæði heimili og skólar 
meðvituð um mikilvægi lestrar-
hvatningar, nú þegar mjög margt 
annað keppir um athyglina. „Það 
er ekki bara tæknin sem er frek til 
fjörsins, heldur er skóladagurinn 
líka langur og margir í tímafreku 
tómstundastarfi því til viðbótar. 
Það þarf því að hjálpa börnunum að 
verja frítíma sínum á uppbyggilegan 
hátt. Þeim finnst alveg jafnauðvelt og 
okkur að brotlenda fyrir framan skjá 
eftir langan dag. En oft þarf ekkert 
meira en að vera gott fordæmi, ef 
börn sjá foreldra sína og fyrirmyndir 
lesa þá skynja þau bókina sem raun-
verulegan valkost.“

Lesskilningur mikilvægur
Einnig hefur orðið mikil breyting á 
því hvað ungir lestrarhestar hafa nú 
gott aðgengi að nýjum bókum við 
þeirra hæfi að sögn Grétu Bjargar. 
„Það hefur orðið vakning hvað 

varðar útgáfu skemmtilegra bóka 
með góðu letri og línubili sem hjálpa 
krökkum að öðlast sjálfstraust 
við lesturinn. Bókaseríur eru líka 
áberandi þessi árin, eftir svolítið hlé. 
Seríurnar eru mjög lestrarhvetjandi 
og halda fólki við efnið, þó það geti 
komið lesendum í opna skjöldu 
þegar söguhetja sem var sjö ára við 
upphaf seríu er allt í einu farin að 
raka sig og hugsa um ástina.“

Einnig segir hún skemmtilegt 
hvað fræðibækur fyrir börn gefast 
vel um þessar mundir, sérstaklega 
þar sem umbrot og texti vinna 
vel saman. Slíkar bækur séu bæði 
aðlaðandi og fróðlegar. „Annað 
sem ég finn að hefur breyst er að 
höfundurinn er orðinn miðlægari 
persóna en hann var áður. Krakk-
arnir þekkja höfundana úr skóla-
heimsóknum og sækjast eftir því að 

lesa bækur tiltekinna skálda.“
Minnkandi lestur unglinga og 

um leið minna framboð bóka fyrir 
þann aldurshóp er áhyggjuefni að 
mati hennar. „Við finnum það glöggt 
hérna á safninu að krakkar draga 
mjög úr lestri með aldrinum. Heim-
sóknunum fækkar smám saman 
frá því þau eru svona tíu ára og svo 
hættum við smám saman að sjá þau. 
Þetta helst auðvitað að einhverju 

leyti í hendur við það að það koma 
fáar bækur út fyrir þennan aldurs-
hóp og þetta er áhyggjuefni. Les-
skilningur er gríðarlega mikilvægur 
til þess að maður geti tekið fullan 
þátt í samfélaginu og almennilegan 
lesskilning öðlast maður ekki nema 
með lestri lengri texta.“

Söfn hafa breyst
Bókasöfn er mjög mikilvæg hverju 
samfélagi að sögn Grétu Bjargar. 
Söfnin þurfa að vera notalegur 
staður til að heimsækja, nokkurs-
konar heimili að heiman, þar sem 
er boðið upp á fjölbreytta viðburði, 
aðstöðu til sköpunar og miðlunar og 
griðastað í annríki hversdagsleikans. 
„Við á söfnunum þurfum líka að vera 
síkvik og tilbúin til þess að bjóða 
stöðugt upp á nýjungar. Þeir dagar 
eru liðnir að bókasöfnin geti verið 
rykfallnar bókageymslur, söfnin 
þurfa að vera spriklandi af lífi. En ég 
hef trú bæði á lesendum og barna-
bókum. Ef börnin fá bæði góðar 
bækur og góðan tíma, þá smellur 
þetta allt saman á endanum.“

Mikilvæg hverju samfélagi
Staða barnabóka fyrir yngsta skólastigið er að mörgu leyti góð hér á landi en þó vantar upp á 
útgáfu  fyrir miðstigið og unglingana að sögn Grétu Bjargar Ólafsdóttur, deildarstjóra barnastarfs  
á Bókasafni Kópavogs. Hún segir bókasöfn vera mjög mikilvæg hverju samfélagi.

Kristín Jóhannsdóttir starfar sem 
safnstjóri í Eldheimum í Vestmanna-
eyjum. 

Kristín Jóhannsdóttir er for-
stöðumaður Eldheima í 
Vestmannaeyjum. Hún var 

um langt árabil fréttaritari Ríkisút-
varpsins í Berlín. Árið 1987 bjó 
hún í Austur- Þýskalandi í nokkra 
mánuði og kynntist manni sem 
hún lýsir svo á bókarkápu: „Hann 
hafði verið maðurinn í lífi mínu, 
með honum átti ég fallegustu og 
æðisgengnustu daga og nætur 
ævinnar á dögum undirliggjandi 
ótta og einræðisstjórnar Þýska 
alþýðulýðveldisins. Af hverju hvarf 
hann fyrirvaralaust úr lífi mínu?“

Eins og sést á þessum texta er 
þetta afar persónuleg bók. „Hvatinn 
að skrifunum var, eins og segir á 
kápunni, að mig langaði að vita 
hvað varð um strák, kærasta sem 
ég átti þegar ég var ung í námi í 
Austur-Þýskalandi áður en múrinn 
fellur,“ segir Kristín. „Bókin hefst 
ekki í símaskránni eða hagstofunni, 
mig langaði einfaldlega til að vita: 
var hann Stasi-maður eða ekki? 
Leipzig er er mikil uppáhaldsborg 
hjá mér og smám saman fór mig 
að langa til að púsla saman þessari 
sögu, bæði af okkur og einnig 
hvernig var að búa í Leipzig áður 
en múrinn féll. Titillinn á bókinni 
er Ekki gleyma mér, ég á ekki þá 
setningu en hún fellur vissulega ein-
hvers staðar um miðja bók á mjög 
dramatísku augnabliki.“

Kristín segir að reynsla sín sem 
blaðamaður og fréttaritari hafi 
vissulega hjálpað sér við skrifin. 
„En þegar ég var fréttaritari varð 
allt að vera svo hnitmiðað og þess 

vegna var svo gaman að fá að kafa 
niður í efnið í þessum skrifum. Ég 
ætlaði kannski ekkert endilega að 
verða rithöfundur en ég á þessa 
áhugaverðu fortíð og svo fléttast 
saman við hana sýn mín á Austur- 
Þýskaland, heilmikill fróðleikur 
um hvernig þessi veröld kom okkur 
Vesturlandabúum fyrir sjónir, 
hvernig daglegt líf var og hvernig 
fólki ég kynntist. Oft fannst mér að 
ég væri að leika í bíómynd, þetta 
gæti ekki verið veruleikinn.“

Kristín hélt dagbók þegar hún 
var í Austur-Þýskalandi og það 
hjálpaði heilmikið til. „Það eru svo 

margir að skrifa ævisögur og ég 
skil ekki hvernig fólk getur skrifað 
ævisögur og munað allt sem gerðist 
marga áratugi aftur í tímann án 
þess að skrifa dagbók. Þegar ég fór 
að lesa dagbókina aftur eftir að 
hafa ekki snert á henni í tuttugu og 
fimm ár voru það smáatriðalýsing-
arnar, allir þessir litlu hlutir sem 
gera mér kleift að draga upp þessa 
mynd, það er ekki möguleiki að ég 
hefði munað öll þessi 
litlu smáatriði ef ég hefði 
ekki haft dagbókina.“

Kristín segir það með-
vitaða ákvörðun að hafa 
ekki myndir í bókinni. 
„Bæði á ég ekki mikið 
af myndum frá þessum 
tíma en það kemur líka 
fram í byrjun bókar 
að ég þarf á sumum 
stöðum að færa í 
stílinn, breyta nöfnum 
og aðstæðum og þess 
háttar af því maður 
gengur gríðarlega 
nærri fólki sem maður 
þekkir og þekkti. Og 
þess vegna eru heldur 
engar myndir. Á for-
síðunni er reyndar 
gömul mynd af 
mér sem var tekin 
á ljósmyndastofu 
í Leipzig á þessum 
árum og það var 
meira útgefandinn 
sem vildi setja hana 
á forsíðuna en ég. En 
núna finnst mér það skemmtilegt 

því það er einmitt þessi stelpa sem 
var í Leipzig, þetta er ekki virðulegi 
safnstjórinn í Vestmannaeyjum 
sem er að skrifa. Mér finnst líka 
að þegar maður er að gera svona 
á annað borð þýði ekkert að vera 
spéhræddur og sleppa því sem 
mótar atburði og líðan, hvort sem 
við erum að tala um erótík eða 
lýsingar á erfiðum atburðum og þá 
læt ég dagbókina tala.“

Elskhugi sem aldrei gleymdist
Kristín Jóhannsdóttir bjó í Leipzig  síðustu árin fyrir fall Berlínarmúrsins. Í bókinni  Ekki gleyma mér
 lýsir hún lífinu í Austur-Þýskalandi og leit sinni að ástmanni sem hvarf þegar múrinn féll.

Kvót þarf að vera með
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 13. desember.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

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!

GOTT Í HARÐA PAKKA!

Íslenska lopapeysan
TILBOÐSVERÐ: 5.299.-
Verð áður: 6.899.-

Kortlagning Íslands
TILBOÐSVERÐ: 6.999.-
Verð áður: 9.999.-

Hvísl hrafnanna
TILBOÐSVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 4.999.-

Skuggarnir
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Það sem dvelur í þögninni
TILBOÐSVERÐ: 4.199.-
Verð áður: 6.499.-

Elín, ýmislegt
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.499.-

Syndafallið
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Litbrigði húsanna
TILBOÐSVERÐ: 5.999.-
Verð áður: 7.999.-

Öfugsnáði
TILBOÐSVERÐ: 3.899.-
Verð áður: 5.499.-

Rúna
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Flórída
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 4.999.-

Ævintýri Lísu í Undralandi
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.199.-



 Það var alltaf 
sérstök lykt í 

prentsmiðjunni þegar 
bækurnar voru komnar 
út á gólf í stöflum. Vand-
að var til allra verka.

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Díana segir að það hafi verið ótrúlega skemmtilegt að vinna í jólabókaflóðinu í Odda. Hún saknar þeirra daga.

Díana segir að fyrstu jóla-
bækurnar hafi komið í 
prent í september. „Þá 

hófst vertíð hjá okkur. Allir voru 
tilbúnir að vinna nánast allan 
sólarhringinn til að koma jólabók-
unum á markað. Þetta voru mjög 
skemmtilegir tímar sem ég sakna 
mikið,“ segir hún. „Það var alltaf 
mikil stemming í kringum prentun 
á jólabókum og allir starfsmenn 
lögðu sig fram og unnu myrkranna 
á milli. Á þeim tíma voru nánast 
allar jólabækur prentaðar í Odda. 
Þetta var rótgróið fjölskyldufyrir-
tæki og fólki líkaði vel vinnan og 
ílengdist í starfi,“ útskýrir Díana.

Núna eru nánast allar jóla-
bækur prentaðar erlendis og Díana 
segir það vera sorglega þróun. 
Margir góðir starfsmenn hafi misst 
vinnuna í kjölfar þess að umhverf-
ið breyttist. „Allt í einu var komin 
samkeppni erlendis frá og menn 
fóru að gera aðrar arðsemiskröfur. 
Það kostaði mun minna að prenta 
í útlöndum og þar var boðinn 
greiðslufrestur sem ekki þekktist 
hér. Á árum áður var Oddi reyndar 
mjög lipur við bókaútgefendur að 
þessu leyti og gaf góðum viðskipta-
vinum frest fram yfir áramótin til 
að borga prentunina,“ segir hún.

