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MEÐ ENGIFER 
OG LAKKRÍS

Gagnast gegn hósta, kvefi 
og þurrki í hálsi. 

SÆKTU RADDSTYRK Í 
ÍSLENSKA NÁTTÚRU

HeilbrigðisMál  Einstaklingar 
án sjúkratryggingar skulda Land-
spítalanum tæpar 190 milljónir fyrir 
meðferð á spítalanum á árunum 
2013-2016. Hæsta gjaldfallna krafa 
spítalans vegna ótryggðs sjúklings 
er tæpar 8,4 milljónir króna. Þetta 
kemur fram í svari fjármálasviðs 
Landspítalans við fyrirspurn Frétta-
blaðsins.

Langstærstur hluti milljónanna 190 
er til kominn vegna erlendra ríkis-
borgara en komur þeirra á spítalann 
hafa nærri þrefaldast frá árinu 2013. 
Þannig komu 1.053 ótryggðir erlendir 
einstaklingar á spítalann árið 2013 
en síðustu tvö ár hafa þeir verið um 

2.700. Langflestir leita til spítalans í 
júlí og ágúst.

„Með fjölgun ferðamanna hefur 
komum og legum ósjúkratryggðra 
fjölgað undanfarin ár. Staðgreiðslu-

hlutfall þeirra á bráðamóttöku er um 
66 prósent, en mun lengri tíma tekur 
að fá legureikninga greidda, enda eru 
tryggingafélög oft greiðendur í þeim 
tilvikum,“ segir í svarinu.

Eðli málsins samkvæmt eru kröf-
urnar misháar eftir því hve mikla 
þjónustu viðkomandi fékk. Þar 
spila inn í aðgerðir, kostnaður vegna 
lyfja og lega á gjörgæslu eða öðrum 
deildum spítalans. Hæsta skuld ein-
staklings við spítalann, í október 
2017, nam 8,4 milljónum króna en 
næsthæsta krafan var upp á 7,7 millj-
ónir. Samtals eru sjö hæstu kröfur 
spítalans á hendur einstaklingum 
41,5 milljónir króna. – jóe / sjá síðu 4 

Erlendir túristar skulda 
Landspítalanum stórfé
Skuldir erlendra einstaklinga án sjúkratryggingar við Landspítala hafa hækkað 
með auknum straumi ferðamanna. Upphæðir reikninga eru misháar eftir veittri 
þjónustu. Sjö einstaklingar skulda Landspítalanum samtals 41,5 milljónir.

Fimm vilja leiða lista Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningum í vor. Vilhjálmur Bjarnason, Viðar Guðjohnsen, Áslaug Friðriksdóttir, Kjartan 
Magnússon og Eyþór Arnalds. Frestur til að lýsa framboði í leiðtogakjör flokksins rann út í gær. Leiðtogakjörið fer fram 27. janúar næstkomandi. 
Margir  flokkar eru nú í óða önn að undirbúa framboð í borginni og búast má við spennandi kosningabaráttu. Sjá bls. 10. Frettablaðið/anton brink

190
milljónir króna standa út af 
í reikningum Landspítalans 
vegna skulda einstaklinga frá 
árunum 2013 til 2016.

FélagsMál „Konur eru bara orðnar 
svolítið pirraðar á þessu,“ 

segir þjóðfræðingur-
inn og tónlistarkonan 
Auður Viðarsdóttir sem 

lengi hefur skoðað stöðu 
kvenna innan tónlistar-
heimsins. Algengt sé að 

fólk spyrji tónlistar-
konur hver hafi samið 
tónlistina þeirra. 
– gha / sjá síðu 44

Tónlistarkonur 
orðnar pirraðar

lögregluMál Íslensk lögreglu-
yfirvöld hafa á síðustu tveimur 
árum lagt hald á tæplega 78 millj-
ónir króna, oftast nær í málum 
er varða fíkniefnaviðskipti . 
Búast má við að upphæðin verði 
mun hærri í ár eftir umfangsmiklar 
aðgerðir sem leiddu til upptöku á 
hátt í 200 milljónum. – smj / sjá síðu 6

Hald lagt á tugi 
milljóna króna



Veður

Vaxandi suðaustanátt í dag. Hvass-
viðri eða stormur með rigningu síð-
degis og í kvöld, fyrst suðvestan til á 
landinu. Búist er við mikilli rigningu 
suðaustanlands um kvöldið. 
sjá síðu 28

íþróttir Stjórn KSÍ samþykkti 
einróma á stjórnarfundi sínum á 
þriðjudag að sambandið myndi 
borga fyrir tíu úr stuðningsmanna-
hópi Tólfunnar til að styðja við 
íslenska landsliðið í knattspyrnu á 
meðan Heimsmeistaramótið í Rúss-
landi fer fram.

„Við gerum okkur grein fyrir 
hvað Tólfan gegnir mikilvægu hlut-
verki fyrir hinn almenna stuðn-
ingsmann,“ segir Klara Bjartmarz, 
framkvæmdastjóri KSÍ.

Klara segir að fulltrúar KSÍ fundi 
í dag með forsvarsmönnum Tólf-
unnar til að útfæra samkomulagið.

„Við eigum eftir að fá frekari upp-
lýsingar frá Rússlandi um stuðnings-
mannasvæðin eða Fan Zone og sam-
komulagið mun því eitthvað taka 
mið af því hvernig þetta verður allt 
saman,“ segir Klara

Í aðdraganda Evrópumótsins í 
Frakklandi fóru nokkrir forsvars-
menn Tólfunnar til Frakklands til 
að sitja fundi með öðrum stuðnings-
mannasveitum þar sem línurnar 
voru lagðar. Klara segir að sam-
komulagið nái ekki til þess heldur 
aðeins mótsins sjálfs sem hefst eins 
og flestir vita 16. júní þegar leikið 
verður gegn Lionel Messi og félög-
um í landsliði Argentínu.

„KSÍ mun allavega greiða fyrir 
tíu tólfur og þeir þurfa að meta hve 
marga trommuleikara og annað 
þarf á hvern leik. Það er ekki mitt 
að meta,“ segir Klara. – bb

Tíu tólfur 
fá frítt til 
Rússlands

KSÍ kann vel að meta Tólfuna.  
FréTTablaðið/anTon brinK

„Við höfum klárlega fundið fyrir mikilli aukningu og sífellt fleiri eru að koma til að klifra hjá okkur,“ segir Benjamín Mokry, framkvæmdastjóri 
Klifurhússins. Íþróttafélagið flutti fyrir fjórum árum í nýtt 800 fermetra húsnæði í Ármúla sem Benjamín segir hálfpartinn sprungið utan af starf-
seminni. Erfitt sé að finna fullkomið athvarf fyrir klifur. Það þyrfti helst að vera um 1.000 fermetrar og með 12 metra lofthæð. FréTTablaðið/Vilhelm

Klifurköttum fjölgar ört
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Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga  

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

lögreglumál Tveir íslenskir karl-
menn á þrítugsaldri voru úrskurð-
aðir í gæsluvarðhald í fyrradag 
vegna gruns um innflutning á tals-
verðu magni af fíkniefnum.

Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 
2 í gær.

Sérsveit ríkislögreglustjóra fylgdi 
lögreglunni á mánudag á tvo staði 
þar sem mennirnir voru hand-
teknir. Samkvæmt frétt Stöðvar 2 
var annar  handtekinn á veitinga-
staðnum Hvíta riddaranum í Mos-
fellsbæ.

Á svipuðum tíma réðst sérsveit 
ríkislögreglustjóra inn í húsnæði 
Skáksambands Íslands í Faxafeni og 
handtók mann sem var þar innan-
dyra.

Grímur Grímsson, yfirmaður 
miðlægrar rannsóknardeildar lög-
reglu, segir talið að  starfsmenn 
Skáksambandsins tengist ekki mál-
inu. – gar

Tvær handtökur 
vegna fíkniefna

samfélag Verktakafyrirtæki í Mos-
fellsbæ hefur skotið skjólshúsi yfir 
fjölskylduna sem missti allt sitt 
þegar timburhús hennar, Reykja-
braut í Mosfellsbæ, brann til kaldra 
kola aðfaranótt þriðjudags. 

Fjölskyldan hefur búið á gisti-
heimili frá því hún voru útskrifuð 
af sjúkrahúsi. Vonir standa til að 
þau geti flutt strax í dag í einbýlis-
hús sem verktakafyrirtækið lánar 
fjölskyldunni tímabundið á meðan 
leitað er að varanlegu húsnæði 
fyrir hana. Þetta staðfestir Nanna 
Vilhelmsdóttir, nágranni  þeirra, 
sem hóf söfnun á nauðsynjum fyrir 
fjölskylduna, í samstarfi við Rauða 
krossinn í Mosfellsbæ.

„Söfnunin hefur gengið framar 
vonum,“ segir Nanna en hún var 
í húsi Rauða krossins í Þverholti 
í gær og tók á móti gjöfum til fjöl-
skyldunnar.

„Núna þurfum við að heyra aftur í 
því fólki sem var að bjóða húsbúnað 
og húsgögn en ég afþakkaði allt slíkt 
í gær,“ segir Nanna og segist ekki 
hafa þorað að taka við húsgögnum 
og húsbúnaði enda ekki legið fyrir 
hve fljótt húsnæðisvandi fjölskyld-
unnar leystist. Hún lýsir ánægju 
með að húsnæði hafi fundist jafn 
fljótt og raun ber vitni.

Nanna segir að börnin hafi þegar 
fengið vilyrði fyrir kojum en hjónin 
vanti rúm og elsta soninn sem er um 
tvítugt vanti einnig rúm. „Svo vantar 
auðvitað bara allt til heimilishalds-
ins. Það er búið að bjóða potta- og 
hnífasett en þau eru auðvitað alls-
laus að mestu.“

Nanna segir að börnin séu orðin 
býsna vel útbúin í bili með fatnað og 

þess háttar en enn þá vanti mjög föt 
á karlmennina.

Þá hefur fjölskyldan einnig 
fengið framlög í formi gjafakorta 

og inneigna í matvöruverslunum 
og Nanna segir þessar gjafir nýtast 
afar vel. Aðspurð segir hún slíkar 
gjafir allar vera frá einstaklingum. 
En þó eru líka fyrirtæki að láta af 
hendi rakna. Þannig fái fjölskyldan 
bæði síma og spjaldtölvur frá fyrir-
tækjum.

Nanna verður í húsi Rauða kross-
ins eftir hádegi í dag og tekur á móti 
framlögum og gjöfum til fjölskyld-
unnar.

Hjónin sjálf eru yfir sig þakklát 
fyrir allan stuðninginn. Að sögn fjöl-
skylduvinar sem Fréttablaðið ræddi 
við vilja þau koma á framfæri þakk-
læti til allra sem hafa stutt þau og 
ekki síst mikinn andlegan stuðning 
sem þau hafa fengið frá foreldrum, 
vinum og vandamönnum. 
adalheidur@frettabladid.is

Fjölskylda úr eldsvoða í 
húsaskjól hjá verktaka
Verktakafyrirtæki í Mosfellsbæ lánar fjölskyldunni sem missti allt sitt í bruna 
í Mosfellsbæ hús til að búa í næstu mánuði. Stefnir að því að flytja inn í dag. 
Söfnun fyrir fjölskylduna gengur vel. Enn vantar þó húsbúnað og húsgögn.

hús fjölskyldunnar brann til grunna aðfaranótt þriðjudags. FréTTablaðið/ernir

Núna þurfum við að 
heyra aftur í því 

fólki sem var að bjóða 
húsbúnað og húsgögn en ég 
afþakkaði allt 
slíkt í gær.
Nanna Vilhelms-
dóttir, nágranni 
brunafjölskyld-
unnar í Mosfellsbæ
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Þjónustan kemur af sjálfu sér
Þú vilt allt það besta fyrir þinn AYGO og nú fylgir með í kaupunum þjónustuskoðun og smurning í tvö ár.  
Njóttu þess að leggja ást við það sem veitir þér gleði. Farðu og slepptu þér af því að þjónustan fylgir í kaupbæti.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá: 1.680.000 kr.

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

TVEGGJA ÁRA ÞJÓNUSTUPAKKI FYLGIR

FYRIR ÁST ÞÍNA Á

 3+2 ÁBYRGÐ 2 ÁRA ÞJÓNUSTA



Rekstrarland verslun      Vatnagörðum 10      104 Reykjavík      Sími 515 1500      rekstrarland.is Rekstrarland er hluti af Olís

Nilfisk fæst í Rekstrarlandi, Vatnagörðum 10. Þetta danska vörumerki þekkja flestir enda 

gæðaryksugur sem hafa þjónað íslenskum heimilum dyggilega í áratugi. Komdu og skoðaðu 

Nilfisk ryksugurnar og úrvalið af fylgihlutum, hausum, börkum og ryksugupokum.

Rekstrarland er opið alla virka daga kl. 9–18.

NILFISK er nauðsyn á heimilið

✿  Kröfur Landspítalans vegna ótryggðra erlendra
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✿ Komur ótryggðra erlendra einstaklinga
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HEILBRIGÐISMÁL Innlagnir erlends 
fólks án sjúkratryggingar á Land-
spítalanum voru ríflega þrefalt fleiri 
í fyrra en árið 2013. Jöfn og þétt 
aukning hefur verið undanfarin ár. 
Hlutfallið helst í hendur við komur 
sama hóps á spítalann en þær hafa 
tæplega þrefaldast á sama tímabili.

Sömu sögu er að segja af upphæð 
viðskiptakrafna spítalans vegna 
ótryggðra á tímabilinu. Árið 2013 
námu kröfurnar rúmlega 261 millj-
ón en árið 2016 var upphæðin tæpar 
566 milljónir. Um áramótin síðustu 
námu kröfur vegna ársins 2017 
tæpum 725 milljónum en sú upp-
hæð mun hækka þar sem enn á eftir 
að gefa út einhverja reikninga fyrir 
síðustu vikur ársins.

„Staðgreiðsla er misjöfn eftir deild-
um, en að meðaltali er hún um 80 
prósent,“ segir í svari fjármálasviðs 
spítalans. Verði ekki af staðgreiðslu 
er krafa stofnuð í netbanka en sé 
hún ekki greidd er gripið til frekari 
innheimtuaðgerða. Ekki liggur fyrir 
hver kostnaður er við innheimtu 
þessara krafna en „gera má ráð fyrir 
að vinna fjármálasviðs vegna þess-
arar aukningar hafi aukist um hálft 
til eitt stöðugildi“.

Kostnaður við innheimtu 
skuldanna liggur ekki fyrir. Komu-
gjöld eru innheimt á um tuttugu 
stöðum víðsvegar á spítalanum og 
þeir starfsmenn, auk starfsmanna 
fjármálasviðs, sinna að auki ýmsum 
öðrum störfum. Því þyrfti að reikna 
út beinan launakostnað, kostnað við 
tölvukerfi auk annars kostnaðar sem 
til fellur við verkin.

„Þessi innheimta er lögbundin 
samkvæmt reglugerðum sem vel-
ferðarráðherra setur og það hefur 
ekki verið talin þörf á að leggja í þá 
vinnu að kostnaðargreina hana sér-
staklega,“ segir í svari spítalans.

Langflestir erlendir ferðamenn 
leita til spítalans í júlí og ágúst en 
september fylgir þar á eftir. Í takt 

Þreföldun á fimm ára tímabili
Viðskiptakröfur Landspítalans vegna ferðamanna án sjúkratryggingar námu minnst 725 milljónum á 
síðasta ári. Flestir leita til spítalans í júlí og ágúst en innlögnum yfir vetrarmánuðina hefur fjölgað mikið.

við auknar heimsóknir ferðamanna 
yfir vetrarmánuðina má einnig sjá að 
komum hefur fjölgað stöðugt í nóv-
ember, desember og janúar.

Þeim sem leggjast inn á spítalann 
hefur einnig fjölgað. 133 ótryggðir 
erlendir einstaklingar lögðust inn á 
spítalann árið 2013 eða um þrettán 
prósent þeirra sem þangað leituðu. 
Árið 2016 var fjöldinn 361 og 436 í 
fyrra eða rúmur fimmtungur þeirra 
sem þangað leituðu.

„Mun lengri tíma tekur að fá legu-
reikninga greidda, [heldur en stað-
greiðslukröfur], enda eru trygginga-
félög oft greiðendur í þeim tilfellum,“ 
segir í svari spítalans. 
johannoli@frettabladid.is

Vinna fjármálasviðs 
spítalans hefur aukist um að 
einu stöðugildi vegna aukn-
ingarinnar

SLYS Einn kínverskur ferðamaður 
liggur enn á gjörgæslu Landspítal-
ans eftir rútuslysið við Kirkjubæjar-
klaustur. Einn liggur á almennri 
legudeild. Einn fórst í slysinu.

Slysið varð þann 27. desember 
síðastliðinn með þeim hætti að 
rúta fór út af hringveginum um sex 
kílómetra frá Kirkjubæjarklaustri. 
Í bílnum voru 44 kínverskir ferða-
menn auk íslensks bílstjóra.

Alls voru tólf manns flutt á Land-
spítalann með þyrlum Landhelgis-
gæslunnar, þar af níu alvarlega 
slösuð. Tíu hinna slösuðu hafa nú 
verið útskrifaðir af spítalanum. – jóe

Enn á gjörgæslu 
eftir rútuslysið

Tólf voru fluttir með þyrlu Land-
helgisæslunnar á Landspítalann.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DÓMSMÁL Karlmaður á þrítugsaldri 
var í gær dæmdur í tveggja mánaða 
skilorðsbundið fangelsi fyrir mann-
dráp af gáleysi.

Maðurinn stýrði hjólabát sem 
bakkað var yfir kanadíska ferða-
konu við Jökulsárlón sumarið 2015 
með þeim afleiðingum að konan 
lést.

Að auki var maðurinn sviptur 
ökuréttindum í sex mánuði og 
dæmdur til að greiða allan sakar-

kostnað, um tvær milljónir króna.
Saksóknari málsins hafði farið 

fram á þriggja mánaða skilorðs-
bundið fangelsi og tíu mánaða 
sviptingu ökuréttinda. Ekki liggur 
fyrir hvort saksóknari eða hinn sak-
felldi muni una dómnum.

Dómurinn hafði ekki verið birtur 
þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gærkvöldi. Í ákæru í málinu var 
stjórnandi bátsins sakaður um 
að hafa ekki sýnt af sér nægilega 

aðgæslu með fyrrgreindum afleið-
ingum.

Við aðalmeðferð fyrir dómi bar 
skipstjórinn því við að hann hefði 
ekki getað sýnt af sér meiri aðgát 
við aksturinn og undir það tók sam-
starfsfólk mannsins. Bakkmyndavél 
bátsins var biluð daginn sem slysið 
varð.

Dómurinn var kveðinn upp af 
Héraðsdómi Austurlands í húsnæði 
Héraðsdóms Reykjavíkur. – jóe

Skipstjóri á Jökulsárlóni dæmdur fyrir manndráp af gáleysi

Hjólabátasigling á Jökulsárlóni er vinsæl meðal ferðafólks. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BanDaRíKIn „Nú er nóg komið af 
þessu upplogna Rússaplaggi,“ segir í 
tísti frá Michael Cohen, lögfræðingi 
Donalds Trump Bandaríkjaforseta, 
sem höfðaði í fyrrinótt mál gegn 
rannsóknafyrirtækinu Fusion GPS 
og gegn fjölmiðlinum BuzzFeed. 
Málin snúast um rannsóknarskjöl 
frá Fusion GPS sem BuzzFeed birti 
fyrir ári, þó með þeim fyrirvara að 
það sem í þeim stæði væri óstaðfest.

Skjölin fjalla um Trump og segir 
meðal annars í þeim að Rússar búi 
yfir myndefni þar sem hann sést 
sænga hjá vændiskonum. – þea

Krefja BuzzFeed 
um skaðabætur

n Greitt n Ógreitt
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Nýr áfangastaður 2018

FÁÐU BYR Í SEGLIN Í BALTIMORE
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Siglingar, saga og sjarmi
Baltimore er heillandi hafnarborg. Hún er ein elsta borg Bandaríkjanna, full af 
byggingum á minjaskrá og sögufrægum skipum sem prýða höfnina. Njóttu þess 
að skoða gömlu húsin í Mount Vernon eða rölta um við höfnina í Fell’s Point þar 
sem kaffihús, veitingastaðir og antíkverslanir eru á hverju strái.

Fyrsta flug til Baltimore verður 28. maí og flogið verður fjórum sinnum í viku.
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verð áður: 119.990

7.995
verð áður: 10.995

  ÚtsalaN
stendur TIL 
    14. jan

LögregLumáL Íslensk lögreglu-
yfirvöld hafa á síðustu tveimur 
árum haldlagt tæplega 78 milljónir 
króna, oftast nær í málum er varða 
fíkniefnaviðskipti. Búast má við að 
upphæðin verði mun hærri í ár eftir 
umfangsmiklar aðgerðir hér á landi 
sem leiddu til upptöku á hátt í 200 
milljónum króna. Haldlagðir fjár-
munir renna beint í ríkissjóð eftir 
að dómur þess efnis fellur.

Lögreglan lagði hald á rúmlega 
50,4 milljónir króna í níutíu málum 
árið 2016 og um 27 milljónir króna 
í 87 málum í fyrra. Oftast er um 
að ræða fíkniefnamál, en einnig 
fölsunarmál auk annarra fjársvika-
mála. Inni í þessum tölum eru ekki 
þeir fjármunir sem gerðir voru 
upptækir í Euro Market-málinu 
svokallaða, en þeir eru taldir nema 
um 200 milljónum íslenskra króna. 
Inni í þeim eru húseignir og hlutir 
í fyrirtækjum, svo fátt eitt sé nefnt.

Grímur Grímsson, yfirmaður 
miðlægrar rannsóknardeildar, 
segir að mikil áhersla sé lögð á að 
uppræta skipulagða brotastarfsemi. 
Hins vegar megi alltaf betur fara 
og að hafin sé vinna við að breyta 
verkferlum innan lögreglunnar.

„Ég get ekki sagt að við séum 
ánægð með þennan árangur, því við 
teljum að það sé meiri afrakstur af 
skipulagðri brotastarfsemi en svo 
að við náum nema litlu broti af 
henni. Og það er það sem við viljum 
gera – að ná afrakstrinum. Við erum 
að breyta skipulagi okkar þann-
ig að við getum náð betri árangri í 
þessum efnum,“ segir hann.

Tveir pólskir karlmenn eru í 

gæsluvarðhaldi vegna gruns um 
aðild að alþjóðlegum glæpasam-
tökum sem talin eru hafa stundað 
peningaþvætti á Íslandi.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru mennirnir tveir eig-
andi og framkvæmdastjóri smá-
vöruverslunarinnar Euro Market 
í Hamraborg og eru grunaðir um 

skipulagða glæpastarfsemi, fíkni-
efnainnflutning, peningaþvætti 
og fjársvik. Gæsluvarðhaldsúr-
skurðurinn rennur út í vikulok en 
ekki hefur verið tekin afstaða til 
þess hvort farið verði fram á áfram-
haldandi varðhald. Fjölmargir hafa 
verið yfirheyrðir í tengslum við 
málið á undanförnum vikum og 
rannsókn þess ólokið.

Samkvæmt upplýsingum frá 
dómsmálaráðuneytinu eru fjár-
munir sem gerðir eru upptækir 
samkvæmt dómi ekki eyrna-
merktir. Hins vegar séu tvær undan-
tekningar; ef um er að ræða fisk-
veiðilagabrot rennur andvirði afla 

og veiðarfæra í landhelgissjóð, og 
ef maður hefur hlotið tjón af broti 
geti uppteknu fé verið ráðstafað til 
hans. sunnak@frettabladid.is

Hundruð milljóna í ríkissjóð 
frá skipulagðri brotastarfsemi
Fjármunir sem gerðir eru upptækir renna beint í ríkissjóð. Ríkið hagnaðist um tæplega hundrað milljónir 
króna á síðustu tveimur árum og búast má við að upphæðin verði mun hærri í ár. Betur má ef duga skal, 
segir lögregla, sem ætlar á þessu ári að leggja meiri áherslu á að uppræta skipulagða brotastarfsemi. 

Lögreglan lagði á dögunum hald á hátt í 200 milljónir króna, sem gætu runnið í ríkissjóð á árinu. FréttabLaðið/SteFán

Við teljum að það sé 
meiri afrakstur af 

skipulagðri brotastarfsemi 
en svo að við 
náum nema 
litlu broti af 
henni.

Grímur Grímsson

50,4
milljónir í 90 málum árið 
2016.

Vi ðski pti  Rúmur helmingur 
erlendra ferðamanna sem hingað 
koma, eða 54 prósent, borðar 
íslenskt lambakjöt. Þetta sýnir 
könnun Gallup fyrir markaðsstof-
una Icelandic Lamb.

Helmingur ferðamanna borðar 
lambakjöt á veitingastöðum en 13 
prósent borða lambakjöt sem keypt 
er í búð. Því er nokkuð ljóst að ein-
hver skörun er á milli þessara hópa. 
Líkur á að ferðamenn borði íslenskt 
lambakjöt aukast eftir því sem þeir 
dvelja lengur á landinu. – jhh

Helmingurinn 
borðar lambið

Íslenskt sauðfé. FréttabLaðið/VaLLi

umhVerfismáL Meira en tífalda má 
raforkuöryggi á Vestfjörðum með 
því að setja hluta Vesturlínu og fleiri 
línur á sunnanverðum Vestfjörðum í 
jörð. Virkjun Hvalár eykur raforku-
öryggið þar ekkert.

Þetta er niðurstaða ráðgjafarfyrir-
tækisins METSCO Energy Solutions 
sem vann skýrslu um raforkuöryggi 
á Vestfjörðum fyrir Landvernd.

Framkvæmdastjóri og starfandi 
formaður Landverndar afhentu í 
gær Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra skýrsluna.

Vesturlína samanstendur af 
Geiradalslínu 1, Mjólkárlínu 1 
og Glerárskógarlínu 1 og liggur 
frá Hrútafirði til Mjólkárvirkj-
unar. Línan er rekin á 132 kílóvolta 
spennu. Um hana fer allur raforku-
flutningur til Vestfjarða. – jhh

Virkjun Hvalár 
breytir engu um 
raforkuöryggi

fLateyri „Eftir mikið undirbún-
ingsstarf fólks í sjálfboðavinnu þá 
erum við komin á þann stað að við 
eigum möguleika á að fara af stað 
með skólann í haust,“ segir Helena 
Jónsdóttir framkvæmdastjóri Lýð-
háskólans á Flateyri.
   Helena segir að í fyrstu verði ein 
eða tvær námsbrautir með tuttugu 
til fjörutíu nemendum. „Það var 
stofnað félag um þetta fyrir ári og 
Flateyringar sýndu þessu mikinn 
áhuga. Svo fyrir nokkrum mán-
uðum fékkst vilyrði fyrir að fá styrk 

til að ráða framkvæmdastjóra,“ 
segir Helena.  Mikil bjartsýni ríki 
um verkefnið.

„Við reiknum með að námið 
verði tvær annir, en höfum ekki 
útilokað að fólk geti komið í hálft 
ár. Svo verður þetta keyrt í lotum, 
það verður engin hefðbundin nám-
skrá. Námsbrautirnar munu snúast 
um tónlist, kvikmyndagerð og svo 
umhverfi og náttúruna. Þá ekki 
bara náttúruna til að leika sér og 
skoða heldur líka hvernig hægt er 
að vinna úr auðlindum hennar eins 

og tíðkast hefur á svæðinu,“ útskýrir 
Helena.

 Á svæðinu er mikil tónlistarsköp-
un og mikil gróska í kvikmyndagerð 
og við munum nýta þá krafta sem 
þar eru,“ segir Helena. Skólinn verði 
lyftistöng í báðar áttir.

„Fólk kemur vestur, lærir og 
skemmtir sér og hugsanlega vilja 
einhverjir setja eitthvað af stað og 
jafnvel setjast að þarna. Svo geta 
Vestfirðingar miðlað sinni þekkingu 
áfram þannig að áhrifin geta verið 
margþætt,“ segir Helena. – aig

Engin hefðbundin námskrá verður í nýjum lýðháskóla á Flateyri

Helena Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Lýðaháskólans á Flateyri, segir marga 
koma að stofnun skólans. Mynd/ FéLag uM StoFnun LýðHáSkóLa á FLateyri
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Meira
fljótlegt

Pasta og núðlur:
Pasta rautt
Pasta hvítlauks
Pastaskrúfur í villisveppasósu
Pasta með sólþurrkuðum 
tómötum
Pasta með basilpestó
Núðlur í súrsætri sósu

Salat:
Spínat
Garðsalat
Kínakálsblanda
Klettasalat
Romain salat

Grænmeti:
Paprikublanda
Gulrætur
Rauðlaukur
Rauðrófusalat
Spergilkál
Sæt kartöflumús
Blómkálssalat
Mangó hrásalat
Asíublanda
Rótargrænmeti
Maíssalat
Ferskt salsa

Prótein:
Rifinn kjúklingur
Steikt beikon
Surimi salat
Kjúklingabollur í Indverskri sósu
Kjúklingabollur í salsasósu
Túnfiskur
Egg
Kotasæla
Fetaostur

 
Ferskur ananas

  
Hefur þú séð ananasvélina í 

Kringlunni? 

349 kr/kg

 
Salatbar

  
Alltaf ferskur 

1.799 kr/kg

 
Bláber

  
500 g 

1.499 kr/pk

 
Pomelos

  
Frískandi vítamínbomba 

399 kr/kg



Orlofshús í sumar
Byggiðn – Félag byggingamanna óskar eftir vönduðum sumarhúsum 
á leigu til framleigu fyrir félagsmenn sína. Leitað er eftir húsnæði á 

landsbyggðinni fyrir næsta sumar. Heitur pottur er skilyrði.

Áhugasamir sendi upplýsingar á palmi@samidn.is  fyrir 25. janúar 2018. 
Nauðsynlegt er að góð lýsing  sé og ljósmyndir af eigninni svo sem 

stærð, fjöldi svefnplássa og staðsetning.  Einnig að  lýsing á umhverfi 
fylgi með t.d. möguleikum til útivistar og afþreyingar. 

Öllum tilboðum verður svarað.

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | VR.IS

Viltu leggja þitt af 

mörkum í starfi VR?
Uppstillinganefnd VR óskar eftir frambjóðendum til trúnaðar
ráðs VR. Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda 
erindi á netfangið uppstillinganefnd@vr.is fyrir kl. 12:00  
á hádegi þann 19. janúar nk.

Í samræmi við lög VR óskar uppstill-
inganefnd eftir frambjóðendum til að 
skipa lista stjórnar og trúnaðarráðs  
vegna listakosningar um trúnaðarráð  
í félaginu.

Uppstillinganefnd stillir upp lista til 
trúnaðarráðs sem endurspeglar félagið 
eins og mögulegt er hvað varðar aldur, 
kyn og störf félagsmanna. Einnig verður 
litið til félagsaðildar og starfa fyrir félagið.

Hlutverk trúnaðarráðs VR er að 
vera stjórn félagsins ráðgefandi
varðandi ýmis stærri málefni sem 
upp koma í starfsemi félagsins,
svo sem við gerð kjarasamninga 
og stærri framkvæmdir.

Uppstillinganefnd VR

Viðskipti „Það er ekkert sem bendir 
til þess að fasteignaverð muni lækka 
enda hafa vextir lækkað og kaup-
máttur að aukast,“ segir Kjartan 
Hallgeirsson, formaður Félags 
fasteignasala (FF), um þær tölur 
sem birtast í nýrri mánaðarskýrslu 
Íbúða lánasjóðs um þróun hús-
næðismarkaðarins.

Í skýrslunni segir að sumir geti 
orðið varir um sig í ljósi sögunnar 
eftir að 0,7 prósenta lækkun varð á 
fasteignaverði í nóvember síðast-
liðnum. Það hafi verið í fyrsta skipti 
síðan í júní 2014 sem verð á fjölbýli 
og sérbýli lækkaði milli mánaða. Sex 
mánaða hækkun íbúðaverðs sé nú 
aðeins 1,8 prósent og hækkunar-
takturinn minnkað mikið síðan í 
sumar.

Einnig er bent á að þinglýstum 
kaupsamningum um íbúðarhús-
næði á höfuðborgarsvæðinu fækk-
aði um 16 prósent í desember miðað 
við mánuðinn á undan og 20 pró-
sent miðað við sama mánuð 2016.

„Þessi 0,7 prósenta lækkun er 
mjög óveruleg og segir ekki til um 
að markaðurinn sé á niðurleið 
heldur sé þetta allt að ná jafnvægi 
með minniháttar sveiflum eftir að 
hann ofreis um síðustu páska. Árið 
lítur vel út með auknu framboði á 
nýbyggingum og okkar reynsla er 
sú að það hefur alltaf ruðningsáhrif 
og aðrir losa sig við eignir og mark-
aðurinn kemst í eðlilega hringrás,“ 
segir Kjartan.

„Þetta hefur einkennst af meira 
jafnvægi og framboði og eðlilegri 
markaði. Þessar tölur sýna hvað 
er að seljast yfir ásettu verði og er 
eðlilegt hlutfall að mínu mati,“ segir 
Kjartan en í skýrslunni kemur fram 
að um 78 prósent íbúða hafi selst 
undir ásettu verði í nóvember.

Ingibjörg Þórðardóttir, fasteigna-
sali hjá Híbýlum og fyrrverandi for-
maður FF, tekur undir með Kjart-
ani og spáir að verð muni hækka.

„Þessir mánuðir sem þarna er um 
að ræða eru einmitt þeir rólegustu á 
árinu. Núna á nýju ári finn ég strax 
að markaðurinn er að taka allvel við 
sér en hins vegar er það fagnaðar-
efni að það hægist að einhverju leyti 
á honum því ástandið í byrjun árs í 
fyrra með þeim hækkunum var ekki 
gott,“ segir Ingibjörg. 
haraldur@frettabladid.is

Fasteignasalar sjá ekki 
lægra verð í kortunum

Fasteignaviðskiptum þar sem keypt er yfir ásettu verði hefur fækkað hratt síðan í vor. Fréttablaðið/Vilhelm

Íbúðalánasjóður segir 
að í ljósi sögunnar geti 
sumir nú verið varir um 
sig eftir að fasteignaverð 
lækkaði í nóvember 
og um 78 prósent íbúða 
seldust undir ásettu 
verði. Fasteignasalar 
spá verðhækkunum en 
auknu jafnvægi.

