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Fréttablaðið í dag

skoðun Björn Guðmundsson 
skrifar um treglæsi og agaleysi. 
16 

sport Stelpurnar okkar náðu 
markalausu jafntefli 
gegn silfurliðinu frá 
EM. 22

lÍFið Kvikmynda
hátíðin Stockfish 
hefst í dag og 
opnunar
myndin er An 
Ordinary Man 
með Heru 
Hilmarsdóttur 
í aðalhlut
verki. 40 
plús sérblað 
l Fólk 
*Samkvæmt prentmiðlakönnun 
Gallup apríl-júní 2015

Forsalan er hafin 
elko.is

Hundurinn Neró, sem hér gægist út um dyrnar á strætó, þarf ekki lengur að fara allra sinna ferða á fjórum fótum 
því að gæludýr eru leyfð í strætisvögnum á höfuðborgarsvæðinu frá og með deginum í dag. Fréttablaðið/Vilhelm

kirkjuMál Úrskurðarnefnd þjóð
kirkjunnar hefur úrskurðað að 
Ólafur Jóhannsson, sóknarprestur 
í Grensáskirkju, hafi gerst sekur 
um siðferðisbrot í starfi, en málin 
varða hegðun sóknarprestsins og 
kynferðisáreitni gagnvart konum. 
Brotin ná allt til ársins 2002. 

Fimm konur kærðu athafnir 
séra Ólafs í sinn garð til kirkjunnar 
til úrlausnar. Í úrskurðinum eru 
athafnir hans taldar sannaðar en 
Ólafur aðeins fundinn sekur um 
siðferðisbrot í tveimur málanna 
og refsingar krafist af biskupi í einu 
þeirra. Sögur kvennanna voru allar 
keimlíkar. Séra Ólafur hefur nú 
tvívegis verið skikkaður í sálfræði
meðferð af biskupi Íslands til að 
læra hvernig hann á að setja mörk 
í samskiptum sínum við hitt kynið.

Málarekstur þessi hófst fyrir 
alvöru þann 7. apríl í fyrra á fundi 
fagráðsins þegar ein kona steig fram 
og sagði sögu sína af samskiptum 
við séra Ólaf. Það vatt síðan upp á 
sig og í kjölfarið stigu fleiri konur 
fram sem að endingu urðu fimm 
talsins. 

Ferillinn er sá innan þjóðkirkj

unnar að telji einstaklingur að hann 
hafi orðið fyrir kynferðisbroti eða 
áreitni, skal hann fá aðstoð og fyrir
greiðslu hjá fagráði um kynferðis
brotamál. Fagráð aðstoðar hann við 
að kæra til lögreglu ef hann óskar 
þess eða sendir málið til úrskurðar
nefndar kirkjunnar, líkt og raunin 
varð í þessu máli. 

Í gögnum úrskurðarnefndar 
kemur fram að árið 2011 fékk Ólafur 
ábendingu frá þáverandi formanni 
fagráðs vegna staðfestra frásagna 
um óviðeigandi framkomu hans 
gagnvart þremur konum. Sú ábend
ing varð til þess að hann leitaði sér 
sálfræðistuðnings á þeim tíma. 
Konurnar sem hafa kvartað undan 
hegðun þessa þjóns hinnar íslensku 
þjóðkirkju eru því að minnsta kosti 
átta talsins, þótt aðeins fimm hafi 
leitað til fagráðsins til að fá úr sínum 
málum skorið.

Séra Ólafur bíður þess nú að 
biskup ákveði refsinguna í eina 
málinu af fimm sem úrskurðarnefnd 
úrskurðaði um. Hann neitaði því í 
öllum málunum að háttalag hans 
hefði verið brot af nokkru tagi.  
– sa / sjá síðu 6.

Sóknarprestur 
sekur um 
siðferðisbrot
Séra Ólafur Jóhannsson, sóknarprestur í Grensás-
kirkju, er sekur um siðferðisbrot gegn tveimur 
konum að mati úrskurðarnefndar þjóðkirkjunnar. 
Biskup ákvarðar refsingu. Fimm konur leituðu til 
fagráðs vegna háttalags prestsins og kynferðisáreitni. 

FangelsisMál „Því miður hafa 
stjórnmálamennirnir ekki staðið 
við stóru orðin. Fangar halda áfram 
að fyrirfara sér, verða öryrkjar, ein
angrast,“ skrifar Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, formaður Afstöðu, 
um samskipti sín við stjórnmála
menn í grein í Fréttablaðinu í dag. 
Hann frábiður sér frekari samskipti 
við stjórnmálamenn sem vilja engu 
breyta. „Ykkur hin bið ég endilega 
að hafa samband.“ – aá / sjá síðu 20

Formaður 
Afstöðu bíður 
við símann

stjórnMál Flestir, eða 19 prósent, 
nefndu Dag B. Eggertsson þegar þeir 
voru spurðir að því hvern 
þeir vildu sjá sem næsta 
borgarstjóra í Reykjavík. 
Næstflestir, eða 16 pró
sent, völdu Eyþór Arnalds 
sem næsta borgarstjóra 
í nýrri skoðanakönn
un Fréttablaðsins og 
frettabladid.is. 

Sjálfstæðisflokkurinn er með mest 
fylgi allra í borginni, sam

kvæmt könnuninni, 
rúmlega 35 prósent. 

Fleiri borgarstjóraefni 
voru nefnd til sögunnar. 

Tvö prósent vildu Líf 
Magneudóttur og 

eitt prósent Jón 
Gnarr. 
– jhh / sjá síðu 10

Dagur og Eyþór eru vinsælastir

Guðmundur ingi 
Þóroddsson



Veður

Snýst í norðaustanátt í dag og kólnar 
í veðri, dálítil snjókoma eða él en 
birtir til á Suður- og Vesturlandi. Hiti 
um frostmark. sjá síðu 26

Góður matur og mikil gleði

Matreiðslumeistarinn Siggi Hall kenndi borgarfulltrúanum Sigurði Birni Blöndal réttu handtökin við að hneppa að sér kokkaskyrtunni við setning-
arathöfn matarhátíðarinnar Food and Fun. Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir iðnaðarráðherra fylgist grannt með. Fjölmargir gestakokkar eru komnir til 
Íslands frá öllum heimshornum og taka að sér að elda dýrindis mat á fjöldanum öllum af íslenskum veitingahúsum nú um helgina.  Fréttablaðið/Eyþór 

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

samfélag Það var mikið um dýrðir 
og ekkert til sparað þegar árshátíð 
Isavia fór fram í Hörpu síðastliðinn 
laugardag. Stjörnulið íslenskra tón
listarmanna kom þar fram undir 
veislustjórn Jóns Jónssonar og 
Selmu Björnsdóttur. Heildarkostn
aður Isavia vegna árshátíðarinnar 
nam 31,5 milljónum króna en rúm
lega 1.400 manns starfa hjá fyrir
tækinu og dótturfyrirtækjum.

„Metnaður hefur verið lagður í að 
halda góða árshátíð hjá Isavia með 
fjölbreyttum íslenskum skemmti
atriðum sem hæfa sem flestum, 
enda fólk á öllum aldri á meðal 
rúmlega 1.400 starfsmanna fyrir
tækisins,“ segir Guðjón Helgason, 
upplýsingafulltrúi Isavia.

Isavia, sem er opinbert hlutafélag 
í eigu íslenska ríkisins, annast upp
byggingu og rekstur allra flugvalla 
á landinu og stýrir flugumferð  á 
íslenska flugstjórnarsvæðinu. Félag
ið skilaði 6,9 milljarða króna hagn
aði árið 2016 en uppgjör síðasta árs 
liggur ekki fyrir. Undanfarin ár hafa 
árshátíðir félagsins þótt veglegar. Svo 
veglegar raunar að þær hafa ratað 
inn í umræður á Alþingi. Umfjöllun 
DV um um árshátíðina 2015 varð 
til þess að Þorsteinn Sæmundsson, 
þáverandi þingmaður Framsóknar
flokksins, vildi láta athuga meðferð 
fjár hjá opinberum stofnunum og 
félögum vegna viðburðarins sem þá 
kostaði 16 milljónir.

Guðjón segir að um standandi 
borðhald hafi verið að ræða nú og 
maturinn í boði komið frá veitinga
aðila í Hörpu. Gestir á árshátíðinni, 
bæði starfsmenn Isavia, dóttur
fyrirtækja og makar þeirra, greiddu 
3.500 krónur í aðgangseyri.

Ekkert til sparað við 
árshátíð Isavia í Hörpu
Kostnaður við stjörnum prýdda árshátíð ríkisfyrirtækisins Isavia um síðustu 
helgi nam 31,5 milljónum. Starfsmenn hafa verið undir miklu álagi vegna auk-
ins ferðamannafjölda og vildu stjórnendur verðlauna þá fyrir vel unnin störf.

Árshátíðin fór fram í Hörpu og var mikið um dýrðir. Fréttablaðið/VilHElm

Af lista þeirra skemmtikrafta sem 
fram komu, og sjá má hér til hliðar, 
er ljóst að engum starfsmanni þurfti 
að leiðast. Guðjón segir að stjórn
endur hafi viljað gera vel við sitt 
fólk.

Veislustjórar:
Jón Jónsson og  
Selma Björnsdóttir

tónlistarmenn:
Björgvin Halldórsson
Elísabet Ormslev
FM Belfast
Herra Hnetusmjör
Króli
Magni Ásgeirsson
Páll Óskar
Salka Sól

„Starfsmenn Isavia hafa verið 
undir miklu álagi á síðastliðnu ári 
vegna mikillar aukningar í flugum
ferð bæði til og frá Keflavíkurflug
velli og eins um íslenska flugstjórn
arsvæðið. Stjórnendur Isavia vildu 
því með þessu þakka starfsmönnum 
fyrir vel unnin störf í þessum mikla 
vexti sem hefur verið og mun halda 
áfram á næstu árum gangi spár 
eftir.“ mikael@frettabladid.is

ferðaþjónusta Samtök ferða
þjónustunnar fara fram á að boð
aðri gjaldtöku af hópferðabílum 
við Flugstöð Leifs Eiríkssonar verði 
frestað. SAF sendi Isavia bréf þess 
efnis í gær. Gjaldtakan hefst í dag 
en hún hefur fallið í grýttan jarðveg 
hjá hagsmunaaðilum.