Díana segir að það hafi oft verið 

spenningur að sjá hvaða bækur 
yrðu söluhæstar og færu í endur-
prentun. „Í desember var nóg að 
gera í endurprentunum, enda 
sýnist mér að bóksala hafi verið 
mun meiri áður fyrr en núna. 

Nemendur komu inn í desember 
þegar jólafrí í skólum hófst og það 
var oft gaman í vinnunni. Nóg 
að gera og góður andi. Það var 
alltaf sérstök lykt í prentsmiðjunni 
þegar bækurnar voru komnar út á 

gólf í stöflum. Vandað var til verka 
og Oddi var vel tækjum búinn,“ 
segir hún.

„Bækur hafa hækkað mikið 
í verði og hugsanlega er komið 
að þolmörkum hjá neytendum,“ 

segir Díana og bætir við að það sé 
sorgleg þróun að þessi vinna hafi 
farið úr landi. „Bókaútgefendur eru 
ekki saklausir af þeirri þróun. Ef 
fólk vill ekki versla heima þá leggst 
starfsemin af. Prentkostnaður er 
ekki svo stór hluti af verði hverrar 
bókar. Ég vann með ótrúlega góðu 
fólki sem elskaði bækur og lagði 
metnað sinn í starfið,“ segir Díana 
og bætir við að þegar prentun var 
lokið á jólabókum var gjarnan 
haldið upp á það í fyrirtækinu. „Ég 
man eftir einu skipti þegar ég var 
nýbyrjuð að búið var að ákveða 
partí. Við vorum hins vegar beðin 
um að færa veisluna um viku því 
það var svo mikið að gera. Allir 
sögðu já og héldu áfram að vinna. 
Þannig var starfsandinn.“

Þegar hún er spurð hvort hana 
langi í einhverjar sérstakar bækur 
í jólagjöf, svarar hún því játandi. 
„Maður les örugglega Arnald og 
Yrsu. Einnig er áhugaverð, gömul 
kortabók með Íslandskortum að 
koma út. Ég hef mikinn áhuga á 
henni,“ segir Díana.

Vont að prentun fór úr landi
Díana Sigurfinnsdóttir starfaði sem framleiðslustjóri hjá prentsmiðjunni Odda í rúm 25 ár. Hún 
man þá tíma þegar prentun á jólabókum stóð yfir allan sólarhringinn.

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  |  Opið alla virka daga 10–18  |  Um helgar 11–19   

„Fáir rithöfundar hafa jafn fágaða stílvitund  
og Gerður … Launfyndin saga sem leynir á sér  
– lesið hana helst tvisvar.“

 HE LG A BIRGI S DÓT TIR / FR É T TA BL A ÐI Ð

„... nær stemningu níunda áratugarins vel ...  
skemmtilega skrifuð.“

 INGVE LDUR GE IR S DÓT TIR / MORGUNBL A ÐI Ð

„Mjög fyndin ... Smartís ætti að höfða bæði  
til unglinga og fullorðinna.“

 M A RGR É T H . GÚS TAVS DÓT TIR / DV

KALT STRÍÐ OG HEITAR 
TILFINNINGAR

Reykjavík á 9. áratugnum

Unglingur fótar sig í tilverunni

Meitluð og áleitin skáldsaga
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Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700

Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700

Frí heimsending!

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir

6.490 kr.

Það sem dvelur í þögninni

Ásta Kristrún varpar ljósi á magnað 
lífshlaup formæðra sinna.

4.490 kr.

Ævar Þór Benediktsson

4.890 kr.

Þitt eigið ævintýri

Ný bók úr seríu sem hlotið hefur 
Bókaverðlaun barnanna og 

Bóksalaverðlaunin.

4.190 kr.

Þorvaldur Kristinsson

7.990 kr.

Helgi Tómasson

Lífshlaup Helga er ævintýri líkast. 
Saga af átökum, fórnum og 

sigrum.

6.290 kr.

Ragnar Jónasson

6.990 kr.

Mistur

„Langbesta bókin hans“ Kolbrún, 
Kiljunni. „Frábærlega vel uppbyggð 

bók“ Sigurður, Kiljunni. 

5.490 kr.

Sólveig Pálsdóttir

6.490 kr.

Refurinn

Listilega fléttuð glæpasaga úr 
samtímanum. 

5.590 kr.

Margaret Atwood 

5.890 kr.

Saga þernunnar – innbundin

Bókin sem þættirnir eru gerðir eftir. 
Bók sem allir eiga að lesa.

4.690 kr.

Yrsa Sigurðardóttir

6.990 kr.

Gatið

Bók sem þú leggur ekki frá þér. 

5.490 kr.

völdum bókum á Heimkaup.is
LESLJÓS FYLGIR

 FYLGIR

 FYLGIR

 FYLGIR

 FYLGIR

 FYLGIR

 FYLGIR
 FYLGIR



Bokmenntaleg jol!

„Þegar ég þýddi fyrstu 
bókina fann ég hvað það 
er rosalega spennandi 
og ég hef ekki gert annað 
í tíu ár,“ segir Sigurður 
Karlsson, leikari og 
þýðandi. MYND/STEFÁN

Predikararstelpan
Verðlaunabók frá Finnlandi

Predikarastelpan eftir Tapio 
Koivukari er sextánda bókin 
sem þýðandinn og leikarinn 

góðkunni Sigurður Karlsson þýðir 
úr finnsku. Hann segir það hafa 
verið afar gaman að takast á við 
þetta verk. „Höfundurinn er mikill 
sögumaður og Predikarinn fékk 
önnur af fínustu bókmenntaverð-
launum Finnlands, Runeberg-
verðlaunin. Þetta er hin merkasta 
bók,“ segir Sigurður.

„Sagan segir frá ungri stúlku sem 
liggur á sjúkrahúsi 
eftir botnlanga-
skurð þegar 
englar himins 
birtast henni. 
Í framhaldinu 
leiðir það til þess 
að hún fer að 
halda predikanir 
og boða guðs-
orð. Sagan gerist 
í Finnlandi árið 
1949 og hefur 
sannsögu-
legan grunn. Á 
þessum tíma 
var stutt frá 
stríði Finna og 
Sovétmanna 
sem lauk með 
friðarsamningum. 
Þetta var óvissutímabil og ekki 
friðvænlegt í heiminum, stór-
veldin farin að smíða atómbombur 
sem jók trú fólks á að heimurinn 
væri að farast. Þetta andrúmsloft 
kemur vel fram í sögunni,“ segir 

Sigurður sem ákvað að 
læra finnsku þegar tími 
gæfist til og bjó svo í sjö 
ár í Finnlandi. „Þegar ég 
þýddi fyrstu bókina fann 
ég hvað það er rosalega 
spennandi og ég hef ekki 
gert annað í tíu ár.“

Sigurður segir það hafa 
verið mikla áskorun að 
þýða Predikarastelpuna. 
„Það er ekki auðvelt að 

þýða bækur eftir Tapio Koivukari. 
Hann hefur sinn sérstaka stíl og 
fær alltaf góðar umsagnir um mál-
farið á bókum sínum. Það var því 
gaman að takast á við að skila því í 
þýðingunni,“ segir Sigurður.

 „Þetta er bráðskemmtileg og vel skrifuð bók, enda er Guðmundur snilldarstílisti,“ segir Viðar Hreinsson. MYND/ANTON BRINK

Tímagarðurinn
Bráðskemmtileg  
og vel skrifuð bók

Tímagarðurinn fjallar um 
Brynjar, ungan mann sem 
hefur lent í hremmingum og 

ástvinamissi, og er áttavilltur og 
stefnulaus í lífinu. Hann vaknar 
upp eftir misheppnað næturævin-
týri í Hveragerði en þá grípa for-
lögin inn í. Hann fer í ferðalag með 
móðurbróður sínum og í ferðinni 
uppgötvar hann fegurðina í lífinu 
á ný,“ segir Viðar Hreinsson bók-
menntafræðingur en Tímagarður-
inn er ný bók eftir Guðmund S. 
Brynjólfsson.

„Tímagarðurinn er í raun 
vegabók og varahlutir í gamla bíla 
koma mikið við sögu. Þeir frændur 

hitta stórskemmti-
legt fólk á leið sinni 
og frægur uppgjafa-
róni og heimsborg-
ari slæst í för með 
þeim. Það er dálítið 
tvist í þessu að láta 
tvo uppgjafa lúsera 
kenna stráknum 
að meta lífið upp 
á nýtt,“ upplýsir 
Viðar og bætir við 
að sér finnist bókin 
hlýleg og notaleg með djúpum 
undirtón sem vegsami fjölbreytni 
mannlífsins. „Þar leynist fegurðin, 
kannski frekar en í fagurfræðinni 

sem strákurinn hugðist læra.
Þetta er bráðskemmtileg og vel 

skrifuð bók, enda er 
Guðmundur snilldar-
stílisti. Honum 
tekst afbragðsvel að 
blanda saman trega 
og húmor, eins og 
hans er von og vísa. 
Mannlýsingarnar 
í bókinni eru líka 
mjög vel dregnar 
upp og auka þannig 
við ánægjuna af 
lestrinum.“

Viðar segir titil 
bókarinnar, Tíma-
garðurinn, eiga 
vel við. „Tíminn 
er umgjörð um 
mannlífið og 
strákurinn áttar 
sig á því um leið 

og hann öðlast skilning á hvar 
hann stendur í lífinu. Hann er úr 
Garðinum og sagan fjallar líka um 
að rækta garðinn sinn.

„Kalak er mögnuð og áhugavert að lesa um okkar næstu ná-
granna sem eru í raun svo nálægt okkur, eða í aðeins 300 km 
fjarlægð,“ segir Védís Skarphéðinsdóttir. MYND/ANTON BRINK

Kalak eftir Kim Leine
Einn máttugasti penni okkar tíma

Kalak er skáldævisaga rithöf-
undarins Kim Leine. Hún 
fjallar um uppvöxt hans, 

hvernig hann kynnist föður sínum 
í Kaupmannahöfn og hvernig 
hann reisir sína fjölskyldu og flytur 
til Grænlands. Honum tekst þar 
að skjóta rótum í gegnum ísinn,“ 
segir Védís Skarphéðinsdóttir, rit-
stjórnarfulltrúi Læknablaðsins.

„Kalak er mjög merkileg heimild 
um tvo menningarheima sem 
mætast, danskan og grænlenskan, 
en þar er himinn og haf á milli í 
öllum skilningi. Allt er mjög botn-
frosið í Grænlandi og þar með uppi 
á yfirborðinu og á ísnum. Í bókinni 
eru mjög miklar og stórkostlegar 
náttúrulýsingar 
af svæðinu, 
landslaginu, 
náttúrunni og 
dýralífinu. Svo 
er fjallað mikið 
um heilbrigðis-
kerfið og hvernig 
það virkar. 
Bókin er líka um 
fíkn og lifnað 
höfundarins,“ 
segir Védís og 
bætir við að sér 
finnist Kim Leine 
einn máttugasti 
penninn í rit-
höfundastétt í 
heiminum í dag. 
„Hann skrifar stór-
kostlegar sögur. 
Heiðarlegri verða 

þær varla. Nú eru 
komnar út tvær 
bækur eftir hann 
á íslensku, Kalak 
og Spámennirnir 
í Botnleysufirði, 
báðar mjög 
magnaðar.“

Kim Leine er 
af norsku bergi 
brotinn og er 
alinn upp í 
norskum sér-
trúarsöfnuði. 