Kjartan 
hallgeirsson.

samgöngumál Greiðsla fyrir að 
aka um Vaðlaheiðargöngin verður 
rafræn og mun þar af leiðandi 
engin mönnuð stöð vera við annan 
enda ganganna til að rukka öku-
menn. Hægt verður að kaupa miða 
í gegnum göngin á netinu eða í appi 
í snjalltækjum. Þeir sem greiða 
ekki en fara um göngin fá sendan 
greiðsluseðil.

Þessi háttur er viðhafður erlendis 
með góðum árangri, til að mynda í 
Færeyjum, svo tæknin er til staðar. 
Valgeir Bergmann, framkvæmda-
stjóri Vaðlaheiðarganga, segir þessa 
tilhögun ekki erfiða í framkvæmd. 
„Þetta verður þannig að þú kaupir 
aðgang í göngin á netinu og því 
mun umferðin ekki stöðvast við 
annan enda ganganna til að taka við 
greiðslu. Einnig er þessi leið ódýrari 
og því munu sparast fjárhæðir hvað 
þetta varðar,“ segir Valgeir.

Framkvæmdum hefur seinkað 
töluvert við göngin. Vonir stóðu til 
að ná sumarumferðinni í ár en nú 
er ljóst að það mun ekki takast. „Við 

erum að horfa til þess á þessum tíma-
punkti að opna í haust,“ segir Valgeir. 
„Nú er unnið á fullu að mörgum 
verkþáttum svo vonandi mun þetta 
ganga vel fram á sumar.“ – sa

Ekki þarf að stansa til að 
aka um Vaðlaheiðargöng

hægt verður að kaupa miða í göngin 
á netinu. Góð lausn að mati forsvars-
manna. Fréttablaðið/auðunn

menning Jóni Páli Eyjólfssyni, frá-
farandi leikhússtjóra Leikfélags 
Akureyrar, var sagt upp störfum á 
þriðjudag og þess krafist að hann 
hætti samstundis. Samkvæmt yfir-
lýsingu Menningarfélags Akureyrar 
(MAk) ríkti ekki lengur traust á 
störfum hans hjá félaginu.

Jón Páll staðfesti í gær að upp-
sögnin tengist #metoo-bylting-
unni. Um sé að ræða atburð sem 
varð fyrir áratug og ekki innan leik-
hússins. Unnið hafi verið að sátt í 

málinu síðastliðin fimm ár. Segist 
Jón Páll hafa gert framkvæmda-
stjóra MAk grein fyrir málinu um 
leið og #metoo-vakningin fór af 
stað. – hg

Jón Páll rekinn úr leikhúsinu

Jón Páll  
eyjólfsson.
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BYGGT Á ÞRÍLEIK EFTIR JÓN KALMAN STEFÁNSSON

FRUMSÝNT Í KVÖLD



fyrir að VG hafi ekki verið jákvætt 
fyrir samstarfi við Viðreisn í lands-
málunum.

Samfylkingin mun líklega bjóða 
fram óbreyttan lista eða því sem 
næst, enda gefa allir sitjandi borgar-
fulltrúar kost á sér aftur með Dag B. 
Eggertsson í forystu.

Miðflokksmenn eru einnig harð-
ákveðnir í að bjóða fram og hyggjast 
stofna Reykjavíkurfélag í lok mánað-
arins. Þá stefna bæði Alþýðufylking-
in og Flokkur fólksins að framboði 
í borginni. Dögun er enn að íhuga 
málið.

Borgarfulltrúum verður fjölgað 
í vor úr 15 í 23 eftir lagabreytingu. 
Breytingin hefur í för með sér að 
flokkarnir þurfa að bjóða fram lista 

með 46 frambjóðendum. Ætla má 
að það geti reynst sumum af minni 
flokkunum erfitt að fylla listana 
en verði fjórtán flokkar í framboði 

þýðir það að á sjöunda hundrað 
manna verði á framboðslistum fyrir 
kosningarnar. 
adalheidur@frettabladid.is

1990 
kr.
stk.

Kjötkompaní Bolognaise, 1 kg

Krónan
mælir með!

Stjórnmál Línur eru langt frá því 
skýrar fyrir borgarstjórnarkosning-
arnar í vor. Fjórtán flokkar íhuga 
að bjóða fram lista í Reykjavík og 
margir þeirra funda í kringum 
næstu mánaðamót til að ákveða 
hvernig raðað verði á lista. Leið-
togakjör Sjálfstæðismanna fer 
fram 27. janúar næstkomandi. Í 
framboði verða borgarfulltrúarnir 
Áslaug Friðriksdóttir og Kjartan 
Magnússon, Eyþór Arnalds, kaup-
sýslumaður og fyrrverandi odd-
viti Sjálfstæðismanna í Árborg, Vil-
hjálmur Bjarnason fyrrverandi 
alþingismaður og Viðar Guðjohn-
sen athafnamaður.

Margir vilja einnig fram fyrir 
Pírata. Fjórir Píratar staðfestu við 
Fréttablaðið að þau hygðu á fram-
boð til forystu; Alexandra Briem, 
Arnaldur Sigurðsson, Svafar Helga-
son og Þórlaug Ágústsdóttir. Hall-
dór Auðar Svansson hyggst ekki gefa 
aftur kost á sér.

„Það er mikill áhugi á framboði  
í borginni í stórum hópi kvenna,“ 
segir Sóley Tómasdóttir aðspurð um 
kvennahópinn sem hittist á dögun-
um til að ræða kvennaframboð. Sjálf 
útilokar Sóley ekki framboð, verði 
af því að konurnar bjóði fram lista.

Þótt Sveinbjörg Birna Svein-
björnsdóttir hafi sagt sig úr Fram-
sóknarflokknum er hún enn í 
fullu fjöri og ekki á því að setjast í 
helgan stein. Hún útilokar þó fram-
boð með bæði Miðflokki og Fram-
sókn en segist hafa rætt málin með 
baklandi sínu og  yfirlýsingar sé 
að vænta frá sér í lok mánaðarins. 
Guðfinna Jóhanna Guðmunds-
dóttir, borgarfulltrúi og Miðflokks-
kona, ætlar hins vegar að snúa sér 
að lögmennsku að loknu yfirstand-
andi kjörtímabili.

Þá er Ingvar Mar Jónsson, flug-
maður og formaður Framsóknar-
félags Reykjavíkur, sagður stefna á 
oddvitasæti Framsóknar í borginni.

Eins og Fréttablaðið hefur greint 
frá leitar Viðreisn nú samstarfs 
við önnur frjálslynd öfl á sveitar-
stjórnarstiginu og hafa óformleg 
samtöl farið fram milli forsvars-
manna Viðreisnar og Bjartrar fram-
tíðar um samstarf. Björt framtíð er 
mikill borgarflokkur og hefur allt frá 
stofnun verið í meirihlutasamstarfi 
í borginni. Fyrst undir merkjum 
Besta flokksins og núna í meiri-
hlutasamstarfi með Samfylkingu, 
Vinstri grænum og Pírötum.

Líf Magneudóttir vill leiða lista 
VG í borginni. Hún segir meiri-
hlutasamstarfið hafa gengið vel og 
bindur vonir við að það haldi áfram 
eftir kosningar. Aðspurð um afstöðu 
til samstarfs með Viðreisn segist Líf 
alls ekki vilja útiloka samstarf, þrátt 

Helstu leiðtogaefnin í Reykjavíkurborg
Stjórnmálaflokkarnir leita nú að framboðsefnum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Endurnýjun verður mismikil innan flokk-
anna í borginni. Engin endurnýjun er í kortunum hjá Samfylkingunni en nýr leiðtogi gæti tekið við hjá Sjálfstæðisflokki og Pírötum.

Borgarbúar hætti að borga fyrir aumingjavæðingu

Leigusalinn og athafnamaðurinn Viðar Guð-
johnsen er sjálfsagt lengst til hægri af þeim sem 
sækjast eftir oddvitasæti Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík. Hann leggur þunga áherslu á að skatt-
greiðendum sé ekki sendur reikningurinn vegna 
afleiðinga þess sem hann kallar „aumingja-
væðingu“ í samfélaginu.

„Það sem hræðir mig núna er að Reykjavík 
ráði ekki við fjármál sín. Jafnaðarmenn vilja 
alltaf vera ofan í vösum annarra, ræna skatt-
borgarann. Með miðstýringu vilja þeir hjálpa 
öllum. Það er ekki nóg að vera góður við alla og 
taka helst að sér allan heiminn. Þetta hugarfar 
jafnaðarmanna mun koma okkur í koll og er 

þegar byrjað að gera það. Ég verð bara að segja 
það að þessi undirlægjuháttur er farinn að 
smita og heltaka Sjálfstæðisflokkinn sem á að 
gera út á frelsi einstaklingsins og að hann fái að 
njóta sín. Það vantar góðan leiðtoga með þessa 
sýn. Einhvern sem getur gert Sjálfstæðisflokk-
inn eins og hann á að vera.“ – þþ

Fimm verða í kjöri í leiðtogakjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og fjögur íhuga að bjóða sig fram til forystu fyrir Pírata. Færri nöfn eru komin fram fyrir 
aðra flokka. Minnst tólf flokkar íhuga að bjóða fram lista. Dagur B. Eggertsson og Líf Magneudóttir eru einu oddvitarnir sem gefa aftur kost á sér til forystu.
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✿   Þessi hafa ákveðið sig eða íhuga framboð í borginni
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ekkert efni 
komið 
fram

PróFkjÖr Fulltrúaráð Sjálfstæðis-
flokksins í Vestmannaeyjum felldi í 
gær tillögu um að valið yrði á fram-
boðslista flokksins fyrir komandi 
sveitarstjórnarkosningar með 
prófkjöri. Kosið var tvisvar og var 
tillagan felld í bæði skiptin.

Elís Jónsson, vélstjóri á Herjólfi, 
er einn þeirra sem var mjög áfram 
um prófkjör og var hann mjög von-
svikinn eftir fundinn. Svo mjög að 
hann lýsti yfir framboði í prófkjöri 
flokksins áður en lá ljóst fyrir að af 
prófkjöri yrði.

„Bæjarstjórinn hefur sagst vera til 
í allt en það er eins og hugur fylgi 
ekki máli þar sem hann hefur ekki 
svarað áskorunum um að efnt verði 
til prófkjörs,“ segir Elís. 

„Það er smá óánægja í gangi sem 
skýrist af því að afmarkaður hópur 
fólks er að þrjóskast við að halda 
prófkjör sem er að vísu hin lýð-

ræðislega leið sem almennt er farin 
hjá Sjálfstæðisflokknum og í raun 
er alveg einstakt að þetta hafi ekki 
verið gert í Eyjum síðan 1990.“

Elís segist telja víst að bæjarbúar 
vilji flestir prófkjör en vill ekki 
ganga svo langt að segja að í fram-
boði hans felist vantraust á Elliða.  
„Hann hefur ekki nokkurn skap-
aðan hlut að hræðast við þetta og 
þetta er albesta leiðin fyrir hann til 
að fá þá endurnýjað umboð.“

Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
í Vestmannaeyjum, hefur verið 
oddviti Sjálfstæðisflokksins í tólf 

ár. Hann sagði í samtali við Frétta-
blaðið áður en atkvæði voru greidd 
um prófkjör að yfirlýsing Elísar 
breyttu engu hvað hann varðaði.

„Það er öllum frjálst að gefa kost 
á sér ef af prófkjöri verður. Fólk 

þekkir mín störf og ég hef gefið út 
yfirlýsingu um að ég gefi kost á mér 
áfram, óháð því hvernig valið verð-
ur á lista. Það stendur og að öðru 
leyti hef ég ekkert um orð þessa 
annars ágæta manns að segja.“ – þþ

Vélstjórinn á Herjólfi fær ekki prókjör í Eyjum

elís Jónsson

 Borgarfulltrúum verður 
fjölgað í vor úr 15 í 23 eftir 
lagabreytingu. Breytingin 
hefur í för með sér að flokk-
arnir þurfa að bjóða fram 
lista með 46 frambjóðendum.

Það er mikill áhugi 
á framboði í borg-

inni í stórum hópi kvenna.
Sóley Tómasdóttir, fyrrverandi 
borgarfulltrúi Vinstri grænna. 

14
flokkar íhuga að bjóða fram 
lista í borginni í næstu sveitar-
stjórnarkostningum. 

Sjálfstæðismenn í eyjum verða ekki með prófkjör. FRéttABlAðIð/PJetuR
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70%
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 

Suðurlandsbraut  54 
bláu húsin  (við faxafen)

afsláttur af 
öllum vörum

Rýming



Suður-Kórea Donald Trump á 
miklar þakkir skildar fyrir sitt hlut-
verk í að koma á viðræðum á milli 
Norður- og Suður-Kóreu. Þetta sagði 
Moon Jae-in, forseti Suður-Kóreu, í 
gær en viðræðurnar sjálfar fóru fram 
á þriðjudag og var komist að þeirri 
niðurstöðu að Norður-Kórea myndi 
senda keppendur á vetrarólympíu-
leikana sem fara fram í suðurkór-
esku borginni Pyeongchang síðar á 
þessu ári.

„Ég tel að Trump forseti eigi 

miklar þakkir skildar fyrir að 
hjálpa til við að koma þessum við-
ræðum á. Forysta Bandaríkjanna í 
því að beita þvingunum og þrýsta á 
Norður-Kóreu var á meðal þess sem 
gerði þetta mögulegt,“ sagði Moon 
en viðræðurnar voru þær fyrstu á 
milli ríkjanna í rúm tvö ár.

Sjálfur tísti Trump því í síðustu 
viku að viðræðurnar væru honum að 
þakka. Hann hafi komið þeim á með 
að sýna „styrk og staðfestu og skuld-
bindingu við að beita sam eigin-

legum mætti gegn Norður-Kóreu“. 
Til þess að ljúka gerð sam-

komulagsins mætti stakur fulltrúi 
einræðisríkisins í höfuðstöðvar 
Alþjóðaólympíusambandsins í 
Sviss í gær. Er því ljóst að ríkin tvö á 
Kóreuskaga munu bæði eiga fulltrúa 
á þessum vetrarólympíuleikum.

Samkvæmt greinanda BBC fetar 
Moon nú þröngan stíg. Er hann 
sagður hvorki vilja styggja Banda-
ríkjaforseta eða grafa undan við-
skiptaþvingunum né styggja 

Moon segir Trump eiga miklar þakkir skildar 

Moon Jae-in, forseti Suður-Kóreu, er sagður feta þröngan stíg. NordicphotoS/AFp
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Stjórnmál Þórdís Kolbrún Reyk-
fjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðn-
aðar- og nýsköpunarráðherra, hefur 
ráðið Hildi Sverrisdóttur,  fyrsta 
varaþingmann Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavíkur-
kjördæmi suður,  sem 
annan aðstoðarmann 
sinn en fyrir er Ólafur 
Teitur Guðnason.

Þá hefur Svandís 
Svavarsdóttir heil-
b r i g ð i s rá ð h e r ra 
ráðið Birgi Jakobs-
son aðstoðar-
mann sinn í 
velferðar-
r á ð u -
n e y t -
inu, en 
B i r g i r 
h e f u r 

Landlæknir og varaþingmaður gerast 
aðstoðarmenn hjá tveimur ráðherrum

Forseti Suður-Kóreu 
þakkar Trump fyrir 
hans þátt í að koma á 
viðræðum við norðrið. 
Trump hafði áður stært 
sig af hlutverki sínu og 
sagst lykilmaður. Rætt 
verður um hernaðarmál 
á Kóreuskaga í bráð. 

Suðurkóreskur 
prófessor segir ein-
ræðisherrann Kim 
nýrnaveikan.

nágrannanna í norðri, svo að hægt 
verði að eiga fleiri viðræður.

Og í fleiri viðræður stefnir. Kom-
ist var að því samkomulagi á þriðju-
dag að hefja viðræður um hernaðar-
mál á skaganum. Í gær sagði Moon 
að hann stæði við þá sýn sína að 
Kóreuskaga væri best borgið kjarn-
orkuvopnalausum en að einræðis-
ríkið hafi ekki viljað ræða þau mál 
frekar.

Rússar fögnuðu í gær komandi 
viðræðum um hernaðarmál. „Við 
vonum að þær viðræður dragi úr 
togstreitunni á Kóreuskaga og leiði 
til aukins stöðugleika á svæðinu,“ 
sagði í tilkynningu frá rússneska 
utanríkisráðuneytinu en Rússland 
á landamæri að Norður-Kóreu.

Athyglisverð frétt birtist jafnframt 
í gær í Korea Times, elsta kóreska 
dagblaðinu sem gefið er út á ensku, 
þar sem Cho Dong-uk, prófessor við 
Chungnam-háskóla í Suður-Kóreu, 
sagði frá því mati sínu að rödd Kim 
Jong-un, einræðisherra Norður-
Kóreu, í nýársávarpi hans bæri 
þess merki að hann væri að stríða 
við nýrnasjúkdóm. Cho hafi safnað 
dæmum af hljóðum sem bærust frá 

hildur 
Sverris-
dóttir
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Moon segir Trump eiga miklar þakkir skildar 

Moon Jae-in, forseti Suður-Kóreu, er sagður feta þröngan stíg. NordicphotoS/AFp

Isavia boðar til morgunfundar þann 16. janúar 
næstkomandi kl. 8.30 á Hótel Reykjavík Natura.

Fjallað verður um mikilvægi innanlandsflugs sem 
hluta af almenningssamgöngukerfinu. Spurt er hvort 
núverandi kerfi sé komið að þolmörkum og rætt um þá 
sýn sem hagaðilar hafa á kerfið nú og til framtíðar.

Boðið verður upp á kaffi og létta morgunhressingu. 

Dagskrá:

— Elín Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Isavia,  
 setur fundinn

I N N A N L A N D S F L U G  –  T Æ K I F Æ R I  
E Ð A  V A N D A M Á L ? 
— Jón Karl Ólafsson, framkvæmdastjóri  
 flugvallasviðs Isavia

M I K I LVÆ G I I N N A N L A N D S F L U G S  F Y R I R  
BYG G Ð I R  L A N D S I N S 
— Arnheiður Jóhannsdóttir,  framkvæmdastjóri   
 Markaðsstofu Norðurlands

H AG K VÆ M U R KO S T N A Ð U R  
Í  K R E FJ A N D I  U M H V E R F I 
— Grímur Gíslason, forstöðumaður sölu- og 
 markaðssviðs Air Iceland Connect

Fyrirspurnir úr sal

S K R Á N I N G
I S AV I A . I S/ M O R G U N F U N D U R

H Ó T E L  N AT U R A  Í  R E Y K J AV Í K
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M O R G U N F U N D U R 
U M  F R A M T Í Ð 
I N N A N L A N D S F L U G S
Á  Í S L A N D I

F R A M T Í Ð  
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Landlæknir og varaþingmaður gerast 
aðstoðarmenn hjá tveimur ráðherrum

SkipulagSmál Þrjár athugasemdir 
bárust um nýtt deiliskipulag vegna 
Austurgötu 36 í Hafnarfirði. Húsið 
var dæmt ónýtt í apríl 2017 vegna 
veggjatítlu og myglu. Nágrannar ótt-
ast skuggavarp og eignatjón.

Fimm manna fjölskylda flúði 
húsið og heldur til í leiguhúsnæði. 
Líkt og Fréttablaðið hefur fjallað 
um hafa síðustu mánuðir fjölskyld-
unnar farið í að berjast fyrir því að 
fá að reisa nýtt og stærra steinhús á 
lóðinni í stað hins ónýta bárujárns-
klædda timburhúss.

Í október sagði Anna Gyða Pét-
ursdóttir, eigandi hússins, í Frétta-
blaðinu að þau litu svo á að kröfur 
þeirra væru raunhæfar og að um 
væri að ræða steinhús í gömlum stíl 
sem passi vel inn í virðulega götu-
myndina.

„Okkur hefur fundist að menn 
vilji bara annað lítið bárujárnshús 
þarna, sem væri bara galið.“

Það viðhorf kemur einmitt fram 
í athugasemd Björns Péturssonar, 
bæjarminjavarðar Hafnarfjarðar, við 
breytingarnar sem lagðar voru fram 

á fundi skipulags- og bygg ingar ráðs 
bæjarins á þriðjudag ásamt athuga-
semdum tveggja nágranna.

Þar leggur Björn til að leitað verði 
allra leiða til að vernda hið ónýta 
hús og gera það upp í upprunalegri 
mynd. Ef svo „ólíklega vill til“ að 
það sé ekki gerlegt verði gerð krafa 
um að sams konar bárujárnsklætt 
timburhús verði byggt svo það raski 
ekki götumyndinni.

Íbúi í næsta húsi við Austurgötu 
36 leggst gegn nýbyggingunni þar 
sem hún muni auka skuggavarp á 

lóð hans og að hún stríði þannig 
gegn hagsmunum hans.

Nágranni í Mjóasundi 3 bendir 
á að eign hans sé friðuð og kjall-
ari hlaðinn úr grjóti án styrkingar. 
Fyrirhuguð stækkun og dýpkun á 
grunni Austurgötu 36 muni því lík-
lega valda tjóni á hans eign.

Þá mælist hann einnig til að beðið 
verði með frekari ákvarðanir varð-
andi hið nýja hús þar til málaferli 
núverandi eigenda Austurgötu 36 
við fyrri eigendur eru til lykta leidd. 
– smj

Nágrannar á móti nýbyggingu í stað veggjatítluhúss

mismunandi stöðum í munni ein-
ræðisherrann og að titringur og tón-
hæð bæru þess merki að lungu og 
hjarta einræðisherrans væru í lagi 
en nýrun ekki.

„Að minnsta kosti sýna þessi 
dæmi að nýru hans eru ekki í jafn-
góðu ástandi og önnur líffæri,“ var 
vitnað í Cho. Miðillinn benti jafn-
framt á að Kim væri of þungur, 
drykki áfengi og reykti sígarettur.  
thorgnyr@frettabladid.is

Trúir því í alvörunni 
einhver að af 

þessum viðræðum hefði 
orðið ef ekki hefði verið fyrir 
minn styrk og staðfestu og 
skuldbindingu við að beita 
sameiginlegum mætti gegn 
Norður-Kóreu?
Donald Trump, 
forseti Banda-
ríkjanna

gegnt embætti landlæknis frá 1. 
janúar 2015. Hann tekur til starfa 
þann 1. apríl næstkomandi, þegar 

hann lætur af emb-
ætti landlæknis. 

B i r g i r  v e r ð u r 
annar aðstoðar-
maður Svandísar, 
en fyrir er Iðunn 
Garðarsdóttir lög-

fræðingur. – ósk

Birgir 
Jakobs-
son
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ÖFLUG LAUSN VIÐ HÁLSBÓLGU!
Bólgueyðandi og verkjastillandi 

munnsogstafla við særindum í hálsi

 HUNANGS 
OG SÍTRÓNU-

BRAGÐ 

APPELSÍNU-
BRAGÐ

SYKURLAUST

 HUNANGS 
OG SÍTRÓNU-

BRAGÐ 

APPELSÍNU-
BRAGÐ

SYKURLAUST

Strefen 8,75 mg munnsogstöflur og 
Strefen Orange 8,75 mg Sukkerfri, 
munnsogstöflur. Innihalda flurbiprofen. 
Strefen er notað sem skammtímameðferð 
til að draga tímabundið úr særindum í 
hálsi hjá fullorðnum og börnum eldir en 
12 ára. Sjúga skal eina munnsogstöflu 
rólega og láta leysast upp í munni á 
3-6 klst. fresti eftir þörfum, mest 5 töflur 
á sólahring. Ekki er ráðlagt að nota lyfið 
lengur en í 3 sólarhringa. Lesið vandlega 
upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir 
notkun. Leitið til læknis eða lyfjafræðings 
sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu 
og aukaverkanir. 
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á
www.serlyfjaskra.is.

Strefen-5x10 LYFJA.indd   1 09/01/2018   15:06

Halli af vöruskiptum við útlönd 
hefur aldrei mælst meiri en í fyrra 
þegar hann nam 172 milljörðum 
króna. Um er að ræða 60 prósenta 
aukningu frá fyrra ári, þegar hann 
var um 108 milljarðar. Sem hlutfall 
af landsframleiðslu var vöruskipta-
hallinn um 6,8 prósent og á þann 
mælikvarða hefur hann ekki verið 
meiri í tíu ár. 

Það er ekki síst innflutningur 
neysluvara sem er að aukast hratt 
um þessar mundir. Þannig jókst inn-
flutningur á bílum til einkanota um 
40 prósent á fyrstu tíu mánuðum 
síðasta árs og á heimilistækjum um 
23 prósent yfir sama tímabil. Þetta 
kemur fram í greiningu frá Íslands-
banka sem byggð er á bráðabirgða-
tölum Hagstofunnar sem birtust í 
fyrradag. Gerir greiningardeildin 
ráð fyrir afgangi upp á 270 milljarða 
af þjónustuviðskiptum á síðasta 
ári sem þýðir að viðskiptaafgangur 
Íslands við útlönd var um 100 millj-
arðar króna.

Þetta er fimmta árið í röð þar 
sem viðskiptaafgangi er skilað en 
Jón Bjarki Bentsson, hagfræðingur í 
greiningardeild Íslandsbanka, segir 
það heyra til tíðinda. „Hagsaga 
síðustu áratuga geymir engin dæmi 

um fimm ára samfelldan viðskipta-
afgang og við erum í raun og veru 
að snúa við blaðinu í þeim efnum.“ 
Ör vöxtur ferðaþjónustunnar á 
stóran þátt í þessu en greinin hefur 
einnig kallað á aukinn innflutning 
aðfanga vegna neyslu ferðamanna 
hér á landi. Ferðamönnum mun 
að öllum líkindum halda áfram að 
fjölga á þessu ári, líkt og undanfarin 
ár, en þó hægir á þeim vexti. Þannig 
mætti eiga von á því að vöruskipta-
halli aukist á meðan dregur úr við-
skiptaafgangi.

Jón Bjarki segir skuldsetningu 
heimilanna hafa aukist örlítið 

undan farið ár eða svo, en ekki sé 
hægt að bera hana saman við árin 
fyrir hrun bankanna. „Það er ólíku 
saman að jafna við uppsveifluna 
2004 til 2008 þegar heimilin voru 
nokkuð skuldsett í upphafi sveifl-
unnar og einkaneysluvöxturinn að 
stórum hluta tekinn á láni,“ segir Jón 
og bætir við að aukin skuldsetning 
nú skýri lítinn hluta af vexti einka-
neyslu. Staða heimilanna sé sterk í 
ríkjandi hagsveiflu. Hann segir lang-
an veg frá því að við séum komin á 
varasamar slóðir hvað það varðar.

Þó svo að vöruinnflutningur hafi 
aukist töluvert hefur útflutningur 
nokkurn veginn staðið í stað. Kon-
ráð S. Guðjónsson, hagfræðingur 
hjá greiningardeild Arion banka, 
segir að útflutningur sjávarafurða 
hafi gefið aðeins eftir en á sama tíma 
hafi útflutningur á áli aukist nokkuð. 
Mælt í erlendum gjaldmiðli kemur 
þetta nokkurn veginn út á pari. 
Hann segir styrkingu krónunnar og 
aukinn kaupmátt eiga stóran þátt í 
auknum innflutningi. Bendir hann 
á að vöruskiptahallinn sé einn og 
sér kominn á svipaðar slóðir og fyrir 
hrun en svo lengi sem viðskipta-
jöfnuður er jákvæðari verði það lítið 
vandamál.  danielfreyr@frettabladid.is 

Vöruskiptahalli aldrei 
meiri í krónum talið
Vöruskiptahalli var 172 milljarðar í fyrra en samt er útlit fyrir um 100 milljarða 
viðskiptaafgang. Innflutningur neysluvara hefur aukist mikið. Hagfræðingur 
segir aukna skuldsetningu heimila aðeins skýra hluta af vexti einkaneyslu.

23% 
aukning var í innflutningi á 
heimilistækjum á fyrstu tíu 
mánuðum nýliðins árs.

Innflutningur neysluvara hefur aukist mikið að undanförnu og þannig jókst innflutningur á nýjum bílum til einkanota 
um 40 prósent fyrstu tíu mánuði síðasta árs.  Þá jókst innflutningur á heimilistækjum um 23 prósent. FréttablaðIð/GVa

Jón bjarki bents-
son, hagfræðingur 
hjá Íslandsbanka.

Viðskipti

Sjóður í stýringu breska vogunar-
sjóðsins Lansdowne Partners hefur 
aukið enn við hlut sinn í Trygginga-
miðstöðinni (TM) og er nú sjöundi 
stærsti hluthafi félagsins með rúm-
lega fimm prósenta eignarhlut. 
Eignarhlutur sjóðsins í TM er metinn 
á um 1.190 milljónir króna miðað við 
núverandi markaðsvirði félagsins. 
Hlutabréf TM hækkuðu í verði um 
2,08 prósent í viðskiptum í Kauphöll-
inni gær og við lokun markaða stóð 
gengið í 34,3 krónum á hlut.

Í tilkynningu til Kauphallarinnar í 
gær kom fram að vogunarsjóðurinn 
hefði síðastliðinn þriðjudag bætt 
við sig bréfum í félaginu og ætti eftir 
þau kaup 5,11 prósenta hlut. Í byrjun 
desember á síðasta ári átti Lans-
downe Partners um 2,8 prósenta hlut 
í tryggingafélaginu og hefur sjóðurinn 
því næstum tvöfaldað hlut sinn í TM 
á rúmlega einum mánuði.

Auk fjárfestingarinnar í TM hefur 
sjóðurinn að undanförnu bætt við 

sig hlutum í öðru tryggingafélagi, 
VÍS, olíufélaginu N1 og Fjarskiptum. 
Hann er á meðal stærstu hluthafa í 
öllum þessum félögum,.

Lansdowne hóf innreið sína á inn-
lendan hlutabréfamarkað síðasta 
haust. Stuart Roden, stjórnarfor-
maður sjóðsins, hefur látið hafa eftir 
sér að mikill vöxtur í hérlendri ferða-
þjónustu geri landið að ákjósanlegum 
fjárfestingarkosti.

„Við erum reiðubúnir til þess að 
fjárfesta á Íslandi þegar landið opn-
ast,“ sagði hann í samtali við Reuters 
og bætti við að Ísland hefði gengið í 
gegnum „ótrúleg umskipti“ á undan-
förnum árum. – hae

Breskur vogunarsjóður 
yfir fimm prósent í TM

1.190
milljónir króna er verðmatið 
á hluti breska sjóðsins í tM.
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Með því að 
skila umsögn 
um umsækj-
endur um 
embætti 
héraðsdóm-
ara rétt áður 
en dómar-
arnir áttu að 
hefja störf var 
settum 
ráðherra í 
reynd stillt 
upp við vegg. 

Þetta kann að þykja róttæk kenning – en dómara-
skipan er ekki einkamál Sjálfstæðismanna. Hún 
er ekki einu sinni einkamál lögmanna heldur 

varðar alla landsmenn. Það er ein forsendan fyrir heil-
brigðu þjóðlífi að dómstólar séu sjálfstæðir og lausir við 
íhlutun hins pólitíska valds, klíkuvalds og auðvalds.

Það er góðra gjalda vert hjá forsætisráðherra að 
skipa ágæta nefnd með ágætu fólki um að auka traust á 
stjórnmálum. En óneitanlega gerir ýmislegt nefndinni 
erfitt fyrir. Til dæmis þetta: Dómsmálaráðherra hefur 
fengið á sig dóm Hæstaréttar um að hún hafi brotið 
lög við skipan dómara í Landsrétt – en situr þó enn. Og 
ekkert fararsnið á henni enda nýtur hún trausts for-
sætisráðherra.

Og enn lætur Sjálfstæðisflokkurinn eins og skipan 
dómara sé innanflokksmál þar á bæ.

Þetta er áhyggjuefni. Það hefur verulega reynt á 
dómstóla hér á undanförnum árum vegna flókinna 
fjársvikamála sem komu upp við Hrunið. Auðugir sak-
borningar berjast um á hæl og hnakka við að ónýta mál 
á hendur sér og hafa reynt með öllum ráðum að koma í 
veg fyrir eðlilega málsmeðferð. Þessir aðilar vilja eflaust 
hafa hönd í bagga með því hverjir dæma í fjársvika-
málum sem þeim tengjast.

Við vitum líka að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki ein-
skært lífsskoðunarfélag heldur rammgert tengslanet 
auðs og valda og að auðmenn hafa þar mikil ítök.

Ráðningar dómara þurfa að vera hafnar yfir vafa og 
því er afar óheppilegt fyrir dómsvaldið, rannsóknar aðila 
og þjóðina almennt, að Sjálfstæðismenn skuli hunsa 
niðurstöður hæfnisnefnda til að koma að þóknanlegri 
dómurum eða fara að niðurstöðum með hundshaus.

Mikilvægt er að standa vörð um þrígreiningu ríkis-
valdsins – og sjálfstæði dómstóla gagnvart ásælni hins 
pólitíska valds og auðmanna sem sjá hag sinn í því að 
vita af vinsamlegum dómurum að störfum. Þetta snýst 
nefnilega um traust: Almenningur verður að geta treyst 
því að dómarar landsins dæmi eftir lögum burtséð frá 
tengslum við Flokk og fjárplógsmenn.

Þó að hitt sé vissulega góðra gjalda vert: að skipa 
ágætar nefndir með ágætu fólki.

Þetta snýst um traust

Guðmundur 
Andri Thorsson
alþingismaður

 

Almenningur 
verður að geta 
treyst því að 
dómarar 
landsins 
dæmi eftir 
lögum 
burtséð frá 
tengslum við 
Flokk og 
fjárplógs-
menn.

lyftarar og hillukerfi

www.velaborg.is  velaborg@velaborg.is   s. 414 8600

V

Sögulegur frambjóðandi
Viðar Guðjohnsen sker sig nokk
uð áberandi úr hópi þeirra sem 
gáfu kost á sér í leiðtogaprófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins. Viðar hefur 
um árabil hringt nánast daglega í 
símatíma Útvarps Sögu og viðrað 
þar skoðanir sem hafa fallið í 
grýttan jarðveg. Viðar kynnir 
sig jafnan sem „harðlínu hægri“ 
og amast ekki síst við feitu fólki 
og fíklum sem koma sér upp lífs
stílssjúkdómum með tilheyrandi 
kostnaði fyrir „skattborgarann“. 
Þá hefur hann meðal annars talað 
af sannfæringu fyrir fjölkvæni 
og að flugeldar, sem hann kallar 
„dýraníð“, verði bannaðir.