Í gær fór fram félagsfundur hóp
bílafyrirtækja, ferðaskrifstofufyrir
tækja og fyrirtækja í afþreyingu 
innan SAF.

Á fundinum kom fram að í ljósi 
óvissu um lögmæti umræddra 
gjalda telji fyrirtæki sér ekki unnt 
að taka ákvörðun að svo stöddu 
um að skrá sig hjá Isavia og þar 
með samþykkja boðaða gjaldskrá. 
Ákvörðun um slíkt liggur alfarið hjá 
fyrirtækjum. SAF telur mikilvægt að 
Samkeppniseftirlitinu sé gefið færi 
á að ljúka skoðun sinni á málinu og 
því sé rétt að fresta gildistöku þar til 
niðurstaða liggur fyrir. – smj

Fresta beri 
gjaldtöku

fangelsismál Veist var að manni 
sem situr í gæsluvarðhaldi á Litla
Hrauni í gær og slegið til hans. Þetta 
herma heimildir Fréttablaðsins. Páll 
Winkel fangelsismálastjóri stað
festir að slíkt atvik hafi átt sér stað 
í gær, en vill að öðru leyti ekki tjá 
sig um einstök atvik sem eiga sér 
stað innan veggja fangelsisins. Sam
kvæmt heimildum blaðsins er um 
að ræða starfsmann Barnaverndar 
Reykjavíkur sem grunaður er um 
kynferðisbrot gegn börnum. 

Atvikið átti sér stað á sameigin
legu útisvæði á LitlaHrauni, en öllu 
jafna eru menn sem afplána dóma 
fyrir kynferðisbrot eða sitja í gæslu
varðhaldi grunaðir um slík brot 
á sérstökum gangi í fangelsinu og 
undir ströngu eftirliti fangavarða. 
Samkvæmt heimildum er maður
inn ekki slasaður, en var nokkuð 
brugðið. Gleraugu hans skemmdust 
við atvikið.

Gæsluvarðhald yfir manninum 
var framlengt um fjórar vikur þann 
16. febrúar síðastliðinn. Hann var 
kærður til lögreglu í ágúst í fyrra 
fyrir áralöng kynferðisbrot gegn 
pilti. Vinnubrögð lögreglu voru 
gagnrýnd í málinu, því rannsókn 
hófst ekki fyrr en nokkrum mán
uðum eftir að kæra barst og vinnu
veitandi mannsins, Barnavernd 
Reykjavíkur, var ekki látin vita af 
ásökunum í garð manns
ins fyrr en degi áður en 
hann var handtekinn í 
janúar síðastliðnum.  
Maðurinn er grun
aður um brot gegn sjö 
börnum á árunum 
1998 til 2012. 
Brotin geta 
varðað allt 
að 16 ára 
fangelsi.
– ósk

Ráðist á fanga á 
Litla-Hrauni

Páll 
Winkel, 
fangels-
ismála-
stjóri
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ERUM Á 6 STÖÐUM: SKEIFUNNI - SMÁRATORGI - BÍLDSHÖFÐA - GRANDA - AKUREYRI - SELFOSSI

AF ÖLLUM VÖRUM
Í ÖLLUM BÚÐUM

AFNEMUM VIRÐISAUKASKATT
AF ÖLLUM VÖRUM.
TAX FREE TILBOÐ 

JAFNGILDIR 19,35% 
AFSLÆTTI.  AFSLÁTTURINN 

ER Á KOSTNAÐ 
RÚMFATALAGERSINS. 

VIRÐISAUKA ER AÐ 
SJÁLFSÖGÐU SKILAÐ 

TIL RÍKISSJÓÐS.

KOMDU 
OG GERÐU
FRÁBÆR
KAUP!

GILDIR TIL 05.03.18

TAX
FREE
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®
ALLT SEM ÞÚ ÞARFT Í JEPPA

LITLI BRÓÐIR GRAND CHEROKEE

DÍSEL 2.0L 140 HÖ. EÐA 170 HÖ. 9 GÍRA SJÁLFSKIPTING 
ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF MEÐ 4 DRIFSTILLINGUM

VERÐ FRÁ 5.890.000 KR.

Select-TerrainTM  fjórhjóladrif með 4 drifstillingum, árekstravörn, akgreinaaðstoð, 
leður/tau áklæði, hiti í stýri og framsætum, hraðastillir, snertiskjár, regnskynjari, 
LED ljós að framan og aftan,Bluetooth, leðurklætt aðgerðarstýri, varadekk í fullri 
stærð, 17” álfelgur o.fl. Einnig fáanlegur með 170 hö. bensínvél, sjálfskiptur.

Heilbrigðismál Á síðasta ári féllu 
um 32 prósent karla og 27 prósent 
kvenna undir þá skilgreiningu að 
vera með skaðlegt neyslumynstur á 
áfengi og hefur þetta hlutfall aukist 
um tvö prósentustig frá árinu áður. 
Þetta kemur fram í Talnabrunni 
Landlæknis. Sé þetta hlutfall heim-
fært upp á þjóðina alla má gera ráð 
fyrir að neyslumynstur áfengis hafi 
verið skaðlegt hjá um 40 þúsund 
karlmönnum og 33 þúsund konum 
árið 2017. Þá kemur fram að um 40 
prósent karla drekka sig ölvaða einu 
sinni í mánuði eða oftar og um 22 
prósent kvenna. - jhh

Þriðjungur 
í skaðlegri 
áfengisneyslu

samgöngur Isavia hefur fengið 
100 milljón evra lán, 12,5 milljarða 
króna, hjá Fjárfestingarbanka Evr-
ópu, sem nýtt verður til uppbygg-
ingar á Keflavíkurflugvelli. Samn-
ingur þess efnis var undirritaður í 
dag en hann mun uppfylla lánsfjár-
þörf Isavia fyrir árið 2018.

Fjármagnið verður nýtt til endur-
nýjunar á núverandi mannvirkjum 
og til afkastaaukningar á Keflavíkur-
flugvelli til þess að mæta auknum 
fjölda farþega. Þá á verkefnið að 
bæta þjónustustig inni í flugstöð-
inni, bæði á brottfararsvæði og 
almennu svæði.

„Það er ánægjulegt að sjá Fjár-
festingarbanka Evrópu á meðal 
lánveitenda Isavia og við gerum 
okkur miklar vonir um áframhald-
andi farsælt samstarf við bankann. 
Fram undan er mikil uppbygging á 
Keflavíkurflugvelli og stuðningur og 
skilningur lánveitenda skiptir því 
sköpum fyrir Isavia,“ segir Björn Óli 
Hauksson, forstjóri Isavia í tilkynn-
ingu. – ósk

Isavia fær 
rúmlega 12 
milljarða lán

stjórnmál Landsfundur Samfylk-
ingarinnar hefst á morgun, föstu-
dag. Formaður flokksins, Logi Már 
Einarsson, og varaformaðurinn, 
Heiða Björg Hilmisdóttir, gefa kost 
á sér til áframhaldandi starfa inn í 
flokknum og engin mótframboð 
hafa komið fram. 

Framboðsfrestur til embættis for-
manns er runninn út en framboðs-
frestur til embættis varaformanns 
rennur út klukkan 19 á morgun.

„Áherslan verður á komandi 

sveitarstjórnarkosningar á lands-
fundinum,“ segir Sigríður Ingi-
björg Ingadóttir, formaður lands-
fundarnefndar Samfylkingarinnar, 
aðspurð um helstu viðfangsefni 
fundarins. Sigríður Ingibjörg segir 
einnig mikla málefnavinnu hafa 
farið fram í flokknum á undanförn-
um misserum sem áberandi verði á 
fundinum auk þess sem sérstakur 
fundur tileinkaður umræðu um 
#metoo-byltinguna verði á laugar-
dag. – aá

Lítill áhugi á æðstu metorðum innan Samfylkingar

Logi Már býður einn kost á sér til for-
manns. FréttabLaðið/anton brink

Kjaramál „Ég er mjög svekktur með 
þessa niðurstöðu og mín skoðun er 
sú hún skrifast algjörlega á forseta 
ASÍ,“ segir Ragnar Þór Ingólfsson, 
formaður VR, um að tillaga um 
að segja upp kjarasamningum á 
almennum vinnumarkaði var felld 
á formannafundi ASÍ í gær. Kjara-
samningar munu gilda til ársloka, 
þrátt fyrir að nær einhugur sé um 
að forsendur núgildandi samninga 
séu brostnar. 49 formenn greiddu 
atkvæði á fundinum þar sem 21 
formaður vildi segja upp samning-
unum gegn 28 atkvæðum.

Ragnar Þór er harðorður í garð 
Gylfa Arnbjörnssonar, forseta ASÍ, 
vegna niðurstöðunnar sem í raun 
hafi verið ákveðið vantraust á hann.

„Ef forsetinn kýs með því að segja 
upp samningum en hefur ekki bak-
land meirihluta  formanna innan 
ASÍ þá er það ákveðið vantraust 
á hann. Hann átti að koma fram 
miklu fyrr og mynda stemminguna 
sem við vildum fá um uppsögnina. 
Ég held að það hafi verið meðvitað 
gert að gera það ekki. Gylfi var ekki 
að skapa þá stemmingu í aðdrag-
anda þess sem við sáum í gær, en svo 
þegar niðurstaðan er klár þá er allt 
í einu kominn mikill vígahugur og 
baráttukraftur sem ég varð ekki var 
við í aðdraganda fundarins. Þetta 
var bara leikrit.“

Ragnar gengur svo langt að full-
yrða að þetta hafi verið niðurstaðan 
sem Gylfi hafi sóst eftir og engin 
alvara hafi fylgt atkvæði hans með 
því að segja upp samningunum. 
Fyrir liggi að fyrir fundinn hafi verið 
búið að ákveða í baklandi félaganna 
hvert atkvæðið yrði.

„Menn hafa verið búnir að reikna 
þetta út og hann gat því farið á fund-
inn með sitt eina atkvæði og verið 

vígreifur, hugsanlega vitandi það 
hver niðurstaðan yrði. Svo baðar 
hann sig í því núna. En sigurvegari 

Ragnar segir niðurstöðuna 
skrifast á Gylfa Arnbjörnsson
Formaður VR skýtur fast á forseta ASÍ í kjölfar niðurstöðu formannafundar í gær um að fella tillögu um að 
segja upp kjarasamningum. Niðurstaðan sé vantraust á forsetann sem hafi viljað sjá samninga halda þrátt 
fyrir atkvæði hans um hið gagnstæða. Gylfi vísar ummælum Ragnars á bug og segir þau mikil vonbrigði. 