„Hann er feikilega ötull maður, 
hefur mörg tungumál á valdi sínu 
og talar grænlensku. Hann er einn 
af fáum Evrópumönnum sem hafa 
lært grænlensku til hlítar og talar 
hana og les. Grænlendingar kalla 
hann Kalak sem þýðir skítugi 
Grænlendingurinn.“

Mælir þú með þessari bók? Já, 
hún er mögnuð og áhugavert að 
lesa um okkar næstu nágranna sem 
eru í raun svo nálægt okkur, eða í 
aðeins 300 km fjarlægð.“

Jón Hallur Stefánsson þýddi.

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 2 .  D E S E M B E R  2 0 1 7  Þ R I ÐJ U DAG U R



„HUGRÖKK, OPINSKÁ
EINLÆG OG SÖNN!

HELGI EFTIR ÞORVALD KRISTINSSON

EKKI GLEYMA MÉR EFTIR KRISTÍNU JÓHANNSDÓTTUR

„STÓRMERKILEG!“
„STÓRKOSTLEG!“

„Einhver mesta ævintýrasaga 
Íslendings á 20. og 21. öldinni 

… stórmerkileg saga.“
Egill Helgason, Kiljunni

„Stórkostleg saga … skrifuð 
af áreynsluleysi dansarans.“ 

Þorgeir Tryggvason, Kiljunni

„Virkilega gaman að fylgja 
Helga í þessari bók.“ 

Sunna Dís Másdóttir, Kiljunni

„Gat ekki hætt fyrr en bókin var lesin til enda.
Pólitík? Já! Mannkynssaga? Já! Ástarsaga? Já, heldur betur! Erótík?

Já, í bland! Spennusaga? Já! Þökk sé Kristínu fyrir að
vera svona hugrökk, opinská, einlæg og sönn.“

Atli Rúnar Halldórsson

„FRÁBÆR BÓK“
JÓN ÓSKAR

MYNDLISTARMAÐUR

“

„Æsispennandi, heillandi og heiðarleg ástarsaga.“
Elva Ósk Ólafsdóttir leikkona

„Bókin er svo skemmtileg blanda af sögulegum fróðleik sem er svo 

mikilvægt að rifja upp og áhrifamikilli ástarsögu. Mig langar til að 

heimsækja alla þessa staði sem eru í bókinni.“
Birna Einarsdóttir bankastjóri



Upphaflega var 
Óðinsauga sjálfsút-

gáfa og er í raun hugsað 
sem grasrótarfyrirtæki til 
að aðstoða nýja rithöf-
unda með verk sín.

Skemmtilegasti 
kaflinn er þar sem 

farið er yfir tíu algeng-
ustu þrúgurnar og hvert 
vínhérað fyrir sig.
Ásmundur Helgason

Ásmundur Helgason, eigandi Drápu, kynnir tvær spennandi bækur í jólapakk-
ann, Litlu vínbókina og Handbók fyrir ofurhetjur. mynD/Anton Brink

Litla vínbókin er eftir Jancis 
Robinson sem er virtasti vínsér-
fræðingur í heimi. Hún var fyrsti 

einstaklingurinn utan vínheimsins, 
til þess að fá Master of Wine viður-
kenningu frá vínframleiðendum og 
skrifaði þessa bók með þá í huga sem 
ekki eru sérfræðingar en hafa mikinn 
áhuga á víni,“ útskýrir Ásmundur 
Helgason, eigandi Drápu bókaútgáfu.

„Í bókinni eru ýmsar skemmti-
legar upplýsingar. Til dæmis má lesa 
skemmtileg orð úr þeirri flóru sem 
notuð er til að lýsa vínum eins og 
„eðalmygla“, „graskennt“, „fætur“ og 
fleiri orð sem hljóma ekki endilega 
lystug. Bókin kennir fólki að lesa á 
flöskumiðann, hvernig para á saman 
vín og mat og hvað á að velja fyrir 
ýmis tilefni. Hún flettir einnig ofan 
af ýmsum mýtum í vínheiminum, 
til dæmis kom mér það á óvart að 
hvítvíns- og rauðvínsglös þurfa 
ekki að vera af sitt hvorri stærðinni! 
Skemmtilegasti kaflinn er þar sem 

farið er yfir tíu algengustu þrúgurnar 
og hvert vínhérað fyrir sig. Þetta er 
skemmtileg bók sem hentar öllum, 
bæði þeim sem eru að stíga sín fyrstu 
skref inn í vínheiminn og þeim sem 
reyndari eru. Steingrímur Sigurgeirs-
son vínsérfræðingur las bókina yfir 
og segir hana „virkilega góða, þýð-
ingin frábær, lipur og skemmtileg.“

Handbók fyrir ofurhetjur
Drápu tókst að verða sér úti um vin-
sælustu barnabók Svíþjóðar á þessu 
ári, Handbók fyrir ofurhetjur. Þetta 

er fyrsta bók í seríu um Lísu, níu ára 
stelpu sem lögð er í einelti.

„Í bókinni flýr Lísa frá strákum sem 
eru að stríða henni, inn á bókasafn. 
Þar byrjar bók í einni hillunni að glóa 
svo hún nær í hana og les þar 101 ráð 
til þess að verða ofurhetja. Hún lærir 
til dæmis að fljúga, tala við dýr og 
að slást eins og ofurhetja og bjargar 
málum þegar myntsafni er stolið af 
gömlum manni í sögunni,“ útskýrir 
Ásmundur.

„Bókin er skrifuð af hjónum. Hún 
er grafískur hönnuður og hann 
skrifar og þetta er þeirra fyrsta bók 
en dóttir þeirra lenti í slæmu einelti. 
Aftast í bókinni er til dæmis farið 
yfir nokkur atriði sem hægt er að 
gera ef maður lendir í einelti eða 
verður vitni að því. Einnig er sími 
Rauða krossins aftast í bókinni sem 
krakkar geta hringt í. Handbók fyrir 
ofurhetjur er hröð, spennandi og 
skemmtileg saga og frábær jólagjöf 
fyrir 6 til 11 ára krakka.

Eðalmygla  
og ofurhetjur
Drápa er með tvær skemmtilegar bækur fyrir þessi jól, 
önnur þeirra er Litla vínbókin – sérfræðingur á 24 tímum. 
Hin heitir Handbók fyrir ofurhetjur og er vinsælasta 
barnabók þessa árs í Svíþjóð. 

Huginn Þór Grétarsson er í forsvari fyrir Óðinsauga sem gefur út 48 bækur í ár. mynD/ViLHELm

Bókaútgáfan Óðinsauga hefur 
vaxið hratt undanfarin ár og 
er nú á meðal stærstu bóka-

útgefenda landsins enda koma út 
á hennar vegum 48 bækur í ár. Að 
sögn Hugins Þórs Grétarssonar, 
sem er í forsvari fyrir Óðinsauga, 
er einkenni þessa unga útgáfufyrir-
tækis helst það að þar fá fjölmargir 
nýir höfundar tækifæri til að stíga 
sín fyrstu skref. „Upphaflega var 
Óðinsauga sjálfsútgáfa og er í raun 
hugsað sem grasrótarfyrirtæki til 
að aðstoða nýja rithöfunda með 
verk sín. Útgáfulisti hvers árs 
mótast þó vissulega af því hvernig 
vindar blása í samfélaginu hverju 
sinni.“

Í ár gefur Óðinsauga út margar 
barnabækur, bæði innlendar og 
þýddar. „Þar má t.d. nefna Etna og 
Enok fara í sveitina, en þar skrifar 
höfundur um sveit foreldra sinna í 
Tálknafirði. Einnig koma út þýddar 
skáldsögur, s.s. Lífið á ísskáps-
hurðinni sem er hjartnæm saga 
mæðgna, skrifuð í minnismiða-
formi.“

Fullorðnir finna líka fjölmargt 

skemmtilegt og áhugavert að sögn 
Hugins. Hann nefnir t.d. krimm-
ann Vefurinn eftir Magnús Þór 
Helgason en hún er önnur bók 
hans. „Í fyrra kom út bókin Bráð 
eftir sama höfund. Þessi nýja 
bók fjallar um Kormák, fertugan 
lektor við Háskóla Íslands sem er 
nýkominn heim úr námi í Svíþjóð. 
Konan hans beitir hann ofbeldi 
og hann fer að halda framhjá 
með Kolbrúnu, ungum stúdent 
við Háskólann sem er grúskari og 
hakkari. Þar kynnist Kormákur 
heimi á netinu sem vekur upp 
spurningar um friðhelgi einka-
lífsins. Á sama tíma er lögreglan að 
rannsaka dularfulla bylgju sjálfs-
morða.“

Fjölbreyttar bækur
Óðinsauga gefur út eina mat-
reiðslubók í ár sem heitir Pabbi, 
áttu fleiri uppskriftir? eftir Smára 
Hrafn Jónsson matreiðslumeistara. 
„Hann tók til uppskriftirnar þar 
sem börnin hans hringdu oft og 
spurðu hvernig ætti að elda hitt og 
þetta. Honum fannst þörf á að hafa 

þessar kjarnauppskriftir í mat-
reiðslu á einum stað. Mikið af fróð-
leik er einnig að finna í bókinni, 
t.d. leiðbeiningar um hvernig 
best sé að gera sósur frá grunni og 
margt fleira.“

Einnig nefnir Huginn metnaðar-
fullt verk eftir Þorgrím Gestsson 
sem heitir Færeyjar út úr þokunni. 
„Þar ferðast höfundur um Færeyjar 
með Færeyingabók í farteskinu. 
Þannig verður úr fróðleikur og 
ferðasaga í bland auk þess sem 
fjallað er lítillega um sjálfstæðis-
baráttu Færeyinga og þróun rit-
máls. Bók í svipuðum dúr kom út 
um Orkneyjar og Hjaltland fyrir 
þremur árum síðan en bókin sú 

með stærstu 
útgefendum 
landsins
Bókaútgáfan Óðinsauga gefur út 48 
bækur í ár og telst því meðal stærstu 
bókaútgefenda landsins. Útgáfulisti 
ársins inniheldur mjög fjölbreytt verk.

heitir Í kjölfar jarla og konunga.“
Huginn Þór er ekki einvörðungu 

útgefandi heldur afkastamikill 
rithöfundur. „Ég sendi frá mér 
nokkrar bækur í ár, t.d. bókina 
Teljum kindur, sem er gamansöm 
bók með 176 skrípamyndum af 
kindum í hinum ýmsu aðstæðum. 
Samkvæmt fullyrðingu á bókar-
kápu á bókin að hjálpa til við að 
svæfa börnin. Auk þess hef ég 
skrifað nýjan bókaflokk sem eru 
svokallaðar léttlestrarbækur.“

Nánari upplýsinga um bækur 
Óðinsauga má finna á www.odins
auga.com.
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Áhersla er lögð á góða þjónustu. Starfsfólk þekkir bækurnar vel og aðstoðar fólk sem vantar hugmyndir.

Fólk segir gjarnan 
að netið muni taka 

yfir og bókin muni logn-
ast út af en bloggarar og 
snapchat stjörnur gefa 
líka út bækur. 

Eygló Birgisdóttir, verslunarstjóri Pennans Eymundsson í Smáralind. myndir/StEfÁn

Jólagjöfin gæti leynst í Pennanum 
Eymundsson.„Við fluttum í sumar á nýjan stað í Smáralind en bjóðum upp á sama góða úrvalið eftir sem áður.“

Gott úrval titla er að finna í hillum verslunarinnar.