Enginn Sögumaður
Viðar nýtur takmarkaðra vin
sælda hjá öðrum hlustendum og 
innhringjendum og er ekki lík
legur til þess að sækja fylgi í þeirra 
raðir. Öryrkjar og eldri borg
arar eru áberandi í því mengi og 
sárnar mörgum hverjum harkaleg 
viðhorf frambjóðandans til þeirra 
sem minna mega sín. Sjálfsagt 
væri ráð fyrir Viðar að byrja að 
strjúka „sögufólkinu“ rétt. Það 
vegur nefnilega þyngra en margan 
grunar. Þannig fleyttu hlustendur 
Pétri Gunnlaugssyni, umsjónar
manni símatímans, í stjórnlaga
ráð á sínum tíma og talið er að 
velgengni Miðflokksins og Flokks 
fólksins í alþingiskosningunum 
megi mikið til rekja til þess þeir 
hafa notið mikillar velvildar hjá 
hlustendum Sögu.
thorarinn@frettabladid.is

Orðalag bréfs Guðlaugs Þórs Þórðarsonar 
til dómsmálaráðherra í kjölfar skip-
unar átta héraðsdómara var meira en 
lítið athyglisvert. Settur ráðherra telur 
mikilvægt að koma leikmönnum að 
umsagnarferlinu um dómara að danskri 

fyrirmynd til að draga úr „hættu á klíkumyndun í vali 
dómara“.

Þetta orðalag er ekki tilviljun vegna þess að þeir 
sem kynna sér umsagnir dómnefndarinnar um hæfni 
dómara við skipanir síðustu ára, sérstaklega í Hæsta-
rétt Íslands, sjá í hendi sér að dómnefndin hefur lagt 
sig fram við að veita þeim umsækjendum sem eru 
þóknanlegir góða umsögn en útiloka aðra sem eru 
ekki „í klíkunni“ þótt þeir séu hæfari. Afleiðingar 
þessa eru mun alvarlegri en ætla mætti við fyrstu sýn 
því með þessu er smátt og smátt búið að veikja Hæsta-
rétt. Í réttinn eiga að veljast færustu lögfræðingar 
þjóðarinnar og stofnunin á að búa yfir besta mögu-
lega mannauði sem er til staðar úr stétt lögfræðinga 
hverju sinni.

Þegar lögum um dómstóla var breytt árið 2010 var 
ráðherra gert ómögulegt að fara gegn niðurstöðu dóm-
nefndarinnar nema bera þá ákvörðun undir Alþingi. 
Atburðarás síðustu vikna hefur leitt í ljós að þetta fyrir-
komulag getur sett ráðherrann, sem fer með veitingar-
valdið og ber pólitíska ábyrgð á skipuninni, í vonlausa 
stöðu. Núverandi dómnefnd undir forystu Jakobs 
Möllers lagði sig fram um að útiloka tiltekna umsækj-
endur án skýringa, skilaði niðurstöðum allt of seint 
og svaraði síðan með hroka þegar settur dómsmála-
ráðherra vildi gera athugasemdir við umsögn hennar. 
Þetta eru ekki boðleg vinnubrögð hjá fagfólki.

Eins og settur dómsmálaráðherra rekur í bréfi sínu 
var honum nauðugur sá kostur að fylgja áliti nefndar-
innar og skipa þá átta umsækjendur sem nefndin taldi 
hæfasta. Jafnvel þótt hann hefði engar forsendur til 
að meta hvort sú ákvörðun væri rétt þar sem nefndin 
veitti ekki fullnægjandi svör við athugasemdum hans. 
Eftir lestur svarbréfs dómnefndarinnar er maður engu 
nær um það hvernig nefndin komst að sumum niður-
stöðum, eins og að telja mann með 20 ára dómara-
reynslu minna hæfan en dómara sem hefur starfað sem 
settur dómari í átta ár.

Í ljósi dóma Hæstaréttar í málum tveggja umsækj-
enda um dómaraembætti við Landsrétt sem kveðnir 
voru upp 19. desember 2017 liggur fyrir að íþyngjandi 
rannsóknarskylda er lögð á dómsmálaráðherra sem 
vill víkja frá umsögn dómnefndarinnar. Með því að 
skila umsögn um umsækjendur rétt áður en héraðs-
dómararnir áttu að hefja störf var settum ráðherra 
í reynd stillt upp við vegg. Ef hann hefði farið gegn 
áliti nefndarinnar án þess að fyrir lægi sambærilegt 
umsagnarferli þá hefði það bakað ríkinu bótaskyldu 
gagnvart þeim umsækjendum sem nefndin taldi 
hæfasta en fengu ekki embætti.

Það má taka undir það sjónarmið að brýnt sé að 
breikka þann hóp sem kemur að tilnefningum í 
dómnefndina til að draga úr hættu á klíkumyndun 
og minnka áhrif dómaranna sjálfra á val á samstarfs-
mönnum sínum. Ekki verður unað við óbreytt ástand.

Klíkumyndun
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Það er almenn regla í við-
skiptum að seljandi getur 
ekki upp á sitt eindæmi 

ákveðið bæði verðið á þjónustu 
sinni og hversu mikla þjónustu 
viðskiptavinir hans eru fúsir að 
kaupa. Seljandinn verður að velja. 
Annaðhvort ákveður hann verðið 
og umfang viðskiptanna ræðst þá af 
því eða hann ákveður hversu mikla 
þjónustu hann vill veita og verðið 
fer þá eftir því. Ef leigubílstjóra er 
frjálst að ákveða sjálfur gjaldið sem 
hann setur upp þá stillir hann því 
væntanlega í hóf til að flæma við-
skiptavinina ekki burt.

Peningar …
Sama regla á við um seðlabanka. 
Þeir þurfa að velja líkt og leigubíl-
stjórinn. Þeir ákveða annaðhvort 
hversu mikið af peningum þeir setja 
í umferð (því seðlabankar prenta 
peningana) og vaxtastigið ræðst þá 
af peningamagninu á markaði eða 
þeir ákveða vextina með handafli og 
peningamagn í umferð fer þá eftir 
því.

Fyrri aðferðin, þ.e. bein stjórn 

peningamagns í umferð, var 
algengust víðast hvar þar til um og 
eftir 1990. Seðlabankar reyndu þá 
yfirleitt að hemja peningamagn til 
að hamla verðbólgu einkum með 
því að kaupa og selja ríkisskuldabréf 
eftir atvikum. Þyrfti að sporna gegn 
þenslu var reynt að draga úr vexti 
peningamagns til að hefta útlána-
getu bankanna. Harðari samkeppni 
um minna lánsfé var ætlað að leiða 
til hærri vaxta á markaði og minni 
umsvifa.

Þessi aðferð hefur þann annmarka 
að seðlabankar geta ekki haft fulla 
stjórn á peningamagni í umferð m.a. 
af því að viðskiptabankar geta einn-
ig búið til peninga t.d. með því að 
endurlána erlent fé líkt og þeir gerðu 
hér heima fyrir hrun. Árangursrík 
peningastjórn útheimtir að hemill 
sé hafður á útlánum bankakerfisins 
í heild, bæði seðlabankans og við-
skiptabanka. Þessi hugsun hefur 
legið til grundvallar ráðgjöf Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins um peningamál 
frá fyrstu tíð til að koma böndum á 
bæði seðlabanka og viðskiptabanka, 
m.a. með skilvirku fjármálaeftirliti. 
Reynslan sýnir að ráðin duga jafnan 
bærilega sé farið eftir þeim.

… eða vextir?
Um og eftir 1990 söðluðu margir 
seðlabankar um og tóku upp 
vaxtastjórn í stað beinnar peninga-
stjórnar. Seðlabanki Íslands tók 
þessa stefnu 2001. Hér var hugsunin 
sú að seðlabankarnir settu sér verð-
bólgumarkmið, t.d. 2% eða 3% á ári, 
og ákváðu síðan stýrivexti sem var 

ætlað að halda verðbólgunni sem 
næst settu marki. Nú voru vextirnir 
komnir í framsætið og peninga-
magnið í aftursætið. Seðlabankar 
ákveða stýrivexti, þ.e. þau ávöxt-
unarkjör sem viðskiptabönkum 
bjóðast í seðlabönkum. Ætlunin er 
að viðskiptabankar sjái sér ekki hag 
í að veita viðskiptavinum sínum 
lán við vöxtum sem eru lægri en 
stýrivextirnir. Með þessu móti er 
hækkun stýrivaxta ætlað að draga 
úr útlánum viðskiptabanka og þá 
um leið úr þenslu í efnahagslífinu 
ef með þarf – og öfugt með lækkun 
stýrivaxta ef verkefnið er að hefja 
efnahagslífið upp úr lægð í lítilli 
verðbólgu eins og gert hefur verið 
í Ameríku og Evrópu með góðum 
árangri síðustu ár. Stýrivöxtunum 
er ætlað að vera eins og grundvöllur 
eða gólf undir vaxtaflórunni, gólf 
sem hægt er að hækka og lækka á 
víxl eftir atvikum.

Tveir annmarkar
Vaxtastjórn með verðbólgumark-
miði hefur reynzt hafa tvo ann-
marka. Í löndum þar sem verðbólga 
er mikil og þrálát freistast seðla-
bankinn til að hækka svo vexti að 
erlent fé tekur að streyma inn til 
lands í stórum stíl til að njóta þar 
hærri vaxta en bjóðast í útlöndum. 
Innstreymi erlenda fjárins ýtir þá 
undir verðbólgu þvert gegn vilja 
seðlabankans. Á móti kemur að 
innstreymið hækkar gengi gjald-
miðilsins sem dregur að sínu leyti 
úr verðbólgu eins og gerðist hér 
heima fyrir hrun. Af þessu leiðir að 

hávaxtastefna Seðlabanka Íslands 
dregur minna úr verðbólgu en að 
var stefnt og getur jafnvel kynt 
undir verðbólgu eins og raunin 
varð í hruninu þegar verðlag rauk 
upp um 25% árin 2008 og 2009 
eftir langt hávaxtaskeið sem varir 
enn. Gengi krónunnar er nú aftur 
orðið fjallhátt líkt og fyrir hrun en 
það stafar einkum af gjaldeyrisinn-
streymi til ferðaþjónustunnar sem 
aflar nú orðið meiri gjaldeyris en 
sjávarútvegurinn og stóriðjan afla 
samanlagt. Seðlabankinn gerir rétt í 
að hefta nú skammtímainnstreymi 
erlends fjár með sérstakri bindi-
skyldu til að slæva áhuga spákaup-
manna á vaxtamunarviðskiptum 
eins og þeim sem tíðkuðust fyrir 
hrun.

Hinn gallinn við vaxtastjórn 
með verðbólgumarkmiði er að háir 
vextir draga e.t.v. ekki eins verulega 
úr lánveitingum banka og að er 
stefnt, a.m.k. ekki úr lánveitingum til 
þeirra sem reynslan hefur kennt að 
þeir þurfa ekki alltaf að standa skil á 
lánum sínum. Bankar hafa afskrifað 
mikið af óreiðuskuldum. Hvers 
vegna skyldu þeir sem var hlíft við 
að standa í skilum láta háa vexti 
aftra sér frá frekari lántökum? Þeir 
taka gjarnan sem mest af lánum við 
hvaða vöxtum sem er ef þeir telja sig 
vita af reynslu að vanskilaskellurinn 
lendir á skattgreiðendum eða hlut-
höfum bankanna ef í harðbakkann 
slær. Þannig uxu bankarnir og útlán 
þeirra efnahagslífinu langt yfir 
höfuð fyrir hrun þrátt fyrir hávaxta-
stefnu Seðlabankans og aðhaldið 

sem í henni átti að felast. Þessi hlið 
málsins var mörgum hulin fyrir 
hrun en hún ætti nú í miskunnar-
lausu ljósi reynslunnar að blasa við.

Tvær flugur í einu höggi
Að öllu þessu athuguðu virðist 
gamla leiðin greiðust. Það er leiðin 
sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
lagði upp með fyrir 1950. Hún felst 
í að setja lánsfjárþök, þ.e. takmark-
anir á leyfilegan hámarksútlánavöxt 
seðlabanka og viðskiptabanka frá 
ári til árs. Þessi leið á við hvort sem 
menn nota eigin þjóðmynt eða 
evruna, hún kemur böndum á seðla-
banka og viðskiptabanka samtímis 
og nær til beggja lögbundinna hlut-
verka seðlabanka: að stuðla að lítilli 
verðbólgu og stöðugu fjármálakerfi.

Peningamál á villigötum

Bankar hafa afskrifað mikið 
af óreiðuskuldum. Hvers 
vegna skyldu þeir sem var 
hlíft við að standa í skilum 
láta háa vexti aftra sér frá 
frekari lántökum? Þeir taka 
gjarnan sem mest af lánum 
við hvaða vöxtum sem er ef 
þeir telja sig vita af reynslu 
að vanskilaskellurinn lendir 
á skattgreiðendum eða hlut-
höfum bankanna ef í harð-
bakkann slær.

Þorvaldur  
Gylfason

Í dag

Í sérblaði Fréttablaðsins um 
vegan fæði þann 1. nóvember 
2017 var því haldið fram að 

kúamjólk væri einn helsti áhættu-
þáttur fyrir hormónatengdum 

krabbameinum á borð við brjósta-
krabbamein.

Þessi staðhæfing á sér enga stoð 
samkvæmt þeim fjölmörgu rann-
sóknum sem gerðar hafa verið til 
að kanna hvort neysla á mjólk og 
mjólkurvörum sé áhættuþáttur 
fyrir brjóstakrabbamein. Árið 2011 
var birt safngreining (meta-ana-
lysis) þar sem teknar voru saman 
niðurstöður 18 ferilrannsókna með 
alls um milljón þátttakendum. 
Niðurstaðan var sú að ekkert sam-
band fannst á milli mjólkurneyslu 
og brjóstakrabbameins og í raun 
mátti sjá vísbendingar um lækkaða 
áhættu hjá konum með aukinni 
neyslu mjólkurafurða. Svipaðar 
niðurstöður komu fram í safngrein-
ingu frá árinu 2015 þegar skoðaðar 
voru 27 rannsóknir, með alls um 1,5 
milljón þátttakendum. Aftur bentu 
niðurstöður til minnkandi áhættu 

á brjóstakrabbameini með aukinni 
neyslu mjólkurafurða, sérstaklega 
meðal asískra kvenna.

Þess ber einnig að geta að bæði 
Bandaríska krabbameinsrann-
sóknastofnunin og Alþjóðakrabba-
meinsrannsóknasjóðurinn (Amer-
ican Institute of Cancer Research 
og World Cancer Research Fund) 
gefa reglulega út ítarlegar skýrslur 
um tengsl mataræðis, hreyfingar og 
krabbameins þar sem farið er yfir 
nýjustu rannsóknir á þessu sviði. 
Í skýrslu sem gefin var út á árinu 
2017 var það mat þeirra að neysla 
á mjólkurvörum væri ekki áhættu-
þáttur fyrir brjóstakrabbamein. 
Þvert á móti fundust vísbendingar 
um að neysla á mjólkurvörum gæti 
dregið úr hættu á brjóstakrabba-
meini sem greinist fyrir tíðahvörf.

Mun minna hefur verið rannsak-
að hvort neysla mjólkurafurða eftir 

greiningu á brjóstakrabbameini 
hafi áhrif á framgang sjúkdómsins 
og gefa þær örfáu rannsóknir sem 
til eru misvísandi niðurstöður. 
Árið 2013 birtist bandarísk rann-
sókn sem benti til þess að neysla á 
fituríkum mjólkurafurðum, smjöri 
og eftirréttum með rjóma, hefði 
tengingu við verri horfur kvenna 

með brjóstakrabbamein, auk þess 
sem tenging við aukna dánartíðni af 
öðrum orsökum en brjóstakrabba-
meini sást samhliða neyslu fituríkra 
mjólkurvara eftir greiningu. Engin 
tengsl fundust hins vegar milli 
neyslu á fituminni mjólkurafurðum 
og lífshorfa kvennanna. Í sambæri-
legri ítalskri rannsókn fannst hins 
vegar ekki samband á milli neyslu 
fituríkra mjólkurafurða og verri lífs-
horfa eftir greiningu. Ljóst er að þörf 
er á frekari rannsóknum á áhrifum 
mjólkurneyslu á framgang brjósta-
krabbameins.

Almennar ráðleggingar varðandi 
áherslur í mataræði má finna hjá 
Embætti landlæknis. Þar er ráðlagt 
að velja fituminni, ósykraðar eða 
lítið sykraðar mjólkurvörur án sætu-
efna. Hæfilegt magn er talið vera tvö 
glös, diskar eða dósir af mjólk eða 
mjólkurvörum á dag (500 ml).

Veldur kúamjólk brjóstakrabbameini?

Álfheiður  
Haraldsdóttir
doktorsnemi 
í lýðheilsu-
vísindum

Laufey  
Tryggvadóttir
framkvæmda-
stjóri Krabba-
meinsskrár 
Krabbameinsfé-
lags Íslands

Þvert á móti fundust vís-
bendingar um að neysla á 
mjólkurvörum gæti dregið 
úr hættu á brjóstakrabba-
meini sem greinist fyrir tíða-
hvörf.

Settu heilsuna í fyrsta sæti á árinu 2018. Frábær 
tilboð á �ölmörgum heilsuvörum. Kíktu við í Ly�u 
eða verslaðu í netverslun á ly�a.is.

Heilsutjútt
Tilboðsdagar 9.–21. janúar

ly�a.is
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Skattar eru lagðir á „eftir efnum 
og ástæðum“ eins sagt var í 
gömlum lögum um álagningu 

útsvars. [i] Þeir sem betur eru settir 
greiða hlutfallslega meira en hinir. 
Þetta er gert af félagslegum ástæð
um, til tekjujöfnunar. En þetta á 
aðeins við um skatta á tekjur ein
staklinga. Fyrirtæki greiða aftur á 
móti öll sama hlutfall af hreinum 
tekjum sínum, óháð efnahag að 
öðru leyti. Það er hvorki skynsam
legt né framkvæmanlegt að vera 
þar með einhverjar tekjujöfnunar
kúnstir.

Í stefnuyfirlýsingu nýrrar ríkis
stjórnar segir: „Við endurskoðun 
laga um veiðigjöld þarf að hafa það 
meginmarkmið að tryggja þjóð
inni réttlátan hlut af arðsemi auð
lindarinnar og að þau taki tillit til 

afkomu.“ [ii] Í túlkun ráðherra og 
stjórnarþingmanna undanfarið 
á þessu ákvæði hefur þetta verið 
lagt út sem lækkun veiðigjalda 
með tilliti til „afkomu“; jafnvel 
afkomu hverrar útgerðar eða a.m.k. 
útgerðar hópa.

Varhugaverð braut
Hér er farið út á varhugaverða braut 
af mörgum ástæðum. Slík afkomu
tenging verður ávallt umdeilanleg, 
upphaf ágreinings sem mun grafa 
undan veiðigjaldskerfinu í sífellu 
þar til fátt verður eftir. Brugðist 
verður við kveinstöfum með því að 
slá af gjaldinu, fyrst hjá Jóni en svo 
líka fyrir séra Jón. Leiðir til að koma 
útgerðum undir lægri gjöldin munu 
blasa við, svo sem uppskipting 
fyrirtækja í misarðbærar einingar. 
Útgerðir munu fá „framsóknar
lag“ svo vísað sé til fyrirbæris fyrr 
á árum þegar sagað var framan af 
stefni fiskiskipa til að koma þeim í 
hentugra hólf réttinda. Hvað gerist 
við leiguframsal kvóta frá útgerð 
með lægra veiðigjald til annarrar í 
hærri gjaldflokki?

Kjarni málsins er sá að veiðigjald 
er ekki og á ekki að vera skattur, 

allra síst slíkur sem lagður er á sam
kvæmt efnum og ástæðum. Veiði
gjald er enginn tekjuskattsauki. Það 
er greiðsla fyrir aðgang að hráefni, 
fyrir heimild til að nýta takmarkaða 
sameignarauðlind, ekkert annað. 
Dytti einhverjum í hug að ríkið 
niður greiddi önnur mikilvæg aðföng 
við fiskveiðar, eins og olíu, og það 
eftir afkomu hverrar útgerðar? Vart 
nú, enda væri það afturhvarf til þess 
miðstýringarkerfis sem þjóðin bjó 
við á árum áður. Veiðigjald sem er 
skilgreint sem síbreytilegur skattur 
verður aldrei til friðs hvorki innan 
útvegarins né heldur hjá almenn
ingi sem grunar að þjóðin sé hlunn
farin, hlustandi á fréttir um drjúgar 
arðgreiðslur til eigenda útgerðanna.

Eðlilegir viðskiptahættir
Innan þess þjóðskipulags sem við 
búum við er eðlilegast að útgerðin 
ákvarði veiðigjaldið sjálf með því að 
kaupa eða leigja aflaheimildirnar af 
eigandanum, þjóðinni, á frjálsum 
samkeppnismarkaði. Þá aðlagast 
gjaldið sjálfkrafa því hvernig árar í 
sjávarútvegi hverju sinni og tekur 
þannig mið af „efnum og ástæðum“ 
útvegarins í heild, en án pólitískra 

inngripa. Breytingu í þessa veru 
má koma á í áföngum með fyrn
ingarleiðinni svokölluðu. [iii] En 
er ekki hætta á að hinir stóru og 
sterku hrifsi til sín allar aflaheim
ildir séu þær seldar á almennum 
markaði? Við því er hægt að setja 
ýmsar skorður og beita mótvægis
aðgerðum. Þannig mætti t.d. láta 
tekjur af sölu aflaheimilda renna 
að drjúgum hluta til þeirra byggða 
sem eiga mest undir fiskafla svo og 
til uppbyggingar innviða í dreifðum 
byggðum landsins.

Vinstri-hægri
Hvers vegna skýtur slík hugmynd 
um ríkisstýrð og afkomutengd veiði
gjöld upp kollinum nú hjá vinstri
hægri stjórn? Það er ein af furðum 
íslenskra stjórnmála að markaðs
leiðir eiga nokkuð jafnt undir högg 
að sækja hjá þeim sem eru lengst til 
hægri svo og þeim sem eru á hinum 
kantinum. Látinn stjórnmálaforingi 
skýrði þetta þannig að vinstrihægri 
ásinn væri í raun skeifulaga; stutt 
væri á milli endanna. Erum við að 
upplifa það nú?

Í lokin má minna á að 83% þeirra 
sem afstöðu tóku voru fylgjandi 

því að náttúruauðlindir yrðu lýstar 
þjóðareign í stjórnarskrá. Stjórnlaga
ráð gerði til tillögu í þeim efnum sem 
öðrum. Enn situr þó við sama.
[i] Í 4. gr. laga nr. 66 1945 hefst á 
þessari setningu: „Útsvar skal leggja 
á eftir efnum og ástæðum.“
[ii] Sjá https://www.stjornarradid.is/
rikisstjorn/stefnuyfirlysing/
[iii] Sjá t.d. http://thorkellhelgason.
is/?p=2555.

Veiðigjald er ekki skattur heldur afnotagjald

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu 
fyrir 2018 á lífeyrir hjá einhleyp
um öldruðum og öryrkjum að 

hækka um 4,7% frá áramótum. Auk 
þess kemur örlítil hækkun til við
bótar til þess að upphæð lífeyris ein
staklinga fyrir skatt nái 300 þúsund
um á mánuði í samræmi við það, sem 
ákveðið var í tíð ríkisstjórnar Sigurðar 
Inga, þegar ný lög um almannatrygg
ingar voru samþykkt á Alþingi. Þá var 
ákveðið að lífeyrir mundi hækka árið 
2018 í sömu fjárhæð og lágmarkslaun 
en þau verða 300 þúsund á mánuði 
fyrir skatt. 5% verkafólks eru á lág
markslaunum en hinir sem betur fer 
á hærri töxtum. Því er það furðulegt, 
að lífeyrir aldraðra skuli miðaður við 
slíkan pappírstaxta. En á þennan hátt 
er tryggt að aldraðir og öryrkjar séu 
áfram niðri við fátæktarmörk!

Nýja ríkisstjórnin, sem er undir 
forsæti Katrínar Jakobsdóttur, 
hækkaði ekkert lífeyri aldraðra og 
öryrkja í jólamánuðinum. Aldraðir 
og öryrkjar, sem einungis hafa lífeyri 
frá almannatryggingum og engan líf
eyrissjóð voru látnir halda jólin með 
197 þúsund kr. í lífeyri eftir skatt í 
mánuðinum, þeir sem eru í sambúð 
eða hjónabandi. Og einhleypir fengu 
230 þúsund kr. eftir skatt í mánuð
inum. Þetta var jólagjöf ríkisstjórnar 
Vinstri grænna til aldraðra og öryrkja 
og allir geta litið í eigin barm og séð, 
að ekki er unnt að halda jól á þess
ari hungurlús. Það er ekki einu sinni 
unnt að greiða öll brýnustu útgjöld 
af þessu lítilræði. Lyf eða læknis
hjálp verða oft útundan en það er 
mannréttindabrot. Jólamaturinn 
verður fábrotinn, þegar stjórnvöld 
skammta öldruðum og öryrkjum 
svona naumt. Og erfitt er fyrir afa og 
ömmu, langafa og langömmu að gefa 
jólagjafir, þegar ríkisstjórnin þrýstir 
lífeyrinum svona niður.

Það breytir engu þó lífeyrir hækki 
í byrjun árs 2018 um 4,7%. Bæði 
Öryrkjabandalag Íslands, ÖBÍ,  og 
Landssamband eldri borgara hafa 
mótmælt því við stjórnvöld, að svo 

naumt eigi að skammta öldruðum og 
öryrkjum áfram. Aðeins 29% öryrkja 
fá örlitla viðbótarhækkun! Þuríður 
Harpa Sigurðardóttir, formaður 
Öryrkjabandalags Íslands, var í við
tali á Hringbraut, sjónvarpsstöð. Hún 
sagðist ekki skilja hvernig kjararáð, 
ríkisstofnun, úrskurðaði á grundvelli 
laga og launaþróunar, að laun stjórn
málamanna og embættismanna ættu 
að hækka um marga tugi prósenta og 
langt til baka á sama tíma og ríkis
valdið úrskurðaði að á grundvelli 69. 
greinar laga um almannatryggingar, 
sem einnig ætti að byggja á launa
þróun, að laun öryrkja (og aldraðra) 

ættu að hækka um 4,7%. (Launa
hækkun þingmanna 2016 44%, laun 
1,1 milljón fyrir utan aukagreiðslur, 
launahækkun ráðherra 36%, laun 1,8 
milljónir fyrir utan aukagreiðslur, 
laun forsætisráðherra hækkuð í 
rúmar tvær millj. fyrir utan auka
greiðslur. Þetta gerðist haustið 2016 
en fyrr á árinu, 1. júní, höfðu þessir 
aðilar einnig fengið mikla hækkun.) 
Meðallaun í landinu eru tæpar 700 
þúsund kr. fyrir skatt. Það er því ljóst, 
að það stenst ekki að halda lífeyri 
aldraðra og öryrkja svo langt niðri 
eins og raun ber vitni. Það er furðu
legt, að Vinstri grænir, sem kalla sig 
róttækan vinstri flokk, skuli standa 
að því að níðast á þennan hátt á 
kjörum aldraðra og öryrkja.

Í umræddu viðtali við Þuríði 
Hörpu Sigurðardóttur, formann 
ÖBÍ, á Hringbraut sagði hún frá því, 
að svo virtist sem stjórnvöld vildu að 
kjarabætur, sem öryrkjar hugsanlega 
fengju, yrðu einhvers konar skipti
mynt gegn því að  þeir samþykktu 
starfsgetumat. En stjórnvöld hafa 
um tveggja ára skeið þrýst mjög 
á, að öryrkjar samþykktu starfs
getumat. Ríkisstjórn Sigurðar Inga 
og Bjarna Ben. lagði mikla áherslu 

á það 2016 við afgreiðslu á nýjum 
lögum um almannatryggingar. Ríkis
stjórn Sigurðar Inga gekk svo langt 
gegn Öryrkjabandalaginu, að hún 
beitti það þvingunaraðgerðum.

Þegar ÖBÍ var ekki tilbúið að sam
þykkja starfsgetumatið strax, vildi 
kynna sér það betur, sem eðlilegt 
er, þá beitti ríkisstjórn Sigurðar Inga 
öryrkja hefndaraðgerðum: Ríkis
stjórnin ákvað að öryrkjar fengju 
ekki sömu kjarabætur og aldraðir! 
Þetta var fáheyrt og minnti helst á 
vinnubrögð í austantjaldslöndum. 
Krónu móti krónu skerðingin var 
afnumin hjá öldruðum en hún var 
látin haldast hjá öryrkjum og er þar 
enn í gildi. Þetta var gert í hefndar
skyni gegn öryrkjum. Og ríkisstjórn 
Sigurðar Inga komst upp með þetta! 
Það eru viðhöfð sömu vinnubrögð 
nú gegn öryrkjum og ríkisstjórn Sig
urðar Inga beitti. Nýja ríkisstjórnin 
reynir að þvinga öryrkja til hlýðni í  
starfsgetumatsmálinu. Það er lygi
legt. Það er furðulegt. Þetta er eins 
og í bananalýðveldi. Og samkvæmt 
frásögn nýs formanns ÖBÍ virðist 
ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur 
vera að taka upp þessi sömu þving
unarvinnubrögð!

Öldruðum áfram haldið niðri við fátæktarmörk

Gleðilegt ár 
kæru landar.

„Það eina sem skiptir í rauninni 
virkilegu máli er að vera góður 
við börn. Þar liggur allt.“ Þessi vís
dómsorð mælti forseti Íslands í 
nýársávarpi sínu til þjóðarinnar 
og hafði eftir Vigdísi Grímsdóttur 
rithöfundi sem á liðnu ári hlaut 
verðlaun Jónasar Hallgrímssonar.

Nýja árið hófst hvorki með 
barngæsku né manngæsku þegar 
landsmenn, margir hverjir, hófu 
hefðbundna flugeldaskothríð 
um áramótin. Eiturefnamagnið 

náði nýjum hæðum og fór fyrir 
brjóstið á börnum og fullorðnum 
þegar hæst stóð. Magn svifryks 
– eiturefna í hverjum rúmmetra 
andrúmslofts í Kópavogi mældist 
4.500 míkrógrömm – µg/m³. Sólar
hringsheilsuverndarmörk eru 50 
míkrógrömm í rúmmetra. Styrkur 
svifryks mældist að sögn 90 sinnum 
meiri en það sem heilsusamlegt 
má teljast. Er þetta sýnu verra en 
ástandið var á höfuðborgarsvæð
inu vegna öskufalls frá síðasta 
eldgosi í Eyjafjallajökli. Skyggni á 
höfuðborgarsvæðinu fór niður í 
700 metra um miðnæturbil. Veður 
var stillt og var svifrykið á höfuð
borgarsvæðinu viðvarandi fram 
eftir nýársdegi.

Mengun vegna flugeldanotk
unar er heilsuspillandi, hamfarir 
af mannavöldum sem þarf að linna. 
Flugeldar innihalda þungmálma 
s.s. arsen, blý, kopar, sink og króm, 
einnig sót og fleiri eiturefni sem 
eiga greiða leið inn í líkamann um 

öndunarfæri, jafnvel inn í vefi og 
blóðrás. Um þrjátíu manns leituðu 
á bráðamóttöku Landspítalans 
um áramótin vegna andþrengsla 
og andnauðar. Umhverfisstofnun 
telur að allt að 80 ótímabær dauðs
föll verði á hverju ári vegna svif
ryksmengunar. Rannsókn sýnir 
marktæk tengsl á milli notkunar 
á astmalyfjum og hás styrks svif
ryks (PM10) en í Kópavogi mældist 
ásamt öðrum efnum brennisteins
díoxíð. Eiturefni og svifryk ýta 
undir hjartasjúkdóma og spilla 
jarðvegi og vatni.

Létta þarf flugeldaherkvínni
Flugeldaslys henda árlega. Fólk 
hefur látið lífið, tapað sjón og 
limum af völdum flugelda. Ung
menni slösuðust við flugeldaskot 
við skátaskála í Þverárdal undir 
Móskarðshnjúkum. Eitt þeirra 
missti meðvitund. Maður nokkur 
fékk kúlu úr skotköku í bakið á 
gamlárskvöld. Læknir hans segir 

að maðurinn hafi verið heppinn 
að sleppa „bara“ með mar.

Sölufyrirkomulag flugelda er 
á þann veg að hægt er að kaupa 
mikið magn og misnota.

Björgunarsveitirnar okkar vinna 
mikið og gott starf sem ekki verður 
metið til fjár. Þúsundir sjálfboða
liða í 99 björgunarsveitum starfa á 
landinu. Starfsemina þarf að fjár
magna á annan veg en verið hefur. 
Liggur beinast við að það verði 
gert með skattlagningu og frjálsum 
framlögum fyrirtækja og fólksins í 
landinu. Fjármögnun björgunar
sveitanna er stórt verkefni og ekki 
mun það duga eitt og sér að selja 
kaffi og kleinur til fjáröflunar.

Flugeldanotkun eins og við 
Íslendingar höfum tamið okkur 
er hernaður gegn fólkinu og land
inu. Þetta er óþolandi athæfi og á 
ekki að eiga sér stað. Stjórnvöld, 
sveitarstjórnir og stöndug fyrirtæki 
þurfa að taka í taumana með fjár
framlögum og létta þannig þeirri 

flugeldaherkví sem þjóðin er í. 
Umhverfisráðherra og heilbrigðis
ráðherra munu nú þegar íhuga 
viðbrögð. Verum góð við börnin 
okkar. Lofum þeim að anda léttar.

Með ósk um farsæld og heilbrigði 
á nýju ári.

Umhverfishamfarir af mannavöldum

Þorkell  
Helgason
sat í stjórn
lagaráði

Hvers vegna skýtur slík 
hugmynd um ríkisstýrð og 
afkomutengd veiðigjöld 
upp kollinum nú hjá vinstri-
hægri stjórn? Það er ein af 
furðum íslenskra stjórn-
mála að markaðsleiðir eiga 
nokkuð jafnt undir högg 
að sækja hjá þeim sem eru 
lengst til hægri svo og þeim 
sem eru á hinum kantinum.