Gylfi arnbjörnsson og ragnar Þór ingólfsson á fundi í gær. FréttabLaðið/EyÞór

Hann gat því farið  
á fundinn með sitt 

eina atkvæði og verið 
vígreifur, hugsanlega vitandi 
það hver niðurstaðan yrði. 
Svo baðar hann sig í því 
núna.
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR

Ég verð að lýsa 
vonbrigðum mínum 

yfir því að formaður okkar 
stærsta aðildarfélags velji sér 
þennan pól í hæðina.
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

Áherslan verður á 
komandi sveitar-

stjórnarkosningar á lands-
fundinum.
Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir, for-
maður lands-
fundarnefndar

dagsins er Gylfi,“ segir Ragnar Þór.
Hann telur  niðurstöðuna 

gefa hugmyndum um að VR gangi 
úr ASÍ byr undir báða vængi en það 
mál er í ferli innan félagsins og býst 
hann við atkvæðagreiðslu um það 
fyrr en seinna.

Gylfi segir þessi ummæli Ragnars 
vart svaraverð og mikil vonbrigði að 
hann kjósi að bregðast svo við.

„Ragnar Þór hefur mjög sérstakt 
vinnulag við að byggja upp sam-
stöðu innan okkar hreyfingar. Ég 
skil ekki háttalagið. Ég hef hvergi 
farið í grafgötur með mína afstöðu, 
hvorki í samninganefnd, miðstjórn 
né í samtölum við mína félaga. 
Það var ljóst að það væru um þetta 
skiptar skoðanir. Þær skoðanir voru 
ekki á mér heldur á efni kjarasamn-
ingsins,“ segir Gylfi. 

Hann hafi fengið stuðning til að 
þessi ákvörðun yrði tekin á fundi 
formanna og treysti þeim fyrir þeirri 
ákvörðun og virði niðurstöðuna.

Skýrt hafi komið fram í gær mikil-
vægi þess að mynda samstöðu innan 
hreyfingarinnar um næstu skref.

„Ég verð að lýsa vonbrigðum 
mínum yfir því að formaður okkar 
stærsta aðildarfélags velji sér þenn-
an pól í hæðina í því viðfangsefni að 
byggja upp samstöðu. En þetta er 
ekki nýlunda og hann verður að eiga 
það við sig og sitt bakland hvernig 
hann vill leggja sitt af mörkum í 
því.“

Gylfi vísar því sömuleiðis á bug 
að hann hafi haft yfirsýn yfir það 
hvernig atkvæðagreiðslan myndi 
falla.

„Það gat ég ekki vitað frekar en 
aðrir.“ mikael@frettabladid.is

björn óli Hauksson er forstjóri isavia. 
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Ólík tilefni kalla á ólík fargjöld. Veldu Létt fyrir skottúrinn, Klassískt fyrir 
fjölskylduferðalagið og Fríðindi fyrir stóraukinn sveigjanleika. Enda hafa 
Íslendingar alltaf viljað hafa mörg járn í eldinum.

Kynntu þér Létt, Klassískt og Fríðindi á airicelandconnect.is

Gott til 
glóðarinnar
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Frá kr. 99.730 
m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 89.995 
m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 110.945 
m/allt innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 79.995 
m/ekkert fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Frá kr. 116.845 
m/hálft fæði innifalið
Netverð á mann m.v. 2 
fullorðna í gistingu.
5. mars í 10 nætur.

Bókaðu sól
TENERIFE &
FUERTEVENTURA
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KirKjumál Úrskurðarnefnd Þjóð-
kirkjunnar féllst á að séra Ólafur 
Jóhannsson, sóknarprestur í Grens-
áskirkju, hefði brotið af sér í starfi 
með kynferðislegri áreitni í garð 
tveggja kvenna. Biskupi er falið að 
ákveða refsingu séra Ólafs. 

Sóknarpresturinn á að baki langa 
sögu meintrar kynferðisáreitni.

Í minnisblöðum biskups segir að 
biskup hafi talað við aðra konu sem 
hafi átt sams konar reynslu og kon-
urnar fimm en sú ætli sér ekki að 
kæra til fagráðs. 

Á fundi úrskurðarnefndar þann 4. 
október 2017 kom fram hjá einum 
brotaþolanna að hún hefði heyrt 
talað um svona háttsemi hjá séra 
Ólafi og var vísað til hans undir 
uppnefninu „Óli sleikur“. Við það 
hafi hún ákveðið að stíga fram.

Séra Ólafur ruglaðist á brotaþol-
um við meðferð mála gegn honum. 
Á fundi þann 11. apríl í fyrra hjá 
biskupi Íslands kannaðist hann 
við að hafa brotið gegn „Elínu“. Ein 
kvennanna sem kærði hann heitir 
Elín Sigrún Jónsdóttir.

Hins vegar kannaðist sóknar-
presturinn ekkert við það þann 
5. desember síðastliðinn. Hann 
gaf þær ástæður að hann hefði 
ruglast á konum og hélt að kvört-
unin hefði komið frá Elínu Hrund 
Kristjánsdóttur, formanni fagráðs 
kirkjunnar um meðferð kynferðis-
brota og sóknarprests í Odda. Um 
6-10 ár eru síðan séra Ólafur fór yfir 
hennar mörk samkvæmt gögnum 
málsins.

Brotaþolar segja líkar 
sögur af sóknarpresti
Séra Ólafur Jóhannsson, sóknarprestur í Grensáskirkju, hefur gerst sekur um sið-
ferðisbrot að mati úrskurðarnefndar kirkjunnar. Lýsingar fimm kvenna á hátta-
lagi mannsins óhugnanlegar og keimlíkar í aðalatriðum og ná aftur til 2002.

Séra Ólafur er borinn þungum sökum. Fréttablaðið/GVa

Segir sr. Ólaf vilja sátt

Einar Gautur Steingrímsson, lög-
maður séra Ólafs, sendi öllum 
prestum í Reykjavíkurprófasts-
dæmi vestra, umdæmi Ólafs, 
póst áður en úrskurðir nefndar-
innar voru felldir. Hann vildi sætt-
ast við konurnar.

„Á meðan á öllu þessu stóð 
skildi umbjóðandi minn ekki 
hvers vegna ekki mætti sættast 
við þær sem ásökuðu hann. Ekki 
stóð á honum að biðjast afsök-
unar á að hafa misboðið öðrum.“

Fjölskyldan á að mati Einars 
Gauts um sárt að binda. „Ég vil 
minna á að mál þetta hefur þjáð 
umbjóðanda minn mjög. Fjöl-
skyldan engist útaf málinu svo 
sem eiginkona og börn. Einnig 
móðir hans. Þótt vissulega verði 
að halda uppi kirkjuaga, þegar svo 
ber undir, þarf að hlúa að öllum. 
Líka umbjóðanda mínum. Það er 
það sem góði hirðirinn vill.“

Brotaþolarnir fimm greina frá 
mjög svipuðum aðstæðum 
og eru sögur þeirra keimlíkar í 
aðalatriðum. Hér á eftir fer lýsing 
brotaþolanna á háttsemi sóknar-
prestsins í Grensáskirkju.

Lýsing brotaþola 1: [Ekki aga- 
eða siðferðisbrot en háttsemin 
sönnuð]

„Eftir að hann tók hana í 
faðminn, þrátt fyrir að hún ætlaði 
aðeins að taka í hönd hans, ríghélt 
hann henni með ofurafli, þrýsti 
henni að sér og sleikti báðar 
kinnar hennar. Hún hafi fyllst 
óhugnaðartilfinningu sem var 
lamandi og erfitt að lýsa.“
Lýsing brotaþola 2: [Háttsemi 
talin siðferðisbrot en ekki gerð 
refsing]

„[…] að það hafi verið haustið 
2004 sem gagnaðili hafi komið í 
Kirkjuhúsið, þar sem málshefjandi 
starfar, og bókstaflega lyft henni 
upp og haldið henni fastri.“

„Alltaf þegar gagnaðili kom á 
vinnustað málshefjanda stóð 
hann nálægt henni og kom því 
þannig fyrir að hann snerti hana.“

„Hann kom nokkrum sinnum 
aftan að málshefjanda á vinnu-
stað hennar og hafði einstakt lag á 
að koma henni að óvörum. Hann 
talaði um alls kyns hluti sem hann 
vildi gera með málshefjanda.“

„Eitt skipt kom gagnaðili inn í 
eldhúsið á vinnustaðnum, slefaði 
ofan í hálsmál málshefjanda 
og sagði við hana hvað hann 
ætlaði að gera með henni uppi 
á hótelherbergi þegar þau væru 
komin til útlanda.“

Umrædd utanlandsferð, sem 
konan treysti sér ekki til að fara í, 
var vinnuferð á vegum kirkjunnar 

26.–30. janúar, fjórum árum eftir 
að fyrsta atvikið átti sér stað.
Lýsing brotaþola 3: [Ekki aga- 
eða siðferðisbrot en háttsemin 
sönnuð]

„Fyrir nokkrum árum hafi hún 
farið á fund í Grensáskirkju. […] 
Hún hafi verið sú fyrsta sem mætti 
fyrir utan gagnaðila. Í fatahenginu 
við salernin heilsaði gagnaðili 
henni, dró hana að sér og fór að 
sleikja á henni eyrað. Þarna hafi 
hann gengið yfir öll hennar mörk.“
Lýsing brotaþola 4: [Ekki aga- 
eða siðferðisbrot en háttsemin 
sönnuð]

„Gagnaðili hafi komið í anddyrið 
og hún staðið upp til að heilsa 
honum. Eins og þau voru vön 
faðmaði hún hann og ætlaði að 
kyssa hann á kinnina en þá snéri 
hann andlitinu að henni svo þau 
kysstust á munninn. Hún segist 
hafa orðið svolítið hissa en svo 
hafi gagnaðili stungið tungunni 
upp í hana.“
Lýsing brotaþola 5: [Hátt-
semin siðferðisbrot og biskups að 
ákveða refsingu]

„[…] Hafi þolað áreitni af hendi 
gagnaðila allt frá því hún flutti 
skrifstofu sína í Grensáskirkju 
haustið 2002 og fram á árið 2017. 
Áreitnin felist í: Narti í eyrna-
snepla; kossum á kinn sem færist 
yfir á eyrnasnepla sem sleiktir séu 
snöggt; kæfandi faðmlögum, þar 
sem henni sé lyft upp frá gólfi og 
haldið þétt í fangi hans; fótanuddi 
þar sem skór eru teknir af fæti og 
fótur nuddaður upp fyrir kálfa.“

„[.…] atvikin séu svo mörg á 
löngum tíma að hún muni þau 
ekki öll enda hafi hún reynt að ýta 
þeim markvisst út úr minni sínu.“

1 Engin samstaða 
um „brauðmola 

og smjörklípur“

2 Leiraður 
Kilju-Egill gætir 

bóka á Akranesi

3 IKEA-íbúðirnar 
fara sumar á 

leigumarkað

4 Launakostnaður 
Icelandair Group 

sé fíllinn í stofunni

5 Rósa Björk 
brotnaði niður í 

ræðustól

Fylgstu með á Fréttablaðið.isMest lesið

Sveinn 
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

Lýsingar kvennana fimm á háttsemi sr. Ólafs
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Með Silky Botanical EX

Hylur lýti. 
Eykur ljóma. 
Bindur inni raka.