Við erum með allt úrvalið af 
bókaútgáfu í hillunum hjá 
okkur. Við fluttum í sumar á 

nýjan stað í Smáralind en bjóðum 
upp á sama góða úrvalið eftir sem 
áður. Hér ættu allir að finna það 
sem þá vantar í jólapakkann. Við 
leggjum mikið upp úr góðri þjónustu 
og aðstoðum fólk við að finna 
bækurnar sem það leitar að, einnig 
þegar fólk er að leita að góðri gjöf 
fyrir til dæmis tíu ára stelpu eða sjö 
ára strák og vantar hugmyndir. Við 
leggjum okkur fram um að kynna 
okkur bækurnar vel,“ segir Eygló 
Birgisdóttir, verslunarstjóri Pennans 
Eymundsson í Smáralind.

„Við erum einnig með mjög gott 
úrval af ýmsum erlendum bókum, 
skáldverkum, gjafabókum, mat-
reiðslubókum og fleiru. Allar bækur 
er hægt að merkja með skiptimiða en 
við erum einnig með gott úrval titla í 
janúar ef fólk vill skipta jólagjöfinni.“

Bókin ekki á undanhaldi
„Það eru alltaf einhverjir titlar sem 
seljast betur en aðrir og metsölu-
listinn okkar er tekinn fyrir vikulega. 
Arnaldur og Yrsa keppast dálítið um 
efstu sætin þar núna og svo komast 
alltaf einhverjar af barnabókunum 

inn á heildarlistann. Íslendingar 
kaupa bækur fyrir jólin og hefð hjá 
mörgum að gefa alltaf bækur í jóla-
gjöf. Bókin er ekki að fara neitt,“ segir 
Eygló og sem dæmi um það sé að fólk 
sem öðlast frægð á netinu gefi sitt 
efni út á bók.

„Ein bókanna sem rötuðu á met-
sölulistann okkar er eftir Snapchat 
stjörnu. Fólk segir gjarnan að netið 
muni taka yfir og bókin muni lognast 
út af en bloggarar og Snapchat 
stjörnur gefa líka út bækur. Netið 
styrkir bókina, fólk fylgist með 
þessum aðilum á netinu en kaupir 
líka bókina þeirra. Það er allt önnur 
tilfinning sem fylgir því að opna nýja 
bók og fletta henni milli handa en að 
kveikja á skjá. Á aðventunni vill fólk 
hafa góða bók að lesa og slappa af 
uppi í sófa. Það er ekkert á undan-
haldi.“

Góð tilfinning  
að opna nýja bók
Eygló Birgis-
dóttir, verslunar-
stjóri Pennans 
Eymundsson í 
Smáralind, segir 
þá sterku hefð að 
gefa bækur í jóla-
gjöf síst á undan-
haldi. Í Pennan-
um Eymundsson 
bjóðist allt úrval 
bókaútgáfu og 
góð þjónusta.
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Glæsilegar leikkonur sem fara með 
hlutverk í myndinni The Book Club. 
Þær lesa Gráa skugga og líf þeirra 
breytist. 

Fjórar frábærar leikkonur fara 
með aðalhlutverk í nýrri bíó
mynd sem frumsýnd verður 

á næsta ári. Myndin nefnist The 
Book Club og leikkonurnar eru 
ekki af verri endanum, Jane Fonda, 
Diane Keaton, Mary Steenburgen 
og Cand ice Bergen. Þessar fjórar 
eldhressu konur eru saman í lestrar
klúbbi og velja sér bókina Fifty 
Shades of Grey (Fimmtíu gráir 
skuggar) til að lesa. Bókin breytir lífi 
þeirra allra. Eins og flestir vita var 
seldist þríleikurinn Fimmtíu gráir 
skuggar í bílförmum um allan heim 
en höfundur bókanna er E.L. James. 
Aðrir leikarar í myndinni eru einnig 
heimsfrægir og má þar nefna Andy 
Garcia, Don Johnson, Richard 
Dreyfuss og fleiri. Myndin er sögð í 
gamansömum tón.

Jane Fonda verður áttræð 21. 
desember og þykir einstaklega 
glæsileg kona. Hún hefur birt 
myndir af þeim stöllum á Insta
gram þar sem þær starfa saman að 
myndinni. Fjórar fullorðnar konur 
sem sitja við lestur rómantískrar 
og talsvert djarfrar bókar þykir 
óvenjulegt umfjöllunarefni í bíó
mynd. Gaman verður að sjá hvaða 
viðbrögð myndin fær.

Fjórar eldri 
konur lesa  
Gráa skugga

Njóttu þess að láta lesa fyrir þig www.eBækur.is

Hlustaðu
á jólabækurnar

Landsins mesta úrval hljóðbóka á einum stað

Mistur
Vigdís Gunnarsdóttir les

Sakramentið
Þorvaldur Davíð Kristjánsson les

Bieber og botnrassa
Haraldur F. Gíslason les

Skuggarnir
Baldur Trausti Hreinsson les

Syndafallið
Rúnar Freyr Gíslason les

Ekki gleyma mér
 Elva Ósk Ólafsdóttir les

Gjörningaveður
Erla Brynjarsdóttir 

og Hjalti Rúnar Jónsson lesa

Mamma ég er á lífi
Arnar Jónsson les
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Það er gaman að fletta í gömlum 
Bókatíðindum og rifja upp 
vinsælar bækur hvers árs og 

um leið fyrstu bækur þekktra rithöf
unda. Hér verður stiklað á því helsta 
árin 1987, 1997 og 2007.

Árið 1987 voru Gunnlaðar 
saga eftir Svövu Jakobsdóttur og 
Kaldaljós eftir Vigdísi Grímsdóttur 
tvær af eftir
minnilegustu 
íslensku skáld
sögum ársins 
og líklega með 
þeim sölu
hæstu. Hús 
andanna eftir 
Isabel Allende 
varð óhemju 
vinsæl og 
það sama 
er að segja 
um Ilminn 
eftir Patrick 
Süskind.

Tíu árum síðar, 1997, kom fyrsta 
bók Arnaldar Indriðasonar, Synir 
duftsins, út og Stella Blómkvist 
sendi frá sér sína fyrstu glæpasögu, 
Morðið í stjórnarráðinu. Mikael 
Torfason þeystist fram á ritvöllinn 
þetta ár með Falskan fugl og annar 
þekktur ritstjóri, Kristjón Kor
mákur, sendi frá sér skáldsöguna 
Óskaslóðin.

Árið 2007 kom út fyrsta bókin í 
þríleik Jóns Kalmans Stefánssonar, 
Himnaríki og helvíti, en Borgar
leikhúsið mun frumsýna leikgerð 
sögunnar í janúar á næsta ári. Þá 
gaf Auður Ava Ólafsdóttir út bókina 
Afleggjarann og Sigurður Pálsson 
gaf út Minnisbókina sem hann fékk 
Íslensku bókmenntaverðlaunin 
fyrir. Sama ár kom einnig út ævi
saga Maó eftir Jung Chang í þýðingu 
Ólafs Teits Guðnasonar.

Rýnt í söguna

… að bók er besti vinur mannsins, fyrir utan 
hundinn, sagði Groucho Marx?
… að Indverjar lesa mest allra í heiminum, 
að meðaltali 10,7 klukkutíma á viku?
… að fyrsta skáldsagan sem skrifuð var á 
ritvél er sögð vera Ævintýri Toms Sawyer 
eftir Mark Twain?
… að bækurnar um Harry Potter eru bann
aðar víða í Bandaríkjunum vegna trúarlegs 
ágreinings?
… að bókin Fools of Nature eftir bandaríska 
höfundinn Alice Brown var skilgreind fyrsta 

metsölubók heimsins árið 1889?

 … að heimsmet var sett í Sydney í Ástralíu 
árið 2012, þegar 988 manns héldu jafn
vægi á göngu með bók á höfðinu?

… að 150 þúsund nýjar bækur eru gefnar út á 
Bretlandseyjum ár hvert?

… að einn af hverjum fimm fullorðnum 
í heiminum er ólæs og óskrifandi, flestir í 
Afríku og Suður og VesturAsíu?
… að M6tollvegurinn var byggður úr kvoðu 
tveggja og hálfrar milljónar eintaka af Mills 
& Boonskáldsögum?

Vissir þú þetta …?



Tundra eða Tundra long gervifeldshúfa og hanskar  

Jólatilboð 7.500 kr. 
Margir litir í boði.

Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, sími 551 1040 
Opið mán.–fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 10–17
Sunnudaga kl. 12–17

Það er aðeins ein alvöru hanskabúð  
og hún er í Firðinum Hafnarfirði.

Fjörður  •  www.smartboutique.is  

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND 

www.smartboutique.iswww.smartboutique.is

Herratrefill og hanskar Jólatilboð 5.490.kr
Refaskott og hanskar Jólatilboð 12.490.kr
Stutt skott 9.900.kr
Margir litir í boði.

Mikið úrval af gæða herra hönskum á lang 
besta verðinu í bænum. Verð frá 3.990 kr

Kanínuhúfa og hanskar 

Jólatilboð 15.900.kr 

Margir litir í boði.

Gervifeldskragar í úrvali verð frá 4.200.kr
Margir liti í boði.

Hvergi meira úrval af gæða leðurhönskum 

             Verð frá 3.450 kr.

Pasmina og hanskar Jólatilboð 4.950.kr
Margir litir í boði



Aðventugott 
fyrir litla munna
Aðventan er tími freistinga, ekki síður en jólin. Hvarvetna 
leynast smákökur og sætindi, en það er vel hægt að út-
búa spennandi heilsufæði fyrir börnin í desember, á milli 
þess sem þau maula súkkulaði úr dagatali og jólaskóm.

Allt sem minnir á jólin gleður börnin. Salat sem sett er á disk sem fegursta 
jólatré á beina leið í munn þeirra og maga. Formið jólatré úr brokkólí, tóm
ötum, kartöflum og nachos og skerið stjörnu úr osti til að setja á toppinn.

Krökkum þykir gaman að hugsa til þess að verða árinu eldri á nýju ári. Því 
er sniðug og lostæt hugmynd að búa til ártal nýja ársins, 2018, úr berjum, 
sítrusávexti eða eplasneið, banönum og kíví.

Jarðarberjajólasveinar eru ómót
stæðilegt heilsunammi. Skerið 
toppinn af jarðarberjum til að nota 
í jólasveinahúfu og setjið mozza
rellakúlur á milli jarðarberjahluta 
fyrir jólasveinahaus. Skreytið með 
útskornum eplum og dúski úr osti.

Hafragrauturinn 
verður ævin
týri kominn í 
þennan jólalega 
búning og hrein
lega gaman að 
kjamsa á jólatré 
úr kíví og eplum, 
og jólasveini úr 
banönum og 
berjum.

Öll börn elska múffur í litríku formi. Skerið appelsínur í sneiðar sem passa í 
múffuform og setjið ávexti og frosna jógúrt undir.

20% AFSLÁTTUR
AF YFIRHÖFNUM

Í JÓLAPAKKANN HENNAR

Falleg ljós sem lýsa upp skammdegið

Veggljós svart eða hvítt 

kr. 7.990,-

 Bankalampi 

kr. 16.990,-

Lofljós grind m.peru 

kr. 18.900,-

Veggljós

kr. 7.450,-

Frostrós

kr. 1.590,-

Lofljós gler m.peru

kr. 19.900,-

Skrifborðslampi

kr. 3.495,-

leiðiskross

kr. 3.700,-

Skrifborðslampi 

kr. 11.900,-

Skrifborðslampi

kr. 3.495,-

Retro ljós m.peru 

kr. 4.990,-
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA Yaris h/b active. Árgerð 
2017, ekinn 31 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.940.000. Rnr.152092.