Björgvin  
Guðmundsson
viðskipta
fræðingur

 … svo virtist sem stjórnvöld 
vildu, að kjarabætur,sem 
öryrkjar hugsanlega fengju 
yrðu einhvers konar skipti-
mynt gegn því að þeir sam-
þykktu starfsgetumat.

Steinn Kárason
umhverfis
hagfræðingur

 Flugeldanotkun eins og við 
Íslendingar höfum tamið 
okkur er hernaður gegn 
fólkinu og landinu. Þetta er 
óþolandi athæfi og á ekki 
að eiga sér stað. Stjórnvöld, 
sveitarstjórnir og stöndug 
fyrirtæki þurfa að taka í 
taumana með fjárframlögum 
og létta þannig þeirri flug-
eldaherkví sem þjóðin er í.
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Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !

Hágæða gólfefni
Harðparket:	 8 mm verð  áður frá 1.390   verð nú 973 kr. m2

 10 mm verð áður frá 2.480  verð nú 1.984 kr. m2 

 
12 mm verð áður frá  2.990 verð nú 1.718 kr. m2 

Vínilparket: 5 mm verð  áður 4.490 verð nú 3.996 kr. m2

Viðarparket: 14 mm eik verð  frá 1.931 kr. m2

 

ÚTSALA

Gildir meðan birgðir endast. Tilboð gildir til 20/1/2018

Frá	kr.

950	
pr.

	m2

Allt að 40%
AFSLÁTTUR

FLÍSAR 
GOTT ÚRVAL



Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 14. janúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

299 
kr.
kg

Krónan
mælir með!

299 
kr.
kg

Sítrónur, Spánn

199 
kr.
kg

Appelsínur, Spánn

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 14. janúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

EINFALT

K
o

rt
er í

4

Gerð‘ana 
vegan

369 
kr.
stk.

Gestus pastasósa 500 g

1189 
kr.
kg

Nautgripahakk

299 
kr.
pk.

Gestus spaghetti

629 
kr.
pk.

Halsans grænmetishakk, 500 g

1099 
kr.
pk.

Heilsuréttir grænmetisbollur/gulrótarbuff

Gott
verð!

Veganistur.is
mæla með

Út með nautgripahakk
Inn með grænmetishakk

Verð áður 1399 kr. kg
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3990 
kr.
stk.

Kjötkompaní tilbúnir réttir, 1 kg, fyrir 4

Krónan
mælir með!

799 
kr.
kg

Sjávar Þorskur léttsaltaður, 
Langa roð og beinlaus

- 35%

Verð áður 1299 kr. kg

Nýtt!

1990 
kr.
stk.

Kjötkompaní Bolognaise, 1 kg, fyrir 4

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 14. janúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

299 

kr.
pk.

Gestus Smoothie blanda. 450 g

269 
kr.
stk.

Alpro jurtamjólk, 1 lítri

Ódýrt

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 14. janúar. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Innihald: Svört chiafræ. 

Gæti innihaldið snefil af hnetum, jarð-

hnetum, korni (glúten) og sesamfræjum.

GMO Free (án erfðabreyttra hráefna).

Uppruni: Mið- og/eða Suður-Ameríka.

Geymsluskilyrði:

Geymist á svölum og þurrum stað

CHIA
FRÆ 

Næringargildi í 100 g: 

Orka .......... 2085 kJ / 502 kkal 

Fita ..............
...............

. 30,7 g 

   þar af mettuð ..............
. 3,3 g

Kolvetni .............
.............. 

25 g

   þar af sykurtegundir ........ 3 g 

Trefjar .............
...............

. 23 g

Prótein ..............
.............. 

20 g

Salt ............
...............

... 0,04 g

500 g

Framleitt fyrir Krónuna af 

Nathan & Olsen hf. 

Klettagörðum 19, 104 Reykjavík.

Best fyrir:

299 
kr.
pk.

Krónu Chia fræ, 500 g, 598 kr/kg

ef keypt eru 4 stk.199kr. 
stk. 
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Nýjast
Maltbikar karla, undanúrslit

 
KR - Breiðablik 90-71 
KR: Kristófer Acox 18/11 fráköst, Jón Arnór 
Stefánsson 16, Sigurður Þorvaldsson 13, 
Darri Hilmarsson 12, Jalen Jenkins 9/9 
fráköst, Brynjar Þór Björnsson 7, Pavel 
Ermolinskij 5/12 fráköst/13 stoðs., Björn 
Kristjánsson 5, Zaccery Carter 3, Andrés 
Ísak Hlynsson 2. 
Breiðablik: Jeremy Smith 29, Árni Elmar 
Hrafnsson 14, Snorri Vignisson 14/15 frá-
köst, Halldór Halldórsson 4, Sveinbjörn Jó-
hannesson 3, Erlendur Stefánsson 3, Leifur 
Steinn Arnason 2, Brynjar Karl Ævarsson 2. 
 
Haukar - Tindastóll 75-85 
Haukar: Paul Jones 20, Kári Jónsson 15, 
Hjálmar Stefánsson 8, Finnur Atli Magnús-
son 8/12 fráköst, Emil Barja 7, Arnór Bjarki 
Ívarsson 6, Kristján Leifur Sverrisson 6, 
Haukur Óskarsson 5. 
Tindastóll: Sigtryggur Arnar Björnsson 
35/11 fráköst, Brandon Garrett 17, Antonio 
Hester 9, Björgvin Ríkharðsson 7, Helgi 
Freyr Margeirsson 6, Axel Kárason 6, 
Hannes Ingi Másson 3, Pétur Rúnar Birgis-
son 2/8 fráköst/8 stoðsendingar. 
 
Úrslitaleikurinn fer fram klukkan 13:30 á 
laugardaginn.

Sömu lið og í fyrra? 
Það kemur í ljós í dag hvaða lið 
mætast í úrslitaleik maltbikars 
kvenna í körfubolta. í fyrri undan-
úrslitaleiknum mætast Skalla-
grímur og Njarðvík og í þeim 
seinni bikarmeistarar Keflavíkur 
og Snæfell. Keflavík og Skalla-
grímur mættust í úrslitaleiknum í 
fyrra og þá höfðu Keflavíkurkonur 
betur og unnu sinn fjórtánda 
bikarmeistaratitil. Hin þrjú liðin 
sem eru í undanúrslitunum í ár 
hafa aðeins unnið bikarinn sam-
tals tvisvar sinnum. Njarðvík er 
nokkuð óvænt í undanúrslitum en 
liðið hefur ekki unnið leik í Dom-
ino’s-deildinni í vetur. liðið vann 
hins vegar tvö lið 
úr Domino’s-
deildinni 
(Stjörnuna og 
Breiðablik) á 
leið sinni í 
Höllina. 
Úrslita-
leikur-
inn fer 
fram 
klukkan 
16.30 á 
laugar-
daginn.

mæta ÚrvalSliði iNDóNeSíu 
íslenska karlalandsliðið í fótbolta 
mætir úrvalsliði 
frá indónesíu í 
vináttulandsleik 
í yogyakarta í 
dag. leikurinn 
hefst klukkan 
11.30 að íslensk-
um tíma. Úrvalslið 
indónesíu var valið af 
aðdáendum í kosningu á internet-
inu. Á sunnudaginn mætir ísland 
svo landsliði indónesíu í Djakarta. 
margir óreyndir leikmenn eru í 
íslenska hópnum en aðeins þrír í 
honum hafa leikið 15 landsleiki 
eða fleiri. Sex nýliðar eru í íslenska 
hópnum, þ. á m. andri rúnar 
Bjarnason, markakóngur Pepsi-
deildar karla 2017.

Handbolti íslenska karlalandsliðið 
í handbolta hefur leik á tíunda evr-
ópumótinu í röð á morgun. Þá mæta 
strákarnir okkar Svíum sem íslend-
ingurinn Kristján andrésson þjálfar. 
auk Svíþjóðar er ísland í riðli með 
Króatíu og Serbíu. Þrjú efstu liðin 
komast í milliriðla.

ísland rúllaði yfir Japan, 42-25, 
í fyrsta leiknum fyrir em en tapaði 
svo tveimur leikjum gegn evrópu-
meisturum Þýskalands með sam-
tals 16 mörkum. Þjóðverjar eru með 
gríðarlega sterkt lið sem þykir líklegt 
til afreka á em. Þrátt fyrir það olli 
frammistaða íslendinga í leikjunum 
tveimur vonbrigðum. vörnin var 
slök í fyrri leiknum en í þeim seinni 
brást sóknin.

Stefán Árnason, þjálfari Ka, segir 
að væntingastuðullinn fyrir em í 
Króatíu sé ekkert rosalega hár.

„Það eru ekki miklar væntingar til 
liðsins. en stundum hefur gengið vel 
í undirbúningsleikjunum en svo allt 
annað verið uppi á teningnum í mót-
inu sjálfu. og svo öfugt,“ sagði Stefán 
en skemmst er að minnast þess að 
ísland vann Þýskaland á útivelli í 
undirbúningnum fyrir em 2016. 
íslendingar komust svo ekki upp úr 
sínum riðli á em á meðan Þjóðverjar 
urðu evrópumeistarar.

„Það er erfitt verkefni fyrir hönd-
um en það er alveg möguleiki að gera 
eitthvað. Ég held að fyrsti leikurinn 
gegn Svíum sé galopinn og okkar 
menn munu mæta gríðarlega vel 
stemmdir.“

aron Pálmarsson lék ekki með 
íslandi í seinni leiknum gegn Þýska-
landi vegna meiðsla í baki. ekki 

liggur ljóst fyrir hvort aron verður 
með á em en líkurnar á því þykja 
meiri en minni.

„Það breytir öllu að hann sé með. 
Það er einn dagur á milli leikja í 
riðlakeppninni og það hjálpar,“ 
sagði Stefán en án arons er skot-
ógnin fyrir utan hjá íslandi ekki jafn 
mikil og þegar hans nýtur við.

„Þjóðverjarnir voru mjög aftarlega 
gegn okkur í seinni leiknum og stigu 
ekkert út. Skotógnin fyrir utan var 
ekki nægilega mikil. Án arons verður 
þetta brekka en með hann getum við 
unnið alla, ef allt gengur upp.“

Síðan geir Sveinsson tók við 
þjálfun íslenska landsliðsins fyrir 
tæpum tveimur árum hefur varnar-
leikur þess verið nokkuð sterkur. Það 
voru hins vegar miklar brotalamir í 
honum í leiknum gegn Þjóðverjum.

„Það er algjört lykilatriði að við 
höfum vörn og markvörslu til að 
byggja á,“ sagði Stefán sem telur allar 
líkur á því að ísland byrji í sinni hefð-
bundnu 6-0 vörn en geti breytt yfir 
í 5-1 vörnina, sem liðið hefur spilað 
með ágætum árangri að undanförnu, 
ef þörf krefur.

Stefán telur að möguleikar íslands 

liggi í leikjunum gegn Svíþjóð og 
Serbíu.

„Króatarnir verða gífurlega erf-
iðir á heimavelli og ég held að það 
sé klárt að þeir fari í það minnsta í 
undanúrslit,“ sagði Stefán sem var 
hrifinn af sænska liðinu á Hm í fyrra.

„Það eru ekkert rosalega margir 
þekktir leikmenn hjá þeim. Þeir eru 
vel spilandi og með sitt á hreinu. 
en ég held að það sé ekkert verra 
að mæta þeim í fyrsta leik. Það er 
mikil hvatning fyrir okkur og það er 
gaman að spila gegn Svíunum.“ ing-
vithor@frettabladid.is

Minni væntingar en oft áður
Væntingarnar til íslenska handboltalandsliðsins fyrir stórmót hafa oft verið meiri en nú. Stefán Árnason, 
þjálfari KA, segir algjört lykilatriði að Aron Pálmarsson verði með á EM og vörn Íslands verði sterk.

Möguleiki á bikarþrennu hjá Vesturbæjarstórveldinu

Enn og aftur komnir í úrslit  KR bar sigurorð af 1. deildarliði Breiðabliks, 90-71, í undanúrslitum Maltbikars karla í körfubolta í gær. KR-ingar eiga 
því möguleika á að vinna bikarmeistaratitilinn þriðja árið í röð. Ekkert lið hefur afrekað það síðan Njarðvík á 9. áratug síðustu aldar. KR-ingar 
leiddu allan tímann í leiknum í gær og slitu sig svo frá Blikum í 4. leikhluta. KR mætir Tindastól í úrslitaleiknum á laugardaginn. FRéTTaBlaðið/anTon

6
Nýliðar eru í íslenska lands-
liðshópnum sem mætir 
Indónesíu

Varnarleikur íslenska liðsins verður að vera sterkur á EM í Króatíu sem hefst á morgun. noRdicpHoTos/gETTy
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Kynningarblað

Anna Katrín Richter 
hefur fjölbreyttan fata-
stíl og finnst gaman að 
blanda saman fötum í 
ólíkum stíl. Þykkar hettu-
peysur og pelsar eru í 
mestu uppáhaldi.   ➛6
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SMÁRALIND

ALLAR YFIRHAFNIR 

50% AFSLÁTTUR!

Fallegt, fágað og töff

athyglissjúk 
glamúrglimmerskvísa

Stína Ágústsdóttir er forkunnarfögur og sannkölluð díva í þessum þokkafulla rauða kjól frá DVF sem hún hefur átt í fórum sínum í þó nokkur ár. MynD/EyÞÓr

Hverju klæðist 
djassdíva sem er 
með hádegistón-
leika í bókasafni? 
Hún verður fín í 
tauinu og skartar 
örugglega lokk-
andi glamúr. Stína 
Ágústsdóttir lofar 
líklegast hárauðum 
kjól sem sker sig úr 
bókahillunum.



ÚTSALA!

NETVERSLUN
SIGURBOGINN.IS

- Allt að 70% afsláttur - 

Stína er einkar þokkafull og glæsileg í þessum nýja og málmlita kjól frá Valerie. MYNDIR/EYÞÓR

Svarti kjóllinn frá BACK er í dálæti hjá Stínu enda einstaklega þægilegur.

Mér finnst mjög gaman 
að dressa mig upp fyrir 
tónleika og hafa leyfi til 

að berast of mikið á í klæðaburði. 
Maður er með ofsalega athyglissýki 
þegar maður vinnur við að standa 
á sviði og þá blundar í manni að 
sjokkera fólk. Þar hef ég átt mín 
móment,“ segir Stína og flissar af 
þokka.

Í uppvextinum var hún oftar en 
ekki í fötum af bræðrum sínum og 
átti marga strákavini.

„Allan tímann blundaði í mér 
glamúrglimmerskvísa sem bloss-
aði upp þegar ég gat farið að kaupa 
mér föt sjálf. Ég hef mikinn áhuga 
á tísku því mér finnst hún vera leið 
til að tjá sig. Ég sogast að glamúr 
og glimmeri og stíllinn er svolítið 
íburðarmikill. Mér er orðið alveg 
sama hvað fólki finnst um mig. 
Ég klæði mig eins og ég vil og tek 
tímabil þar sem ég er á útopnu. 
Stundum hef ég mætt á sviðið í 
tútúpilsi og netsokkabuxum, eða 
þá stuttbuxum, og klárt að ég er 
ekki með stílista á mínum snærum. 
Því lít ég stundum út fyrir að hafa 
dottið inn í fataskápinn,“ segir 
Stína og hlær innan um glæsilega 
kjóla og búninga sem hún notar 
stundum fyrir söng og sprell.

Töfrar sveimhugans
Það var ekki Stína sem byrjaði að 
kalla sig Stínu.

„Það voru mamma og pabbi, og 
það er eiginlega enginn sem kallar 
mig Kristínu nema yfirvöld og 
læknar,“ segir Stína sem býr með 
eiginmanni og börnum í Stokk-
hólmi. „Í Svíþjóð er hversdagslegt 

að heita Stína, sem og í Montreal, 
þar sem við bjuggum áður, en öðru 
máli gegnir um Ágústsdóttir því sts 
í röð er ekki sniðugt fyrir tungutak 
útlendinga.“

Stína lauk háskólaprófi í véla- 
og iðnaðarverkfræði en dreif sig í 
Söngskólann eftir útskrift.

„Þá fann ég að söngurinn var 
það sem ég vildi gera að ævistarfi. 
Upphaflega planið var að fara í 
praktískt nám og fá góða vinnu en 
sú vinna átti ekki við mig þegar á 
reyndi. Söngurinn átti í mér sterk 
ítök, ég hafði alltaf verið í kórum, 
lærði á píanó, var í ballett og varð 
næstum því ballerína, og lenti í 
djúpri ástarsorg þegar ég ákvað að 
kveðja ballettinn,“ segir Stína sem 
síðar lauk þriggja ára háskólanámi 
í djasssöng í Montreal í Kanada.

„Djassinn virðist henta mér 
vel. Mér finnst svo heillandi við 
djassinn að þar skiptir aldur engu 
máli og í spuna djassins veit maður 
aldrei hvað gerist næst. Þegar 
maður er sveimhugi sem heldur 
illa fókus, eins og ég, er alltaf eitt-
hvað nýtt að gerast í djassinum og 
þá gerast töfrar.“

Kreisí vellíðan á bókasafninu
Stína verður með hádegistónleika 
í Borgarbókasafninu í Gerðu-

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

bergi í hádeginu í dag, í Grófinni á 
morgun og í Spönginni á laugar-
dag.

„Þar flyt ég vókalísur við valin 
sóló sem Duke Ellington, Miles 
Davis, Charlie Parker og fleiri flytj-
endur hljóðrituðu á sínum tíma. 
Vókalísur eru sóló þar sem ég hef 
samið íslenska og enska texta við 
þekkt sólóin. Ekki er vitað til að 
þetta hafi áður verið gert á Íslandi 
og því er hér um einstakan viðburð 
er að ræða,“ segir Stína, en henni til 
fulltingis verða Kjartan Valdemars-
son á píanó, Leifur Gunnarsson á 
kontrabassa og Matthías Hem-
stock á trommur.

„Fíla ekki allir söngdjass?“ spyr 
Stína. „Hann er mjög næs, upp-
fullur af vellíðan og góðum fíling, 
og sumir textarnir eru beinlínis 
fyndnir. Fólk hefur ekki áður heyrt 
þessi djasssóló í þessu formi en 
sum sólóin eru afar hröð og kalla á 
mörg orð á stuttum tíma, svo þetta 
verður svolítið kreisí og hress-
andi.“

Hægt er að nálgast nýjustu plötu 
Stínu, Jazz á íslensku, á Spotify og í 
verslunum. Hún var í fyrra tilnefnd 
til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
í flokki jazz- og blústónlistar.

Tónleikarnir í Gerðubergi eru 
frá klukkan 12.15 til 13 í dag og á 
sama tíma í Borgarbókasafninu í 
Grófinni á morgun. Á laugardag 
verða þeir í Spönginni frá klukkan 
13.15 til 14. Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir.

Mér er orðið alveg 
sama hvað fólki 

finnst um mig. Ég klæði 
mig eins og ég vil og lít 
því stundum út fyrir að 
hafa dottið inn í fataskáp.

Stína Ágústsdóttir
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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40-60%
afsláttur

Meiri verðlækkun!



Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA

40-70% 
AFSLÁTTUR



Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA

40-70% 
AFSLÁTTUR



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Mér finnst skemmti-
legt að blanda saman 
ólíkum stílum og klæðist 

stundum fínum pels við mjög 
grófa skó. Ég er mikið í svörtum 
fatnaði en reyni þó að brjóta hann 
upp með einhverjum lit, svo sem 
grænum pels eða töff stutterma-
bol í lit,“ segir Anna Katrín Richter 
þegar hún er spurð út í hvernig 
fatastíll hennar sé.

„Ég spái stundum í tískustrauma 
og á það til að fylgjast með hönn-
uðum og ákveðnum fatamerkjum 
á Instagram. Síðan kíki ég af og til 
á hin og þessi tískublogg,“ segir 
Anna, sem vinnur við umönnun 
og kann því vel. Hún starfar einnig 
sem fyrirsæta fyrir Eskimo Models. 
„En aðaláhugamálið mitt er að 
semja lög, syngja og spila á gítar,“ 
greinir hún frá.

Strigaskór með hæl  
á bannlistanum
Fötin sín kaupir Anna aðallega 
í verslunum á borð við Galleri 
Sautján, Zara og H&M. „Síðan er ég 
nýlega farin að kaupa föt á ASOS, 
sem er verslun á netinu og ótrúlega 
sniðug síða. Svo finnst mér alltaf 
gaman að fara í „vintage“ búðir og 
finna gullmola sem eru sjaldgæfir,“ 
segir hún brosandi.

Þegar Anna er spurð hvaða föt 
séu í mestu uppáhaldi kemur í ljós 
að hún er mjög hrifin af hettupeys-
um og pelsum. En hvernig fötum 
myndi hún aldrei ganga í? „Það 
sem ég tel vera algjört „fashion 
faux pas“ eru strigaskór með háum 
hæl,“ segir hún og brosir.

Uppáhaldshönnuðir Önnu eru 
Cristobal Balenciaga og Alexander 
Wang en Kate Moss og Olsen-tví-
eykið eru hennar helstu tískufyrir-
myndir.

Heyrðist í efninu um allan bæ
Anna þarf ekki að hugsa sig lengi 
um þegar hún er innt eftir því hvað 
séu bestu og verstu fatakaupin. 
„Ég verð að segja að bestu kaupin 
séu Bonnie boots frá UNIF, verstu 
kaupin eru vínil-buxur frá ASOS. 
Ég gat hreinlega ekki gengið í þeim 
án þess að allur bærinn heyrði í 
efninu smella saman. Hins vegar 
gæti ég ekki verið án græna pelsins 
sem ég keypti í Galleri Sautján,“ 
segir Anna að lokum.

Færi aldrei í  
háhælaða strigaskó
Anna Katrín Richter hefur fjölbreyttan fatastíl og 
finnst gaman að blanda saman fötum í ólíkum stíl. 
Þykkar hettupeysur og pelsar eru í mestu uppáhaldi.

Anna Katrín heldur mikið upp á græna pelsinn sem hún fékk í Galleri Sautján. 
MYNDir/ViLHELM

Úlpuna keypti Anna Katrín á ASOS-síðunni sem hún segir mjög sniðuga. 

Anna Katrín poppar svartan fatnað 
upp með litríkum bolum eða yfir-
höfnum. Kate Moss og Olsen-tvíeykið eru helstu tískufyrirmyndir Önnu Katrínar. 

ÚTSALA

KRINGLUNNI | 588 2300

40%
70%
AFSL ÁT TUR

T I L

Útsala

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Framhald á síðu 2 ➛

Fögnum  
saman

 F I M MT U DAG U R   1 1 .  ja n úa r  2 0 1 8

Mynd/Eyþór

Fögnum saman 100 ára full-
veldi eru einkunnarorð 
afmælisársins. Við vonum að 

sem flestir njóti afmælisársins á 
einhvern hátt og eftir sitji góðar 
minningar og aukin vitund um 
þetta mikilvæga tímabil í sögu 
þjóðarinnar,“ segir Ragnheiður 
Jóna Ingimarsdóttir, framkvæmda-
stjóri vegna undirbúnings hátíðar-
halda í tilefni aldar afmælis sjálf-
stæðis og fullveldis Íslands.

Nýársdagur markaði upphaf 
afmælisársins sem fer vel af stað.

„Þá var frumsýnd stutt mynd 
um fullveldið þar sem farið er í 
stuttu máli yfir sjálfstæðisbaráttu 
Íslendinga með áherslu á þann 
mikilvæga áfanga sem náðist þegar 
Ísland varð fullvalda ríki árið 
1918,“ segir Ragnheiður Jóna, en 
myndin er aðgengileg á heimasíðu 
afmælisársins: fullveldi1918.is.

„Við lítum til baka og skoðum 
söguna, sem markast af sjálfstæðis-
baráttu og framförum, í gegnum 
verkefni á dagskrá afmælisársins. 
Við sjáum hvar við stóðum og 
sjáum hvar við stöndum í dag. Við 
fögnum framförum og lítum til 
framtíðar. Íslendingar eru þjóð á 
meðal þjóða og það kemur glöggt 
fram í fjölmörgum verkefnum á 
dagskrá afmælisársins sem draga 
fram sérstöðu okkar sem þjóðar, 
menningu okkar og sögu, sem er 
ólík öðrum þjóðum.“

100 ára raddir
Ríkisútvarpið kemur með öflugum 
hætti að afmælisárinu.

„Fram í júní verða dagleg innslög 
klukkan tólf á hádegi þar sem hægt 
verður að heyra raddir Reyk-

Þjóð á 
meðal 
þjóða

Heil öld er liðin síðan 
íslenska þjóðin varð full
valda. Svo mikilvægum 
aldarafmælum ber að 
fagna og munu hátíðar
höldin standa yfir í heilt ár 
og heilla jafnt unga sem 
aldna hér heima og utan 
landsteinanna. 
Í þessu blaði er dagskrá fyrri 
hluta afmælisársins kynnt.

Kynningarblað



Barnamenningarhátíð er hátíð 
sem fer fram í Reykjavík 
dagana 17. til 22. apríl að 

þessu sinni. Hugmyndin á bak við 
hátíðina er að sýna barnamenn-
ingu virðingu og gera henni hátt 
undir höfði. Í ár verður dagskrá 
Barnamenningarhátíðar tileinkuð 
100 ára fullveldisafmæli Íslands.

„Í tengslum við hátíðina verða 
haldnir fjölbreyttir ókeypis við-
burðir um alla borg,“ segir Harpa 
Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri 
barnamenningar hjá Reykja-
víkurborg. „Þetta er þátttökuhátíð, 
þannig að þeir sem verða með 
viðburði á hátíðinni eru hvattir til 
að fagna fullveldisafmælinu. Opn-
unarviðburðurinn sjálfur fer fram 
í Hörpu og verður sýndur í beinni 
útsendingu á vef RÚV, svo börn alls 
staðar á landinu fái að njóta hans.

Við fengum styrk fyrir verkefni 
sem heitir „Rímur og rapp; Lög 
unga fólksins í 100 ár“,“ segir Harpa. 
„Þetta er verkefni sem verður unnið 
með öllum fjórðubekkingum í 
Reykjavík, en þeim árgangi er alltaf 
boðið á opnunarviðburð Barna-
menningarhátíðar í Hörpu.

Við ætlum að senda listafólk í 
heimsókn til allra fjórðu bekkja 
í febrúar og mars og þau ætla að 
kynna fyrir krökkunum hvernig 
fólk hefur notað söngtexta í tímans 

rás til að fjalla um það sem þeim 
finnst skipta máli hverju sinni,“ 
segir Harpa. „Krakkarnir verða 
kynntir fyrir rímum og hvernig 
menn og konur notuðu skáldskap 
til að koma skoðunum sínum á 
framfæri, m.a. til að vinna að því að 
Ísland yrði sjálfstætt ríki.

Rappari verður svo fenginn til 
að vinna með krökkunum að því 
að semja rapplag sem fjallar um 
Ísland og leiðina til fullveldis og 
sjálfstæðis en vísar um leið í upp-

lifun barnanna af því að vera 10 
ára í Reykjavík í dag,“ segir Harpa. 
„Skáldið og rapparinn setja síðan 
saman rapptexta með rímna-
ívafi og svo verður samið lag við 
textann sem vísar í tónlist síðustu 
100 ára.

Lagið og textinn verða svo send í 
skólana, þannig að börnin geti lært 
það og fundið sínar hugmyndir 
í textanum áður þau flytja lagið 
með listafólkinu á opnunarvið-
burðinum,“ segir Harpa.

Útgefandi: 365 miðlar Veffang: Visir.isÁbyrgðarmaður: Undirbúningsnefnd 100 ára afmælis fullveldis Íslands

Við skulum fagna þeim 
framförum sem orðið hafa 
frá fullveldisheimt. Við 

skulum einsetja okkur að verja 
og bæta í sífellu það þjóðfélag 
jafnra tækifæra og réttinda sem 
fólkið í landinu vill eiga saman. 
Við skulum stefna að því að gera 
enn betur. Og við skulum nýta þá 
viðburði, sem eru í vændum, til að 
minnast hinna miklu tímamóta 
sem urðu í landinu okkar á full-
veldisdaginn 1918.“

Með þessum orðum lýkur Guðni 
Th. Jóhannesson, forseti Íslands, 
ávarpi sínu á heimasíðu afmælis-

nefndar um aldarafmæli fullveldis 
þjóðarinnar. Þau undirstrika að 
1. desember árið 1918 markaði 
þáttaskil og fullveldið var vitaskuld 
mikilvægasta varðan á leið okkar 
til fulls sjálfstæðis þjóðarinnar.

En hvernig skal þess minnst? 
Alþingi markaði um það skýra 
stefnu. Hátíðarfundur Alþingis 
verður á Þingvöllum 18. júlí á 
næsta ári og  hátíðarhöld þann 
1. desember, svo nefndir séu 
hápunktar afmælisársins. Jafn-
framt var þingkjörinni afmælis-
nefnd falin ýmis viðurhlutamikil 
verkefni. Það var einróma niður-

staða okkar í nefndinni að leita til 
þjóðarinnar og vildum við með 
því fela henni dagskrárvaldið um 
mótun afmælisdagskrár sem staðið 
gæti allt afmælisárið. 

Við hvöttum til samstarfs um 
verkefni, vildum höfða til ungs 
fólks og barna og hvetja til fjöl-
breytni og virkrar þátttöku alls 
almennings. Þá var markmið 
okkar að draga fram áhugaverða 
samlíkingu á milli fortíðar og 
nútíðar á sem flestum sviðum 
og við lögðum áherslu á nýstár-
lega nálgun viðfangsefnisins og 
verkefni sem væru til þess fallin 

að vekja athygli á sérstöðu Íslands 
í samfélagi þjóðanna. Markmiðið 
var þannig að kalla fram marg-
vísleg verkefni frá fjölþættum lista- 
og menningargreinum, vísinda- og 
skólasamfélagi og alveg sérstaklega 
að laða almenning vítt og breitt 
um landið til virkrar þátttöku í 
afmælisárinu.

Og nú liggur niðurstaðan fyrir. 
Óhætt er að segja að þjóðin hafi 
brugðist vel við þeirri herhvöt 
okkar að móta fjölbreytta dagskrá 
afmælisársins og gert það með 
miklum sóma. Um 100 verkefni 
fengu fjárhagslegan stuðning; 

margbreytileg 
viðfangsefni, sem 
spanna flestar 
menningar-, list- 
og fræðigreinar og 
dreifast um land 
allt, eins og 
að var stefnt. 
Þjóðin mun 
því með 
sanni móta 
dagskrá 
aldar-
afmælis 
fullveld-
isins.

Þjóðin mótar dagskrána 

Dagskrá afmælisársins er að finna á www.fullveldi1918.is

víkinga frá árinu 1918. Í 50 þátta 
röð, sem verður vikulega á dagskrá, 
verður fjallað um menningarsögu, 
stjórnmálasögu og hversdagssögu 
fullveldisins, og auk þess verður 
fjallað um fréttamál og huldu-
fólk fullveldissögunnar,“ upp-
lýsir Ragnheiður Jóna. Þá kemur 
sjónvarpið einnig vel að afmælinu 
með beinum útsendingum frá við-
burðum og í haust verður tíu þátta 
röð um fullveldisöldina sem unnin 
er af Saga Film.

„Okkar stærstu þjóðmenningar-
stofnanir verða með metnaðar-
fulla viðburði og sýningar í tilefni 
afmælisársins og fjölmargar stofn-
anir, félagasamtök og einstakling-
ar setja mark sitt á afmælisárið af 
miklum metnaði. Allt mun það 
móta áhugaverða dagskrá um land 
allt,“ segir Ragnheiður Jóna, full til-
hlökkunar og í hátíðarskapi.

„Ofantalin eru verkefni sem 
komin eru á dagskrá fyrri hluta 
afmælisársins. Þau eru fjölbreytt, 
ættu að höfða til breiðs hóps og 

hvetja til þátttöku almennings. 
Víða erlendis er áhugi fyrir afmæl-
inu og leggur utanríkisþjónustan 
sérstaka áherslu á viðburði í Dan-
mörku og Þýskalandi en auk þess 
verða viðburðir í fleiri löndum.“

Leitað hefur verið til fyrirtækja, 
stofnana og einstaklinga um sam-

starf og þátttökuverkefni.
„Hægt verður að bæta við sam-

starfsaðilum og þátttökuverkefn-
um á dagskrána allt árið og hægt 
að finna skráningarform á vefsíðu 
afmælisársins eða með því að hafa 
samband við skrifstofu afmælisárs-
ins,“ segir Ragnheiður Jóna.

Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir. MYND/EYÞÓR

Sumarsýning Listasafns 
Svavars Guðnasonar verður 
samtal milli Svavars Guðna-

sonar og Áslaugar Írisar Katrínar 
Friðjónsdóttur. Listamennirnir 
eiga það sameiginlegt að vinna 
með abstraktlist en þó hvor á sinni 
öldinni. Salurinn breytist í flöt 
þar sem verk þeirra mynda lifandi 
samtal sem ferðast um rýmið. 

Myndlistarmenn frá Dan-
mörku sýna ný verk sem 
tengjast hugmyndum 

um frelsi, sjálfsmynd, landamæri, 
fólksflutninga og nýlenduhyggju 
í Listasafni Reykjavíkur. Nú þegar 
Íslendingar minnast þess að það 
varð á sínum tíma frjálst undan 
stjórn Danmerkur býðst sérstakt 
tækifæri til þess að gefa þessum 
krefjandi málefnum gaum. Hvað 
er frelsi, fullveldi, sjálfstæði og 
sjálfsmynd? Hvernig ávinnur ein-
staklingur eða samfélag sér þessa 

hluti? Hverjar eru áskoranir okkar 
þegar kemur að þeim í dag? Hvaða 
leiðir hefur myndlist til að takast á 
við þessi málefni? Meðal sýnenda 
eru Jesper Just, Tinne Zenner og 
Jeannette Ehlers.

Tak i lige måde:  dönsk samtímalist 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar

Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri  barnamenningar, og Björg Jónsdóttir, 
verkefnastjóri viðburða. MYND/EYÞÓR

Börn semja og flytja 
með listafólki
Fjórðubekkingar í Reykjavík segja frá því sem skiptir þau 
mestu máli í lagi sem þau skapa í samstarfi við listafólk og 
verður flutt á opnunarviðburði Barnamenningarhátíðar.