SENSAI kynning í Hagkaup*
1. - 7. mars 2018

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru 2 vörur í SENSAI**

AC2276_HighLightC_Frettabladid_293x341.indd   1 19/02/2018   09:57

*Sensai fæst ekki í Njarðvík, Borgarnesi og Eiðistorgi. **Á meðan birgðir endast.



Hæfni og yfirburðir Ford Kuga AWD liggja í öflugu fjórhjóladrifi,
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Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16
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Venesúela Þrátt fyrir sameiginlega 
afstöðu stjórnarandstöðunnar um að 
sniðganga forsetakosningar sem fara 
fram þann 22. apríl næstkomandi 
í Venesúela tilkynnti Henri Falcón, 
formaður Avanza Progresista, um 
framboð sitt í gær. Verður hann því 
eini frambjóðandi flokks sem á sæti á 
þingi fyrir utan sitjandi forseta, Nico-
las Maduro. 

Afstaða stjórnarandstöðunnar 
var tekin á þeim grundvelli að með 
sniðgöngu væri hægt að einangra 
Maduro. Var bandalag stjórnarand-
stöðuflokka því harðort í garð Falcón 
á Twitter í gær. „Með þessu skrefi 
hefur Henri Falcón yfirgefið banda-
lagið og lýðræðishugsjón venesú-
elsku þjóðarinnar. Við getum ekki 
stutt við sviksamlegt kosningakerfi á 
þennan hátt.“

Ýmislegt við komandi kosningar 
hefur vakið reiði stjórnarandstöð-
unnar. Tveir vinsælustu stjórnarand-
stæðingarnir, Leopoldo Lopez og 
Henrique Capriles, fá til að mynda 
ekki að bjóða sig fram. Lopez er í 
stofufangelsi, sakaður um að kynda 

undir ofbeldi í mótmælum árið 
2014. Capriles er hins vegar meinað 
að bjóða sig fram til nokkurs emb-
ættis vegna meintra embættisbrota 
sem eiga að hafa átt sér stað þegar 
hann var ríkisstjóri. Báðir hafa þeir 
neitað sök og sagt málin pólitísks 
eðlis.

Vilji stjórnarandstæðingar bjóða 
sig fram til forseta mega þeir aukin-
heldur ekki bjóða fram undir nafni 
flokks síns. Þá er stjórnarandstaðan 
ósátt við að engar breytingar hafi 
verið gerðar á Maduro-sinnaðri kjör-
stjórn og að hundruðum þúsunda 

venesúelskra ríkisborgara, búsettra 
erlendis, sé meinað að kjósa.

Í könnun sem birtist 8. febrúar 
mældist stjórnarandstæðingurinn 
Henry Ramos, sem býður sig ekki 
fram, með 7 prósenta fylgi samanbor-
ið við 32 prósent Maduro og 11 pró-
sent Falcón. Degi fyrr birtist könnun 
frá Hercon sem sýndi Ramos með 38 
prósenta fylgi, Maduro með 20 pró-
sent og Falcón 31 prósent. Tveimur 
dögum fyrir það mældist Ramos svo 
með 9 prósent, Maduro 18 prósent og 
Falcón var vinsælastur með 24 pró-
sent. thorgnyr@frettabladid.is

Óvelkominn í framboð

Falcón býður sig fram þrátt fyrir samkomulag um sniðgöngu. Nordicphotos/AFp
sýrland Önnur daglega fimm 
klukkustunda pásan á átökunum í 
Austur-Ghouta, nærri höfuðborginni 
Damaskus í Sýrlandi, stóð ekki undir 
nafni frekar en sú fyrsta. Að því er 
heimildarmenn Reuters úr herbúð-
um stjórnarliða og uppreisnarmanna 
herma gerðu stjórnarliðar áhlaup á 
svæðið á jörðu niðri í von um að taka 
landsvæði af uppreisnarmönnum. 
Árásarhrina fylgismanna Bashars 
al-Assad Sýrlandsforseta, sem hófst 
á sunnudag fyrir rúmri viku og hefur 
kostað hundruð lífið, hefur hingað til 
að mestu farið fram úr lofti.

Enn bólar ekkert á innleiðingu 
þrjátíu daga vopnahlésins sem örygg-
isráð Sameinuðu þjóðanna ályktaði 

um á laugardaginn og er með öllu 
óljóst hvenær og hvernig það verður 
innleitt.

Öfugt við pásu þriðjudagsins voru 
hins vegar engar loftárásir gerðar í 
pásu gærdagsins. Þetta fullyrtu eftir-
litssamtökin Syrian Observatory 
for Human Rights. Hins vegar héldu 
loftárásir áfram eftir pásuna.

Þrátt fyrir að Rússar, helstu banda-
menn Assad-stjórnarinnar, hafi fyrir-
skipað pásurnar og sagt þær til þess 
fallnar að hleypa hjálparsamtökum 
inn á svæðið og almennum borg-
urum út hefur engin hjálp borist til 
þeirra hundraða þúsunda sem eru 
innlyksa, að því er Reuters greinir 
frá. – þea

Stjórnarliðar streymdu  
inn í Austur-Ghouta

stjórnarhermaður í Austur-Ghouta í gær. Nordicphotos/AFp

Formaður stjórnarand-
stöðuflokks fer fram 
gegn Maduro. Aðrir 
stjórnarandstæðingar 
eru afar ósáttir við fram-
boðið enda lá fyrir sam-
komulag um sniðgöngu.

afganistan Ashraf Ghani, forseti 
Afganistan, bauð í gær Talíbönum 
til friðarviðræðna „án nokkurra 
skuldbindinga eða skilyrða“. 

Á blaðamannafundi í höfuðborg 
Afganistans, Kabúl, nefndi Ghani til 
að mynda að hægt væri að semja um 
vopnahlé og fangaskipti. 

Talíbanar hafa átt í stríði við 
afgönsku stjórnina í sextán ár. Talíb-
anar myndu þurfa að viðurkenna 
afgönsku ríkisstjórnina formlega og 

þyrftu að virða lög og reglur í ríkinu 
ef vopnahlé á að nást.

Þetta er þó ekki í fyrsta skipti sem 
Ghani býður Talíbönum að borðinu 
og höfðu þeir ekki svarað boðinu 
þegar Fréttablaðið fór í prentun. 
Talsmaður Talíbana sagði við BBC í 
Afganistan í gær að beðið væri eftir 
viðbrögðum leiðtoganna.

Síðasta mánudag sögðu Talíb-
anar frá því að þeir væru tilbúnir til 
beinna viðræðna við Bandaríkja-

menn í von um að finna friðsamlega 
lausn á átökunum. Þeir minntust 
hins vegar ekkert á viðræður við 
yfirvöld í Kabúl. Þeir hafa ítrekað 
neitað viðræðum við ríkisstjórn-
ina en þess hafa Bandaríkjamenn 
krafist.

Á blaðamannafundi gærdagsins 
sagði Ghani mögulegt að Talíb-
anar yrðu fjarlægðir af alþjóðlegum 
bannlistum og gætu enn fremur 
jafnvel hlotið viðurkenningu sem 

lögmæt stjórnmálahreyfing.
„Talíbanar þurfa að koma að 

borðinu í friðarferlinu. Markmiðið 
er að fá þá til viðræðna. Við ættum 
að koma á vopnahléi,“ útskýrði 
Ghani og bætti við: 

„Talíbanar ættu að verða lögmæt 
stjórmálahreyfing og við ættum að 
byggja upp traust á milli aðila. Nú 
er þetta í ykkar höndum, stuðlum 
að friði og stöðugleika í Afganistan.“ 
– þea

Ghani býður Talíbönum að borðinu í von um að koma á friði
Talíbanar þurfa að 
koma að borðinu í 

friðarferlinu. Markmiðið er 
að fá þá til viðræðna. Við 
ættum að koma á vopnahléi.
Ashraf Ghani, forseti Afganistan
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Opið virka daga frá kl. 11 til 18 / laugardaga frá kl. 11 til 17 / sunnudaga frá 13 til 17 / Sími 568 9512 
Suðurlandsbraut  54 / bláu húsin  (við faxafen)       

50%afsláttur

af öllum 
herravörum

60%afsláttur

af öllum 
kvenvörum

Troðfull 
verslun af 
merkjavöru!  