TOYOTA Aygo h/b x-play touch. 
Árgerð 2017, ekinn 30 Þ.KM, bensín, 
5 gírar. Verð 1.550.000. Rnr.152094.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 
35”. Árg.2008,ek.aðeins 148.
þús km,bensín, sjálfskiptur.Verð 
6.490.000. Rnr.247484. Á staðnum - 
S:5621717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

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

 Bílar til sölu

Renault Trafic 2005 ek. 195 þkm 
beinsk 6 gíra disel þakbogar. 
Fallegur og góður bíll. Verð 790 
þúsund Tilboð 590 þúsund 
staðgreitt Uppl. í s. 820 4640

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
frábæru verði.

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

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

vy-Þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Breyting á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040

Lögð er fram til kynningar verkefnislýsing vegna breytingar á svæðisskipulaginu
Höfuðborgarsvæðið 2040 sbr. 2. mgr. 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felst í útvíkuun á vaxtamörkum við Hólmsheiði til samræmis við breytingu 
á aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030 um nýtt athafnasvæði við Sólheimakot á
Hólmsheiði þar sem heimilt verði að byggja upp og þróa græna, orkufreka starfsemi,
eins og gagnaver.

VVerkefnislýsingin er aðgengileg á skrifstofu SSH, Hamraborg 9, 200 Kópavogi,
á vefsíðunni www.ssh.is/skipulag og á vefsíðum aðildarsveitarfélaga.

Hægt er að nálgast verkefnislýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi Mosfellsbæjar
á vefssíðunni www.mosfellsbaer.is/thjonusta/skipulag-og-umhverfi.

Ábendingum og athugasemdum varðandi lýsinguna má skila til 
skrifstofu SSH, Hamraborg 9, 200 Kópavogi eða á netfangið ssh@ssh.is, 
og er æskilegt að þær berist fyrir 16. janúar 2018.

SSvæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Losaðu þig við uppþembu og meltingartruflanir 
eftir þunga máltíð með Gellexier. Birch er svo aftur 
vatnslosandi birkisafi sem flýtir fyrir því að bjúgur 
minnki eða hverfi eftir saltan mat. 

Komdu í Ly�u og fáðu þessar vörur 
á 20% afslætti til áramóta.

ly�a.is

Stilltu magann 
á aðventunni

20%
afsláttur

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

 Málarar

regNbogalitir ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

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

 Húsaviðhald
Málarameistari og húsasmiður 
getur bætt við sig verkefnum. Tek 
að mér endurnýjun baðherbergja. 
Faglærður. Uppl. í s. 662 7710

 Rafvirkjun

raflagNir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025

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

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SíMI 555-3464

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

www.GEYMSLAEItt.IS 
 FYRStI MÁNUÐUR FRíR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

GúMMíStEYPA Þ. LÁRUSSoN 
SéR UM SAMSEtNINGU 
oG UPPSEtNINGUM Á 

FæRIböNdUM úR GúMMíI, 
PU oG PVC.

Leitum að fólki sem hefur náð 
25 ára aldri til að útbúa og setja 

saman stór og smá færibönd. 
Eftirfarandi eru þær kröfur sem 
við gerum til starfsfólks okkar: 

- Færni í mannlegum samskiptum. 

- Frumkvæði í starfi. 

- Drifkraftur og jákvæðni eru 
mikilvægir eiginleikar. 

- Þjónustulund og vilji til að skila 
góðu verki. 

Viðkomandi getur hafið störf 
strax.

Nánari upplýsingar í síma 
5674467 á milli kl.09 og 15 alla 

virka daga

 Atvinna óskast

PRoVENtUS 
StARFSMANNALEIGA

Erum með nokkra lausa smiði og 
verkamenn sem geta hafið störf 

strax og unnið fram að jólum.
Nánari upplýsingar í síma 551 

5000 og proventus@proventu.is
Nánari upplýsingar í síma 551 

5000 og proventus@proventu.is

Málarameistari óskar eftir vinnu. 27 
ára reynsla. Uppl. í s. 662 7710

Loftviftur

Útsogsviftur

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr39.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
89.990

Gluggaviftur

Þakblásarar

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. hviða
6. tveir eins
8. keyra
9. heiður
11. í röð
12. hegna
14. mælieining
16. fyrirtæki
17. fiskur
18. á sjó
20. skyldir
21. lap

LÓÐRÉTT
1. ómögulegur
3. samtök
4. smjaðra
5. hald
7. fyrstu
10. ái
13. flík
15. skál
16. nagdýr
19. rómversk 
tala

LÁRÉTT: 2. kast, 6. ff, 8. aka, 9. æra, 11. jk, 12. refsa, 
14. millí, 16. ms, 17. áll, 18. úti, 20. aá, 21. sull.
LÓÐRÉTT: 1. ófær, 3. aa, 4. skjalla, 5. tak, 7. fremstu, 
10. afi, 13. slá, 15. ílát, 16. mús, 19. il.

Krossgáta

Suðaustan 5-13 
í dag og skúrir 
eða él um 
landið vestan-
vert, rigning 
suðaustan-
lands en annars 
úrkomulítið. 
Hiti 0 til 5 stig, 
en sums staðar 
vægt frost inn 
til landsins.

Skák  Gunnar Björnsson

Björn Þorfinnsson (2.410) átti 
leik gegn Norðmanninum 
John A. Kvamme (2.155) á 
GAMMA Reykjavíkurskák-
mótinu.
Hvítur á leik
22. Hh8+!! Bxh8 23. Dh4 Kg7 
24. g4! (langbesti leikurinn) 
24. … Hg8 25. Re5 De8 
26. Rdf3! Kf8  27. Rg5 Db5 
28. Dh7 Bg7 29. Rxg6+! Ke8 
30. Dxg8+ og svartur gafst upp 
skömmu síðar. 

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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.

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

7 8 3 4 9 5 2 1 6

6 9 2 7 3 1 5 8 4

1 4 5 2 6 8 3 7 9

2 6 8 5 1 9 4 3 7

3 7 1 6 2 4 8 9 5

4 5 9 3 8 7 1 6 2

8 3 4 9 7 2 6 5 1

5 1 7 8 4 6 9 2 3

9 2 6 1 5 3 7 4 8

7 1 5 8 2 9 6 4 3

8 4 6 5 7 3 2 9 1

3 2 9 4 6 1 5 7 8

1 9 7 3 4 5 8 2 6

2 3 8 9 1 6 7 5 4

5 6 4 7 8 2 1 3 9

6 5 2 1 3 4 9 8 7

9 7 3 6 5 8 4 1 2

4 8 1 2 9 7 3 6 5

9 7 5 1 3 4 6 8 2

6 8 3 5 2 9 7 1 4

2 1 4 6 7 8 9 3 5

5 4 8 7 6 1 3 2 9

1 6 2 8 9 3 4 5 7

7 3 9 2 4 5 8 6 1

8 2 7 4 5 6 1 9 3

4 9 1 3 8 2 5 7 6

3 5 6 9 1 7 2 4 8

Þriðjudagur

ALLT FYRIR
HEIMILIÐ

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Þú getur einnig 
lesið Fréttablaðið 
í heild sinni á Vísi 
og í Fréttablaðs-
appinu.

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Svo höfum við Fróða Klásland 
frá FC Blóðbaði … hann er í 

yfirvigt, tregur, og jafn lélegur 
með báða fætur. Líklega blindur 
á öðru auga. Auganu sem hann 

sér með.

Þrándur 
Þengilsson úr 

Laukrúllunum … 
ekki í formi, 

enginn skot-
fótur, engin 

tækni og túrett.

Hreiðar 
Þór lunds frá 

Frjálsu Falli FC. 
Vanskilningur 
á varnarleik 

og staðfestur 
geðklofi.

Sveinn Loðmfjörð úr 
Leka FC … ónothæfur 
í allar stöður. Hann á 
erfitt með að reima 

skóna sína, lappirnar á 
honum er óhugnanlega 
mjóar. Hann gæti verið 

með vatnshöfuð.

Takk fyrir 
þetta Axel. 

Þá erum 
við með 
yfirlitið.

Hver var 
þetta?

Axel. Nýi hæfi-
leikaleysis-
njósnarinn 

okkar.

Palli á að klára ökuskóla 
á netinu fyrir klukkan 10 

í kvöld

Æi já … hraða-
sektin.

Kannski ætti ég ekkert að 
tuða í honum. Kannski ætti 
ég bara að leyfa honum að 

bera ábyrgðina sjálfur.

Heldurðu að 
þú getir það?

Hérna elskan. Ég hlóð 
iPodinn þinn, þreif 

skjáinn, smurði nesti 
og lagfærði hag-

fræðiritgerðina þína 
áður en ég prentaði 

hana út fyrir þig.

Alg jörlega!

Ertu til, Bjössi? Ég er til. Ertu viss? Ég er til!

Ég heyri 
ekki í þér! ÉG ER 

TIL!!!

YEEEEEEEEAHHHHHH!! Hvað var 
þetta 

eiginlega?

Lóa fékk sér 
sveskjur í 

morgunmat og 
núna er það 

pabbi þinn sem 
á að skipta á 

henni.
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JÓLABÚÐIN ÞÍN
KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Princess 
SALT- OG 

PIPARKVÖRN

2in1 - Með 
grófleikastilli

VERÐ ÁÐUR ...11.995 
TILBOÐ ...........7.995

VERÐ ÁÐUR ...3.995 
TILBOÐ .........2.995

Kai PureKomachi2
3STK HNÍFASETT

Magnað jólatilboð

Fissler Paris 
POTTASETT

5stk

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILL

VERÐ ÁÐUR ....39.995 
TILBOÐ ..........29.995

VERÐ ÁÐUR ....14.995 
TILBOÐ ............9.995

EVA TRIO 
SÓSUPOTTUR

1,1 LÍTER

VERÐ .... 12.995

Zassenhaus 
OSTAHNÍFAR

VERÐ ... 1.995

VERÐ ÁÐUR ...5.995 
TILBOÐ .........4.995

VERÐ ÁÐUR ...7.995 
TILBOÐ .........5.995

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI 
VERIÐ 

LÉTTARA
AÐ SLÉTTA 
ÚR FLÍKUM

Fjögurra stykkja 
eldföst mót að andvirði 
kr. 19.995 fylgir öllum 
KitchenAid hrærivélum!

VERÐ FRÁ 84.995

SOUS VIDE TÆKI

VERÐ ...14.995

VERÐ ...16.995

Fyrir nákvæmari eldamennsku

Melissa

OBH NORDICA
LOFTTÆMINGARVÉL CHEF

FÆST Í 
MÖRGUM 

LITUM

JBL 
BLUETOOTH 
HEYRNARTÓL

VERÐ .....6.895

JBL 
BLUETOOTH 

HÁTALARI

FÆST Í 
MÖRGUM 

LITUM
VERÐ ...14.795

FAMILY

51sm2 grillflötur

REVLON
BLÁSTURSBURSTI

Með 
jónatækni

Frí heimsending á næsta 
pósthús í desember!

*18sm eða stærri

ÖLLUM LE CREUSET POTTUM*
fylgir Le Creuset Cerise sósukanna 
að andvirði kr. 6.995 
meðan birgðir endast.

Dolce Gusto kaffivélar
MÖGNUÐ JÓLATILBOÐ

YFIR 30 TEGUNDIR AF KAFFI

Quality Street 
fylgir með 
á meðan 
birgðir 
endast*
*Öllum sjálfvirkum vélum.



  Stundum er gott 
að gera sér dagamun

Mjúk og bragðgóð jógúrt með stökkum 
kornkúlum sem leika við bragðlaukana.
Tilvalinn kostur sem sparimorgunverður, 
gómsætur millibiti eða ljú�engur eftirréttur.