Sýning á Þingvallamyndum 
úr einkasafni Sverris Krist-
inssonar verður opnuð í sýn-

ingarsal Listasafns Reykjanesbæjar 
í Duus safnahúsum, menningar- og 
listamiðstöð Reykjanesbæjar, 
föstudaginn 9. febrúar kl. 18.00. Í 

tilefni 100 ára afmælis fullveldis á 
Íslandi veltum við fyrir okkur gildi 
þessa helgasta staðar Íslendinga 
fyrir þjóðar vitundina og þá um 
leið áhrifum Þingvalla á myndlist 
þjóðarinnar. 

HJARTASTAÐUR 
Þingvallamyndir úr safni Sverris Kristinssonar 

Einar K.  
Guðfinnsson

9. feb - 15. apríl 

23. feb.-21. maí

16. mars

18. maí-14. sept. 

Fullveldi Íslands í fortíð, nútíð og framtíð

Háskólinn á Akureyri (hug- og 
félagsvísindasvið) og Minja-
safnið  á Akureyri boða til 

málstofu í tilefni af 100 ára afmæli 
fullveldis Íslands í samvinnu við 
Jakob Þór Kristjánsson og Skafta 
Ingimarsson. Fjallað verður um full-
veldishugtakið á breiðum grunni, 
þar sem fram koma ólík viðhorf 
fræðimanna til fullveldisins í fortíð, 
nútíð og framtíð. Málstofunni er 
ætlað að minnast aldarafmælis 

sjálfstæðis og fullveldis Íslands og 
vera vettvangur fyrir umræðu um 
mikilvægi fullveldisins í fortíð, 
nútíð og framtíð. Fjallað verður um 
fullveldið frá sjónarhóli sagnfræði, 
lögfræði og stjórnmálafræði. Mál-
stofan verður opin almenningi.

Framhald af forsíðu ➛
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Listsmiðja þar sem ferðalög lista-
mannsins Gerðar Helgadóttur 
verða uppspretta vangaveltna 

um hvað hún hafi lært á því að 
flytja á milli landa og hvernig list 
hennar endurspeglar þessa reynslu. 
Aðfluttar fjölskyldur og fjöl-
skyldur sem tala annað tungumál 
en íslensku heima  eru sérstaklega 
boðnar velkomnar á smiðjuna sem 
er liður í dagskrá í tengslum við full-
veldisafmæli Íslands. 

Þá verða fjórar fjölskyldustundir á 
árinu sérstaklega miðaðar við þarfir 
þeirra sem hafa annað tungumál 
en íslensku sem móðurmál. Unnið 
verður með teikningu sem tæki til 
að tjá og túlka myndlist en mark-
mið verkefnisins er að bjóða nýjum 
Íslendingum að taka þátt í fræðslu-
starfi og listsköpun í Gerðarsafni. 

Fjölbreytt dagskrá verður í 
menningarhúsunum í Kópavogi allt 
afmælisárið.  

Árið 1918 flutti Ingólfur 
Espólín kaupmaður á Akur-
eyri inn mótorhjól af gerð-

inni Henderson. Grímur Jónsson 
gerði hjólið upp og sá það gangsett 
árið 2012. Hjólið hefur verið á 
Mótorhjólasafninu á Akureyri frá 
árinu 2014 og er höfuðdjásn þess, 
enda elsta mótorhjól landsins.

Afkomendum Gríms, eigendum 
hjólsins og safninu, kom strax 
saman um að gangsetja hjólið á 

100 ára afmæli þess, árið 2018. 
15. maí er opnunardagur safnsins 
og verður blásið til opnunarhátíð-
ar m.a með svokölluðum „Start up 
day“ þar sem eldri hjól eru gangsett 
og ekið um svæðið. Í tengslum við 
aksturinn verður haldinn fyrir-
lestur um sögu mótorhjólsins á 
Íslandi sem nær aftur til 1905. 

Markmið verkefnisins er að 
kynna sögu og hlutverk mótor-
hjólsins í samgöngusögu landsins.

Henderson á Íslandi í 100 ár

Menningarhúsin í Kópavogi 

Forsætisráðuneytið hefur 
hafið undirbúning að sam-
keppni um hönnun og útlit 

Stjórnarráðsbyggingar og skipu-
lags Stjórnarráðsreits í samráði við 
fjármála- og efnahagsráðuneytið 
og Framkvæmdasýslu ríkisins. 
Verkefnið felur annars vegar í sér 
stefnumörkun varðandi uppbygg-
ingu á Stjórnarráðsreit í samráði 
við Reykjavíkurborg og í framhaldi 

af því samkeppni um skipulag 
reitsins, og hins vegar samkeppni 
um viðbyggingu austan við gamla 
Stjórnarráðshúsið fyrir for-
sætisráðuneytið. Stefnt er að því að 
auglýsa samkeppnirnar í febrúar 
næstkomandi og að dómnefndir 
ljúki störfum í nóvember 2018.
Niðurstöður og tillögur beggja 
samkeppna verða kynntar 
1. desember 2018.

Samkeppni um hönnun og útlit 
Stjórnarráðsbyggingar 

Nemendur Valsárskóla á Sval-
barðseyri sýna verk í Safna-
safninu á Svalbarðsströnd 

og flytja gjörning. Hvort tveggja 
verður byggt á sýn þeirra á 100 ára 
afmæli Fullveldis Íslands. 

Sérstök leiðsögn verður um sýn-
inguna þannig að gestir safnsins fái 
nánari og fyllri innsýn í hugmyndir 
og ímyndunarafl barnanna.

Fullveldið með augum barna

Prjónagleðin leyndi sér ekki á síðustu hátíð. 

Fátt er þjóðlegra en að prjóna og 
því datt okkur í hug að tengja 
Prjónagleðina í ár við 100 ára 

fullveldi Íslands. Aðalmarkmiðið 
með Prjónagleði er að leiða saman 
áhugafólk, fagfólk og alla þá sem 
vilja læra meira og deila af reynslu 
sinni og sögum í sambandi við 
prjón,“ segir Jóhanna Erla Pálma-
dóttir, framkvæmdastjóri Textíl-
seturs Íslands.

Fjölbreytt dagskrá
Prjónagleðin er árlegur viðburður 
sem fer fram aðra helgina í júní en 
laugardagurinn er alþjóðlegur dagur 
prjónafólks. „Dagskráin er fjölbreytt 
og skemmtileg, boðið verður upp 
á fjölda námskeiða og fyrirlestra 
sem tengjast prjóni á einhvern hátt. 
Einnig verður prjónavara til sýnis og 
sölu,“ segir Jóhanna.

Stefnt er að því að nemendur 
grunnskólanna þriggja í héraðinu 
komi að verkefninu og prjóni 
stykki sem tengist 100 ára fullveldi 
Íslands þar sem leikið verði með liti 
og áferð. Það yrði einnig til sýnis á 
Prjónagleðinni.

Spennandi prjónasamkeppni
Þá er fyrirhugað að halda sam-
keppni sem felst í að hanna og 
prjóna peysu þar sem 100 ára 
fullveldið er þemað. „Allir geta 
tekið þátt og er um að gera að nota 
hugmyndaflugið við prjónaskapinn. 
Vegleg verðlaun verða í boði og 
peysurnar sem berast í samkeppni 
verða til sýnis. Prjónasamkeppninni 

verður hrint af stað um næstu 
mánaðamót,“ upplýsir Jóhanna 
brosandi og hvetur áhugasama til að 
taka fram prjónana sem fyrst.

Alþjóðleg prjónahátíð
„Prjónagleðin er alþjóðleg prjóna-
hátíð en við erum í samstarfi við 
prjónahátíðir sem haldnar eru árlega 
á Fanø í Danmörku og Ork anger í 
Noregi. Í ár fáum við erlenda kenn-
ara frá Hjaltlandseyjum og Dan-
mörku og verður áhugavert að sjá 
hvað þeir verða með á prjónunum. 
Auk námskeiða á íslensku verður 
boðið upp á námskeið á ensku fyrir 
erlenda gesti, enda er mikill áhugi á 
íslensku prjóni,“ segir Jóhanna.

Færanlegt textílhótel
Stórt prjónaverkefni er í vændum 
hjá Textílsetrinu í samvinnu við 

Þekkingarsetrið á Blönduósi, 
Strikkefestival á Fanø í Danmörku 
og Orkanger í Noregi. „Við fengum 
veglegan styrk frá Norrænu ráð-
herranefndinni. Hann á að nota til 
að rannsaka hvort hægt sé að hanna 
flytjanlegt textílhótel. Það yrði flutt 
á milli prjónahátíða til að uppfylla 
þörf fyrir gistipláss. Þrír arkitektar 
frá arkitektastofunni Nörrön, sem 
er margverðlaunuð stofa, hafa 
verið ráðnir til verksins og þeir hafa 
þegar hafist handa. Þeir sjá m.a. í 
alvörunni fyrir sér að hótelið verði 
byggt úr prjónuðum veggjum,“ segir 
Jóhanna og er bjartsýn á að hug-
myndin verði að veruleika.

Nánari upplýsingar á heimasíðunni 
www.prjonagledi.is og www.textil-
setur.com

Prjónað af gleði
Textílsetrið á Blönduósi stendur fyrir Prjónagleði helgina 
8.-10. júní þar sem þemað verður 100 ára fullveldi Íslands.

Árni Heimir Ingólfsson ásamt Ingibjörgu Steinunni Sverrisdóttur landsbóka-
verði. Í tengslum við tónleikana mun Þjóðarbókhlaðan standa fyrir sýningu á 
handriti Jóns og bréfum og myndum úr safni hans. MYND/VILHELM

Í tilefni 100 ára afmælis sjálf-
stæðis og fullveldis Íslands mun 
Sin fóníu hljómsveit Íslands flytja 

annan hluta óratóríunnar Eddu 
eftir Jón Leifs í Hörpu 23. mars. 
Verkið er stærsta verk Jóns Leifs 
og um leið eitt metnaðarfyllsta 
tónverk íslenskrar tónlistar-
sögu. Fyrsti hluti verksins, Edda I: 
Sköpun heimsins, var frumfluttur 
í heild árið 2006 og útgáfa verksins 
á geisladiski vakti heimsathygli 
og fékk frábæra dóma að sögn 
Árna Heimis Ingólfssonar, tón-
listarfræðings og listræns ráðgjafa 
Sinfóníuhljómsveitarinnar. „Nú er 
komið að því að frumflytja annan 
hluta verksins, Edda II: Líf guðanna, 
sem segir frá Óðni og sonum hans, 
ásynjum, valkyrjum og nornum á 
litríkan og dramatískan hátt. Þessi 
hluti hefur aldrei verið fluttur áður, 
hvorki hér á landi né erlendis, og er 
því svo sannarlega um stórviðburð 
að ræða í íslensku tónlistarlífi.“

Rúmlega hálf öld er liðin síðan 
Jón samdi verkið sem er að sögn 
Árna Heimis risavaxin tónsmíð 
sem spannar þrjú kvöld. „Verkið er 
byggt á textum úr Eddukvæðum 
og Snorra-Eddu og átti að vera eins 
konar andsvar við Niflungahring 
Wagners. Smíði þess tók stóran 
hluta ævistarfs Jóns því hann hóf að 
leggja drög að Eddu I um 1930 en 
náði ekki að ljúka þriðju óratórí-
unni áður en hann lést árið 1968.“

Hann segir eitthvað heillandi 
við stórhuginn sem birtist í þessu 
einstaka verki. „Jón hóf að semja 
verkið löngu áður en Ísland átti 

sinfóníuhljómsveit. Kröfurnar til 
flytjenda eru líka ógurlegar og það 
er ekki sjálfgefið að nokkur kór 
treysti sér í það mikla verkefni að 
flytja þessa tónlist. Reyndar var Jón 
Leifs í mörgum sínum hugmyndum 
langt á undan sinni samtíð, eins og 
sést einmitt með Eddu II, því hann 
lauk við verkið árið 1966, fyrir 52 
árum.“

Kannski má segja að tími Jóns sé 
loksins kominn bætir Árni Heimir 
við að lokum. „Tónlist hans er sífellt 
oftar flutt erlendis, til dæmis hlaut 
orgelkonsert hans frábærar mót-

tökur á íslenskri tónlistarhátíð í Los 
Angeles í fyrra, og ævisaga hans er 
væntanleg í enskri þýðingu á næsta 
ári.“

Hljómsveitarstjóri er Hermann 
Bäumer og flytjendur eru einsöngv-
ararnir Hanna Dóra Sturludóttir, 
Elmar Gilbertsson og Kristinn 
Sigmundsson og kammerkórinn 
Schola cantorum. Kórstjóri er 
Hörður Áskelsson.

Nánari upplýsingar á  
www.sinfonia.is.

Söguleg stund
Annar hluti Eddu eftir Jón Leifs verður frumfluttur í mars. 
Verkið er eitt metnaðarfyllsta verk íslenskrar tónlistarsögu.

15. maí

12. maí

17. febrúar
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Grundvöllur fyrir nánast allri 
listsköpun er texti. Héraðið 
okkar er ríkt af bókmennta-

arfi, hér voru bæði þekkt skáld 
eins og Guðmundur Böðvarsson 
og Halldóra B. Björnsson en einnig 
minna þekkt skáld sem sömdu afar 
góða texta. Fyrir nokkrum árum 
leituðum við til Tónlistarskóla 
Borgarfjarðar eftir samstarfi um 
listsköpun ungs fólks á grund-
velli borgfirskrar bókmenningar 
og svo eru árlega tónleikar með 
afrakstrinum,“ útskýrir Guðrún. 
Nemendur skólans munu túlka 
sérvalin ljóð við eigin tónsmíðar og 
flytja á tónleikum á sumardaginn 
fyrsta næstkomandi. Í ár, á hundrað 
ára afmælisári fullveldis Íslands, er 
þemað „Ísland og ástin til landsins“.

„Við höfum valið tuttugu og sjö 
kvæði, eftir 22 höfunda, 9 konur 
og 13 karla. Elsti höfundurinn er 
Júlíana Jónsdóttir, fædd 1838, og 
yngstur er Ívar Björnsson, fæddur 
1929. Vinnuferlið er þannig að 
krakkarnir kynna sér ljóðin og 
höfundana, hvað þeir sömdu og 
hvernig. Þegar þau lesa ljóðin finna 
þau blæbrigði og takt í textanum; 
hvar er gleði og hvar harmur og 
tregi. Svo semja þau verkin undir 
handleiðslu kennara sinna, útsetja 
þau og flytja sjálf. Tónleikarnir 

verða opnir almenningi og allir vel-
komnir,“ segir Guðrún.

„Það er vart hægt að lýsa með 
orðum áhrifunum af því þegar ung 
manneskja kemur með ferskan 
huga og ómótaðan að kvæði sem 
var skrifað fyrir margt löngu, 
vinnur með það og setur í tóna. 
Um leið velta nemendur líka fyrir 
sér, hvað þetta hugtak sjálfstæði 

þýðir og hvert er mikilvægi þessa 
viðburðar 1. desember 1918. Þetta á 
erindi við ungt fólk í dag og íslensk 
bókmenning á reyndar alltaf erindi 
við alla.“

Ljóðaheftið mun liggja frammi í 
Safnahúsinu og tónleikarnir verða í 
Safnahúsi kl. 15.00 þann 19. apríl.

Ísland og ástin  
til landsins
Nemendur Tónlistarskóla Borgarfjarðar túlka ættjarðar-
ljóð í tónum í vor, í tilefni 100 ára fullveldis. Guðrún Jóns-
dóttir, forstöðumaður Safnahúss Borgarfjarðar, segir 
ljóðin eiga erindi til unga fólksins.

Ráðstefna um áhrif skóla-
halds á Hólum, Frá fullveldi 
til framtíðar, verður haldin 

að Hólum í Hjaltadal í tilefni 
100 ára fullveldis. Erindi á ráð-
stefnunni munu varpa ljósi á áhrif 
Hólamanna á umhverfi sitt með 

hliðsjón af sjálfstæði, byggða-
þróun, menntunarstigi og tækni-
framförum. Þetta verður reifað 
í málstofum með yfirskriftinni: 
sjálfstæði, byggðaþróun, menntun 
og tækniframfarir. Ráðstefnan 
verður öllum opin. 

Frá fullveldi til framtíðar

Sögur – verðlaunahátíð 
barnanna verður haldin í 
Eldborgarsal Hörpu sunnu-

daginn 22. apríl. Sýnt verður frá 
hátíðinni í beinni útsendingu á 
RÚV og hefst útsendingin kl. 20.00.

Á hátíðinni verðlaunum við alls 

konar sögur fyrir og eftir krakka. 
Bókaverðlaun barnanna verða 
veitt og við fáum að heyra og sjá 
hvað krökkum fannst standa upp 
úr á barnamenningarárinu 2017, 
t.d. rappari ársins, leiksýning 
ársins og lag ársins.

Sögur – verðlaunahátíð barnanna 

Jón Gunnar er ritstjóri Vísindavefsins 
en þangað leita margir eftir svörum. 

Jón Gunnar Þorsteinsson, 
bókmenntafræðingur og 
ritstjóri Vísindavefsins, segir 

að sérstök áhersla verði lögð á að 
svara spurningum um allt sem 
tengist á einhvern hátt vísindum 
og árinu 1918, hvort sem er hér á 
landi eða erlendis. „Inn í þennan 
flokk getur hver sem er sent inn 
spurningar sem vísinda- og fræði-
menn við Háskóla Íslands og víðar 
munu síðan svara. Við hvetjum 
sérstaklega áhugasama nemendur 
og kennara í grunn- og framhalds-
skólum til að kynna sér þetta 
verkefni en bekkir geta sent okkur 
inn spurningar sameiginlega. Einn-
ig hvetjum við allan almenning til 
að senda inn spurningar af þessu 
tilefni,“ segir Jón Gunnar.

Hann segir að áður hafi t.d. verið 
spurt um frostaveturinn mikla og 
spænsku veikina. „Nú viljum við 
einbeita okkur að vísindunum. Er 
til dæmis eitthvað í samtímanum 

sem stofnun fullveldis 1918 hefur 
haft áhrif á? Einnig má spyrja um 
ótengda atburði eins og hver fékk 
Nóbelsverðlaun í eðlisfræði þetta 
ár og fyrir hvað. Árið 1918 var 
fyrri heimsstyrjöldinni að ljúka og 
ýmislegt sem tengdist vísindum var 
notað í stríðinu eins og sinneps-
gas. Hvað var fólk að hugsa um á 
þessum tíma eða gera?“ spyr Jón 
Gunnar og bendir á að ungt fólk 

hafi verið mjög duglegt að senda 
Vísindavefnum spurningar frá því 
hann var stofnaður.

„Við reynum að svara öllum 
spurningum sem berast þótt sumir 
þurfi kannski að bíða lengur en 
aðrir eftir svari. Spurningarnar geta 
verið flóknar. Við fengum styrk 
til að vinna að þessu verkefni og 
getum einbeitt okkur að því. Mark-
miðið er að fjalla almennt um það 
sem átti sér stað árið 1918 og um 
leið að vekja áhuga fólks á vísindum 
og fræðum almennt,“ segir hann.

„Þá höfum við verið í góðu sam-
starfi við Stofnun Árna Magnússon-
ar í íslenskum fræðum og ætlum að 
veita svör er tengjast handritum og 
handritamenningu á afmælisárinu. 
Stofnunin verður með handritasýn-
ingu á árinu. Ég vona að við getum 
vakið áhuga fólks á árinu 1918 og 
veitt um leið fróðleik og jafnvel sýnt 
öðruvísi mynd en við höfðum áður 
af þessu ári.“

Svara spurningum 
um árið 1918
Vísindavefurinn fjallar um hvers konar vísindi og hefur 
verið í uppbyggingu frá árinu 2000. Á þessu ári var stofn-
aður sérstakur flokkur í tilefni 100 ára fullveldisafmælis 
Íslands. Flokkurinn ber heitið „1918“.

Á fullveldisvorhátíðinni í 
Sundlaug Akureyrar verður 
boðið upp á fjölmarga ólíka 

viðburði sem allir hafa það að 

markmiði að bregða fjölbreyttu 
ljósi á hugtakið fullveldi og þannig 
að þeir höfði til breiðs aldurshóps. 

Á kafi í fullveldi – viðburður  
í Sundlaug Akureyrar 

Sýningin Verksmiðjustúlkan 
Jana í Höfða eða Júlíana Andr-
ésdóttir eins og hún hét réttu 

nafni fer fram í Iðnaðarsafninu á 
Akureyri. Jana í Höfða er sögumað-
ur eða samnefnari fyrir líf og störf 
þeirra er unnu á vélunum eins og 

það var kallað frá upphafi vélvæð-
ingar í ullariðnaði á Gleráreyrunum 
árið 1897 og langt fram eftir síðustu 
öld. Sýningin er byggð að hluta til á 
viðtali sem tekið var Jönu. 

10. febrúar - 8. desember

Verksmiðjustúlkan Jana í Höfða 

28. apríl - 19. ágúst

22. apríl

20. maí

Kammerkór Norðurlands 
flytur nýja og nýlega íslenska 
tónlist sem að stærstum 

hluta hefur verið samin eða útsett 
fyrir kórinn og gefin var út á 
geisladiskinum Ljúflingsmál. Þar 
á meðal tvö lög við verðlaunaljóð 
sem ort voru í tilefni af lýðveldis-

hátíðinni 1944, „Hver á sér fegra 
föðurland“ og „Land míns föður“, 
hið þriðja er „Ísland ögrum 
skorið“. Tónleikarnir fara fram 
á Húsavík þann 24. febrúar og á 
Akranesi 25. febrúar.

 24. og 25. febrúar

Kammerkór Norðurlands 

Listasafn Akureyrar stendur að 
sýningu 10 ólíkra myndlistar-
manna á verkum sem gerð eru 

sérstaklega í tilefni af 100 ára afmæli 
fullveldis Íslands. Útisýning sem 
sett verður upp á völdum stöðum 
í miðbæ Akureyrar. Markmiðið 

er að sýna nýja hlið á stöðu full-
veldis Íslands á okkar tímum og fá 
áhorfendur til að velta fyrir sér hug-
myndum, útfærslum og fjölbreyttum 
sjónarhornum tengdum fullveldinu.  

28. apríl - 19. ágúst

Fullveldið endurskoðað
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Einkenni augn-
þurrks geta 
verið sviði, rauð 
og tárvot augu, 
óskýr sjón, 
næmi fyrir ljósi 
eða þreyta í 
augum.

Augnþurrkur er algengur 
kvilli og getur komið fram 
með ólíkum hætti, til dæmis 

sem sviði, rauð og tárvot augu, 
óskýr sjón, næmi fyrir ljósi eða 
þreyta í augum. Ef augnþurrkur er 
ekki meðhöndlaður getur hann 
orðið verri og haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér,“ segir 
Klara Sveinsdóttir, lyfjafræðingur 
hjá Ice pharma.

Hyprosan er lausasölulyf og fæst 
í dropaglasi án lyfseðils í apó-
tekum og er ætlað til meðferðar 
við augnþurrki.

Hver ml inniheldur 3,2 
mg af hypromellósa sem 
eykur seigju Hyprosan. Þetta 
leiðir til þess að lausnin helst 
lengur á auganu og 
veitir því raka í 
lengri tíma.

Meðferð með 
Hyprosan er einn 
dropi í hvort auga 
þrisvar á dag eða 
eftir þörfum. 
Hægt er að nota 
hvert dropaglas 
af Hyprosan í 
einn mánuð, þó 
að lyfið inni-
haldi ekki rot-
varnarefni.

Án rotvarnarefna.
Hægt að nota 
með augnlinsum.

Til meðferðar við augnþurrki

Hyprosan augndropar innihalda hypromellósa og eru ætlaðir til meðferðar við augnþurrki, þ.m.t. glæru- og tárusiggi hjá fullorðnum. 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 á www.sérlyfjaskrá.is. Nóvember 2017. SAN171101.

Crystal Group framleiðir meira 
af fötum en nokkurt annað 
fyrirtæki. Fyrirtækið býr til föt 

fyrir marga stærstu seljendur heims, 
eins og H&M, Gap og L Brands, sem 
á Victoria’s Secret. Crystal Group 
stefnir ekki á að bæta við sjálfvirkum 
saumavélmennum á næstunni og 
veðjar á að vinnuaflið í Suðaustur-
Asíu haldi áfram að vera ódýrara 
en sjálfvirkar saumavélar, þrátt 
fyrir að laun séu að hækka í Kína og 
umræðan um að sjálfvirkar vélar 
taki brátt við ýmiss konar handa-
vinnu verði sífellt meira áberandi.

Þetta kom fram í viðtali við 
Andrew  Lo, framkvæmdastjóra 
Crystal Group, sem birtist á vef Fin-
ancial Times. Lo sagði að hátækni-
saumavélmenni væru áhugaverð og 
gætu breytt því hvernig sum fyrir-
tæki framleiða föt, en í bili séu þau 
mun dýrari í rekstri en starfsfólk.

Fjölga starfsfólki verulega
Fyrirtækið stefnir að því að fjölga 
starfsfólki sínu í Bangladess og Víet-
nam um 10% á ári næstu árin. Mikið 
af fatnaði er framleitt í löndunum 
tveimur, en launin þar eru með 
þeim lægstu í Asíu.

Eins og er koma um tveir þriðju af 
sölutekjum Crystal Group af fatnaði 
sem er framleiddur í Bangladess, 
Víetnam, Kambódíu og Srí Lanka. 
Þessi lönd hafa laðað fatafram-
leiðendur að sér nýlega eftir að 
framleiðslukostnaður jókst í Kína, 
en Kína er enn um sinn stærsti fata-
framleiðandi heims.

Vélmennin geta ekki tekið við
Margir fylgjast vandlega með 
hugsanlegum áhrifum sjálfvirkra 
vélmenna á fataiðnaðinn. Iðnaður-
inn er lífsnauðsynlegt haldreipi fyrir 
milljónir lítið menntaðra verka-
manna í Asíu og annars staðar, þó 
oft sé illa farið með starfsfólk og 
mörg starfanna séu hættuleg.

Árið 2016 varaði Alþjóðavinnu-
málastofnunin við því að á næstu 
áratugum gætu vélmenni tekið við 
meirihlutanum af störfum í vefn-
aðarvöruiðnaði, fataiðnaði og skó-
framleiðslu í löndunum Indónesíu, 
Víetnam og Kambódíu. Til að þetta 
starfsfólk geti fært sig yfir í önnur 
og betri störf þurfi því að bjóða því 
þjálfun sem fyrst.

En Crystal Group ætlar ekki að 
skipta starfsfólki út fyrir vélmenni. 
Að minnsta kosti ekki í bili. Ein 
ástæða fyrir því er að þótt vélmenni 
henti vel í ýmsum öðrum iðnaði, 
þar sem þau vinna með hörð efni 
eins og málm eða plast, eiga þau 
mjög erfitt með mjúk efni, eins og 
vefnaðarvöru. Þannig efni teygjast 
og aflagast þegar þau eru saumuð og 
það eiga vélmenni mjög erfitt með 
að ráða við.

Stöðug þróun
Nokkur fyrirtæki telja sig þó hafa 
fundið lausn á þeim vanda. Fyrir-

tækið Sewbo meðhöndlar efni á 
þann hátt að þau verða stíf svo hægt 
sé að sauma þau saman auðveldlega, 
en svo mýkjast þau ef þau eru skoluð 
með heitu vatni.

Annað fyrirtæki, SoftWear 
Automation, hannaði stóra sjálf-
virka saumavél sem sér þegar það 
þarf að laga efni til um leið og hún 
saumar og lagar það eftir þörfum. 
SoftWear segir að ein slík vél getið 
framleitt jafn marga stuttermaboli á 
klukkutíma eins og sautján manns. 
Forstjóri SoftWear viðurkennir 
þó að saumavélin sé ekki ódýrari 
en vinnuaflið í Bangladess. Vélin 
var líka hönnuð til nota í Banda-
ríkjunum, þar sem launin eru mun 
hærri og vélin gæti komið að meira 
gagni.

Þannig að í bili virðist vélmenna-
bylting ekki á næsta leiti í fata-
framleiðslu og þó enginn viti hvað 
framtíðin ber í skauti sér stefnir í að 
föt verði áfram að mestu framleidd í 
Asíu, af mannfólki.

Stærsti fataframleiðandinn 
veðjar ekki á vélmenni

Stór hluti af fötum sem eru seld á Vesturlöndum er framleiddur í asískum 
fataverksmiðjum. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTYaV

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Útsalan er í fullum gangi

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

20% af ýmsum öðrum vörum
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Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi - Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is

Risa Útsala

Höfum bætt við 500 pörum af götuskóm, 
ræktarskóm, utanvega hlaupaskóm  

og léttum gönguskóm. 
Allir skór á kr. 14.000
Allir toppar á kr. 4.000

Fatnaður á 20-40% afslætti
(var á sama verði og í USA)

Opnunartími
Virkir dagar 10 - 18

Laugardagur 11 - 16

Brooks hefur verið kosið fjögur ár í röð hlaupamerki ársins í heiminum hjá IRRA (Independent Running Retailers 
Assiciation).

Brooks er með 28% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í USA og 25% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í  
Evrópu...... þar sem hlaupararnir versla er þér óhætt.

Brooks hefur fengið flest verðlaun hjá Runners world 2015 - 2017. Allir core skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá 
RW. Runners World er lang stærsti óháði aðili sem metur hlaupaskó.

Brooks er á sama verði á Íslandi og í flestum löndum Evrópu og alltaf samkeppnisfærir í verðum á Íslandi.

Brooks skór eru framleiddir fyrir mismunandi fótlag og niðurstig.

Samkvæmt árlegri skókönnun hlaup.is fyrir árið 2012 hlupu 5% hlauparar Reykjavíkur maraþons í  
Brooks skóm, í sömu könnun 2016 hlupu 23% hlaupara í Brooks. Brooks er því orðið stærsta hlaupamerki í 
Reykjavíkur maraþoni.

Þökkum fyrir frábærar 
móttökur á útsölunni



Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Hjónin Kristín Edda og Oddur Helgi stofnuðu Reykjavik Heritage ásamt vinahjónum sínum. MYND/ARON BRINK

Reykjavik Heritage var stofnað 
fyrir rúmlega ári og einblínir 
á hönnun og framleiðslu á lit-

fögrum og skemmtilegum sokkum 
sem seldir eru í sérverslunum hér 
á landi.

Það eru hjónin Kristín Edda 
Sigurðardóttir sjónfræðingur 
og Oddur Helgi Guðmundsson 
vefhönnuður sem standa á bak 
við fyrirtækið auk þeirra Sigþórs 
Hilmars Guðmundssonar, bróður 
Odds, og konu hans, Lindu Sverris-
dóttur. Sigþór og Linda eru búsett 
erlendis og koma lítið að daglegum 
rekstri fyrirtækisins en öll fjögur 
deila þau miklum áhuga á sokkum.

Stærri markaður
Hugmyndin að fyrirtækinu 
kviknaði fyrir um þremur árum í 
fjölskylduboði segir Kristín, þar 
sem verið var að ræða galdra-
stafina og þýðingu þeirra. „Þar 
nefnir mágur minn að tilvalið væri 
að prenta galdrastafinn Vegvísi 
á sokka þar sem merking hans 
felur í sér að sá sem ber hann 
muni aldrei villast af leið í stormi 
eða í slæmu veðri. Það má finna 
skemmtilega sokka víða erlendis 
en okkur fannst vanta líflega sokka 
á markaðinn frá íslenskum aðilum. 
Aukinn ferðamannastraumur 
hefur auk þess stækkað markaðinn 
og þannig fannst okkur tilvalið að 
reyna að búa til vöru sem gæti 
bæði gengið fyrir Íslendinga og 
erlenda ferðamenn.“ Í fram-
haldinu hófust þau handa við 
útreikninga, leit að hugsanlegum 
framleiðendum og seljendum 
og byrjuðu að kasta fram hug-
myndum um hönnun á sokkum. 
Eftir smá forvinnu var Reykjavik 
Heritage stofnað í lok árs 2016.

Áhersla á gæði
Frá upphafi var lagt upp með að 

framleiða gæðasokka segir Oddur. 
„Eftir nokkra leit vorum við svo 
heppin að finna traustan fram-
leiðanda í Svíþjóð sem framleiðir 
eftir ströngustu gæðastöðlum. Við 
skynjuðum það í upphafi að þeir 
höfðu nú ekki mikla trú á okkur en 
urðu svo hissa eftir því sem leið á 
árið 2017 og við héldum áfram að 
panta fleiri og fleiri sokka ásamt 
því að bæta við nýjum tegundum.“

Hann segir markmiðið alltaf hafa 
verið að höfða til sem flestra með 
litum og mynstrum. „Við hönnun 
höfum við notað tákn og mynstur 
með tengingu við Ísland. Sokk-
unum er skipt í tvær vörulínur, 
annars vegar Ísland þar sem við 
erum með fimm tegundir og hins 
vegar galdrastafi þar sem við erum 
með átta tegundir. Hver sokkur 
er kynntur á umbúðunum með 
stuttum hnitmiðuðum fróðleik.“

Góðar viðtökur
Þau segja hópinn vera frekar jarð-
bundinn og því hafi viðtökurnar 
komið þeim skemmtilega á óvart. 
„Söluaðilar 
hafa verið 
afar mót-
tæki-

legir og eru sokkarnir nú seldir 
víða. Hingað til hafa erlendir ferða-
menn helst keypt sokkana og hafa 
margir þeirra haft samband við 
okkur þegar heim er komið af því 
þeir sjá eftir því að hafa ekki keypt 
fleiri pör. Við erum snögg að redda 
svoleiðis lúxusvandamálum og 
sendum þeim fleiri pör.“

Fram undan er að vinna í að 
stækka sölunetið bæði hér heima 
og vonandi erlendis. „Við erum að 
vinna með alls kyns hugmyndir 
að litum og mynstrum, allt eftir 
straumum og stefnum. Einnig 
erum við að skoða með hvaða 
hætti er hægt að bjóða söluaðilum 
sérhönnun en slíkt væri tilvalið 
fyrir aðila sem eingöngu vilja selja 
undir eigin merkjum. Þannig að 
við erum bara bjartsýn á árið 2018. 
Helst myndum við vilja sjá að fána-
sokkurinn okkar væri skyldueign 
allra íslenskra þingmanna og 
embættismanna en slíkt myndi 
gefa lífinu örlítið meiri lit.“

Alla sokkana okkar má skoða 
á www.reykjavikheritage.com.