Viðurkennt jurtalyf gegn  
vægum gigtarverkjum
Fullorðnir: 2 hylki tvisvar á dag. Ekki nota Harpatinum ef þú ert með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða ert með  
sár í maga eða þörmum. Ef þú hefur gallsteina eða liðverki samhliða bólgum, roða eða hita, skaltu hafa samband við 
lækni áður en þú notar Harpatinum. Leitaðu til læknis ef þú finnur fyrir aukaverkunum eða ef einkenni eru viðvarandi 
eða hafa versnað (2 vikur við vægum meltingartruflunum, 4 vikur við vægum gigtarverkjum). Hvorki ætlað börnum 
yngri en 18 ára né þunguðum konum eða konum með barn á brjósti. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum 
og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og 
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Fæst í öllum helstu apótekum án lyfseðils florealis.is/harpatinum

✿ Fylgi flokkanna og úthlutun sæta í borgarstjórn
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Aðferðafræðin
Hringt var í 1.322 manns með 
lögheimili í Reykjavík þar til 
náðist í 800 samkvæmt lagskiptu 
úrtaki dagana 26. og 27. febrúar. 
Svarhlutfallið var 60,5 prósent. 
Þátttakendur voru valdir með 
slembiúrtaki úr þjóðskrá. Svar-
endur skiptust jafnt eftir kyni, og 
hlutfallslega eftir aldri.

Spurt var: Hvaða lista myndir þú 
kjósa ef gengið yrði til sveitar-
stjórnarkosninga í dag? Ef ekki 
fékkst svar var spurt: Hvaða flokk 
er líklegast að þú myndir kjósa? 
Ef ekki fékkst svar var spurt: Er 
líklegra að þú myndir kjósa Sjálf-
stæðisflokkinn, eða einhvern 

annan flokk?
Alls tóku 63,4 prósent þeirra 

sem náðist í afstöðu til spurn-
ingarinnar. Þá voru 7 prósent sem 
sögðust ekki ætla að kjósa eða 
skila auðu, 5 prósent sögðust 
óákveðin og 25 prósent vildu ekki 
svara spurningunni.st

Stjórnmál „Það sem mér finnst 
athyglisverðast er að ef maður skipt-
ir þessu upp í mögulega meirihluta 
þá birtast þessar tvær blokkir, rauð 
og blá, sem eru mjög jafnar miðað 
við það hversu langt er í kosningar,“ 
segir Eiríkur Bergmann, prófessor í 
stjórnmálafræði við Háskólann á 
Bifröst. Eins og greint var frá í gær 
sýnir ný könnun Fréttablaðsins 
og frettabladid.is að meirihlutinn 
í borgarstjórn, með Samfylking-
unni, VG og Pírötum, myndi naum-
lega halda. Björt framtíð myndi þó 
hverfa úr borgarstjórn.

Sjálfstæðisflokkurinn myndi bæta 
við sig tæpum 10 prósentustigum 
frá kosningunum 2014 ef niður-
stöður borgarstjórnarkosninga í vor 
yrðu í takti við könnunina. Flokkur-
inn bætir við sig einu prósentustigi 
frá því að Fréttablaðið kannaði 
stuðning við framboð í Reykjavík í 
lok ágúst. Flokkurinn mælist núna 
með 35,2 prósenta fylgi.

Samkvæmt niðurstöðum könn-
unarinnar tapar Samfylkingin 
tæpum fimm prósentustigum frá 
síðustu kosningum en tvöfaldar 
fylgi sitt frá síðustu könnun Frétta-
blaðsins. Flokkurinn mælist núna 
með 27,2 prósent.

Eiríkur bendir á að staðan sé enn 
þannig að ekki sé komið á upp-
hafsreit kosningabaráttunnar. „Við 

erum ekki einu sinni alveg komin á 
hann. Það eiga nokkrir flokkar eftir 
að kynna sína lista og svo framvegis. 
Þannig að við erum ekki enn komin 
með þá mynd sem blasir við í upp-

hafi kosningabaráttunnar,“ segir 
hann og bætir við að staða Viðreisn-
ar, sem er með rúm fjögur prósent 
í könnuninni og fengi einn fulltrúa 
kjörinn, sé athyglisverð í ljósi þess 
að framboðslisti hefur ekki verið 
kynntur. María Rut Kristinsdóttir, 
formaður uppstillingarnefndar 
Viðreisnar, segir að listinn verði 
kynntur innan fárra daga.

Samkvæmt skoðanakönnun-
inni er staða Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjavík mun sterkari en staðan 

var í Reykjavíkurkjördæmunum í 
alþingiskosningunum í haust, en 
flokkurinn fékk um 23 prósent í 
hvoru kjördæmi fyrir sig.

„En þannig var alltaf gamla mynd-
in. Sjálfstæðisflokkurinn hafði alltaf 
miklu meira fylgi í borgarstjórnar-
kosningum í Reykjavík en hann 
fékk í þingkosningum og það hefur 
oft verið þannig þó að það hafi ekki 
verið þannig í einhverjum kosn-
ingum undanfarið,“ segir Eiríkur 
Bergmann.

Samfylkingin kemur líka miklu 
betur út í þessari könnun en 
niðurstaðan varð í Reykjavíkur-
kjördæmunum í þingkosningum. 
Flokkurinn fékk um 13 prósent í 
Reykjavíkurkjördæmunum. VG er 
hins vegar með mun minna fylgi en 
flokkurinn fékk í þingkosningunum 
í Reykjavíkurkjördæmunum. Hann 
er með tólf prósent í könnuninni en 
var með tæp 19 prósent í Reykjavík 
suður og tæp 22 í Reykjavík norður.
jonhakon@frettabladid.is

Sjálfstæðismenn bæta verulega við sig
Samfylkingin tapar næstum fimm prósentustigum frá kosningunum 2014 í nýrri könnun Fréttablaðsins og frettabladid.is, en Sjálf-
stæðisflokkurinn bætir við sig 10 prósentum frá 2014. Framboðslisti Viðreisnar í borginni verður kynntur innan fárra daga.

63,4%
þeirra sem náðist í tóku af-
stöðu til spurningarinnar.

Ef maður skiptir 
þessu upp í mögu-

lega meirihluta þá birtast 
þessar tvær blokkir, rauð og 
blá.
Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórn-
málafræði.

Flestir, eða 19 prósent, nefndu 
Dag B. Eggertsson þegar þeir voru 
spurðir að því hvern þeir vildu sjá 
sem næsta borgarstjóra í Reykjavík. 
Næstflestir, eða 16 prósent, völdu 
Eyþór Arnalds. Þá nefndu 2 pró-
sent Líf Magneudóttur, 1 prósent 
Vigdísi Hauksdóttur og 1 prósent 
Jón Gnarr. Það vekur síðan athygli 
að 44 prósent aðspurðra sögðust 
óákveðin og 12 prósent neituðu að 
svara spurningunni. Af þeim sem af-
stöðu tóku sögðust 44 prósent vilja 
Dag, 36 prósent Eyþór og 4 prósent 
Líf Magneudóttur.

Fimmtungur vill  
að Dagur stýri

n Könnun 26. og 27 febrúar 2018
n Könnun 28. og 29 ágúst 2017
n Kosningar 2014

K ö n n u n  2 6 .  o g  2 7 .  F e b r ú a r

K o S n i n g a r  2 0 1 4

Borgarfulltrúum 
verður fjölgað úr 
15 í 23 í komandi 

kosningum.
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Til hamingju 
Reykjavík Konsúlat

Landsbankinn óskar Icelandair hótelum og Suðurhúsum til hamingju með nýtt hótel, sem fjármagnað 
er af Landsbankanum. Reykjavík Konsúlat er glæsilegt lítið hágæðahótel við Hafnarstræti 17–19. Nafn 
hótelsins er tilvísun í sögu konsúlsins og frumkvöðulsins Ditlev Thomsen sem rak Thomsen Magasín 
á sama stað á fyrri hluta 19. aldar, en var ekki síður þekktur sem gestgjafi erlendra ferðamanna í 
Reykjavík. Nú taka Icelandair hótel við gestgjafahlutverkinu og bjóða erlendum sem innlendum gestum  
fyrsta flokks aðbúnað á þessum sögufræga stað. Landsbankinn er öflugur og traustur samherji og 
leiðandi í lánveitingum til ferðaþjónustufyrirtækja.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

3900 fermetrar 15 starfsmenn50 hótelherbergi



Nánari upplýsingar og streymi frá fundinum má finna á reykjavik.is/lodauthlutanir

Uppbygging í Reykjavík

Borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, býður til opins 

fundar um lóðaúthlutanir, uppbyggingu íbúða og atvinnustarfsemi. 

Fundurinn sem er öllum opinn verður haldinn föstudaginn 2. mars 

kl. 9.00-11.00 í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Á fundinum verða kynntar nýjar lóðir sem eru tilbúnar til úthlutunar. 

Þá kynnir borgarstjóri næstu þróunarsvæði og fer yfir hugmyndir að 

því hvernig auka megi samstarf við þróunar- og uppbyggingaraðila.

Ólafur Heiðar Helgason, hagfræðingur hjá Íbúðalánasjóði, 

flytur erindi um stöðu mála á húsnæðismarkaði. 

Lóðaúthlutanir og 
  ný byggingarsvæði

Ef fallist verður á kröfu fyrirtækj-
anna Datacell og Sunshine Press um 
kyrrsetningu eigna kortafyrirtækis-
ins Valitors gætu lánveitendur fyrir-
tækisins gjaldfellt lán þess, sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins.

Viðar Þorkelsson, forstjóri Val-
itors, vildi ekki svara því hvort sér-
stök ákvæði um gjaldfellingu mætti 
finna í lánasamningum fyrirtækis-
ins. Hann segir hins vegar að félag-
ið hafi lítið þurft að reiða sig á láns-
fjármögnun í gegnum tíðina og sé 
meðal annars ekki með langtímalán 
í efnahagsreikningi sínum.

Fram hefur komið í fjölmiðlum að 
fyrirtækin tvö, Datacell og Sunshine 
Press Productions, sem önnuðust 
rekstur greiðslugáttar fyrir Wiki-
leaks, hafi farið fram á að sýslu-
maðurinn á höfuðborgarsvæðinu 
kyrrsetji eignir Valitors fyrir hátt í 
15 milljarða króna.

Kortafyrirtækið gæti afstýrt kyrr-
setningunni  – og þar með gjald-
fellingu lána sinna  – með því að 
leggja fram nægilegar tryggingar 
fyrir greiðslu kröfu fyrirtækjanna 
tveggja, líkt og kveðið er á um í 
lögum um kyrrsetningu.