… hvert er þitt eftirlæti?
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Að hafa svo mikið upp 
úr lífinu sem auðið 
er“: Ólafur Davíðs-
son og hinsegin 
rými innan Lærða 
skólans á 19. öld, 

nefnist  erindi sem Þorsteinn Vil-
hjálmsson, þýðandi og fræðimaður, 
heldur  í fyrirlestrasal Þjóðminja-
safnsins í dag og hefst klukkan 12.05. 

Þorsteinn  er að búa dagbækur 
Ólafs til útgáfu og í fyrirlestrinum 
ætlar hann  að tala um samband 
hans við samnemanda sinn í Lærða 
skólanum, Geir Sæmundsson (1867-
1927) úr Hraungerði í Flóa, sem síðar 
varð prestur á Akureyri og enn síðar 
vígslubiskup í Hólabiskupsdæmi.

„Ólafur var opinskárri í dagbókum 
sínum um menn, málefni og ekki síst 
sjálfan sig en yfirleitt allir hans sam-
tíðarmenn. Hann segir í byrjun að 
hann muni ekki skrifa um veðurfar, 
sem var hið týpíska umfjöllunarefni 

flestra dagbókarskrifara, hins vegar 
muni hann skrifa um veðurfarið í lífi 
sínu. Þar skiptust sannarlega á skin 
og skúrir,“ segir Þorsteinn og bætir 
við: „Ólafur var frábær penni og sem 
betur fer var auðvelt að lesa skriftina 
hans.“

Dagbókarskrifin voru stopul hjá 
Ólafi, að sögn Þorsteins. „Hann 
skildi eftir sig tvö handrit, annað 
þeirra töluvert lengra en hitt. Það er 
varðveitt hér á Landsbókasafninu og 
nær yfir árin 1881 og 1882. Hitt er frá 
1883 til 1884 og er geymt úti í Kaup-
mannahöfn, enda er það frá árum 
hans þar. Ég fékk þá bók ljósritaða 
þannig að ég náði að lesa hana líka.“

 Þorsteinn ætlar að horfa víðar í 
sínum fyrirlestri en á ástalíf Ólafs. 
Hann ætlar að fókusera á hinsegin 
rými í Reykjavík á þessum tíma. Þar 
á hann við staði sem gáfu fólki visst 
frelsi og svigrúm. 

„Ég tel að Lærði skólinn, sem nú 
er Menntaskólinn í Reykjavík, hafi 
haft mikla sérstöðu og þar hafi 
hugsanlega verið opnað á myndun 
öðruvísi kynferðislegra tengsla en 

annars leyfðust í íslensku sveita-
samfélagi. Þar komust piltar  til 
dæmis í kynni við gríska texta frá 
fornöld þar sem jákvæðar myndir 
af samkynja ástum koma fyrir,“ 
segir hann. „Svo var Lærði skólinn 
heimavistarskóli, piltarnir sváfu 
þar uppi á svokölluðu Langalofti. 
Ólafur og Geir bjuggu reyndar ekki 
þar heldur leigðu þeir herbergi úti í 
bæ og þar hefur kannski verið enn 
minna eftirlit,“ bendir hann á.

Geir var að byrja í Lærða skólan-
um þegar Ólafur var að ljúka námi 
þar því á þeim var fimm ára aldurs-
munur. „Ólafur var tvítugur en Geir 
var fimmtán ára þegar þeirra sam-
band hófst. Ólafur fór út til Kaup-
mannahafnar til náms eftir Lærða 
skólann og skildi Geir eftir. Þeir 
voru þó síðar samtímis nokkur ár í 
Kaupmannahöfn en engar heimildir 
eru til um samband þeirra þar,“ lýsir 
Þorsteinn. „Það kom þó í hlut Geirs 
sem prests að jarðsyngja þennan 
fyrrum ástmann sinn, eftir að Ólaf-
ur lét lífið í Hörgá, aðeins 41 árs að 
aldri. Þetta var drama.“

Opinskáum dagbókum flett
Dagbækur Ólafs Davíðssonar grasafræðings (1862-1903) eru 
merkar heimildir um samkynja ástir. Um þær fjallar Þorsteinn 
Vilhjálmsson fræðimaður í Þjóðminjasafninu í hádeginu í dag.

„Ólafur var frábær penni og sem betur fer var auðvelt að lesa skriftina hans,“ segir Þorsteinn. Fréttablaðið/anton brink

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Árvissir aðventutónleikar Blás-
arakvintetts Reykjavíkur og 
félaga, sem þeir nefna Kvöld-

lokkur á jólaföstu, verða haldnir í 
Fríkirkjunni við Tjörnina klukkan 
20 annað kvöld, miðvikudag.

„Við leikum að venju hljómfagrar 
blásaraserenöður eða kvöldlokkur 
eftir meistara klassíska tímabilsins 
í tónlist,“ segir Einar Jóhannesson 
klarínettuleikari  og nefnir til sög-
unnar  tónskáldin Haydn, Mozart, 
Beethoven og fleiri spámenn. „Þetta 
er tónlist full af heiðríkju og gleði 
sem var gjarnan leikin utan dyra í 
lystigörðum borga eins og Vínar og 
Prag og þar fékk almenningur fyrst 
tækifæri til að njóta slíkrar tónlistar 
í fögru umhverfi.“

Kvöldlokkurnar í Fríkirkjunni 
eiga sinn fasta aðdáendahóp að sögn 

Einars. „Sumir finna ekki jólastemn-
inguna og setja ekki upp útiljósaserí-
una sína fyrr en aðventutónleikarnir 
okkar eru yfirstaðnir,“ segir hann og 

getur þess að í lok tónleikanna séu 
allir kvaddir með himneskri mót-
ettu Mozarts, Ave verum corpus sem 
engan láti ósnortinn. – gun

Allir kvaddir með himneskri mótettu Mozarts

Þótt sveitin kallist kvintett eru oft fleiri en fimm að spila.

MARAÞON 
NOW OG 11GB 
Á 3.990 KR.* 

*á mánuði
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MITT FYRSTA ALIAS 
Mitt fyrsta Alias býður yngstu spilurunum 
upp á tækifæri til að tala og skemmta sér 
konunglega á meðan!
 

Getur þú útskýrt orð án þess að nota 
neinn hluta orðsins? Hugsaðu 

hvar þú hefur séð hlutinn 
áður, hversu stór hann er 
eða hvernig hann lítur út. 

Það er hægt að skemmta sér 
og auka orðaforðann í leiðinni.

 
Komdu með litríkum persónum í 
skemmtilegan orðaleik!

KOMIÐ Í VERSLANIR!

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR ÞAU YNGSTU!

LÆRIÐ OG
SKEMMTIÐ YKKUR!

Dreifing



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

12. desember 2017
Tónlist
Hvað?  Friðarjól Kristínar Stefáns-
dóttur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bæjarbíó, Hafnarfirði
Sérstakir gestir eru Kristjana Stef-
ánsdóttir og Ragnar Bjarnason.

Hvað?  Kvartett Önnu Grétu á Kexi
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Í kvöld kemur fram kvartett píanó-
leikarans Önnu Grétu Sigurðar-
dóttur. Með henni leika þeir Jóel 
Pálsson á saxófón, Þorgrímur 
Jónsson á kontrabassa og danski 
trommuleikarinn Emil Norman 
Kristiansen. Þau munu flytja 
blöndu frumsaminnar tónlistar 
eftir Önnu og þekktra djasslaga.

Hvað?  Jólagestir Björgvins 2017
Hvenær? 20.00
Hvar?  Harpa
Jólagestir Björgvins hafa slegið í 
gegn síðustu 10 ár en nú flytja þeir 
sig yfir í Hörpu. Stefnan er sett á að 
gera flottustu tónleika sem settir 
hafa verið upp í Eldborg.

Hvað?  Jólatónleikar Borgardætra í 
Gamla bíói
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gamla bíó
Hinir árlegu jólatónleikar Borgar-
dætra verða haldnir í Gamla bíói 
í kvöld. Andrea Gylfadóttir, Ellen 
Kristjánsdóttir og Berglind Björk 
Jónasdóttir verða í jólaskapi að 
venju og syngja öll sín ljúfustu lög 
á milli þess sem þær bjóða upp á 
ýmsar óvæntar uppákomur. Með 
þeim verður sama gamla, góða 
hljómsveitin, skipuð Eyþóri Gunn-
arssyni píanóleikara og hljóm-
sveitarstjóra, Andra Ólafssyni 

Yrsa Sigurðardóttir 
les úr Gatinu á C is 

for Cookie í kvöld. 
Fréttablaðið/Daníel 

rúnarSSon

Hugleikur Dagsson og félagar í Hefnendunum verða með sérstakan jólaþátt á 
Húrra þar sem þeir sýna sína uppáhalds jólaþætti. Fréttablaðið/anton brink

bassaleikara og Magnúsi Trygva-
syni Eliassen trommuleikara.

Viðburðir
Hvað?  Hefnendurnir Christ-
mas Special á Húrra
Hvenær?  19.00
Hvar?  Húrra, 
Tryggvagötu
Hullasníkir og 
Ævarskellir 
sýna uppáhalds 
Christmas 
Special sjón-
varpsþættina 
sína í sérstöku 
Jóla-Hanukkah-
Kwanza-Hefn-
endabíói. Mætið í 
ljótum peysum með 
ástina á arminum og leyfið 
hefnendum að mjaka ykkur í 
hátíðargírinn.

Hvað?  Traktorinn – Jólabasar og 
Útgáfuhóf
Hvenær?  20.00
Hvar?  Vínyl, Hverfisgötu
Útgáfufélagið Trakt orinn í sam-
starfi við Vínyl á Hverfisgötu 
stendur fyrir jólabasar og útgáfu-

hófi sem hefst klukkan 20.00 í 
kvöld. Sýnd verða og seld hand-
gerð geisladiskaumslög með 
geisladiskum í. Höfundur umslag-
anna er enski listamaðurinn Sam 
Rees en höfundar tónefnisins eru 

ýmsir.

Hvað?  Skáld-
sagnakvöld 2
Hvenær?  20.00

Hvar?  C is for 
Cookie, Týsgötu

Í kvöld mæta til 
okkar stórskemmti-

legir höfundar með 
bækur sínar. Friðgeir Einars-

son kemur með nýjustu bók sína 
um Formann húsfélagsins, Eiríkur 
Bergmann opinberar Samsærið, 
Björn Halldórsson mætir með 
smásagnasafn sitt Smáglæpi, 
Yrsa Sigurðardóttir les úr nýjasta 
krimmanum sínum sem ber heitið 
Gatið og að lokum mætir Oddný 
Eir með bók sína Undirferli.

Góða skemmtun í bíó

ÁLFABAKKA
DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 9 - 10:20
DADDY’S HOME 2 VIP KL. 5:40 - 8
COCO ÍSL TAL KL. 5:20 - 6:20
COCO ENSKT TAL KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 3D KL. 5:20 - 8 - 10:40
JUSTICE LEAGUE 2D VIP KL. 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 8 - 10:40

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
COCO ENSKT TAL KL. 8
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:20 - 8 - 10:30
THOR:RAGNAROK 2D KL. 5:20 - 8

EGILSHÖLL
DADDY’S HOME 2 KL. 5:30 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 5:10 - 7:45 - 10:20
THOR:RAGNAROK 2D KL. 7:45 - 10:30

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 8 - 10:40

AKUREYRI

DADDY’S HOME 2 KL. 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL KL. 5:20

KEFLAVÍK

����
VARIETY

����
CHICAGO SUN-TIMES

�����
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����
THE PLAYLIST

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

����������������������������������������������������������������������
NEW YORK POSTNEW YORK POST

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

�������� ��������
VARIETYVARIETY CHICAGO SUN-TIMESCHICAGO SUN-TIMES

92%

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

����
CINEMABLEND

92%92%
EMPIREEMPIREEMPIREEMPIRE

JÓLAGRÍNMYNDIN Í ÁR 2 dagar eftirPEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

BÍÓ
á þriðjudögum í Laugarásbíó

750
á allar myndir nema íslenskar

kr.
FRÍ

ÁFYLLING

Á GOSI

Í HLÉI

SÝND KL. 5.30SÝND KL. 8

SÝND KL. 10.30

SÝND KL. 6

SÝND KL. 5.30, 8, 10.15SÝND KL. 8, 10.25

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Killing of a Sacred Deer 17:45, 20:00
Mother! 17:30
Listy Do M3 ENG SUB 20:00
The Party 22:15
Atvikið á Nile Hilton hótelinu 22:00

 

      LESUM UM DÝRIN       LESUM UM DÝRIN 
OG HEYRUM ÞAU TALAOG HEYRUM ÞAU TALA

Hvað segir köּמurinn? 
Og hvað segir krummi?