Galdrastafirnir 
sáðu fræjum
Hjónunum á bak við Reykjavik Heritage fannst vanta líf-
lega sokka frá íslenskum aðilum í verslanir. Þau hófu fram-
leiðslu í fyrra og selja nú sokka sína víða um land.

Litfagrir sokkar 
frá Reykjavik 
Heritage eru 
með skemmti-
legum myndum.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Str. 36-56

Útsalan  
í fullum gangi

40-50% afsláttur

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Útsalan er í fullum gangi

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

20% af ýmsum öðrum vörum

88%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild: Prentmiðlamæling Gallup júl.-sept. 2017.
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Bílar 
Farartæki

100 % LÁN MÖGULEGT
 RENAULT MEGANE TOURER 2.0 150 
HÖ. Árg.2011, ek.aðeins 54 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.247343, á staðnum. S:562-1717.

NÝR BÍLL
 SUZUKI BALENO GLX 1.0 
BOOSTERJET. Árg.2018, bensín, 
sjálfskiptur,mjög vel útbúnir. Okkar 
verð 2.790.000 kr. Afsláttur 530.000 
kr. miðað við verð hjá umboðinu. 
Rnr.247508, á staðnum.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Land Rover Discovery 4 SE TDV6 
Árg 2014 (facelift) ek 110 Þ.KM, 
DIESEL - tölvukubbur (259hp)- 
Bakkmyndavél - 5manna - kúla ofl 
- Verð 6.890þ Rnr.224239.

Land Rover Range Rover Sport 
HSE Sdv6 Dynamic. Árg. 11/2014, 
ek.83 Þ.KM, 293hp Dísel, Einn með 
gjörsamlega öllu -Stóra vélin-Verð 
11.490þ Rnr.270233.

TOYOTA C-HR - Árg 3/2017, ek 9 
Þ.KM -SSK - BENSIN - VEL ÚTBÚINN- 
Verð 3.990Þ Rnr.270297. EINS OG 
NÝR!

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35”. 
Árg 2008, ek 224 Þ.KM, DIESEL-SSK 
- BÍLL Í 100% STANDI OG VIÐHALDI 
Verð 7.480Þ Rnr.270346.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 Hópferðabílar

RúTa MEð saLERNi.
65 sæta rúta (Benz kram og vél) 
ekinn aðeins 495þ.km.verð 1990þ. 
Uppl. 820-5181

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULaGNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

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

 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

 Spádómar
Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

Styrkir

CR-V Elegance
Nýskráður 4/2010, ekinn 104 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.290.000

Captiva 7 manna
Nýskráður 6/2013, ekinn 115 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Civic Sedan Comfort
Sýningarbíll frá umboði 

Nýskráður 6/2017, 1.5 VTEC Turbo, 183 hestöfl, 
ekinn 300km, bensín, 6 gírar. 

CR-V Lifestyle dísel
Nýskráður 10/2015, ekinn 40 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 11/2012, ekinn 57 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

CR-V Executive
Nýskráður 10/2007, ekinn 140 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

Cayenne Turbo S
Nýskráður 11/2006, ekinn 130 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Civic Comfort
Nýskráður 3/2016, ekinn 32 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

308SW Style
Nýskráður 8/2015, ekinn 50 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000

HONDA

CHEVROLET

HONDA

HONDA

HONDA

PORSCHE

HONDA

PEUGEOT

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

notadir.bernhard.is

BÍLL DAGSINS
Tilboð kr. 

3.390.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Íslensk-ameríska félagið auglýsir 
styrki fyrir sumarnámskeið við  

Haystack Mountain School of Crafts

Menningarsjóður Pamelu Sanders Brement og Íslensk-
ameríska félagið auglýsa til umsóknar styrki fyrir listafólk til 
að sækja sumarnámskeið við Haystack Mountain School of 
Crafts í Maine.  

Tveir styrkir eru í boði að upphæð $ 3.500 hvor.   
Frekari upplýsingar um námskeiðin og kennslugreinar má 
finna á heimasíðu skólans á www.haystack-mtn.org  

Umsóknir skulu sendar inn á ensku.  Til að sækja um Haystack 
styrkinn þarf að leggja inn eftirfarandi gögn:

1. Útfyllta umsókn á ensku
2. Ferliskrá þar sem fram koma upplýsingar um heimilsfang, 
    símanúmer, netfang og heimasíðu ef við á
3. Yfirlýsing um listrænar áherslur
4. Lýsing á reynslu og færni í listgreininni sem námskeiðið 
    fjallar um
5. Afrit af prófskírteini úr háskólanámi ef við á
6. Tvö meðmælabréf
7. Sýnishorn af verkum umsækjanda, nánar tiltekið 10 ljós
    myndir með útskýringum (í einu pdf skjali sem er ekki 
    stærra en 2 MB). 

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram. Umsækjendur skulu 
tilgreina á umsókn hvaða námskeið þeir hafa hug á að sækja.

Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is  
eigi síðar en 5. febrúar 2018.

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Opið alla daga til 
jóla. Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 
552 2125 www.gitarinn.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

 Húsnæði í boði

Til leigU nýlegT 133 - 
1.000 fm aTvinnUhúsnæði 

í ReykJavík
133 fm bil með allt að 9 m 

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

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeiTT.is 
 fyRsTi mÁnUðUR fRíR

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

geymslUR.is 
 sími 555-3464

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

Hönnun

K
HÖNNUN

veRkfRæðiTeikningaR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði

BakaRí / kaffihús
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7-13 
og annan hvern lau. 8-14. Íslensku 

kunnátta skilyrði og ekki yngri 
enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

 Atvinna óskast

vanTaR Þig smiði, 
múRaRa, mÁlaRa eða 

aðRa sTaRfsmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

smiðiR og aðRiR 
veRkamenn

Höfum og getum útvegað smiði 
og aðra verkamenn sem geta 

hafið störf innan skamms. 

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

Fasteignir

Holtsgata 26, Reykjanesbæ
Opið hús laugardag frá kl.14:00-15:00 

Nýtt mjög vel staðsett parhús, tilbúið til innréttingar.
217,1m2 með bílskúr. Verð kr. 47.000.000-

OPIÐ HÚS

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

RÁÐNINGAR

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna. 
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
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995 þúsund kr. út og  
þú átt þína eigin íbúð!

TIL SÖLU stúdióíbúðir 25 - 47 fm verð 15.9 til 22.9  
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

VERÐDÆMI

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR Í BOÐI!

37,6 fm

43,3 fm

ÍBÚÐ

ÍBÚÐ

VERÐ

VERÐ

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ SELJANDA

LÁN FRÁ SELJANDA

ÚTBORGUN AÐEINS

ÚTBORGUN AÐEINS

19,9 m

22,9 m

90%

90%

5%

5%

995.000

1.145.000

Opið hús í dag  
kl. 17 – 18

KÁRSNESBRAUT 106



Ástkær eiginmaður minn,
Björgvin Reynir Björnsson

húsgagnasmiður, 
Sóleyjarima 9, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans  
                        í Kópavogi 8. janúar.  

Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
                       mánudaginn 15. janúar kl. 13.00.

Sigrún Elfa Reynisdóttir Ingólfur Guðnason
Halldór Már Reynisson María Aletta Margeirsdóttir
Hulda Rún Reynisdóttir Sverrir Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Garðar Sveinbjarnarson
frá Ysta-Skála, 

Hlíðarhúsum 7, Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

þriðjudaginn 9. janúar. Útför hans fer fram 
frá Grafarvogskirkju mánudaginn 22. janúar kl. 11.

Kjartan Garðarsson Antonía Guðjónsdóttir
Guðbjörg Garðarsdóttir Stefán Laxdal Aðalsteinsson
Anna Birna Garðarsdóttir Jón Ingvar Sveinbjörnsson
Guðrún Þóra Garðarsdóttir Sigurjón Ársælsson
Sigríður Garðarsdóttir Stefán Þór Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir minn, tengdafaðir og afi,
Magnús Ágústsson

útgerðarmaður, 
Hafnargötu 9, Vogum,

lést 4. janúar. Útförin fer fram frá 
Kálfatjarnarkirkju á Vatnsleysuströnd 
fimmtudaginn 18. janúar kl. 14.00.

Árni Kl. Magnússon Brynhildur S. Hafsteinsdóttir
Magnús Árnason

Þórarinn Halldór Árnason
Valdimar Kristinn Árnason

Hallveig Sigríður Árnadóttir
Þóra Árnadóttir

Hafsteinn Árnason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Inga Valdís Pálsdóttir
Hraunbæ 103, Reykjavík,

lést mánudaginn 1. janúar. Útför 
hennar hefur farið fram í kyrrþey að ósk 

hinnar látnu. Sérstakar þakkir fá heimahjúkrun Árbæjar, 
starfsfólk B7 á Landspítalanum og starfsmenn  

á hjúkrunarheimilinu Mörk.

Jakobína Ingibergsdóttir
Ásta Brynja Ingibergsdóttir Guðjón Örn Benediktsson
Kolbrún Ingibergsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
við andlát hjartkærs eiginmanns, 

föður, tengdaföður, afa og langafa, 
Jens Bergs Guðmundssonar 

Gili, Skagafirði. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu  

 á Deild II á Heilbrigðisstofnuninni 
Sauðárkróki fyrir umhyggju og hlýhug. Sendum ykkur 

öllum hugheilar óskir um gleði og frið á nýju ári.

Pálína Skarphéðinsdóttir 
Guðmundur Örn Jensson Anna María Ásgrímsdóttir 
Ómar Björn Jensson Vilborg Elísdóttir 
Sveinn Anton Jensson Sunna Ösp Mímisdóttir 
Páll Ágúst Jensson 
Erna María Jensdóttir Guðmundur I. Jónsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Vilborg Árný Einarsdóttir

þroskaþjálfi, 
Stórateigi 13, Mosfellsbæ,

lést á líknardeild Landspítalans 
fimmtudaginn 4. janúar 2018.  

Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju mánudaginn 
15. janúar kl. 13.00. Þeir sem vilja minnast hennar 

vinsamlegast láti Slysavarnafélagið Landsbjörg njóta þess.

Einar Hólm Ólafsson
Ingibjörg Hólm Einarsdóttir Jón Guðmundur Jónsson
Ólafur Hólm Einarsson Elva Brá Aðalsteinsdóttir

ömmubörn og langömmubarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Kristófersdóttir
Hraunbúðum, Vestmannaeyjum,

lést sunnudaginn 7. janúar á 
Hraunbúðum, dvalarheimili aldraðra í 

Vestmannaeyjum. Útför hennar fer fram 
frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn 13. janúar  

kl. 14. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á Hraunbúðir.

Sigmar Magnússon Dóra Bergs Sigmundsdóttir
Kristín Þóra Magnúsdóttir Einar Jónsson
Jónína Sigurbjörg Magnúsdóttir Rúnar Sigurður Þórisson
Bjarney Magnúsdóttir Hörður Baldvinsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðlaug L. Gísladóttir 
áður til heimilis að Skeiðarvogi 22,

lést á Hrafnistu í Reykjavík  
aðfaranótt 3. janúar.  

Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju 
                              þriðjudaginn 16. janúar klukkan 13.00.

Jón Sigurðsson Eyrún Hafsteinsdóttir
Guðrún Sigurðardóttir Eiríkur Ingi Friðgeirsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Soffía Bjarnadóttir 
áður til heimilis að Skúlagötu 20, 

Reykjavík,
lést sunnudaginn 31. desember á 

hjúkrunarheimilinu Sóltúni. Útförin verður 
frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 12. janúar kl. 13.00. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  
Slysavarnafélagið Landsbjörg.

Kjartan Oddur Jóhannsson Björk Jónsdóttir
Jóhann Egill Jóhannsson Sigrún Erla Sigurðardóttir
Anna Sigríður Jóhannsdóttir Richard Ólafur Briem
Þórir Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna Guðbjörg 
Ólafsdóttir

Völlum,
lést fimmtudaginn 4. janúar.  

Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 12. janúar kl. 13.00.

Sigrún Sigurgeirsdóttir Jón S. Stefánsson
Ólafur Sigurgeirsson Hrönn Friðriksdóttir
Halla Sigurgeirsdóttir Gunnar Magnússon
Jóna Guðrún Sigurgeirsdóttir Ólafur Árnason
Fanney Sigurgeirsdóttir Jón Árnason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

 Ingvar Stefánsson 
pípulagningameistari,  

til heimilis að Lindasmára 24, 
 lést á Landspítalanum 2. janúar. 

Útför hans fer fram frá Digraneskirkju 
föstudaginn 12. janúar kl. 15. Þeim sem vilja 

minnast hans er bent á minningarsjóð blóð- og 
krabbameinslækningadeilda Landspítalans. 

Áslaug Hartmannsdóttir
Hartmann Ingvarsson
Kristín Ósk Ingvarsdóttir Emil Hjörvar Petersen

Ronja Áskatla og Þrándur Alvar 

Ástkær móðir,  
tengdamóðir og amma,

Hólmfríður Benediktsdóttir
frá Garði í Aðaldal, 

síðar til heimilis á Barðaströnd 8, 
Seltjarnarnesi,

lést 2. janúar 2018 á Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili. 
Útförin fer fram frá Seltjarnarneskirkju  

föstudaginn 12. janúar kl. 11.00 fyrir hádegi.

Magnús Benedikt Guðjónsson Ólöf Jóna Jónsdóttir
Ása Hrönn og Hólmfríður Inga

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, 
Kristján Ólafsson

frá Syðra-Velli í Flóa,  
Unnarstíg 6, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
mánudaginn 8. janúar sl.  

Útförin verður auglýst síðar.

Guðný Kristjánsdóttir
Gísli Kristjánsson
Þorvaldur Kristjánsson Jóna Ólafsdóttir
Flosi Kristjánsson Ragna Þórhallsdóttir
Sævar Kristjánsson
Pétur Kristjánsson
Ólafur Grétar Kristjánsson Íris Arnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
systir, amma og langamma,

Þórunn Karvelsdóttir
fv. íþróttakennari, 

Dalbraut 18, Reykjavík,
lést á hjartadeild Landspítalans  

 4. janúar. Útförin fer fram miðvikudaginn 
17. janúar frá Háteigskirkju kl. 13.00.

Guðrún Valsdóttir
Hermann Valsson
Ögmundur Karvelsson Lína Björgvinsdóttir 
Eggert Karvelsson Sædís Hlöðversdóttir 

barnabörn, barnabarnabörn 
og aðrir aðstandendur.

Ástkær móðir okkar,  
amma og langamma,

Gunnhildur Rósa Jónsdóttir  

lést þann 18. desember síðastliðinn  
       á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Kærar þakkir fyrir hlýjar kveðjur 

og auðsýnda samúð.

Laufey Helgadóttir
Jóhanna Helgadóttir

Indriði Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.
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tímamót

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



Tilboðin gilda 11. - 14. janúar 2018    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

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

209 KR
KG

ÁÐUR:  299 KR/KG

DIT VALG 
BLÁBER STÓR 250 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR:  379 KR/PK

VATNSMELÓNA 

146 KR
KG

ÁÐUR:  209 KR/KG

-30%

-30%

-30%

DIT VALG MANGO 250 GR.
JARÐARBER LAUSFR. 400 GR.

249 KR
PK

ÁÐUR:  299 KR/PK

DIT VALG 
BERJABLANDA 300 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR:  349 KR/PK

-30%
Frískandi!

LIME

370 KR
KG

ÁÐUR:  529 KR/KG

GUL MELÓNA

188 KR
KG

ÁÐUR:  269 KR/KG

Hollt 
og gott!

QUESTBAR 60 GR.
COOKIE DOUGH/CHOCOLATE BROWNIE
CINNAMON ROLL/ROCKY ROAD
COOKIES CREAM/S’MORES
WHITE CHOCOLATE/MINT CHOCOLATE

OATMEAL CHOCOLATE/BLUEBERRY MUFFIN

224 KR
STK

ÁÐUR:  298 KR/STK

-25%

Gott í 
smoothie-inn

ÓDÝRT Í

DIT VALG HINDBER LAUSFR. 225 GR.
GRANATEPLAKJARNAR 250 GR.
BRÓMBER 250 GR.

299 KR
PK

ÁÐUR:  349 KR/PK

-30%

NUPO CAFE LATTE
KAKÓ/JARÐABERJA
12 BRÉF. 384 GR.

1.539 KR
PK

ÁÐUR:  2.198 KR/PK



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Vaxandi suð-
austanátt í dag. 
Hvassviðri eða 
stormur með 
rigningu síð-
degis og í kvöld, 
fyrst suðvestan 
til á landinu.
Búist er við 
mikilli rigningu 
suðaustanlands 
um kvöldið.

Fimmtudagur

LÁRétt: 1. losti, 5. ark, 6. nv, 8. grotna, 10. ei, 11. van, 
12. sinn, 13. ögun, 15. læknir, 17. skaða.
LÓðRétt: 1. lageröl, 2. orri, 3. sko, 4. innan, 7. van-
næra, 9. tvinna, 12. sukk, 14. gæs, 16. ið.

LÁRÉTT
1. girnd
5. ról 
6. átt 
8. morkna 
10. ekki 
11. of lítið 
12. skipti 
13. þjálfun 
15. græðari
 17. særa

LÓÐRÉTT
1. drykkur 
2. kk nafn 
3. sjáðu 
4. út 
7. svelta 
9. þráða 
12. svall 
14. fugl 
16. sprikl

Ég get bara ekki 
sofnað, Balt
azar! Það er 

eitthvað sem er 
að erta mig.

Ertu búinn að 
taka af þér 
geirvörtu 

klemmurnar?

Aaa … takk. 
Þetta er 

miklu betra.

Góða 
nótt, 
Tító.

Upphrópunarmerki  
stjarna  myllumerki  
fiskibein  hringiða!!

Þú blótar 
eins og 

amma mín.

Mamma myndi drepa 
mig ef ég segði

Ég gekk frá öllu 
einhyrningadótinu, 

Hannes
Í alvöru? Ég lofa. Sjáðu 

bara sjálfur. Ókei …

Líka hræddur við 
álfa, gott að vita 

það.

H E I L S U R Ú MH E I L S U R Ú M

ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI

20-60%
AFSLÁTTUR!
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Save the Children á Íslandi

Rune Djuurhus átti leik gegn 
Mickey Adams í Arnheim 1988.
Hvítur á leik
1. Hxa5! bxa5 2. b6 1-0. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir.         
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25%
AFSLÁTTUR AF  

ÖLLUM LJÓSUM OG  
LJÓSAPERUM

bauhaus.is

Afslátturinn gildir 11. - 14. janúar 2018.
Opnunartímar: mánudaga til föstudaga 8-19 * laugardaga og sunnudaga 10-18
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Flísar 25% • parket 20-45% • Smáraftæki (ELECTROLUX) 30% • HÁFAR 30%
Blöndunartæki (eldhús og bað) 25-40% • Handryksugur (ELECTROLUX) 20% • Ryksugur (ELECTROLUX) 25%  

Helluborð 25-30%  Rafmagnsverkfæri 20% • mottur og dreglar 30% • Handverkfæri 20-30%
Verkfæratöskur 20-40% • BLACK+DECKER VERKFÆRI 30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) 20% 

MÁLNING og lökk 25% • áltröppur og stigar 20% • Hillurekkar (avasco) 20% • Vinnufatnaður 25%  
Búsáhöld 25% • plastkassar 30% • útivistarfatnaður  25-40% • Gjafavara 25% • Jólavörur 40%

VALDAR pottaplöntur  40% • Jeld-wen Innihurðir 20% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

Fjöldi vöruflokka og mörg þúsund vörur 
Salerni
Gólfsalerni, 650-360-890 mm. 
Seta seld sér.
7920000

27.925kr
39.985kr

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Eldhústæki Pine
Með hárri sveiflu.
8000032

11.471kr
15.295kr

25%
afsláttur

35%
afsláttur

Áltrappa
3 þrepa.
5078775

3.182kr
4.895kr

35%
afsláttur

Borvélasett 10,8V DS10DAL
4 rafhlöður, ljós og útvarp. Hersla 35Nm.
5246791

22.995kr
32.995kr

4 rafhlöður Útvarp Ljós

30%
afsláttur

32%
afsláttur

10.995kr
16.995kr
Fjölnotavél
300W, sagar og pússar. 
Fjöldi fylgihluta.
5245980

ÚTSALAN er líka í vefverslun Á husa.is

Lady Vegg 10, 3 ltr.
Hágæða innanhúss veggmálning í gljástigi 10%.
7122223

6.487kr
8.649kr

25%
afsláttur

Harðparket
8 mm, eikarplanki, bandsagað.
147071

1.250kr/m2

2.289kr/m2

Harðparket
8 mm, Hemlock Ohio, fasað.
147074

1.512kr/m2

2.057kr/m2

Harðparket
10 mm, Hemlock Roswell, fasað.
147046

2.392kr/m2

2.990kr/m2

45%
afsláttur

26%
afsláttur

20%
afsláttur

Höggborvél
500W, 13 mm patróna.
5245599

5.995kr
8.995kr

Borvél 18V + 120 fylgihlutir
3 stk., 1.5Ah Li-ion rafhlöður, hleðslutími 
90 mín., högg, Led ljós, hersla 40Nm.
5245562

16.997kr
24.995kr

3 rafhlöður

Byggjum á betra verði Byggjum á betra verði

Þurrkari
Barkalaus með rakaskynjara. Tekur 7 kg, snýr í báðar áttir, 
fjórtán þurrkkerfi. Tromla 108 ltr., krumpuvörn, kæling. 
Orkunýting C, hljóðstyrkur 64 dB. Stærð: H: 85 x
B: 60 x D: 60 cm.
1860171

54.990kr
64.990kr

í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið

af stórum heimilistækjum

40%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR
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Flísar 25% • parket 20-45% • Smáraftæki (ELECTROLUX) 30% • HÁFAR 30%
Blöndunartæki (eldhús og bað) 25-40% • Handryksugur (ELECTROLUX) 20% • Ryksugur (ELECTROLUX) 25%  

Helluborð 25-30%  Rafmagnsverkfæri 20% • mottur og dreglar 30% • Handverkfæri 20-30%
Verkfæratöskur 20-40% • BLACK+DECKER VERKFÆRI 30% • Háþrýstidælur (Nilfisk) 20% 

MÁLNING og lökk 25% • áltröppur og stigar 20% • Hillurekkar (avasco) 20% • Vinnufatnaður 25%  
Búsáhöld 25% • plastkassar 30% • útivistarfatnaður  25-40% • Gjafavara 25% • Jólavörur 40%

VALDAR pottaplöntur  40% • Jeld-wen Innihurðir 20% ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

Fjöldi vöruflokka og mörg þúsund vörur 
Salerni
Gólfsalerni, 650-360-890 mm. 
Seta seld sér.
7920000

27.925kr
39.985kr

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Eldhústæki Pine
Með hárri sveiflu.
8000032

11.471kr
15.295kr

25%
afsláttur

35%
afsláttur

Áltrappa
3 þrepa.
5078775

3.182kr
4.895kr

35%
afsláttur

Borvélasett 10,8V DS10DAL
4 rafhlöður, ljós og útvarp. Hersla 35Nm.
5246791

22.995kr
32.995kr

4 rafhlöður Útvarp Ljós

30%
afsláttur

32%
afsláttur

10.995kr
16.995kr
Fjölnotavél
300W, sagar og pússar. 
Fjöldi fylgihluta.
5245980

ÚTSALAN er líka í vefverslun Á husa.is

Lady Vegg 10, 3 ltr.
Hágæða innanhúss veggmálning í gljástigi 10%.
7122223

6.487kr
8.649kr

25%
afsláttur

Harðparket
8 mm, eikarplanki, bandsagað.
147071

1.250kr/m2

2.289kr/m2

Harðparket
8 mm, Hemlock Ohio, fasað.
147074

1.512kr/m2

2.057kr/m2

Harðparket
10 mm, Hemlock Roswell, fasað.
147046

2.392kr/m2

2.990kr/m2

45%
afsláttur

26%
afsláttur

20%
afsláttur

Höggborvél
500W, 13 mm patróna.
5245599

5.995kr
8.995kr

Borvél 18V + 120 fylgihlutir
3 stk., 1.5Ah Li-ion rafhlöður, hleðslutími 
90 mín., högg, Led ljós, hersla 40Nm.
5245562

16.997kr
24.995kr

3 rafhlöður

Byggjum á betra verði Byggjum á betra verði

Þurrkari
Barkalaus með rakaskynjara. Tekur 7 kg, snýr í báðar áttir, 
fjórtán þurrkkerfi. Tromla 108 ltr., krumpuvörn, kæling. 
Orkunýting C, hljóðstyrkur 64 dB. Stærð: H: 85 x
B: 60 x D: 60 cm.
1860171

54.990kr
64.990kr

í vefverslun husa.isSjáðu allt úrvalið

af stórum heimilistækjum

40%
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR



Þegar svona stórt verk er 
valið á svið er það mikil 
áskorun fyrir alla sem 
að því koma,“ segir Egill 
Heiðar Anton Jónsson, 
leikstjóri sýningarinnar 

Himnaríki og helvíti sem frum-
sýnd er í Borgarleikhúsinu í kvöld. 
Hún byggir á þríleik Jóns Kalmans 
rithöfundar, Himnaríki og hel-
víti, Harmur englanna og Hjarta 
mannsins. Bjarni Jónsson leikskáld 
skrifaði leikgerðina og Jón Kalman 
er líka búinn að vera með í ráðum, 
að sögn Egils Heiðars. „Hér er búið 
að eiga sér stað skemmtilegt sam-
tal um hvað gerist þegar fullkomið 
verk, eins og þrílógían er, breytist 
í annað listform, leikgerð, sem svo 
breytist í sýningu. Ef við hugsum 
okkur þetta sem heilaga þrenningu 
þá er fórnarstallur í þeim öllum. Jón 
þurfti að ganga í gegnum ritskoðun, 
leikgerðin gerir það líka og leiksýn-
ingin. Titillinn á þriðja þætti hjá 
okkur er Ein veröld verður að farast 
svo önnur verði til. Það gerist alveg 
við sköpun sýningar upp úr höf-
undarverki eins og þessu. Ýmislegt 
í bókunum tekur á sig annað form 
og við samþjöppunina falla út per-
sónur og staðir.“

Sýningin tekur fulla þrjá tíma 
með tveimur hléum. „Höfundur-
inn lætur okkur kíkja hundrað ár 
aftur í tímann til hinna ímynduðu 
Vestfjarða sem hann býr til. Það er 
kór hinna framliðnu sem stígur á 
svið og fer að segja okkur nútíma-
fólkinu sögu sína. Sagan hverfist 
um strák og það hvernig hann upp-
lifir heiminn. Þetta er raunasaga og 
þroskasaga,“ segir Egill Heiðar og 
lýsir uppsetningunni nánar. „Við 
erum að leika okkur með að láta 
verkið hreyfast milli þriggja forma, 
frásagnar kórsins, sem þéttist og 
verður að dramatík, leiknum senum 
sem svo geta lyft sér upp í hið ljóð-
ræna. Tónlist og hljóðmynd er öll 
lifandi gerð. Hjálmar H. Ragnarsson 
stendur fyrir henni og Pétur Eggerts-
son og Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir 
spila. Orgelin voru hljóðfæri þessa 
tíma, því náðum við í þau, ekki 
bara til að spila tónlist heldur líka 
til að skapa vind. Helga E. Sigurðar-
dóttir búningahönnuður hefur lagt 
mikla rannsóknarvinnu á sig, við 
að ná fram klæðnaði við hæfi, það 
er meðal annars búið að framleiða 
hér aldamótasjóstakka.“

Við erum stödd á stóra sviði 
Borgarleikhússins. Ég hafði séð 
fyrir mér að þar væru leiktjöld með 
grýlukertum og snjósköflum en 
þar er þá bara einn stór trékassi og 
nokkur orgel. „Sjáðu til,“ segir leik-

stjórinn. „Hann Egill Ingibergsson 
sér um leikmyndina og með honum 
vinnur Þórarinn Blöndal mynd-
listarmaður. Þeir eru búnir að vera 
niðri í dýflissu leikhússins að teikna 
ofboðslega fallegar kolateikningar, 
sex til átta þúsund talsins, listaverk 
sem eru notuð sem leiktjöld og færa 
okkur inn í þennan vestfirska heim 
sem sýningin gerist í.“

Leikhópurinn er líka hæfileika-
ríkur og vinnur af miklum heilind-
um gagnvart höfundinum, að sögn 
Egils Heiðars. „Það er leikhópurinn 
sem myndar kórinn og klofnar svo 
niður í persónur sem leika ólík hlut-
verk,“ útskýrir hann. En hvernig 
skyldi honum hafa gengið að finna 
leikara í hlutverk stráksins, aðalper-
sónu verksins?

„Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi 
að fá að kenna við leiklistardeild 
Listaháskólans og þar kynntist ég 
Þuríði Blæ Jóhannsdóttur. Þegar 
ákveðið var að ráðast í það þrek-
virki að leikgera þessar bækur datt 
mér Þuríður Blær í hug. Í sögunni er 
talað um hversu sérstakur drengur-
inn sé og öðruvísi en flestir, hann 
er kominn af draumum, hann er 
kominn af himni, hann er skáld-
legur, hann hefur einhvers konar 
ofurnæmi og skynjar tvo heima 
samtímis, hinn raunverulega heim 
og heiminn fyrir handan. Því það er 
gríðarleg draugasaga í öllum þessum 

bókum, enda eru þeir í raun fram-
liðnir sem segja söguna og strákur-
inn er að kljást við draug Bárðar, 
Ástu draug og svo framvegis. Þetta 
er svolítið sérstakur frásagnarmáti. 
Strákurinn er ekki gerandi, heldur 
upplifir hann heiminn og í gegnum 
hann upplifum við heiminn. Til 
þess þarf leikara sem hefur ákveðið 
gegnsæi og því býr Þuríður Blær yfir 
– fallegu gegnsæi.“

Búningum og myndum sem heyra 
Himnaríki og helvíti til verður 
komið fyrir í anddyri leikhúss-
ins. „Það er svo mikið handverk í 
kringum þessa leiksýningu, mörg 
handtök. Það er svolítið gaman 

vegna þess að í bókunum er einmitt 
talað um að það hafi þurft svo mörg 
handtök áður fyrr, bara til að lifa af. 
Við vorum allt í einu komin í sama 
pakka,“ segir Egill Heiðar.

Bækur Jóns Kalman, sem leik-
ritið er unnið úr, eru gefnar út á 
árunum 2007, 2009 og 2011 sem 
voru umbrotatímar í íslensku sam-
félagi. „Jón Kalman var duglegur 
að skrifa í blöð og var aktífur sam-
félagsrýnandi,“ rifjar Egill Heiðar 
upp og  segir skilning á því  hver 
við séum eiga að ljúkast upp fyrir 
leikhúsgestum. Tekur líka fram að 
mikil  kvennasaga  sé í bókunum. 
„Við kynnumst Geirþrúði, Helgu, 
Andreu, Salvöru, Ragnheiði og Álf-
heiði. Auðvitað sterkum körlum 
líka, enda karlmennskan sjálf krufin 
sem og hið karllæga vald. Í þessum 
karllæga heimi eru konur sem ögra 
þeim og það verða úr því gríðarleg 
átök.“

Egill Heiðar er vissulega með stórt 
verkefni milli handanna. „Maður er 
með raunasögu, pólitískan þriller og 
ofboðslega valdabaráttu. En þó fyrst 
og fremst sögu af fólki og lífsbaráttu 
þess í heimi sem er svo harður að 
allt sem er mjúkt deyr. Húmor? Já, 
mikinn húmor. Jón nær svo fallega 
utan um þjóðarsálina og persónurn-
ar sem við erum og þekkjum að það 
verður til sterk tragikómedía. Hún 
er besta formið af tragedíum.“

Hann er kominn af draumum, kominn af himni
Með sýningunni Himnaríki og helvíti gefur Borgarleikhúsið fólki nýtt færi á að upplifa hinn ríka hugar-
heim sem Jón Kalman skapaði í Vestfjarðabókunum. Egill Heiðar leikstjóri lýsir glímunni við verkið.

„Hér er búið að eiga sér stað skemmtilegt samtal um hvað gerist þegar fullkomið verk, eins og þrílógían er, breytist í annað listform,“ segir Egill Heiðar um Himnaríki og helvíti. Fréttablaðið/anton brink

Leikarahópurinn  
í Himnaríki  
og helvíti 
bergur Þór ingólfsson
birna rún Eiríksdóttir
björn Stefánsson
Hannes Óli Ágústsson
Haraldur ari Stefánsson
katla Margrét Þorgeirsdóttir
Margrét Vilhjálmsdóttir
Sigrún Edda björnsdóttir
Valur Freyr Einarsson
Þuríður blær Jóhannsdóttir

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Skoðaðu myllan.is

Myllu heilkornabrauð
LÍFSKORN

   Lífskornið er  
fræsafn þitt og heilsurækt

-Lífskorn færir þér hollustu og orku fyrir heilsuræktina
Nýtt Lífskorn úr íslensku byggi og spíruðum rúgi er góð hugmynd að vellíðan og 
hluti af heilsurækt þinni. Bygg inniheldur hið góða betaglúkan. Lestu meira um 
jákvæð áhrif byggs á myllan.is

Lífskorn er trefjagjafi þinn – fræsafn þitt og heilsurækt – hefur hátt hlutfall 
heilkorns, með lágt fituhlutfall og inniheldur lítið af salti. 

Þú finnur plöntuefni, prótein og kolvetni heilkornsins í Lífskorni og undirbýrð þig 
þannig fyrir heilsuræktina. Lífskorn færir þér hollustu og orku fyrir heilsuræktina. 

Safnaðu góðri orku, fáðu þér Lífskorn í dag.
Lífskorn færir þér máltíð af akrinum.