Datacell og Sunshine Press Pro-
ductions hafa höfðað skaðabótamál 
á hendur kortafyrirtækinu vegna 
þeirrar ákvörðunar fyrirtækisins 
að loka greiðslugáttinni einhliða og 
án fyrirvara árið 2011. Hæstiréttur 
komst að þeirri niðurstöðu tveimur 

árum síðar að Valitor hefði brostið 
heimild til þess að loka umræddri 
gátt.

Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður fyrirtækjanna, sendi Fjár-
málaeftirlitinu erindi fyrr í vikunni 
þar sem hann krefst þess að eftirlitið 
annars vegar sjái til þess að móður-
félag Valitors, Valitor Holding, 
tryggi áframhaldandi greiðslufærni 
kortafyrirtækisins og hins vegar 
að stöðvuð verði áform meirihluta 
hluthafa Arion banka, móðurfélags 

Valitor Holding, um að aðgreina 
Valitor frá bankanum.

Stærstu hluthafar bankans, meðal 
annars vogunarsjóðir og Kaupþing, 
hafa í hyggju að greiða að hámarki 
80 prósenta hlut bankans í Valitor 
út í formi arðs til hluthafa.

Aðalkrafa fyrirtækjanna í skaða-
bótamálinu gegn Valitor hljóðar 
upp á 14,7 milljarða króna, auk 
áfallandi dráttarvaxta, en varakraf-
an, sem byggir á mati dómkvöddu 
matsmannanna Jóns Scheving 

Thorsteinssonar, framkvæmda-
stjóra Arev, og Russells Lamb, 
aðstoðarforstjóra Nathan Associ-
ates, er 6,4 milljarðar króna.

Í  erindinu, sem  Fréttablaðið 
hefur undir höndum, segir Sveinn 
Andri að telja verði mjög líklegt að 
félagið geti ekki greitt varakröfuna 
nema með hjálp eigenda,  annað-
hvort móðurfélagsins Valitor Hold-
ing eða Arion banka. Valitor verði 
því fyrirsjáanlega ógreiðslufært.

Sveinn Andri bendir í samtali við 
Fréttablaðið á að áðurnefnd vara-
krafa fyrirtækjanna hækki um 60 
milljónir króna á mánuði eða sem 
samsvarar 2 milljónum á hverjum 
degi. Hann segir að miðað við 
eiginfjárkröfur Fjármálaeftirlitsins 
og eiginfjárstöðu Valitors í lok árs 
2016 – sem hafi farið versnandi á 
síðustu árum – sé ljóst að fyrirtækið 
geti ekki, eitt síns liðs, fjármagnað 
nema tvo þriðju af varakröfu fyrir-
tækjanna. Varakrafan myndi auk 
þess hreinsa upp allan eiginfjár-
grunn Valitors sem var ríflega 6,5 
milljarðar króna í árslok 2016.

Í erindi sínu til Fjármálaeftir-
litsins tekur lögmaðurinn auk 
þess fram að það hafi „óneitanlega 
veitt Valitor sterkari stöðu eða að 
minnsta kosti öflugri ásýnd að 
vera dótturfélag Arion banka, þó 
svo að aldrei sé hægt að ganga út 
frá því sem vísu að bankinn tryggi 
dótturfélagið gegn öllum áföllum“. 
Ef áform meirihluta hluthafa Arion 
banka um að aðgreina Valitor frá 
bankasamstæðunni gangi eftir verði 
staða kortafyrirtækisins mun óljós-
ari. Áform vogunarsjóðanna sem 
nýrra eigenda Valitors séu fullkom-
lega á huldu, til dæmis hvort þeir 
muni leysa upp félagið eða standa 
við bakið á því.

Lögmaðurinn krefst þess jafn-
framt að Fjármálaeftirlitið geri Val-
itor að leggja fram yfirmat þriggja 
dómkvaddra manna, Einars Guð-
bjartssonar, Gylfa Zoëga og Sigurðar 
Ingólfssonar. Valitor óskaði þess að 
yfirmatsmennirnir legðu mat á fjár-
tjón Datacell og Sunshine Press, sem 
þeir og gerðu, en kortafyrirtækið 
hefur hins vegar ekki viljað leggja 
matsgerð þeirra fram í dómi, að 
sögn Sveins Andra.

Hann segir að ef yfirmatið verði 
lagt fram geti Fjármálaeftirlitið með 
góðu móti lagt mat á það hversu há 
bótakrafan á Valitor verði og þar 
með hvort hún muni leiða til þess 
að kortafyrirtækið verði ógreiðslu-
fært. kristinningi@frettabladid.is

Gætu virkjað ákvæði um gjaldfellingu
Ákvæði um gjaldfellingu í lánasamningum Valitors gætu virkjast ef eignir fyrirtækisins verða kyrrsettar. Forstjórinn segir Valitor ekki 
vera með nein langtímalán í efnahagsreikningi sínum. Lögmaður krefst þess að FME stöðvi áform um að aðgreina Valitor frá Arion.

Datacell og Sunshine Press vilja að sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 
kyrrsetji eignir Valitors að verðmæti 14,7 milljarða króna. Fréttablaðið/SteFán

Sveinn andri 
Sveinsson

Hagnaður Fjarskipta, móðurfélags 
Vodafone, nam 356 milljónum 
króna á fjórða fjórðungi síðasta árs 
og jókst um 110 prósent á milli ára, 
samkvæmt uppgjöri félagsins sem 
birt var í gær. Sé leiðrétt fyrir ein-
skiptiskostnaði sem féll til vegna 
kaupa félagsins á tilteknum eignum 
og rekstri 365 miðla nam hagnaður 
Fjarskipta 482 milljónum króna á 
fjórðungnum.

Tekjur voru 4.304 milljónir króna 
á tímabilinu og jukust um 25 pró-
sent á milli ára en rekstrarkostnaður 
var 1.560 milljónir króna og hækk-
aði um 31 prósent frá fyrra ári.

EBITDA Fjarskipta  – hagnaður 

fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta – nam 803 milljónum á fjórða 
ársfjórðungi og jókst um 16 prósent 
á milli ára. EBITDA var 3.137 millj-
ónir króna á árinu í heild og jókst 
um 3 prósent frá 2016.

Stefán Sigurðsson, forstjóri Fjar-
skipta, segir að þó stutt sé liðið frá 
kaupum félagsins á flestum eignum 
og rekstri 365 megi glöggt sjá „sterk 
jákvæð áhrif sem munu halda áfram 
að skila sér af meiri krafti næstu 
fjórðunga og ár“. Þrátt fyrir mikið 
álag og vinnu innan fyrirtækisins 
hafi allt gengið að óskum og eftir 
þeim áætlunum sem lagðar voru til 
grundvallar kaupunum. – kij

Aukinn hagnaður hjá Fjarskiptum

Hagnaður tryggingafélagsins VÍS 
nam 496 milljónum króna á fjórða 
fjórðungi síðasta árs og dróst 
saman um ríflega 370 milljónir á 
milli ára. Munaði mest um 53 pró-
senta samdrátt í tekjum félagsins 
af fjárfestingastarfsemi en þær 
námu 456 milljónum króna á 
tímabilinu borið saman við 959 
milljónir króna á sama tímabili 
árið 2016.

Samsett hlutfall félagsins, sem er 
hlutfall rekstrar- og tjónakostnaðar 
af eigin iðgjöldum, var 96,1 prósent 
á fjórðungnum borið saman við 
100,4 prósent á sama tímabili árið 

2016. Fyrir árið í heild var hlutfallið 
95,3 prósent.

Helgi Bjarnason, forstjóri VÍS, 
bendir á að hlutfallið í fyrra hafi í 
fyrsta sinn í fjögur ár verið undir 
100 prósentum. Vátryggingarekst-
urinn sé aftur kominn á réttan kjöl.

„Helsta ástæðan fyrir þessu er að 
tjónakostnaður er að vaxa minna 
en iðgjöldin. Sem dæmi um það 
hækkuðu iðgjöld um 12,4 prósent 
á árinu, en stærsta ástæða þess er 
fjölgun viðskiptavina og skírteina 
en á sama tíma hækkaði tjónakostn-
aður aðeins um 3,6 prósent á milli 
ára,“ segir hann. – kij

Vátryggingarekstur VÍS 
batnaði á síðasta ári

Vátryggingarekstur VÍS batnaði í fyrra. Fréttablaðið/anton brink

markaðurinn
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NISSAN Micra Visia
Nýskr. 06/2013 ekinn 69 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ:    

1.250 þús. kr.

RENAULT Talisman Intens Sport Tourer 
Nýskr. 05/2017, ekinn 63 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

3.990 þús. kr.

TOYOTA Land Cruiser 200
Nýskr. 05/2013, ekinn 103 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

11.990 þús. kr.

Range Rover Sport HSE
Nýskr. 03/2017, ekinn 8 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

12.890 þús. kr.

NISSAN Leaf Basic 24 kw 
Nýskr.10/2015, ekinn 12 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur. 

VERÐ:   

2.190 þús. kr.

RENAULT Scenic Zen
Nýskr. 02/2017, ekinn 20 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.090 þús. kr.

LAND ROVER Discovery 4 SE 
Nýskr. 08/2013, ekinn 105 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

6.990 þús. kr.

LAND ROVER Discovery 5 S 
Nýskr. 05/2017, ekinn 25 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ:

8.990 þús . kr.

HYUNDAI I30 classic
Nýskr. 05/2010, ekinn 115 þ.km,
bensín, beinskiptur. 

VERÐ:

890 þús. kr.

NISSAN X-Trail Acenta 4WD 
Nýskr. 06/2016, ekinn 47 þ.km,
dísil, beinskiptur. 

VERÐ:

3.990 þús. kr.

KIA Sorento EX
Nýskr. 08/2016, ekinn 23 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.690 þús. kr.

BMW X4 XDrive20D
Nýskr. 01/2016, ekinn 52 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

6.390 þús. kr.

RENAULT Clio Dynamic
Nýskr. 08/2014, ekinn 49 þ.km,
bensín, beinskiptur. 

VERÐ:

1.590 þús. kr.

BMW X3 XDrive20d
Nýskr. 06/2014, ekinn 56 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.690 þús. kr.

Range Rover Evoque SE
Nýskr. 06/2014, ekinn 51 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

5.990 þús. kr.

BMW X6 XDrive30D
Nýskr. 07/2015, ekinn 35 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

10.290 þús. kr.