Þessi skemmtilega bók gerir börnunum kleiﬞ
 að lesa um dýrin og heyra þau tala á sinni eigin tungu. 
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BÓK SEM HITTIR BEINT Í MARKBÓK SEM HITTIR BEINT Í MARK

Ótrúleg sigurganga Íslands í undankeppninni!

ALLT UM HM 2018 Í MÁLI OG MYNDUM

Strákarnir okkar og helstu keppinautarnir!

Saga HM og gömlu kempurnar!

Hverjir verða markakóngar?

Verja Þjóðverjar titilinn?

Færir Neymar Brasilíu gullið?

LESTU UM ÞÁ BESTU OG SKOÐAÐU MYNDIRNAR



Þriðjudagur

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-fjölskyldan 
07.20 Teen Titans Go! 
07.45 The Middle 
08.10 Mike & Molly 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Jamie’s 30 Minute Meals 
10.40 Undateable 
11.10 Mr. Selfridge 
12.00 Lóa Pind: Bara geðveik 
12.35 Nágrannar 
13.00 Britain's Got Talent 
15.05 World of Dance 
15.45 World of Dance 
16.30 Simpson-fjölskyldan 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.25 Fréttayfirlit og veður 
19.30 Anger Management 
19.55 Modern Family 
20.20 Aðventan með Völu Matt 
Stórgóðir þættir með Völu Matt 
þar sem við fáum hugmyndir 
um það hvernig við getum haft 
það notalegt á aðventunni og 
jólunum. Flottir hönnuðir og ein-
staklingar gefa okkur hugmyndir 
að fallegum jólaskreytingum 
heimilisins. Innanhússarkitekt 
gefur litaráðgjöf til að mála 
fyrir jólin. Við sjáum hvernig við 
getum pakkað inn jólagjöfunum 
á fallegan og óvenjulegan hátt. 
Skoðum hvernig við getum 
skreytt jólaborðin. Við fáum 
leiðbeiningar til að minnka jóla-
stressið. Jólafötin og jólatískan 
verða skoðuð. Svo fáum við 
girnilegar jóla-mataruppskriftir 
fyrir hátíðirnar og margt fleira 
skemmtilegt.
20.45 Rebecka Martinsson 
21.40 Blindspot
22.25 Outlander 
23.20 Black Widows 
00.50 Wentworth 
01.45 Nashville 
02.30 Queen Sugar 
03.10 Ninja: Shadow of a Tear 
04.45 Behaving Badly

17.15 Gilmore Girls 
18.05 The Big Bang Theory 
18.30 Fresh off the Boat 
19.00 Modern Family 
19.30 Seinfeld 
20.00 Friends 
20.25 World’s Strictest Parents 
21.25 The Last Man on Earth 
21.50 Sleepy Hollow 
22.35 The Strain 
23.20 Flash 
00.40 Modern Family 
01.05 Seinfeld 
01.30 Friends 
01.55 Tónlist

12.05 Song One 
13.35 The Citizen 
15.15 The Duff 
16.55 Song One 
18.30 The Citizen Dramatísk 
mynd frá 2013 og sækir að hluta 
til efni sitt í sanna sögu. Hún segir 
frá Sýrlendingnum Ibrahim Jarrah 
sem fullur vonar og eftirvænt-
ingar kemur til Bandaríkjanna 
eftir að hafa unnið græna kortið 
í samnefndu lottói. Degi eftir 
komu hans fljúga hryðjuverka-
menn tveimur farþegavélum á 
tvíburaturnana í New York og 
granda öðrum tveimur annars 
staðar. Eiga þeir atburðir eftir að 
gjörbreyta viðhorfinu sem Ibra-
him mætir í bandaríska kerfinu og 
gera aðlögun hans að bandarísku 
þjóðfélagi mun erfiðari en hann 
bjóst við.
20.15 The Duff 
22.00 The Wolf of Wall Street
01.00 Concussion 
03.00 The Wolf of Wall Street

15.50 Menningin - samantekt 
16.20 Svíþjóð - Danmörk 
18.10 Táknmálsfréttir 
18.20 KrakkaRÚV 
18.21 Jólin með Jönu Maríu 
18.25 Jóladagatalið: Snæholt 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.00 Aðstoðarmenn jólasvein-
anna 
20.10 Einfalt með Nigellu 
20.45 Fjandans hommi 
21.15 Kveikur 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.25 Myrkraengill 
23.10 Versalir 
00.05 Kastljós og Menningin 
00.25 Dagskrárlok

08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
09.45 The Late Late Show with 
James Corden 
10.25 Síminn + Spotify 
12.30 Dr. Phil 
13.10 Extra Gear 
13.35 Top Chef 
14.20 Life in Pieces 
14.45 Survivor 
15.30 Survivor 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.05 The Late Late Show with 
James Corden 
19.50 The Great Indoors 
20.20 Ilmurinn úr eldhúsinu 
21.00 This is Us 
21.50 Salvation 
22.35 Difficult People 
23.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
23.45 The Late Late Show with 
James Corden 
01.10 The Good Fight 
01.55 Wisdom of the Crowd 
02.40 Law & Order True Crime: 
The Menendez Murders 
03.25 Better Things 
04.40 Salvation 
05.25 Difficult People

07.05 Dóra könnuður 
07.29 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
07.47 Doddi litli og Eyrnastór 
08.00 Áfram Diego, áfram! 
08.24 Svampur Sveinsson 
08.49 Lalli 
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.00 Strumparnir 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Stóri og Litli 
10.02 Gulla og grænjaxlarnir 
10.13 Víkingurinn Viggó 
10.27 K3 
10.38 Mæja býfluga 
10.50 Elías 
11.00 Dóra könnuður 
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
11.47 Doddi litli og Eyrnastór 
12.00 Áfram Diego, áfram! 
12.24 Svampur Sveinsson 
12.49 Lalli 
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
13.00 Strumparnir 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Stóri og Litli 
14.02 Gulla og grænjaxlarnir 
14.13 Víkingurinn Viggó 
14.27 K3 
14.38 Mæja býfluga 
14.50 Elías 
15.00 Dóra könnuður 
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
15.47 Doddi litli og Eyrnastór 
16.00 Áfram Diego, áfram! 
16.24 Svampur Sveinsson 
16.49 Lalli 
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.00 Strumparnir 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Stóri og Litli 
18.02 Gulla og grænjaxlarnir 
18.13 Víkingurinn Viggó 
18.27 K3 
18.38 Mæja býfluga 
18.50 Elías 
19.00 Jóladagatal Afa 
19.05 Maddit

09.00 2017 Playoffs Official Film 
09.50 Omega Dubai Ladies 
Masters 
12.10 Inside the PGA Tour 2017 
12.35 QBE Shootout 
16.25 Omega Dubai Ladies 
Masters 
18.45 Golfing World 2017 
19.35 QBE Shootout 
22.35 Golfing World 2017 
23.25 2017 Playoffs Official Film

07.30 Burnley - Watford 
09.10 Crystal Palace - Bourne-
mouth 
10.50 Huddersfield - Brighton 
12.30 Swansea - WBA 
14.10 Tottenham - Stoke 
15.50 Newcastle - Leicester 
17.30 Messan 
19.00 Southampton - Arsenal 
20.40 Afturelding - FH 
22.10 Seinni bylgjan 
23.40 Huddersfield - Chelsea

07.20 Afturelding - FH 
08.50 Seinni bylgjan 
10.20 Reading - Cardiff City 
12.00 Football League Show 
2017/18 
12.30 Real Madrid - Sevilla 
14.10 Spænsku mörkin 
2017/2018 
14.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
15.05 Frankfurt - B. Munchen 
16.45 B. Dortmund - W. Bremen 
18.25 Þýsku mörkin 2017/2018 
18.55 Premier League Review 
2017/2018 
19.50 Huddersfield - Chelsea 
22.00 Burnley - Stoke City 
23.40 Crystal Palace - Watford

Dóra könnuður 
kl. 07.05, 
11.00 og 15.00

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Þrælgott
Þriðjudagskvöld

 365.is

OUTLANDER 

Magnaðir og sjóðheitir þættir sem 
fjalla um hjúkrunarkonuna Claire 
sem ferðaðist aftur í tímann og 
flæktist í tímalausan ástar-
þríhyrning.

KL. 22:25

AÐVENTAN MEÐ VÖLU MATT.

Vala Matt er komin í jólafötin og fer með okkur í ferðalag um 
undraveröld jólanna eins og henni einni er lagið á aðventunni. Hönnuðir 
og stílistar sýna okkur það nýjasta í jólaskreytingum. Óvenjuleg 
jólainnpökkun, uppdekkuð jólaborð, girnilegar jólauppskriftir og margt 
fleira skemmtilegt.

KL. 20:25

Loka-þáttur

REBECKA MARTINSSON

Rebecka Martinsson er snjall lögfræðingur sem snýr aftur heim á 
æskuslóðir sínar eftir að vinkona hennar deyr við afar grunsamlegar 
aðstæður. Hörkuspennandi sænskir sakamálaþættir, byggðir á afar 
vinsælum metsölubókum Åsu Larsson.

KL. 20:50

ÅsaLarsson

THE LAST MAN ON EARTH

Skemmtilegir þættir um  Phil sem 
lendir í því að vera eini maðurinn á 
jörðinni eftir að mannskæður 
faraldur þurrkar nánast út allt líf á 
jörðinni. 

KL. 21:25

BLINDSPOT

Skemmtilegir og stórgóðir 
spennuþættir um hina eitursnjöllu 
Jane Doe og félaga hennar hjá FBI.

KL. 21:40

MADDITT

Skemmtileg mynd um Madditt sem 
er sjö ára stelpa með stórt hjarta og 
hún þolir alls ekki óréttlæti og 
ósanngjarnt fólk. 

KL. 19:00

THE WOLF OF 
WALL STREET

Sönn saga verðbréfasalans Jordans 
Belfort sem varð milljarðamæringur 
ungur og lifði í hæstu hæðum í 
nokkur ár áður en veldi hans hrundi 
til grunna. 

KL. 22:00

Fyrstiþáttur
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Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is
BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18  |  Laugardaga 11 – 16

MORGUNTVENNA Á JÓLATILBOÐI!
Fallegur retro hraðsuðuketill fyrir 1,25 lítra og tveggja sneiða
brauðrist í stíl sem heldur heitu í allt að 3 mínútur.

Fullt verð fyrir hraðsuðuketil 15.990 kr. og 19.990 kr. fyrir brauðrist 

SAMAN Á JÓLATILBOÐI Á AÐEINS 26.990 KR.