• NÝTT Með íslensku byggi og spíruðum rúgi
• Með tröllahöfrum og chia-fræjum 
• Með sólblómafræjum og hörfræjum
• Úr rúgi og heilkorna heilhveiti 

           Ræktaðu huga og líkama  
- fáðu þér Lífskorn heilkornabrauð frá Myllunni

Lífskorn færir þér máltíð af akrinum

Myndin sýnir innihald Lífskornabrauðs úr rúgi og heilkorna heilhveiti

Fræhvíta
Orkugjafi, inniheldur

kolvetni og prótein

Heilkorn

Klíð
Ytri skel sem ver fræið, inniheldur

trefjar, B-vítamín og steinefni

Kím
Næring fyrir fræið, inniheldur

andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

Myllan, 2011.                                                      ©
Þessa mynd má nota óbreytta. Getið uppruna.                

cw170102_ísam_myllan_lífskorn_fjólublátt_dagbl5dx39_20171020_END.indd   1 2.1.2018   11:13:50



Leikhús

Ég get
HHHHH
Þjóðleikhúsið – kúlan
eftir Peter engkvist
Leikstjórn: Björn Ingi Hilmarsson
Leikarar: María Thelma Smára-
dóttir og Stefán Hallur Stefánsson
Búningar: Leila Arge
Lýsing: Hermann Karl Björnsson
Hljóðmynd: Kristinn Gauti Einars-
son
Leikmunadeild: Högni Sigþórsson

Mikið er um að vera í barnaleikhúsi 
höfuðborgarinnar þessa dagana en 
þrjár sýningar fóru á fjalirnar nú 
um helgina sem er ansi góð byrjun 
á nýju ári. Nú er röðin komin að Ég 
get sem fékk sinn frumsýningardag 
í Þjóðleikhúsinu á sunnudaginn. 
Aftur leitar Þjóðleikhúsið í ævin-
týrakistu Svíans Peters Engkvist en 
Lofthræddi örninn Örvar úr hans 
leiksmiðju vakti mikla lukku á síð-
asta leikári.

Ég get er einhvers konar sam-
bland af Samuel Beckett og Stubb-
unum, eins undarlega og það 
kannski hljómar. Orðasambönd 
og hreyfingar eru endurteknar með 
nokkrum uppbrotum en handritið 
snertir á samvinnu, þolinmæði 
og forvitni svo eitthvað sé nefnt. 
Atburðarásin er hægfara en er til 
þess gerð að leyfa yngstu leikhús-
gestunum að gægjast varlega inn í 
töfraheim leikhússins. Björn Ingi 
Hilmarsson, sem leikstýrði einnig 
Lofthræddi örninn Örvar, stígur 
rólega til jarðar, passar upp á að 

hvert atriði njóti sín og skapar blítt 
andrúmsloft á sviðinu.

Leikararnir eru einungis tveir en 
þeir taka á móti áhorfendunum 
um leið og gengið er í salinn. María 

Thelma Smáradóttir ber með sér 
lifandi útgeislun sem skilar sér vel 
í sýningu á borð við þessa. Það er 
ekki á færi hvers sem er að leika 
í sýningu fyrir börn, sérstaklega 

í svona miklu návígi. Þetta gerir 
hún vel í samvinnu við Stefán Hall 
Stefánsson.

Hljóðheimurinn er fallega ofinn 
saman af leikurunum í samvinnu 

við Kristin Gauta Einarsson. Mörg 
hljóðanna skapa þau með rödd-
inni, einföldum danssporum og 
áslætti. Af og til er framvindan 
brotin upp með stuttum tón-
brotum og mátti mögulega heyra 
tóna úr Études: No 2 fyrir píanó og 
strengi eftir ameríska tónskáldið 
Philip Glass en slíkar upplýsingar 
ætti að vera hægt að finna í leik-
skrá svo að hægt sé að endurhlusta 
heima.

Enginn er skrifaður fyrir leik-
myndinni en hún er samansett úr 
forláta pappakössum, áltunnum af 
öllum stærðum og vatnskönnum. 
Teppið fyrir miðju sviðsins markar 
heim sýningarinnar og gaman er 
að fylgjast með hversu snöggir 
áhorfendurnir eru að læra inn á 
reglur hans. Aftur á móti er Högni 
Sigþórsson skrifaður fyrir leikmun-
unum og þeir eru einkar vel heppn-
aðir. Einfaldar lausnir eru stundum 
þær fallegustu. Litlu fræi er plantað 
í huga áhorfenda sem blómstrar  
meðan á sýningu stendur.

Yngstu leikhúsáhorfendurnir 
eru misjafnlega viðkvæmir fyrir 
leikrænu áreiti og óvæntum 
uppákomum á sviðinu en jafnvel 
minnstu sálir ættu að þola þennan 
ljúfa heim sem leikararnir skapa í 
Ég get. Sýningin er líka stutt, rétt 
rúmar þrjátíu mínútur, sem er pass-
legt fyrir þennan aldurshóp en þau 
geta líka fengið að skoða sviðið í 
nærmynd að henni lokinni. 
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Fallegt leikhúsfræ 
sem vonandi fær leikhúsáhugann 
til að blómstra.

Blómsturtíð barnanna hefst snemma

tóNList

kammersveitin elja
HHHHH
kammertónleikar

Kammersveitin Elja flutti verk eftir 
Schnittke, Telemann og Báru Gísla-
dóttur.
Einleikari: Ásta Kristín Pjetursdóttir.
Hörpuhorn á annarri hæð Hörpu
sunnudaginn 7. janúar

Kammersveitin Elja er ný stærð í 
íslensku tónlistarlífi. Hún er skipuð 
ungu fólki sem ýmist er enn í námi 
eða hefur nýlokið því. Ef marka 
má tónleika sveitarinnar í Hörpu á 
sunnudaginn, þá gefur hún eldri og 
reyndari tónlistarhópum landsins 
ekkert eftir.

Tónleikarnir hófust á verki sem 
bar heitið Otoconia og var eftir 
Báru Gísladóttur. Það var leikið 
af tveimur fiðluleikurum, víólu-
leikara og sellóleikara. Rannsókn 
í flýti á Google upplýsti að nafn 
tónsmíðarinnar vísar til kristalla 
í innra eyra sem eru hluti af jafn-
vægisskyni mannsins. Hvernig það 
tengdist tónlistinni sem hér var 
leikin er ekki alveg ljóst, en hún 
var a.m.k. athyglisverð. Tónmálið 
var óm strítt og afstrakt, en sam-
svaraði sér ákaflega vel. Leitandi 
hendingar og hljómar fengu ávallt 
sannfærandi mótvægi í annars 
konar hendingum og hljómum, 
framvindan gekk því alltaf upp. 
Hún var gædd sterku samræmi sem 
notalegt var að upplifa. Yfirborðið 
var vissulega hrjúft og kuldalegt, en 
það hafði sinn sjarma, rétt eins og 
góð hryllingssaga.

Strengjaleikurinn var hóflega 
magnaður upp í hljóðkerfi, og ýmsir 
effektar á borð við bergmál komu 
við sögu. Þetta var smekklega gert, 
hið rafræna ýtti undir áhrif strengja-
leiksins, lyfti honum upp, undir-
strikaði stemninguna. Útkoman var 
forvitnileg og spennandi.

Septet eftir Alfred Schnittke 

heppnaðist einnig ágætlega, þrátt 
fyrir að verkið hljómi yfirleitt allt-
af betur á upptöku. Það er vegna 
sembalsins sem er eitt af hljóðfær-
unum sjö; hin eru fiðla, víóla, selló, 
flauta og tvær klarínettur. Semball-
inn, forfaðir píanósins, er svo sann-
arlega hljómfagur, en hann er ekki 
raddsterkur. Hér voru aðstæður þó 
eins og best verður á kosið, tónleik-
arnir fóru fram í hinu svokallaða 
Hörpuhorni í opnu rými á annarri 
hæð, og nálægðin við flytjendur 
því mjög mikil. Engu að síður var 
semballinn ansi veikróma, sérstak-
lega í lokakaflanum, þar sem hann 
er í veigamiklu hlutverki.

Fyrir utan þessa annmarka var 
flutningurinn á verkinu flottur. 
Tónlistin er í frjálslegu formi, duttl-
ungafull og kemur stöðugt á óvart. Í 
takt við það var flutningurinn kraft-

mikill og þrunginn andstæðum, og 
oftast prýðilega samtaka.

Brandenburgarkonsert nr. 5 eftir 
Bach var síðastur á efnisskránni, en 
vegna veikinda féll hann niður og 
í staðinn fluttur víólukonsert eftir 
Telemann. Þar var einleikari Ásta 
Kristín Pjetursdóttir og hún hristi 
konsertinn fram úr erminni eins og 
ekkert væri. Túlkunin einkenndist af 
hugmyndaauðgi, bæði lifandi og til-
finningarík. Tæknilega var leikurinn 
skýr og öruggur. Leikur kammer-
sveitarinnar var líka vandaður, hún 
fylgdi einleikaranum af kostgæfni. 
Heildarmyndin var margbrotin, 
fókuseruð og skemmtileg.
Jónas Sen

Niðurstaða: Stórgóðir tónleikar 
með vönduðum hljóðfæraleik og 
glæsilegri tónlist.

Ný kammersveit gefur eldri ekkert eftir

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

 
Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

Mosel

VIÐ BÚUM TIL
DRAUMASÓFANN ÞINN

900 útfærslur, engin stærðartakmörk 
og 3.000 tegundir af áklæðum

Bjarni Frímann Bjarnason stjórnar æfingu hjá kammersveitinni Elju.

Stefán Hallur Stefánsson og María Thelma Smáradóttir í Ég get hjá Þjóðleikhúsinu. Mynd/Hörður SvEinSSon
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Tilboðin gilda 11. - 14. janúar 2018    www.netto.is
Tilboðin gilda meðan birgðir endast • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl • Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Búðakór • Grandi • Mjódd • Salavegur • Hafnarfjörður • Hrísalundur • Glerártorg • Húsavík • Höfn • Iðavellir • Grindavik • Krossmói • Borgarnes • Ísafjörður • Egilsstaðir • Selfoss
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QUORN 
FILETER 312 GR.
FARS 300 GR.

479 KR
PK

ÁÐUR:  599 KR/PK

QUORN 
NUGGETS 280 GR. 

559 KR
PK

ÁÐUR:  699 KR/PK

ÞORRABAKKI
STÓR

2.598 KR
PK

ÞORRABAKKI
LÍTILL

1.898 KR
PK

-30%

KJÚKLINGARÉTTUR
M. GRÆNMETI

958 KR
PK

ÁÐUR:  1.198 KR/PK

EKKO GOURMET
RAUÐBEÐU- & JARÐHNETUBUFF 340 GR.

599 KR
PK

ÁÐUR:  689 KR/PK

KÓKOSKARRÝPOTTRÉTTUR
M. HÝÐISHRÍSGRJÓNUM

718 KR
PK

ÁÐUR:  898 KR/PK

Heilsuréttir Guðrúnar Bergmann

-20%

-20%

HANGIKJÖT
SOÐIÐ

4.598 KR
KG

SÚRMATUR Í FÖTU
700 GR.

1.898 KR
FATAN

NAUTA PIPARSTEIK
FERSKT.

3.289 KR
KG

ÁÐUR:  4.698 KR/KG

LAMBAINNRALÆRI
FERSKT.

3.166 KR
KG

ÁÐUR:  3.598 KR/KG

Vegan!-30%
Hollt og gott

-20%

Glúteinlaust!

KJÚKLINGALUNDIR
FROSNAR. 700 GR.

1.049 KR
PK

ÁÐUR:  1.498KR/PK
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Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
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www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070
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Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
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RENAULT KANGOO
DÍSIL, 1,5 L, 90 HESTÖFL.
NÚ Í FYRSTA SINN SJÁLFSKIPTUR

Verð: 2.379.000 kr. án vsk.
2.950.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT KANGOO RAFBÍLL
NÝ STÆRRI RAFHLAÐA - 33 KWH

UPPGEFIN DRÆGNI 270 KM**

Verð: 3.750.000 kr. 
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RENAULT KANGOO
TVÆR NÝJUNGAR

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði og ríkulegum búnaði. 
Nú bjóðum við tvær spennandi nýjungar á þessum vinsæla sendibíl. 
Kangoo með dísilvél og sjálfskiptingu og Kangoo EV með stærri rafhlöðu.

www.renault.is

100% RAFMAGN

KviKmyndir

Svanurinn
HH�HHH

Leikstjórn: Ása Hjörleifsdóttir 
Aðalhlutverk: Gríma Valsdóttir, Þur-
íður Blær Jóhannsdóttir, Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson

Ása Hjörleifsdóttir sýnir ákveðna 
dirfsku með því að gera sína fyrstu 
kvikmynd í fullri lengd eftir skáld-
sögunni Svanurinn eftir Guðberg 
Bergsson. Góðu heilli tekst henni 
frábærlega upp og flýgur á vængjum 
Svansins beinustu leið í hóp áhuga-
verðustu kvikmyndaleikstjóra 
landsins.

Bók Guðbergs er áleitin, eftir-
minnileg og falleg en um leið óvæg-
in. Hún er ekki sú einfaldasta til þess 
að laga að kvikmyndaforminu en 
þegar Ásu tekst best upp fangar hún 
þann galdur sem fólginn er í texta 
Guðbergs af stakri snilld.

Eini raunverulegi gallinn við 
þessa heillandi kvikmynd liggur í 
vali á frásagnarhætti. Í sögu Guð-
bergs vomaði fjarlægur og alvitur 
sögumaðurinn hátt yfir persónun-
um og sögusviðinu. Ása velur þann 
kost að draga sjónarhornið niður á 
jörðina en handritið er samt í viðj-
um texta Guðbergs sem gerir fram-
vinduna á stundum áberandi kafla-
skipta. Dálítið eins og tekinn sé fyrir 
einn kafli og síðan flett yfir í annan. 
Frásögnin höktir þó ekki en þetta 
truflar stundum flæðið sem þess á 
milli er svo undurljúft og seiðandi.

Níu ára stúlka er send í sveit þar 
sem hún fær að kynnast því hversu 
miskunnarlaust lífið er í raun og 
hversu margbrotin mannssálin er 
þar sem gott og illt takast á í hverju 
hjarta. Lífið kviknar og dafnar í fal-
legri náttúrinni en dauðinn er aldrei 
langt undan og yfir fegurðinni hvílir 
angurvær feigð.

Myndin líður áfram með hægð. 
Á yfirborðinu virðist stundum 

lítið um að vera en á meðan gerj-
ast sagan og persónurnar í þungri 
undiröldu þar sem tilfinningarnar 
ólga. Myndin er þannig firnasterk 
í látleysi sínu, smýgur inn í vitund 
áhorfandans og leikur þar mjúklega 
á strengi í hjarta hans. Svanurinn er 
ein af þessum sjaldgæfu myndum 
sem situr í manni og heldur áfram 
að vinna á eftir að henni lýkur.

Kvikmyndatakan er undurfögur 

og fangar á einhvern seiðandi hátt 
sjónarhorn barnsins sem horfir 
á fólk og atburði án þess að skilja 
almennilega hvað er að gerast og 
hvað fólkinu gengur til. Íslensk 
náttúra og fagurt og háskalegt 
landslagið njóta sín einnig feikivel 
í tökunum. Náttúran og landið 
voru sprelllifandi í myndrænum 
texta Guðbergs og sama gildir um 
kvikmyndina. Náttúruöflin eru 

fljótandi umgjörð sögunnar.
Sagan og frásagnarmátinn reyna 

verulega á leikarana sem standa sig 
upp til hópa með stakri prýði. Að 
öðrum ólöstuðum er þó Gríma Vals-
dóttir stjarna myndarinnar. Alveg 
frábær í túlkun sinni á stúlkunni. 
Hún skilar flóknum tilfinningum 
með látbragði, svipbrigðum og 
orðum af mögnuðu næmi. Leikstjóri 
sem nær að laða slíkt fram hjá barni 
hlýtur, eins og leikarinn, að búa yfir 
einhvers konar náðargáfu.

Svanurinn er undurfögur kvik-
mynd, hugvekjandi og mannbæt-
andi upplifun sem æskilegt er að 
njóta til fullnustu í bíósal. Eftir að 
hafa skrifað um kvikmyndir, með 
hléum, í sautján ár hefur mér ekki 
enn tekist að skilja hvað ræður vin-
sældum íslenskra kvikmynda. Eitt er 
víst að ekki eru það gæðin ein og sér.

Stundum hafa frábærar myndir 
fengið undarlega litla aðsókn á 
meðan fólk hópast á aðrar mun 
síðri. Ég veit ekkert hvernig Svanur-
inn hefur farið af stað en fannst sal-
urinn full gisinn á sýningunni sem 
ég fór á. Þannig að ég ætla að leyfa 
mér að benda þeim sem eru eitt-
hvað að hika á að drífa sig á þessa 
fínu mynd. Svanurinn mun ekki 
svíkja nokkra einustu manneskju 
sem enn er með vit í kollinum á 
vorum hraðklipptu Netflix-tímum.
Þórarinn Þórarinsson

niðurStaða: Djörf tilraun sem gengur 
upp og skilar sér í eftirminnilegri mynd 
sem engin hugsandi manneskja má 
missa af.

Svanurinn svífur á sálina í firnasterku látleysi sínu

Gríma Valsdóttir sýnir efirminnilegan stórleik sem stúlkan sem kynnist fegurð og ljótleika lífsins í sveitinni.
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GRÆNT OG GOTT Á NÝJU ÁRI!

ENGIHJALLI – VESTURBERG – ARNARBAKKI – GLÆSIBÆR – STAÐARBERG – HAFNARGATA – KAUPANGUR

399
KR/PK

Cauldron Falafels 
With Chickpeas, 
Aromatics Spices 

and Coriander

499
KR/PK

Iceland 12 
Mozzarella 

Sticks

799
KR/PK

Iceland 12 
Breaded Cheese 

Selection

199
KR/PK

Iceland 4 
Vegetable 

Burgers 399
KR/PK

Iceland 2 
Spicy Nacho 
Bean Burgers

399
KR/PK

Fry's Meat Free 
Chicken Style 

Nuggets

399
KR/PK

Fry's Meat 
Free 4 Traditional 

Burgers

399
KR/PK

Quorn 
Dippers 320g 499

KR/PK

Quorn 
Pieces 500g

499
KR/PK

Quorn 
Mince 500g

299
KR/PK

Quorn 10 
Sausages 375g

399
KR/PK

Good Life 
Mushroom & 
Spinach Kiev 399

KR/PK

Good Life French 
Bean & Spinach 

Sausages

399
KR/PK

Good life 
Vegetable 

Masala

399
KR/PK

Linda McCartney's 
6 Vegeterian 
Sausages 300g

299
KR/PK

Linda McCartney's 2 
Vegetarian Red onion & 
Rosenary Sausage Plaits

399
KR/PK

Linda McCartney's 6 
Vegeratian Chorizo 

& Red Pepper Sausages

399
KR/PK

Linda McCartney's 2 
Vegetarian Pulled 
Pork LB Burgers

299
KR/PK

Linda McCartney's 2 
Vegetarian Mushroom 

& Spinach Burgers

399
KR/PK

Good life 3 
Bean chili

299
KR/PK

Iceland 16 
Vegetable 
Spring Rolls

299
KR/PK

Linda McCartney's 2 
vegetarian Mozzarella 

1/4 LB Burgers



Listakonurnar Ingunn Fjóla Ing-
þórsdóttir og Þórdís Jóhannes-
dóttir hafa undanfarna daga verið 
í óðaönn að setja upp sýningu sína, 
Bending, sem verður opnuð klukk-
an 17.00 á laugardaginn í BERG 
Contemporary. „Ingunn Fjóla Ing-
þórsdóttir og Þórdís Jóhannesdóttir 
hafa sýnt saman sem „Hugsteypan“ 
og hvor í sínu lagi í áratug. Í verk-
unum sem þær hafa unnið saman 
hafa þær þróað mjög sérstaka nálg-
un og fagur fræði sem bræðir saman 
málverk, ljósmynd og þrívíða inn-

setningu,“ segir í tilkynningu um 
sýninguna.

„Það sem ég er helst að vinna með 
er fagurfræðileg upplifun í rými, af 
litum og formum og sá eiginleiki sem 
þrívíð verk hafa, að áhorfandi geti 
alltaf upplifað nýtt og nýtt sjónar-
horn. Ég vil lokka fólk til þess að ganga 
í kringum verkin,“ segir Ingunn Fjóla.

Um sín verk segir Þórdís: „Ég er að 
sýna ljósmyndaverk sem langar að 
vera skúlptúrar. Það mætti því segja 
að þessar ljósmyndir teygi sig inn í 
rýmið.“ – gha

Bræða saman málverk, ljósmyndir og skúlptúra

Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir og Þórdís Jóhannesdóttir opna sýninguna Bending 
í BERG Contemporary á laugardaginn. Mynd/GullI MáR 

11. janúar 2018
Tónlist
Hvað?  Special-K, sillus og Elín 
Elísabet
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Special-K er nýtt sóló verkefni 
Katrínar Helgu (Reykjavíkurdætur, 
Sóley, kriki). Tónlistin er tilrauna-
glöð og textarnir hnyttnir. Með 
henni á sviðinu verða Sóley Stefáns-
dóttir, Ingibjörg Elsa Turchi, Mar-
grét Arnardóttir og Björk Níelsdótt-
ir. sillus skapar tilraunakenndan 
raf- og r&b-skotinn hljóðheim þar 
sem röddin leikur stórt hlutverk og 
Elín Elísabet mun syngja nokkur 
hugljúf lög og leika á gítar.

Hvað?  Jazz í hádeginu – Sungið við 
sóló meistaranna
Hvenær?  12.15
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðu-
bergi
Á fyrstu tónleikum ársins í tón-
leikaröðinni Jazz í hádeginu flytur 
Stína Ágústsdóttir vókalísur við 
valin sóló sem flytjendur á borð 
við Cannonball Adderley, Duke Ell-
ington, Wynton Kelly, Miles Davis, 
Charlie Parker og Wardell Gray 
hljóðrituðu á sínum tíma. Vókalísur 
eru sóló sem settur er nýr texti við. 
Ekki er vitað til að þetta hafi verið 
gert áður á Íslandi á þennan hátt 
og því er hér um einstakan viðburð 
að ræða.

Hvað?  R6013: Kælan mikla og 
Godchilla
Hvenær?  18.00
Hvar?  Ingólfsstræti 20
Grípum tækifærið meðan Kælan er 
stödd á Íslandi, aldrei þessu vant. 
Þær fara fljótt aftur. Ekki missa af.

Hvað?  Ari Árelíus
Hvenær?  20.00

Hvar?  Vínyl, Hverfisgötu
Ari Árelíus er hljómsveit frá Reykja-
vík og samanstendur af góðu gengi 
tónlistarmanna sem starfað hafa 
saman í ýmsum tónlistarverkefnum 
undanfarin ár. Fyrsti singull hljóm-
sveitarinnar, Won’t Ever Stop, kom 
nýlega út á annarri hlið sjötommu 
frá Bónus Plötum. Fyrsta skífa 
sveitarinnar er væntanleg og mun 
bera nafnið Emperor Nothing og 
kemur út í mars á þessu ári. Einnig 
er í bígerð tónlistarmyndband sem 
verður í höndum venesúelska leik-
stjórans Juan E. Martínez Badillo 
og verður tekið upp og framleitt í 
Venesúela.

Hvað?  Úlfur Úlfur á trúnó í Hljóma-
höll
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hljómahöllin, Reykjanesbæ
Rapphljómsveitin Úlfur Úlfur 
kemur fram á Trúnó-tónleikaröð-
inni í Hljómahöll. Strákarnir fara 
yfir ferilinn og spila lög af öllum 
þremur breiðskífum sínum, segja 
skemmtilegar sögur af tónleika-
ferðalögum og skapa skemmtilegt 
andrúmsloft.

Viðburðir
Hvað?  Opnunarpartí – Andagift 
Súkkulaðisetur
Hvenær?  20.00

Hvar?  Rauðarárstígur 1
Andagift opnar fyrsta súkkulaði-
setrið í Reykjavík í kvöld. Andagift 
Súkkulaðisetur er griðastaður sem 
býður upp á fjölbreytta tíma af 
andlegri iðkun, þar má nefna tón-
heilun, djúpslökun, hugleiðslu, jóga 
og súkkulaðiseremóníur. Einnig 
verður boðið upp á einkatíma, 
námskeið og einstaka viðburði. Í 
Andagift verður lítil verslun sem 
sérhæfir sig í lífrænum gæðavörum, 
kristölum og kósíheitum.

Hvað?  Prump í Paradís
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Prump í Paradís er mánaðar-
legur viðburður í Bíó Paradís. Hug-
leikur Dagsson sýnir bestu verstu 
myndir í heimi og talar um þær 
ásamt góðum gestum. Prumpið 
að þessu sinni er stórvirkið Miami 
Connection (1987) sem segir frá 
ævintýrum munaðarleysingja-
ninja-hljómsveitarinnar Dragon 
Sound í Orlando. Ekki Miami. Þó að 
myndin heiti Miami Connection. 
Eftir myndina munu Hulli, Saga 
Garðarsdóttir og Valdimar Guð-
mundsson ræða myndina.

Hvað?  Danskvöld
Hvenær?  20.00
Hvar: Danshöllin, Drafnarfelli 2
Sving, rokk, sænskt bugg, línudans, 
gömlu dansarnir og þeir, sem hver 

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

Úlfur Úlfur verða á trúnó í Reykjanesbæ í kvöld.

og einn kann. Allir velkomnir. Ný 
dansnámskeið hefjast fljótlega.

Hvað?  Er hægt að finna höfund 
Njáls sögu? 
Hvenær?  16.30
Hvar?  Lögberg, Háskóla Íslands
Jón Karl Helgason, Sigurður Ingi-
bergur Björnsson og Steingrímur 
Kárason halda fyrirlestur hjá 
Miðaldastofu Háskóla Íslands um 
stílmælingar á íslenskum miðalda-
frásögnum. Jón Karl Helgason er 
doktor í samanburðarbókmennt-
um frá University of Massachusetts, 

Sigurður Ingibergur Björnsson er 
MBA frá Heriot-Watt University 
og Steingrímur Kárason er doktor 
í vélaverkfræði frá Massachusetts 
Institute of Technology.

Hvað?  Stór-Ísland: Leiðsögn lista-
manna
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Listamennirnir Claudia Hausfeld og 
Sari Cedergren taka þátt í leiðsögn 
um sýninguna Stór-Ísland. Stór-
Ísland er sýning á verkum lista-
manna af ýmsu þjóðerni sem hafa 
búið og starfað á Íslandi um lengri 
eða skemmri tíma. Alþjóðlegir lista-
menn hafa löngum sett svip sinn á 
íslenskt listalíf og verið öflugir þátt-
takendur og áhrifavaldar í mótun 
menningarinnar.

Hvað?  Sögustund á náttfötunum
Hvenær?  19.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Sól-
heimum
Í kvöld verður sögustund á nátt-
fötum í Borgarbókasafninu í Sól-
heimum. Þar geta krakkar mætt 
með uppáhaldsbangsann sinn og 
hlustaðu á sögur í náttfötunum í 
notalegu umhverfi safnsins. Boðið 
verður upp á barnvænar veitingar.

Hvað?  Opnunarpartí – Instants² – 
Marina Wainer
Hvenær?  18.00
Hvar?  Listastofan, Hringbraut 119
Instants² er gagnvirk uppsetning 
sem fjallar um þá reynslu sem lista-
maðurinn öðlaðist með búsetu á 
Perito Moreno jöklinum í argent-
ínska hluta Patagóníu árið 2015.

ÁLFABAKKA
FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5:50 - 8:20
STAR WARS 2D VIP KL. 5:50 - 8:30
THE DISASTER ARTIST KL. 8 - 10:30
FERDINAND ÍSL TAL KL. 6
WONDER KL. 5:40 - 8 - 9
COCO ÍSL TAL KL. 5:40
JUSTICE LEAGUE 2D KL. 10:20

FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 2D KL. 5 - 8 - 10:20
THE GREATEST SHOWMAN KL. 5:40 - 8
THE DISASTER ARTIST KL. 10:20
DADDY’S HOME 2 KL. 5:40 - 8

EGILSHÖLL
FATHER FIGURES KL. 5:30 - 8 - 10:30
STAR WARS 3D KL. 5:50 - 9
THE DISASTER ARTIST KL. 6 - 8:20 - 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

FATHER FIGURES KL. 8:30
STAR WARS 3D KL. 5:50 - 9
COCO ÍSL TAL KL. 6

AKUREYRI
FATHER FIGURES KL. 8 - 10:30
ALL THE MONEY IN THE WORLD KL. 10:30
THE GREATEST SHOWMAN KL. 8

KEFLAVÍK

92%

Geggjuð grínmynd

BESTI LEIKARINNBESTI LEIKARINN

Golden globe
verðlaun

����
EMPIRE

�����
ROGEREBERT.COM

�����
NEW YORK POST

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku tali

BÍÓUPPLIFUN ÁRSINS

90%

�����
ROGEREBERT.COM

�����
LOS ANGELES TIMES

�����
TOTAL FILM

Frábær grínmynd með úrvalsleikurum

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

BESTA TEIKNIMYNDINESTA TEIKNIMYND

Golden globe
verðlaun

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

NÝ VIÐMIÐ 
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR
DOLBY ATMOS

LUXURY · LASER

Sýnd kl. 7.50, 10.15

Sýnd kl. 5.30, 8, 10.30 Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 5.30, 10.30

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Eldfim Ást 17:30, 20:00
The Disaster Artist 18:00, 22:30
Undir Trénu ENG SUB 18:00
Prump í Paradís: Miami Connection 20:00 
The Killing of a Sacred Deer 20:00
The Party  22:15
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Tvöföld myndavél
að framan

Infinity skjár Ryk- og 
vatnsvarinn

Forsalan hefst 
á morgun

Fjólugrár, 
svartur, 

og gylltur

SAMSUNG 32GB MINNISKORT  
fylgir með forseldum símum

Kaupauki 69.995
SAMSUNG GALAXY A8 

 

SAMA8BK/SAMA8GO/SAMA8GY

Sérblað  
inn á 

elko.is

Galaxy A8



Fimmtudagur

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 Kalli kanína og félagar 
07.45 Tommi og Jenni 
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors 
10.15 Hell's Kitchen 
11.00 Brother vs. Brother 
11.45 Grey's Anatomy 
12.35 Nágrannar 
13.00 Grey Gardens 
14.40 Phil Spector 
16.10 Friends 
16.35 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 
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 The Big Bang Theory 
19.45 Hversdagsreglur Við höfum 
endalaust af lögum og reglum. 
Engu að síður koma á hverjum 
einasta degi upp aðstæður þar 
sem enginn veit hvernig hann á að 
snúa sér. Símtal slitnar og hvorugur 
veit hver á að hringja til baka. Má 
skamma bekkjarsystkini barnsins 
þíns sem kemur í heimsókn og er 
með óþekkt? Hvenær á að halda 
hurð opinni fyrir næsta mann? Nú 
verður loksins tekist á við þetta, 
þar sem búið er að safna saman 
hópi fólks úr þjóðfélaginu til að 
setja okkur hversdagsreglur.
20.15 The Good Doctor 
21.00 The X-Files 
21.45 The Blacklist Fimmta 
spennuþáttaröðin með James 
Spader í hlutverki hins magnaða 
Raymond Reddington eða Red, 
sem var efstur á lista yfir eftirlýsta 
glæpamenn hjá bandarískum yfir-
völdum. 
22.30 Snatch 
23.15 Room 104 
23.40 Shetland 
01.20 Peaky Blinders 
02.20 The Green Mile 
05.25 Phil Spector

18.00 Fresh Off the Boat 
18.25 Pretty Little Liars 
19.10 New Girl 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Supergirl 
21.35 Arrow 
22.20 Big Little Lies 
23.10 Næturvaktin 
00.30 Bob's Burger 
00.55 American Dad 
01.20 Modern Family 
01.45 Seinfeld 
02.10 Friends 
02.35 Tónlist

10.20 My Best Friend's Wedding 
12.05 Warm Springs 
14.05 Truth 
16.10 My Best Friend's Wedding
Frábær mynd með Juliu Roberts, 
Dermot Mulroney, Cameron 
Diaz og Rupert Everett. Fyrir níu 
árum gerðu vinirnir Julianne og 
Michael með sér samning um að 
ef þau væru enn þá á lausu þegar 
þau næðu 28 ára aldri skyldu 
þau ganga í hjónaband. Útlit er 
fyrir að svo fari þar til Michael 
tilkynnir Juliönnu að hann ætli 
að kvænast annarri konu. Þá fyrst 
gerir Julianne sér grein fyrir því 
að hún elskar Michael og ein-
setur sér að koma í veg fyrir brúð-
kaupið.
17.55 Warm Springs 
19.55 Truth 
22.00 Straight Outta Compton
02.20 The Captive 
04.10 Straight Outta Compton

11.20 Indónesía - Ísland 
13.30 Baráttan við aukakílóin 
14.20 Á mörkum lífs og dauða 
15.10 Á sama báti 
15.50 Heimsleikarnir í Crossfit 
2017 
16.35 Táknmálsfréttir 
16.45 Skallagrímur - Njarðvík 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veðurfréttir 
19.35 Kastljós og Menningin 
19.55 Af fingrum fram 
20.45 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
21.15 Gæfusmiður 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Glæpahneigð 
23.05 Neyðarvaktin 
23.45 Kastljós og Menningin 
00.05 Dagskrárlok

08.00 King of Queens 
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 
11.40 The Bachelor 
13.10 Dr. Phil 
13.50 9JKL 
14.15 Wisdom of the Crowd 
15.00 America's Funniest Home 
Videos 
15.25 The Millers 
15.50 Solsidan 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.40 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.00 The Late Late Show with 
James Corden 
19.45 The Mick 
20.10 Man With a Plan 
20.35 Ghosted 
21.00 9-1-1 
21.50 Scandal 
22.35 Fargo 
23.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
00.45 24 
01.30 Taken 
02.15 Law & Order: Special 
Victims Unit 
03.05 Elementary 
03.50 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.40 Síminn + Spotify

07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Tindur 
08.00 Könnuðurinn Dóra 
08.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.55 Mamma Mu 
10.00 Strumparnir 
10.25 Hvellur keppnisbíll 
10.37 Ævintýraferðin 
10.49 Gulla og grænjaxlarnir 
11.00 Stóri og Litli 
11.13 Víkingurinn Viggó 
11.27 K3 
11.38 Mæja býfluga 
11.50 Tindur 
12.00 Könnuðurinn Dóra 
12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.55 Mamma Mu 
14.00 Strumparnir 
14.25 Hvellur keppnisbíll 
14.37 Ævintýraferðin 
14.49 Gulla og grænjaxlarnir 
15.00 Stóri og Litli 
15.13 Víkingurinn Viggó 
15.27 K3 
15.38 Mæja býfluga 
15.50 Tindur 
16.00 Könnuðurinn Dóra 
16.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.55 Mamma Mu 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Kalli Blómkvist í hættu 
staddur

07.50 Tournament of Champions 
11.50 PGA Highlights 2018 
12.45 Italian Open 
14.10 Tournament of Champions 
18.10 PGA Highlights 2018 
19.05 Inside the PGA Tour 2018 
19.30 Tournament of Champions 
23.30 Inside the PGA Tour 2018 
00.00 Sony Open in Hawaii

07.30 FA Cup 2017/2018 
09.10 FA Cup 2017/2018 
10.50 FA Cup 2017/2018 
12.30 Ensku bikarmörkin 2017 
13.00 Manchester City - Bristol 
City 
14.40 Chelsea - Arsenal 
16.20 Haukar - Grindavík 
18.00 Snæfell - Keflavík 
19.25 Domino's körfuboltakvöld 
2017/2018 
21.05 Boston Celtics - Minnesota 
Timberwolves 
23.15 Premier League World 
2017/2018 
23.45 NFL Gameday 17/18

08.40 Manchester City - Bristol 
City 
10.20 FA Cup 2017/2018 
12.05 FA Cup 2017/2018 
13.45 FA Cup 2017/2018 
15.25 Ensku bikarmörkin 2017 
15.55 La Liga Report 2017/2018 
16.20 Celta Vigo - Real Madrid 
18.00 Barcelona - Levante 
19.45 Spænsku mörkin 
2017/2018 
20.45 Premier League World 
2017/2018 
21.15 NFL Gameday 17/18 
21.45 Kansas City Chiefs - Tenne-
see Titans

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Frábært
Fimmtudagskvöld

 365.is

THE GOOD DOCTOR

Ungur skurðlæknir með einhverfu er 
ráðinn til starfa á virtan spítala. 
Mun það verða honum til fram-
dráttar eða fjötur um fót?