RENAULT Zoe Intens
Nýskr. 06/2017, ekinn 500 km,
rafmagn, sjálfskiptur. 

VERÐ:

3.450 þús. kr.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 
Nýskr. 12/2015, ekinn 96 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

6.890 þús. kr.

LAND ROVER Discovery Sport HSE
Nýskr. 05/2016, ekinn 20 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

7.690 þús. kr.

BMW X1 XDrive18D
Nýskr. 04/2016, ekinn 57 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ:

4.590 þús. kr.
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Rnr. 284800

Rnr. 144952
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Rnr. 144433

Rnr. 410014

Rnr. 284794

Rnr. 153197

Rnr. 144759

Rnr. 410037 Rnr. 321345

Rnr. 370716

Rnr. 144651Rnr. 390867

Rnr. 144565

BÍLALAND BÝÐUR 
BÍLA Á FRÁBÆRUM
KJÖRUM! KOMDU 
STRAX Í DAG OG
TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN 
BÍL FRÁ BÍLALANDI 
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Þó sér 
hver maður 
að fyrirtæki 
af slíkri 
stærðargráðu 
getur með 
þolinmæði og 
útsjónarsemi 
gert út af við 
keppinauta 
sína.

lyftarar og hillukerfi

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

V

Honum virtist mikið niðri fyrir, formanni 
efnahags- og viðskiptanefndar, er hann sté í 
pontu Alþingis fyrir skömmu og upplýsti að 

breiðfylking Sjálfstæðisflokks hefði farið og heim-
sótt Öryrkjabandalagið. Þingmaðurinn hljómaði 
reyndar eins og hann væri talsvert skekinn eftir 
heimsóknina. Hann trúði þingheimi fyrir því að 
þeir flokksfélagarnir teldu að kjör öryrkja væru 
ekki eins og best væri á kosið og það væri ástæða 
til að fara oní saumana á ýmsum þáttum og færa 
til betri vegar. Þetta var ekki misheyrn, ræðan var 
hjartnæm og virtist einlæg. En hafið varann á, hér 
er talað tungum tveim sem fyrr. Það stóð ekki á 
viðbrögðum, formaður Flokks fólksins koma á 
hæla honum í ræðustól og mærði þessa hugljómun 
og þetta góða hjartalag, þessa fallegu hugsun. 
Taldi stórkostlegt að landið ætti áhrifamenn sem 
ætluðu virkilega að beita sér. Glöggir sáu tár blika 
á hvarmi.

Auðvitað er öllum ljós hörmuleg staða öryrkja, 
þeim sem kæra sig um. Þeir eru múlbundnir í 
fátæktarfjötra og sjá enga skynsamlega möguleika 
til að bæta hag sinn, t.d. með lítils háttar atvinnu-
þátttöku ef hún er á annað borð valkostur. Kerfið er 
þeim fjandsamlegt, hindranir og skerðingar í bak 
og fyrir og síst hugsað til þess að setja inn hvata til 
aukins sjálfstæðis eða eflingar á eigin forsendum.

Við jafnaðarmenn köllum nú þegar eftir breyt-
ingum á umhverfi öryrkja og að það verði gert 
að algjöru forgangsverkefni. Það lögðum við til í 
aðdraganda kosninga og gerum enn. Nú er lag og 
gott efnahagslegt svigrúm. Tafarlausar umbætur 
eru nauðsynlegar og skynsamlegar og einnig hag-
kvæmar fyrir öryrkjana sjálfa, almenning og ríkis-
sjóð. Innihaldslaust orðasnakk Sjálfstæðismanna 
heldur hins vegar bara áfram. Þeir hafa ítrekað 
brugðist öryrkjum undanfarin kjörtímabil þrátt 
fyrir að hafa verið í lykilaðstöðu – nú er krafist 
efnda. Það reynir á ráðandi öfl í ríkisstjórninni. Ef 
Sjálfstæðismenn hafa undirtökin, munu öryrkjar 
enn og áfram sitja á hakanum.

Tár fyrir öryrkja

Guðjón S.  
Brjánsson
alþingismaður

Það reynir á 
ráðandi öfl í 
ríkisstjórn-
inni. Ef 
Sjálfstæðis-
menn hafa 
undirtökin, 
munu ör-
yrkjar enn og 
áfram sitja á 
hakanum.

Kaupmaðurinn
Þorsteinn Sæmundsson, þing-
maður Miðflokksins, stórbætti 
Íslandsmet í vitleysu án atrennu 
í umræðum um frelsi á leigubif-
reiðamarkaði. Þorsteini þótti 
nefnilega undarlegt að erlendis 
og í skutlarahópum væri hægt að 
semja fyrir fram um verð. „Er það 
þannig þegar háttvirtur þing-
maður fer til hárskera, semur 
hann um prísinn fyrir fram?“ 
spurði Þorsteinn og bætti við að 
hann væri alveg til í að semja um 
verð á steikum í Krónunni fyrir 
fram. Það virðist liggja ljóst fyrir 
að svindlað hafi verið á Þorsteini 
árum saman því aðrir lands-
menn hafa búið við þann lúxus 
að verð á slíku liggur fyrir áður 
en verslað er. joli@frettabladid.is

Krefur Bjarni Svanhildi 
skýringa?
Launaskrið toppanna hjá 
ríkisfyrirtækjum heldur áfram 
að stuða. Fyrr í vikunni gengu 
hækkanir hjá Landsvirkjum 
meira að segja fram af Bjarna 
Benediktssyni fjármálaráðherra 
sem ætlar að krefjast skýringa. 
Nú bregður svo við að sam-
kvæmt ársskýrslu Íslandspósts 
hefur stjórnin heimilað þriggja 
milljóna launahækkun forstjór-
ans, Ingimundar Sigurpálssonar. 
Vilji Bjarni fá skýringar á þessu 
þarf hann ekki að sækja þær yfir 
lækinn þar sem aðstoðarmaður 
hans, Svanhildur Hólm Vals-
dóttir, er varaformaður stjórnar 
Íslandspósts. 
thorarinn@frettabladid.is

Hugsanlegt er að mikilla breytinga sé að 
vænta á íslenskum smásölumarkaði 
á næstunni. Hagar, sem reka meðal 
annars Hagkaup, Bónus og Útilíf, 
og Olís hafa hug á að sameinast, svo 
og N1 og Festi, sem rekur verslanir 

Krónunnar ásamt öðru.
Það er gamalkunnugt stef að íslenskir kaupmenn 

séu upp til hópa einokunarkaupmenn. Ef betur er að 
gáð gengur það varla upp. Íslenskir kaupmenn starfa 
á örmarkaði sem í ofanálag er eyja. Þeir njóta því eðli 
málsins samkvæmt takmarkaðrar stærðarhagkvæmni 
og þurfa að glíma við háan flutningskostnað. Þess utan 
starfa þeir í umhverfi er valið hefur sér séríslenskan 
gjaldmiðil, með vaxtakostnaði sem óvíða eða hvergi 
er hærri. Það skýrir meðal annars að vöruverð er eins 
hátt á Íslandi og raunin er.

Þessar séríslensku aðstæður skipta æ meira máli í 
breyttu, alþjóðlegu verslunarumhverfi. Keppinautar 
Haga og Festi eru ekki lengur bara aðrir innlendir 
smásalar, heldur allur heimurinn. Auðvelt er að panta 
sér vörur utan frá og fá þær sendar heim til Íslands á 
örskotsstundu. Matvörumarkaðurinn, sem er aðall 
Festar og Haga, er sömuleiðis að breytast hratt. Heim-
sendingar spila æ stærri rullu, og gömlu stórverslan-
irnar eiga á brattann að sækja. Ein af spurningunum 
sem bæði félög þurfa að spyrja sig er hvað eigi að gera 
við alla fermetrana.

Samkeppniseftirlitið hlýtur að skoða þá samruna 
sem nú eru til skoðunar með þessum augum. Mikil-
vægt er að íslensk verslun starfi á jafnréttisgrundvelli 
gagnvart erlendum keppinautum. Costco hefur einnig 
valdið miklum usla á íslenskum markaði, og var senni-
lega ástæða þess að Kostur lagði upp laupana.

Costco, sem árlega veltir um 150 sinnum meira en 
Hagar, er þrátt fyrir það ekki skilgreint sem markaðs-
ráðandi á Íslandi. Þó sér hver maður að fyrirtæki af 
slíkri stærðargráðu getur með þolinmæði og útsjónar-
semi gert út af við keppinauta sína.

Af þessum sökum er auðvelt að færa rök fyrir því að 
Samkeppniseftirlitið eigi að heimila innlendum fyrir-
tækjum sem eru í harðri samkeppni við þá erlendu að 
sameinast. Þetta á ekki bara við um matvörumarkað-
inn. Kaup Fjarskipta á tilteknum eignum 365 voru af 
sama meiði. Sameinað félag Fjarskipta og 365 er mun 
betur í stakk búið til að mæta samkeppni að utan, eins 
og frá Netflix og fleirum.

Samkeppniseftirlit sem einungis horfir inn á við 
væri úr takti við tímann. Því lofar góðu að Samkeppn-
iseftirlitið telji að krosseignarhald lífeyrissjóðanna 
sé það helsta sem veldur áhyggjum í tengslum við 
samrunana tvo á matvörumarkaði. Auðvitað getur það 
ekki gengið að sömu sjóðir sitji báðum megin borðsins 
sem eigendur að hinum sameinuðu smásölurisum.

Samkeppniseftirlitið virðist því ætla að slá tvær 
flugur í einu höggi, heimila hagræðingu á innlendum 
markaði, en um leið sjá til þess að áhrif á rekstur 
félaganna tveggja dreifist. Hvort tveggja er jákvætt.

Hvað sem öllu öðru líður þá njóta neytendur góðs 
af sterkum íslenskum verslunarfyrirtækjum í dreifðu 
eignarhaldi.

Breyttur heimur
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Þorvaldur  
Gylfason

Í dag Undangengin 50 ár, frá 1967 til 
2017, voru að jafnaði framin 
fjöldamorð í Bandaríkjunum á 

fjögurra mánaða fresti. Fórnarlömbin, 
þau sem týndu lífi, voru átta að meðal-
tali í hverri árás, næstum 1.100 alls. 
Fjöldamorðum þar sem fórnarlömbin 
eru fjögur eða fleiri hefur fjölgað síðustu 
ár og hafa þau að undanförnu átt sér 
stað á tveggja mánaða fresti að jafnaði. 
Þrjú mannskæðustu fjöldamorð síðustu 
50 ára hafa átt sér stað síðustu fimm 
mánuði. Þar féllu samtals 101 og er þá 
fjöldi særðra ekki talinn með.