Resident Advisor, ein 
stærsta vefsíða tengd 
elektrónískri tónlist 
í heiminum, ætlar í 
samstarf með Sónar 
Reykjavík hátíðinni 

og mun sjá um dagskrá í bílastæða-
húsinu í Hörpunni. Samstarf hátíð-
arinnar við Red Bull Music Academy 
heldur áfram og sér Red Bull um 
dagskrána í Kaldalóni.

„Resident Advisor hefur komið 
áður á hátíðina, við buðum þeim 
alveg sérstaklega í fyrra. Sérstaklega 
voru þeir hrifnir af íslensku senunni 
– Plútó-strákarnir lokuðu sviðinu í 
fyrra og svo vorum við með Blawan 
og Exos. Þess vegna erum við að 
leggja áherslu að fara aftur í svona 
samstarf með stærri listamanni og 
einum „lókal.“ Í ár erum við með 

Resident Advisor sér 
um bílakjallarann

Dúndrandi reif í bílakjallaranum í Hörpu er fastur liður Sónarhátíðarinnar. Fréttablaðið/anDri Marinó

Staðfestir listamenn í...
... Kaldalón:
n Kode9 x Kōji Mori-

moto AV
n Lorenzo Senni
n Lafawndah
n Hildur Guðnadóttir
n Moor Mother
n Klein
n Serpentwithfeet
n JASSS
n Lord Pusswhip
n Silvia Kastel
n Countess Malaise
n CAO
n Sunna
n Julián Mayorga
n Mighty Bear

... bílakjallarann:
n Cassy b2b Yamaho
n Denis Sulta
n Jlin
n Lena Willikens

n Volruptus
n Eva808
n Intr0beatz
n Yagya
n Jónbjörn
n Skeng
n Cold
n Andartak
n Simon fkndnsm

Hátíðin Sónar 
Reykjavík tilkynnir 
næsta skammt af 
listamönnum sem 
fram koma á hátíð-
inni á næsta ári. Um 
er að ræða listamenn 
sem munu spila á 
vegum Red Bull og 
Resident Advisor, en 
þeir koma nýir inn 
í hátíðina og sjá um 
bílakjallarann.

Cassy og Yamaho,“ segir Steinþór 
Helgi Arnsteinsson hjá Sónar.

„Við vonum að þetta hjálpi til 
með það sem við höfum verið að 
reyna að gera, það er að þjóna sen-
unni, að hún fái meira „exposure“. 
Við höfum alveg fundið fyrir því 
að danstónlistarsenan á Íslandi 
er að breytast og fá meiri athygli, 
fleiri eru að mæta á þessi kvöld. Við 
erum að vonast til að ýta enn frekar 
undir það og mér finnst líka gaman 
að geta verið með svona mikið af 
stórum alþjóðlegum kvenkyns 
listamönnum – koma með fyrir-
myndir fyrir íslenskar stelpur, því 
við þurfum þær fleiri í senuna.“
stefanthor@frettabladid.is

Við Vonum Að þettA 
hjálpi til með þAð 

Sem Við höfum VeRið Að 
ReynA Að geRA, þAð eR Að 
þjónA Senunni, Að hún fái 
meiRA „expoSuRe“. Við höfum 
AlVeg fundið fyRiR þVí Að 
dAnStónliStARSenAn á 
íSlAndi eR Að bReytASt og fá 
meiRi Athygli, fleiRi eRu Að 
mætA á þeSSi kVöld.

DJ YaMaHO 
mun spila b2b 
með Cassy. 
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Sogavegi 3
Höfðabakka 1

SKATA
( Besta skata 

og langbesta verðið )
Vinir og ættingjar í útlöndum vilja 

ekta þorláksmessuskötu. 
Takið með ykkur og gleðjið nákomna.

MARGAR TEGUNDIR, 
GERÐIR OG STYRKLEIKAR.

kr.
kg1.390 

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

2x5

Þú þarft ekki myndlykil til þess að 
horfa á fjölbreytta dagskrá allra 
sjónvarpsstöðva 365, tímaflakkið, 
Frelsið og Stöð 2 Maraþon Now. 

Nánari upplýsingar í síma 1817 eða á 365.is

HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Þórð-

ur ingi Jóns-

son eða lord 

Puss whip verður 

meðal þeirra sem 

koma fram í 

Kaldalón.
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Hljómleikabíó

ELDBORG 10. OG 11. ÁGÚST

TÓNLEIKUR & SINFÓNÍANORD       WWW.LORDOFTHERINGSINCONCERT.COM

YFIR 230 TÓNLISTARMENN Á SVIÐI

ÓSKARSVERÐLAUNAMYND Í FULLRI LENGD

MIðASALA HEFST 18. DESEMBER Á HARPA.IS · TIX.IS

OG Í SÍMA 528 50 50

LIFANDI FLUTNINGUR SINFÓNÍUHLJÓMSVEITAR, KÓRA OG EINSÖNGVARA

KÓR SÖNGSVEITAR FÍLHARMÓNÍU · 84 MANNA SINFÓNÍUHLJÓMSVEIT · BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA

VERÐLAUNATÓNLIST HOWARD SHORE



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

ÉG VEIT! 
Hversu margar knattspyrnuhetjur getur 
þú nefnt? Hvað þekkir þú margar frægar 
kvikmyndastjörnur?

Hljómar einfalt en tíminn er naumur...

ÉG VEIT! er stútfullt af skemmtilegum 
og óvæntum efnisatriðum sem reyna á 
ímyndunaraflið og hraða spilara.
Til að vinna þarf að hitta á orðin sem talin 
eru upp á spjöldunum og veðja á getu 
annarra spilara.

KOMIÐ Í 
VERSLANIR!

FRÁ ÞEIM SÖMU OG FÆRÐU OKKUR 
ALIAS OG BESTA SVARIÐ  

KEMUR SPURNINGASPILIÐ ÉG VEIT!

GLÆNÝTT 
SPURNINGASPIL!

Dreifing

Steinþór Einarsson, 
bæjarfulltrúi Sam-
fylkingarinnar í 
Garðabæ, lagði til 
á síðasta bæjar-
stjórnarfundi 

að bæjarstjórnin sam-
mæltist um að senda 
ÁTVR erindi þar sem 
hvatt verði til opn-
unar á sérverslun með 
létt vín í miðbænum. 
Gunnar Einarsson 
bæjarstjóri sagði á 
sama fundi frá við-
ræðum við forsvars-
menn ÁTVR um opnun 
sérverslunar.

Steinþór segir  að 
næsta skref sé að senda 
formlegt bréf og láta bæjar-
stjórann fylgja því eftir. „Það 
kom frá ÁTVR að það væri vilji 
þar til að opna sérverslun, hvort 
sem er með viskí eða annað. Við 
vorum auðvitað hálffúl að ÁTVR 
vildi setja verslunina í Kauptún 
því við vildum að hún kæmi 
aftur í miðbæinn,“ 
segir hann.

Kauptún er orðinn sjóð-
heitur reitur og umferðar-

þunginn hefur aukist til muna 
með komu Costco í 

sumar, en fyrir var 
þar að finna IKEA, 
Bónus og Toyota-
umboðið svo 
dæmi séu tekin. 
N ú  e r  þ a r 
glæsileg ÁTVR 
verslun þar 
sem opið er 
til 18 alla daga 
nema sunnu-
daga auðvitað. 

Á föstudögum er 
opið til 19.
Reiturinn er orðinn 

það vinsæll að skipulags-
nefnd bæjarins hefur lýst yfir 

áhyggjum af auknu umferðar-
álagi. Vill formaður nefndarinnar 
að framkvæmdum við breytingar 
á gatnakerfinu verði hraðað.

Steinþór segir að fyrst ÁTVR 
hafi verið búið að opna á mögu-

leikann á sérverslun og 
miðbæ Garða-
bæjar vanti 

vínbúð sé ekki úr vegi að 
fyrsta sérverslun ÁTVR rísi þar. 

„Fyrst ÁTVR var búið að opna á 
þennan möguleika þá vildum við 

senda áskorun um að opna sér-
verslun með léttvín í miðbænum.“

Sigrún Ósk Sigurðardóttir, 
aðstoðarforstjóri ÁTVR, segir að 
ekkert hafi verið ákveðið hvort 
sérverslunin muni rísa. Málið sé í 
ferli. „Ef við fáum erindi þá verður 
það skoðað en það liggur ekki fyrir 

nein ákvörðun um að fara í svo-
leiðis verkefni.“

benediktboas@365.is

Sterkari miðbær  
með léttvíni
Bæjarstjórn Garðabæjar skoðar að fá ÁTVR með sér í lið til að opna 
fyrstu sérverslun með léttvín í miðbæ bæjarins. ÁTVR opnaði nýlega 
í Kauptúni en bæjarstjórnin vill styrkja miðbæinn með sérverslun.

Miðbær Garðabæjar gæti orðið enn skemmtilegri ef bæjarstjórn Garðabæjar fær sínu framgengt.

Við Vorum auð-
Vitað hálffúl að 

átVr Vildi Setja VerSlunina 
í Kauptún þVí Við 
Vildum að hún Kæmi 
aftur í miðbæinn
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DUO
HOT WINGS™

12 HOT WINGS™, 2 GOSGLÖS, 
MIÐSTÆRÐ AF FRÖNSKUM OG GÓU BRAK2.499 kr.



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.

Neysluskrímslið bærir á sér, 
sársvangt og illa fyrir kallað, 
en skelfur þó af barnslegri 

eftirvæntingu. Í desember skal 
stiginn trylltur dans og látið dólgs-
lega. Moll, netbúllur, utanlands-
ferðir. Einkunnarorð dagsins eru: 
kaupa, kaupa, kaupa.

Í hvítmálaða, kassalaga ein-
býlinu í útjaðri höfuðborgar gera 
hjónin sig klár. Enn er steypulykt 
í nýbyggðu húsinu sem blandast 
angan af glæsilegu kremlituðu 
leðursófasetti á miðju stofugólfi. 
Börnin þrjú eru komin í útiföt. 
Blíbb heyrist í fjarstýringu, bíll fer 
í gang og purrar ánægjulega fyrir 
utan. Bankareikningur er bólginn 
af seðlum eða svo segir sagan. 
Maðurinn blikkar sína konu, allt 
er eins og það á að vera. Svartur 
fössari tekinn með trompi, allir 
aðrir fössarar reyndar líka. Innilega 
fullnægður af ástaratlotum neyslu-
gyðjunnar lokar hann augunum, 
dregur andann djúpt.

Á nákvæmlega sama augnabliki 
lítur fátæka stúlkan upp. Hrollur fer 
um hana þrátt fyrir hitasvækjuna. 
Það er eins og hún hafi heyrt 
nautnalegt andvarp mannsins í 
kalda landinu. Skrítið, því hún er 
óralangt í burtu, höf, fjöll og álfur 
skilja þau að. Smávaxinn líkaminn 
er skítugur, alsettur örum, hárið í 
óreiðu. Hún er þreytt, svo þreytt. 
Nálægt bugun áræðir hún að líta 
á verkstjórann grimma, endar 
dagurinn einhvern tíma? Hann 
sér til hennar og reiðir til höggs. 
Áfram rogast sú stutta með þungar 
byrðar, saumakonur hamast, fata-
leppar skulu kláraðir fyrir kaupæði 
á norðurhjara, fóðra þarf jólagrís 
hinna velmegandi. 152 milljónir 
barna eru hnepptar í þrælkunar-
vinnu. Hnátan er ein af þeim.

Hún er fimm ára.
Hugsar þú áður en neysluskrímsl-

ið gleypir aurana þína fyrir jólin? 
Við berum ábyrgð. Á svo mörgu.

Við berum 
ábyrgð

Telmu 
Tómasson

BAkþAnkAR

Glæsilegar 
      jólagjafir
Glæsilegar 

      jólagjafir

michelsen.is

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum
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