KL. 20:10

STRAIGHT OUTTA 
COMPTON

Mögnuð mynd, byggð á sönnum 
atburðum og er saga hljóm-
sveitarinnar N.W.A. sem náði 
gríðarlegum vinsældum á níunda 
áratug síðustu aldar. 

KL. 22:00

HVERSDAGSREGLUR

Við höfum kynstrin öll af lögum og reglum. Þó koma á hverjum degi upp 
aðstæður sem við vitum ekki hvernig við eigum að bregðast við. Símtal 
slitnar en hvor á að hringja til baka? Hvenær á að halda dyrum opnum 
fyrir aðra? Nú verður loksins tekist á við þetta, þar sem valinkunnu fólki 
hefur verið hóað saman til að setja okkur hversdagsreglur.

KL. 19:45

SNATCH

Hópur ungra og efnilegra bragða-
refa kemst yfir bílfarm af stolnu gulli 
og dregst inn í hörkuspennandi 
atburðarás. Frábærir breskir 
spennuþættir byggðir á samnefndri 
mynd eftir Guy Ritchie. 

KL. 22:25

SUPERGIRL

Þriðja sería þessara skemmti-
legu og spennandi þátta um Köru 
sem býr yfir sömu ofurkröftum og 
frændi hennar Clark Kent.

KL. 20:50

THE BLACKLIST

Spennandi sería með sjarmatröllinu 
Raymond Reddington sem kallar 
ekki allt ömmu sína þegar leita þarf 
uppi hörðustu glæpamennina.

KL. 21:40

THE X-FILES 

Skemmtilegir þættir með þeim Fox 
Mulder og Dana Scully en þau eru 
áfram eitt öflugasta teymi innan 
bandarísku alríkislögreglunnar 
þegar kemur að rannsóknum á 
dularfullum og yfirnáttúrulegum 
málum. 

KL. 20:55

Snýr
aftur

Snýraftur

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 
kl. 08.24,  
12.24  
og 16.24 
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Edda Björk 
Þórðardóttir 
doktor í lýð-
heilsuvísindum

  Heilsan 
okkar

Þessa dagana fara mörg 
okkar yfir nýliðið ár og 
velta fyrir sér hvað það er 

sem við viljum bæta og hverju 
við viljum breyta í lífi okkar. 
Fyrsta skrefið til að strengja ára-
mótaheit er að skilgreina hvers 
vegna markmiðið er mikilvægt 
og hver hvatningin að baki því 
er. Hvaða áhrif hefur það á líf þitt 
að ná því?

Við aukum líkur á að ná mark-
miðum okkar ef þau eru afmörk-
uð frekar en almenn og einnig ef 
þau eru mælanleg. Þannig getur 
verið gott að ákveða dagsetningar 
(t.d. „mæta í boltann á miðviku-
dögum kl. 19“ frekar en „hreyfa 
mig meira“) eða magnbinda 
markmiðið.

Markmiðið ætti að hafa skýran 
tímaramma (sérstaklega hvenær 
því lýkur svo hægt sé að fagna!) 
en vel getur reynst að hugsa um 
það í litlum áföngum. Hvað þarf 
að framkvæma næst til að mark-
miðið náist? Mundu að hvert 
lítið skref er áfangi og þakkaðu 
fyrir hvern áfanga sem næst. 
Gott er að hafa markmiðið skrif-
legt en mikilvægt að orða það á 
jákvæðan hátt.

Markmiðið þarf að vera raun-
hæft og viðráðanlegt. Óraunhæf 
markmið leiða fljótt til neikvæðra 
tilfinninga og sjálfsniðurrifs yfir 
því að standast ekki væntingar. 
Endurskoðaðu markmiðið reglu-
lega og breyttu því eða aðlagaðu 
ef þarf.

Lífið er stutt og gott að velta 
fyrir sér hvað það er sem veitir þér 
orku og hamingju þegar hugað er 
að markmiðasetningu. Væri gott 
að taka frá fastan tíma fyrir gæða-
stundir með vinum? Eða að sinna 
betur þinni ástríðu, hver sem hún 
kann að vera? Algengustu ára-
mótaheitin snúa að mataræði og 
bættu formi, en gott er að hafa 
að leiðarljósi það sem skiptir þig 
mestu máli í lífinu.

Niðurstaða: Gott er að 
hafa markmið mælanlegt 
og skýrt. Einnig er gagnlegt 
að skrifa það niður. Það 
þarf að vera raunhæft og 
viðráðanlegt.

Lesendum er bent á að senda  
sérfræðingum okkar spurningar 
tengdar heilsu og lífsstíl á  
heilsanokkar@frettabladid.is.

Hvernig næ ég 
að standa við 
áramótaheitin?

R étt í tæka tíð fyrir jól 
sendi Snorri Helga-
son frá sér plötuna 
Margt býr í þokunni, 
tíu lög sem Snorri 
byggir á íslensku 

þjóðsögunum. Upphaflega hafði 
Snorri ætlað sér að senda plötuna 
frá sér á milli jóla og nýárs, sem að 
hans sögn hefði verið mjög pirr-
andi – enda misst af jólatörninni, 
en platan kom óvænt í hús tveimur 
dögum fyrir jól og náði því að enda 
í nokkrum jólapökkum. Um er að 
ræða sérstaklega glæsilega vínyl-
útgáfu, eins og er farið að tíðkast 
æ oftar hjá íslensku tónlistarfólki.

Hvers vegna þjóðsögurnar?
„Byrjunin á þessu var í raun þegar 

ég var framkvæmdastjóri Reykjavík 
Folk Festival á sínum tíma. Hluti af 
því var að fara í viðtöl og svona og 
þar áttaði ég mig á því að ég þekkti 
ekkert íslenska þjóðlagatónlist – ég 
þekkti ekkert nema Krummi svaf í 
klettagjá og eitthvað svona „basic.“ 
Mér fannst það svolítið asnalegt svo 
ég ákvað að lesa mér til um þjóð-
lagatónlist. Ég tengdi ekkert svaka-
lega við hana, en sögurnar tengdi ég 
meira við.

Ég var akkúrat á leiðinni til 
Lovísu, Lay Low, um þetta leyti – 
við höfðum oft talað saman um 
að hittast og búa saman til músík; 
það eru ekkert svo margir sem 
eru svona „folk/country“ perrar 
hérna á landinu – við vorum allt-
af að hittast á djamminu og vera 
bara „við verðum að fara að gera 
eitthvað“,“ segir Snorri og túlkar 
drukkna rödd með ágætis leik-
rænum tilþrifum, „svo létum við 
bara verða af því – ég fór og var 
hjá henni í tvo daga að semja. Ég 
var með smá áhyggjur því að ég 
hef aldrei samið svona með ein-
hverjum öðrum, en var einmitt um 
þetta leyti að lesa þjóðsögurnar.“

Snorri tók með sér eina skrítna 
þjóðsögu til að nota sem grunn. 
Þau sömdu texta og úr varð lagið 
Selurinn sem má einmitt finna 
á plötunni og Lay Low syngur í. 
Þarna kviknaði áhuginn hjá Snorra 
og úr varð þetta ástríðuverkefni 
sem Snorri átti eftir að grúska í 
næstu fjögur árin.

„Mestur tími fór í að rannsaka og 
lesa. Þetta er svo ótrúlega mikið af 
efni og ég byrjaði að safna að mér 
bókum þegar ég fékk þess hugmynd 
– síðan áttaði ég mig á því hvað 
þetta væri ógeðslega mikið verk.“

Eftir að hafa áttað sig á umfangi 
verksins og því að það væri ekki 
nokkur leið að komast yfir efnið 
meðfram öðrum verkefnum hélt 
Snorri út í Galtarvita með stærðar 
bunka af bókum og listamanna-
laun í farteskinu. Í vitanum er 

   Eyddi tveimur 
sumrum í vita að lesa 
þjóðsögurnar
Snorri Helgason sendi frá sér plötuna Margt býr í þokunni fyrir jól. 
Á plötunni má finna lög sem Snorri samdi upp úr íslenskum þjóð-
sögum en hann fór og eyddi tveimur sumrum einangraður í Galtar-
vita með bunka af bókum og náði aðeins að dýfa tánum í arfinn.

Í raun og vEru Þó  
ég væri að lESa Í 

margar vikur Í SEnn Í 
galtarvita Er ég Bara  
rétt Búinn að dýfa tánum  
Í ÞEnnan arf, Það Er Svo 
mikið Efni til.

Nýjasta plata snorra 
er algjört ástríðu-
verkefni og mögulega 
byrjunin á epískum 
þríleik. 
Fréttablaðið/Vilhelm

óraunHæf 
markmið lEiða 

fljótt til nEikvæðra 
tilfinninga og SjálfS-
niðurrifS yfir ÞvÍ  
að StandaSt Ekki  
væntingar.ekkert símasamband í boði og ekki 

mikil von á óvæntum gestum, enda 
þarf bát til að koma sér út í vitann. 
Þarna stúderaði hann þjóðsögur í 
ró og næði í tvö sumur í röð með 
fræðimannsgleraugun á nefinu og 
„folkaði“ eiginlega alveg yfir sig.

„Í raun og veru þó ég væri að lesa 
í margar vikur í senn í Galtarvita er 
ég bara rétt búinn að dýfa tánum í 
þennan arf, það er svo mikið efni  
til. Ég fann þessar tíu sögur sem ég 
samdi við, en það er alveg miklu, 
miklu meira eftir.“

Þannig að það má búast við 
meira efni frá þér?

„Ég held það. Er þetta ekki alveg 
týpísk trílógíupæling? Þetta gæti 
orðið gott sem þríleikur. Ég hugsa 
að ég kæli þetta samt aðeins núna 
svo ég verði ekki geðveikur – og 
kem svo aftur að þessu eftir ár eða 
svo.“

En það er ekki aðeins persónu-
leg ástríða sem keyrir Snorra 
áfram í þessu grúski – hann telur 
verkefnið visst form á varðveislu 
þjóðargersema.

„Þessi þjóðsagnaarfur, þessi pæl-
ing, það þarf að halda þessu við. 
Það er einhver sem þarf að kíkja 
á þetta og gera eitthvað með þetta 
með reglulegu millibili. Eftir því 
sem tíminn líður og þjóðfélagið 
þróast verða til fleiri sjónarhorn á 
þennan arf. Ég, sem er fæddur árið 
1984, sé eitthvað annað sem mér 
finnst áhugavert, einhvern annan 

vinkil en maður fæddur 1954. Það 
er það sem mér finnst svo spenn-
andi við þjóðsagnaarfinn – hann 
er lifandi, en það þarf einhver að 
halda þessu við.“

Miðvikudaginn 17. janúar ætlar 
Snorri að halda upp á útgáfuna 
með tónleikum. Hann fær með 
sér átta manna kór, Örn Eldjárn 
gítarleikari verður á svæðinu sem 
og Guðmundur Óskar á bassa 
en hann stjórnaði upptökum á 
plötunni. Lay Low tekur lagið og 
mögulega eitthvað meira. Teitur 
Magnússon spilar brot af sinni 
nýjustu plötu.

„Ég er að spá í að fá einhvern til 
að koma og lesa upp – vera með 
algjöran baðstofu- og kvöldvöku-
fíling. Fara alla leið í nördaskap.“

Þú setur kannski bara upp bað-
stofu á sviðinu?

„Já, það er pæling, fæ kannski 
gamla konu til að spinna á rokk 
og svona.“

Það verður bersýnilega stuð 
þetta kvöld, hvort sem Snorri 
setur upp baðstofu á sviðinu eða 
ekki. Annars segist Snorri ekki 
vera með nein svakalega konkret 
plön fyrir framtíðina enda á hann 
von á barni á næstunni og það 
gæti riðlað hlutunum. Þó segir 
hann það hugsanlegt að hann fari 
að kíkja á nýja plötu sem hann á 
á lager og svo er tíðinda að vænta 
af hlaðvarpsþætti hans og Bergs 
Ebba, Fílalag. 
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Runout GV
Kr. 23.990.-
Nú kr. 16.793.-

ÚTSALA

TPS 520 GV 
Kr. 29.990.-
Nú kr. 20.993.-

Drifter GV
Kr. 29.990.-
Nú kr. 20.993.-

Shiver GV
Kr. 19.990.-
Nú kr. 13.993.-

Vibram® skósólar og GORE-TEX® vatnsheldni í öllum skóm

Asolo Útsala2x380 fbl.pdf   1   09/01/2018   10:43

Auður Viðarsdóttir, 
þ j ó ð f r æ ð i n g u r 
og tónlistarkona, 
heldur fyrirlestur í 
Safnahúsinu klukk-
an 16.00 í dag um 

upplifun tónlistarkvenna af tækni 
í tónlist. Fyrirlesturinn er byggður 
á niðurstöðum rannsóknar hennar 
sem hún vann í meistaranámi sínu 
í þjóðfræði. Rannsóknin byggir á 
viðtölum við 17 tónlistarkonur um 
upplifun þeirra á tækninotkun í 
tónlistasköpun sinni.

Auður kveðst sjálf hafa átt í 
stormasömu samband við tækni 
í sinni tónlistarsköpun í gegnum 
tíðina. „Stundum hef ég ekki haft 
nógu mikla trú á mér til að hella mér 
út í tæknilega vinnu. Ég skildi ekki 
af hverju það væri. En sá svo tæki-
færi í þjóðfræði til að rýna í þetta, 
þ.e. að skoða nánar samband fólks 
við tækin og tólin sem það notar til 
sköpunar. Tækni er orðin svo stór 
þáttur í vinnuumhverfi tónlistar-
fólks, sem fæst nú við að brúa bilið 
milli hins listræna eða tilfinninga-
lega sem býr að baki tónlistarsköp-
un og hins formfasta og rökræna 
sem okkur finnst oft felast í tækni-
legri vinnu með hljóð.“

Spurð út í niðurstöðu rannsóknar 
sinnar segir Auður: „Niðurstöð-

urnar eru margþættar. En það sem 
var áhugavert er að sjá að tónlistar-
konur eru að glíma við þessar sam-
félagslegu hugmyndir um að konur 
viti ekkert um tækni og kunni ekki 
að tengja græjurnar sínar. Þær sem 
ég talaði við höfðu nánast allar 
fundið fyrir þessu viðhorfi. Margar 
hafa upplifað að það sé efast um 
tæknilega getu þeirra og þær finna 
fyrir því að það er ekki búist við 
því að þær séu raunverulega mann-
eskjan á bak við tónlistina og fram-
leiðslu hennar,“ útskýrir Auður. 
Hún segir t.d. algengt að fólk spyrji 
tónlistarkonur hver hafi samið 
tónlistina þeirra. „Það er einhvern 
veginn ekki reiknað með því að 
þær geri það sjálfar.“ Auður segir 
líka algengt að tónlistarkonum sé 
boðin aðstoð við einfaldar athafnir í 
kringum tónleikahald, t.d. að tengja 
bassann sinn eða kveikja á hljóm-
borðinu. „Og konur eru bara orðnar 
svolítið pirraðar á þessu.“

„Þetta er lúmskt“
Auður kann margar dæmisögur um 
hvernig þessi viðhorf fólks lýsa sér, 
um að konur viti ekkert um tækni. 
„Ég hef lent í því að það sé skautað 
fram hjá manni. Til dæmis kom ein-
hvern tímann karlmaður eftir tón-
leika og vildi spyrja út í græju sem 
við í hljómsveitinni vorum að vinna 
með. Og hann fór beint að karlkyns 
hljómsveitarmeðlim, sá vissi ekkert 
um þessa græju og ég var að reyna 
að skjóta inn í. En hann sá mig bara 
ekki,“ segir Auður og hlær.

Auður segir fólk gjarnan vera 
með þetta viðhorf ómeðvitað. „Þess 
vegna er svo mikilvægt að halda 
umræðunni á lofti. Því þetta er 
lúmskt. Í huganum tengir fólk ein-
faldlega hvers kyns græjur frekar við 
karlmenn. Staðalmynd tónlistar-
konunnar er hins vegar kynþokka-
full söngkona og það tekur tíma að 
breyta þessum hugmyndum. En það 
er að gerast, sýnileiki kvenna á bak 
við græjurnar er alltaf að aukast,“ 
segir Auður sem er bjartsýn á fram-
tíðina. „Eins og ein sagði í minni 
rannsókn, að með hverri og einni 
sýnilegri konu þá bætast kannski tíu 
við. Það skiptir nefnilega svo miklu 
máli að hafa einhvern sem maður 
getur litið upp til.“
gudnyhronn@frettabladid.is

 „Konur eru bara 
 orðnar svolítið 
  pirraðar á þessu“
Þjóðfræðingurinn og tónlistarkonan Auður Viðarsdóttir hefur lengi 
pælt í stöðu kvenna innan tónlistarheimsins. Hún heldur erindi í dag 
þar sem hún mun einblína á undirliggjandi viðhorf sem margt fólk 
hefur um að konur viti minna um tækni en karlar.

Í hugAnum tengir 
fólK einfAldlegA 

hVers Kyns græjur freKAr 
Við KArlmenn.

Meistararitgerð Auðar fjallaði um upplifun tónlistarkvenna af tækni í tónlistarsköpun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
Opið frá kl. 9-18 og  
á laugardögum frá kl. 12-16. www.facebook.com/bilaland.is
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Mánaðargreiðsla er gerð samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að 
kynna sér lánaskilmálana á heimasíðu lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá 
lykill.is er breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Bílaland býður nokkra bíla á einstökum 
kjörum! Komdu strax í dag og tryggðu
þér góðan bíl á frábæru verði! 

VETRARTILBOÐ
BÍLALANDS

NÝ HEIMASÍÐA - BILALAND.IS
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VW Golf Trendline
Nýskr. 05/14, ekinn 58 þ.km,
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.090 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.690 þús. kr.

KIA Ceed LX Wagon
Nýskr. 05/15, ekinn 76 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.590 þús. kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort 
Nýskr. 05/13, ekinn 87 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

3.390 þús. kr.

KIA Sportage EX
Nýskr. 08/15, ekinn 65 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

3.390 þús. kr.

RENAULT Megane Sport Tourer 
Nýskr. 03/12, ekinn 96 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 1.490 þús. kr.

TILBOÐ:    

990 þús. kr.

SKODA Octavia Ambiente Combi. 
Nýskr. 07/12, ekinn 110 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.590 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.190 þús. kr.

PEUGEOT 308 Active
Nýskr. 11/14, ekinn 46 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.980 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.490 þús. kr.

SUBARU Outback Lux +
Nýskr. 12/15, ekinn 121 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.290 þús. kr.

TILBOÐ:    

3.790 þús. kr.

TOYOTA Rav4 GX
Nýskr. 06/16, ekinn 90 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.790 þús. kr. 

TILBOÐ:    

3.390 þús. kr.

BMW X1 Xdrive18d
Nýskr. 04/17, ekinn 29 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

4.690 þús. kr.

RENAULT Megane Berline
Nýskr. 05/14, ekinn 56 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.790 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.390 þús. kr.

HONDA Accord
Nýskr. 07/13, ekinn 75 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.590 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.890 þús. kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 07/16, ekinn 75 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 3.290 þús. kr.

TILBOÐ:     

2.790 þús. kr.

SUBARU Forester Premium 
Nýskr. 04/16, ekinn 84 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

3.290 þús. kr.

VW Polo Trendline
Nýskr. 06/16, ekinn 45 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.990 þús. kr. 

TILBOÐ:    

1.690 þús. kr.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd 
Nýskr. 03/17, ekinn 28 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.990 þús. kr.

TILBOÐ:    

4.590 þús. kr.

VW Passat Ecofuel
Nýskr. 07/11, ekinn 137 þ.km,
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.690 þús. kr.

TILBOÐ:    

990 þús. kr.

TOYOTA Auris Live
Nýskr. 05/16, ekinn 40 þ.km,
bensín, beinskiptur. 
Verð 2.490 þús. kr.

TILBOÐ:    

1.990 þús. kr.

HONDA CRV
Nýskr. 12/15, ekinn 48 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.490 þús. kr.

TILBOÐ:    

3.890 þús. kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 07/16, ekinn 70 þ.km,
dísil, beinskiptur. 
Verð 3.290 þús. kr.

TILBOÐ:    

2.790 þús. kr.

Rnr. 284735

Rnr. 144494

Rnr. 144457

Rnr. 370775

Rnr. 144324

Rnr. 144493

Rnr. 331069

Rnr. 144420

Rnr. 390616

Rnr. 284664

Rnr. 144344

Rnr. 370059

Rnr. 390637

Rnr. 370797

Rnr. 144379 Rnr. 144626

Rnr. 370778

Rnr. 370799Rnr. 370787

Rnr. 121346 

22.152 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

20.864 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

44.056 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

44.056 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

16.975 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

20.313 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

19.446 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

49.210 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

44.056 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

60.806 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

18.287 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

24.729 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

36.325 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

42.768 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

22.152 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

59.518 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

16.975 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

26.017kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

50.499 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

36.325 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.



Aðeins 103.920 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

Svart, brúnt og grátt 

leður á slit flötum.  

Stærð: 85x90 H:104 cm. 

Fullt verð: 129.900 kr.

TUCSON  
POWER
hægindastóll
rafdrifinn

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aðeins 25.935 kr.

POLO
hægindastóll

Brúnt PU-leður  

Stærð: 80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

35%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

 

Aðeins 135.920 kr.

Hornsófi. Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt 

áklæði. Hægri eða vinstri tunga

Stærð: 270 x 215 cm 

Fullt verð: 169.900

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

Aðeins  9.660 kr.

fibersæng & fiberkoddi

PURE COMFORT
Koddi – fullt verð: 3.900 kr.

Afsláttarverð: 2.730 kr.

Sæng – fullt verð: 9.900 kr.

Afsláttarverð: 6.930 kr.

Sæng + koddi

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Vandaðar kantstyrkingar

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Supreme dýnu 
20% af botni Ótrúlegt verðVal um svart eða hvítt  PU leður  

eða grátt áklæði á Classic botni.

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Ótrúleg  
útsala í fjórum  

DORMA búðum

Janúar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Stærð í cm Fullt verð Útsöluverð

80x200 82.900 60.830

90x200 89.900 65.930

100x200 96.900 71.030

120x200 109.900 80.530

140x200 119.900 87.930

160x200 134.900 98.930

180x200 149.900 109.930

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

       

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

DAGMAR
2,5 & 3ja sæta
Ljós- eða dökkgrátt áklæði. 

Aðeins   41.940 kr. 47.940 kr.

2,5 sæta: 169 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 69.900 kr.

3ja sæta: 200 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

BOGGIE
Stóll og 3ja sæta sófi KLASSÍSK

hönnunSlitsterkt áklæði. Orange, grár,  brúnn, 

blár og rauður. Stóll fáanlegur í sömu litum. 

Stærð sófa: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð á sófa : 89.900 kr. Fullt verð á stól : 49.900 kr.25%
AFSLÁTTUR

BOGGIE

TAMPA
hornsófi með hvíld

Aðeins  67.425 kr. Aðeins  37.425 kr.

StóllÞriggja sæta sófi

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Stillanlegt og þægilegt – fyrir þínar bestu stundir!

Stærð cm Shape og  Útsölu-
 C&J silver verð

2x80x200 319.900 292.960

2x90x200 339.900 309.960

2x90x210 365.900 331.160

2x100x200 365.900 331.160

120x200 187.900 160.960

140x200 214.900 287.960

C&J stillanleg rúm:

• Inndraganlegur botn

• 2x450 kg lyftimótorar

• Mótor þarfnast ekki viðhalds

• Tvíhert stál í burðargrind

• Hliðar- og enda stopparar 

• Hljóðlátur mótor

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Shape dýnum en ekki
afsláttur af botni



Aðeins 103.920 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

Svart, brúnt og grátt 

leður á slit flötum.  

Stærð: 85x90 H:104 cm. 

Fullt verð: 129.900 kr.

TUCSON  
POWER
hægindastóll
rafdrifinn

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aðeins 25.935 kr.

POLO
hægindastóll

Brúnt PU-leður  

Stærð: 80x90 H: 105 cm.

Fullt verð: 39.900 kr.

35%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

 

Aðeins 135.920 kr.

Hornsófi. Ljós- eða dökkgrátt slitsterkt 

áklæði. Hægri eða vinstri tunga

Stærð: 270 x 215 cm 

Fullt verð: 169.900

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni

Aðeins  9.660 kr.

fibersæng & fiberkoddi

PURE COMFORT
Koddi – fullt verð: 3.900 kr.

Afsláttarverð: 2.730 kr.

Sæng – fullt verð: 9.900 kr.

Afsláttarverð: 6.930 kr.

Sæng + koddi

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

• Svæðaskipt 
pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
• 320 gormar á m2

• Vandaðar kantstyrkingar

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Supreme dýnu 
20% af botni Ótrúlegt verðVal um svart eða hvítt  PU leður  

eða grátt áklæði á Classic botni.

Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

Ótrúleg  
útsala í fjórum  

DORMA búðum

Janúar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Stærð í cm Fullt verð Útsöluverð

80x200 82.900 60.830

90x200 89.900 65.930

100x200 96.900 71.030

120x200 109.900 80.530

140x200 119.900 87.930

160x200 134.900 98.930

180x200 149.900 109.930

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

       

www.dorma.is
V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

DAGMAR
2,5 & 3ja sæta
Ljós- eða dökkgrátt áklæði. 

Aðeins   41.940 kr. 47.940 kr.

2,5 sæta: 169 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 69.900 kr.

3ja sæta: 200 x 89 x 87 cm

Fullt verð: 79.900 kr.

BOGGIE
Stóll og 3ja sæta sófi KLASSÍSK

hönnunSlitsterkt áklæði. Orange, grár,  brúnn, 

blár og rauður. Stóll fáanlegur í sömu litum. 

Stærð sófa: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð á sófa : 89.900 kr. Fullt verð á stól : 49.900 kr.25%
AFSLÁTTUR

BOGGIE

TAMPA
hornsófi með hvíld

Aðeins  67.425 kr. Aðeins  37.425 kr.

StóllÞriggja sæta sófi

STILLANLEGT HEILSURÚM
með Shape heilsudýnu

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Stillanlegt og þægilegt – fyrir þínar bestu stundir!

Stærð cm Shape og  Útsölu-
 C&J silver verð

2x80x200 319.900 292.960

2x90x200 339.900 309.960

2x90x210 365.900 331.160

2x100x200 365.900 331.160

120x200 187.900 160.960

140x200 214.900 287.960

C&J stillanleg rúm:

• Inndraganlegur botn

• 2x450 kg lyftimótorar

• Mótor þarfnast ekki viðhalds

• Tvíhert stál í burðargrind

• Hliðar- og enda stopparar 

• Hljóðlátur mótor

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Shape dýnum en ekki
afsláttur af botni



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.

Frosta  
Logasonar

BAkþAnkAR

Nú eru ýmis teikn á lofti um 
að stærsta kosningamálið 
í komandi borgarstjórnar-

kosningum verði almenningssam-
göngur. Borgarlína er fyrirbæri sem 
sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
hafa komið sér saman um og hafa 
nú þegar lagt talsverða vinnu í að 
undirbúa. Sjálfur fagna ég öllum 
hugmyndum um bættar sam-
göngur.

Helst vildi ég að undir Reykja-
vík allri væri almennilegt neðan-
jarðarlestakerfi því auðvitað væri 
langbest að þurfa ekki að eiga sína 
eigin bifreið. Bensín, tryggingar, 
viðhald og fleira. Það er bölvaður 
hausverkur að reka þetta drasl og 
botnlaus kostnaður.

En lestakerfi verður víst aldrei að 
raunveruleika þar sem fámennið 
hér gæti aldrei staðið undir þeim 
kostnaði sem af því hlytist. Þess 
vegna verður borgarlínan keyrð 
áfram af hefðbundnum strætis-
vögnum, sem þó fá að keyra á sínum 
eigin akreinum sem ætti að koma í 
veg fyrir tafir vegna um ferðar þunga. 
Einhverjir hafa bent á að þetta sé þó 
ekki eini valkosturinn. Þeir segja 
að líklega eigi eftir að eiga sér stað 
mikil bylting í samgöngum þegar 
sjálfakandi rafmagnsbílar verði 
komnir hér á götur innan fárra ára. 
Slíkir bílar yrðu samnýttir eins og 
leigubílar í dag og því myndi enginn 
þurfa að eiga bíl.

Þetta væri auðvitað stórkostlegt 
ef satt reyndist. En þessi hugmynd 
er alls ekki vinsæl. Hvorki á Twitter 
né á öðrum kaffihúsum Reykjavík-
ur. Þar er allt svona tal fljót afgreitt 
sem fáfræði gamaldags karla sem 
ekkert vilja annað hraðbrautir og 
mislæg gatnamót fyrir einkabílinn. 
Ég velti fyrir mér hvort ekki sé hægt 
að færa þá umræðu upp á ögn hærra 
plan. Vonandi berum við gæfu til 
þess.

Samgöngur 
framtíðar

Auðvelt að versla á byko.is

-30% AF HARÐPARKETI  -30% AF FLÍSUM -30% AF HÁÞRÝSTI-
DÆLUM -30% AF EINHELL RAFMAGNSVERKFÆRUM  

-40% AF HOUSE OF YARN GARNI -40% AF PLASTBOXUM  
-30% AF POTTUM OG PÖNNUM -30% AF BARNABÍLSTÓLUM  
-40% AF GLÖSUM, BOLLUM OG KÖNNUM -30% AF HUNDA- 

OG KATTAMAT  -30% AF MYNDARÖMMUM -40% AF SPILUM OG 
LEIKFÖNGUM -40% AF KLUKKUM -40% AF JÓLAVÖRU  

-30% AF LJÓSUM - 30% AF LOFTAÞILJUM -30% AF MOTTUM  
OG DREGLUM -40% AF BAÐFYLGIHLUTUM  

-30% AF BÍLAHREINSIVÖRUM -30% AF ÖRYGGISSKÓM  
-30% AF ÁLTRÖPPUM OG STIGUM -30% AF CAT VINNUSOKKUM 

-30% AF JÁRNHILLUM -30% AF TRANEMO VINNUFÖTUM  
-40% AF KAFFI- OG MATARSTELLUM

VALDAR VÖRUR Á ENN BETRI AFSLÆTTI!

Komdu og gerðu góð kaup!
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Krónan
mælir með!
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Appelsínur, Spánn

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


	FB064s_P001K.pdf
	FB064s_P002K.pdf
	FB064s_P003K.pdf
	FB064s_P004K.pdf
	FB064s_P005K.pdf
	FB064s_P006K.pdf
	FB064s_P007K.pdf
	FB064s_P008K.pdf
	FB064s_P009K.pdf
	FB064s_P010K.pdf
	FB064s_P011K.pdf
	FB064s_P012K.pdf
	FB064s_P013K.pdf
	FB064s_P014K.pdf
	FB064s_P015K.pdf
	FB064s_P016K.pdf
	FB064s_P017K.pdf
	FB064s_P018K.pdf
	FB064s_P019K.pdf
	FB064s_P020K.pdf
	FB064s_P021K.pdf
	FB064s_P022K.pdf
	FB064s_P023K.pdf
	FB064s_P024K.pdf
	FB064s_P025K.pdf
	FB064s_P026K.pdf
	FB064s_P027K.pdf
	FB064s_P028K.pdf
	FB064s_P029K.pdf
	FB064s_P030K.pdf
	FB064s_P031K.pdf
	FB064s_P032K.pdf
	FB064s_P033K.pdf
	FB064s_P034K.pdf
	FB064s_P035K.pdf
	FB064s_P036K.pdf
	FB064s_P037K.pdf
	FB064s_P038K.pdf
	FB064s_P039K.pdf
	FB064s_P040K.pdf
	FB064s_P041K.pdf
	FB064s_P042K.pdf
	FB064s_P043K.pdf
	FB064s_P044K.pdf
	FB064s_P045K.pdf
	FB064s_P046K.pdf
	FB064s_P047K.pdf
	FB064s_P048K.pdf
	FB064s_P049K.pdf
	FB064s_P050K.pdf
	FB064s_P051K.pdf
	FB064s_P052K.pdf
	FB064s_P053K.pdf
	FB064s_P054K.pdf
	FB064s_P055K.pdf
	FB064s_P056K.pdf
	FB064s_P057K.pdf
	FB064s_P058K.pdf
	FB064s_P059K.pdf
	FB064s_P060K.pdf
	FB064s_P061K.pdf
	FB064s_P062K.pdf
	FB064s_P063K.pdf
	FB064s_P064K.pdf