Og þá eru ótalin hin hversdagslegri 
morðin sem í Bandaríkjunum eru fimm 
sinnum fleiri miðað við mannfjölda en í 
Evrópu. Morðin eru fimm á ári á hverja 
100.000 íbúa vestra á móti einu morði 
á ári á hverja 100.000 íbúa í Evrópu og á 
Íslandi skv. samantekt Alþjóðabankans. 
Samt hefur morðum í Bandaríkjunum 
fækkað um 10% frá aldamótum.

Hvaða þjóðir skyldu fremja flest 
morð? Það eru Salvadorar (109 morð á 
hverja 100.000 íbúa 2015) og Hondúrar 
(64). Þá kemur Venesúela (57). Kaninn 
með sín fimm morð á hverja 100.000 
íbúa stendur langt að baki Grænlend-
ingum (12) og Rússum (11).

Engin rök hagga þeim
Allir vita að tíð morð í Bandaríkjunum 
stafa fyrst og fremst af rangsleitinni 
byssulöggjöf sem á engan sinn líka 

í Evrópu eða Kanada. Bandarískur 
almenningur kallar eftir breytingum á 
byssulöggjöfinni en samt stendur hún 
óbreytt mann fram af manni. Ekki nóg 
með það. Trump forseti lét það verða 
eitt sitt fyrsta verk í embætti að nema 
úr gildi takmarkanir sem Obama forseti 
hafði lagt við byssukaupum geðsjúkra. 
Hvers vegna?

Svarið blasir við. Bandaríska Byssu-
vinafélagið (e. National Rifle Associ-
ation) eys fé í þingmenn, einkum 
repúblikana, bæði ljóst og leynt. Engin 
rök, engar tölur fá haggað stuðningi 
veðsettra þingmanna við óbreytta 
löggjöf um skotvopnaeign og eftirlit. 
Þeir bregðast við fjöldamorðunum 
með bænahaldi og með því að leggja til 
aukinn vopnaburð í skólum og víðar.

Skoðum tölurnar. Tíu öldungadeild-
arþingmenn repúblikana hafa mörg 
undangengin ár hver fyrir sig þegið frá 
þrem upp í sjö milljónir dala frá Byssu-
vinafélaginu beint eða óbeint. Það gerir 
um 300 til 700 milljónir króna á hvern 
þessara þingmanna. Aðrir þiggja minna. 
Sami vandi herjar á fulltrúadeildina 
og fylkisþingin 50. Flestir þingmenn 
reyna að breiða yfir þessi fjárhagstengsl, 
en Trump forseti flaggar þeim. Hann 
sagði á opnum fundi félagsins fyrir 
kosningarnar 2016: „Þið stóðuð með 
mér og ég mun standa með ykkur.“ Við 
bætast framlög einstakra byssuvina til 
þingmanna og vina þeirra og velunnara. 

Þingmenn sniðganga lög með því að 
vísa févana kjósendum sem til þeirra 
leita til örlátra nafnlausra byssuvina.

Hingað heim: Sama saga
Áþekkur vandi er uppi hér heima. Engin 
rök, engin tölfræði, engar áhyggjur af 
lýðræði eða velsæmi fá haggað sérhags-
munaþjónkun meiri hluta Alþingis í 
fiskveiðistjórnarmálinu jafnvel þótt 
83% kjósenda hafi lýst því yfir í þjóð-
aratkvæðagreiðslunni 2012 að binda 
þurfi í nýrri stjórnarskrá ákvæði um að 
auðlindin í hafinu er sameign þjóðar-
innar með sama hætti og olían í lögsögu 
Noregs er óskoruð þjóðareign. Þing-
menn fást ekki til að hlýða þessu kalli 

kjósenda og virðast fúsir til að kosta 
til nánast hverju sem er til að styggja 
ekki útvegsmenn enda styrkja þeir 
stjórnmálaflokkana ríkulega, einkum 
Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn. Þetta 
er nærtækasta skýringin á framferði 
Alþingis í stjórnarskrármálinu.

Alþingi nýtur trausts 22% kjósenda 
skv. könnun Gallups, næsti bær við 
Fjármálaeftirlitið (19%). Ísland dregst 
hratt niður eftir alþjóðlegum listum 
um lýðræði og velsæmi. Freedom 
House hefur undangengin ár lækkað 
lýðræðiseinkunn Íslands úr 100 í 95. 
Transparency International hefur með 
líku lagi lækkað spillingareinkunn 
Íslands úr 97 fyrir 2005 í 77 fyrir 2017 
borið saman við 84 til 88 í Danmörku, 
Finnlandi, Noregi og Svíþjóð og 75 í 
Bandaríkjunum. Aðrar vísbendingar 
hníga í sömu átt.

Nú er komið nóg
Allt er þetta á sömu bókina lært. Forusta 
þingsins reynir jafnvel að breiða yfir 
meint misferli í þinginu sjálfu. Alþingis-
menn halda áfram að berja höfðinu 
við steininn eins og þeir skeyti hvorki 
um skömm né heiður – nú undir virkri 
forustu Vinstri hreyfingarinnar – Græns 
framboðs.

Vanmegnugir stjórnarandstæðingar 
innan þings og utan malda í móinn, en 
allt kemur fyrir ekki.

Við það verður ekki lengur unað.

Veðsettir þingmenn

Allt er þetta á sömu bókina lært. 
Forusta þingsins reynir jafnvel 
að breiða yfir meint misferli í 
þinginu sjálfu. Alþingismenn 
halda áfram að berja höfðinu 
við steininn eins og þeir skeyti 
hvorki um skömm né heiður – 
nú undir virkri forustu Vinstri 
hreyfingarinnar – Græns fram-
boðs.

Aðalfundur í Vátryggingafélagi Íslands hf.
verður haldinn 22. mars 2018.
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf. boðar til aðalfundar í félaginu sem verður haldinn í höfuðstöðvum félagsins að Ármúla 3, 108 Reykjavík, 
fimmtudaginn 22. mars 2018. Fundurinn hefst stundvíslega kl. 16:00. 

Drög að dagskrá frá stjórn eru svohljóðandi:

Endanleg dagskrá frá stjórn verður birt fimmtudaginn 8. mars 2018.

Hluthafar eiga rétt á að fá mál sett á dagskrá aðalfundar og leggja fram ályktunartillögur 
ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en kl. 16:00 mánudaginn 12. 
mars 2018. Hægt er að senda tillögur fyrir fundinn á netfangið stjorn@vis.is. Hafi hluthafi 
krafist þess að fá mál tekið til meðferðar á fundinum eða lagt fram ályktunartillögur á 
tímabilinu 9. mars - 12. mars 2018, verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu 
félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn. Hluthafar geta lagt fram spurning-
ar fyrir aðalfund á stjorn@vis.is eða á aðalfundinum sjálfum.

Einungis ef krafa kemur frá einhverjum fundarmanna verða atkvæðagreiðslur á aðalfundi 
skriflegar. Þó skal stjórnarkjör jafnan vera skriflegt ef tillögur koma fram um fleiri 
stjórnarmenn en kjósa skal. Stjórnarkjör fer fram skv. hlutfallskosningu eftir samþykktum 
félagsins nema réttmæt krafa um margfeldiskosningu komi fram frá hluthöfum sem hafa 
yfir að ráða meira en 10% hlutafjár, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. 

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta 
óskað eftir því að fá atkvæðaseðla senda til sín og skal skrifleg beiðni þar um hafa borist til 
höfuðstöðva félagsins a.m.k. fimm dögum fyrir auglýstan aðalfund. Einnig geta hluthafar 
vitjað atkvæðaseðla sinna í höfuðstöðvum félagsins frá sama tíma eða greitt þar atkvæði.
Aðilar sem eru eignaskráðir hluthafar í hlutaskrá skv. hlutaskrárkerfi félagsins þegar 
aðalfundur fer fram geta beitt réttindum sínum á aðalfundi. Hluthafar geta látið umboðs-
mann sækja fundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett 
umboð. Tekið skal fram að umboð getur aldrei gilt lengur en í eitt ár frá dagsetningu þess.

Hluthafar munu geta fylgst með fundinum með rafrænum hætti en hluthafar þurfa að sækja 
um aðgang hjá félaginu eigi síðar en kl. 12:00 á hádegi fimmtudaginn 22. mars 2018 til þess að 
nýta sér þessa lausn með því að senda póst á fjarfestatengsl@vis.is. Hluthafar geta valið milli 

þess að fylgjast með fundinum á íslensku eða með enskum túlki. Tekið skal fram að slíkt 
rafrænt áhorf jafngildir ekki mætingu á fundinn og veitir því ekki rétt til þátttöku í fundinum að 
öðru leyti, þ.m.t. atkvæðagreiðslum. Þeir hluthafar sem hyggjast neyta atkvæðaréttar síns á 
fundinum eru því hvattir til að mæta á fundinn eða láta umboðsmann sinn sækja fundinn fyrir 
sína hönd.      
  
Aðalfundur er lögmætur án tillits til fundarsóknar ef hann er löglega boðaður.

Fresti til að tilkynna um framboð til stjórnar á stjorn@vis.is lýkur fimm dögum fyrir 
aðalfund, nánar tiltekið laugardaginn 17. mars kl. 16:00. Framboðseyðublað má finna á 
vefsíðu félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða lagðar fram hluthöfum 
til sýnis í höfuðstöðvum eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund auk þess sem þær 
verða aðgengilegar á vefsíðu félagsins www.vis.is/fjarfestar.  

Fundargögn verða afhent á fundarstað og eru þau á íslensku og ensku en hluthafafundurinn 
fer fram á íslensku.

Nánari upplýsingar um réttindi hluthafa og annað sem varðar aðalfundinn, svo sem 
ályktunartillögur stjórnar, starfskjarastefnu, starfsreglur um kaupaukakerfi, eyðublöð og 
slíkt, er að finna á vefsíðu félagsins: www.vis.is/fjarfestar.

Upplýsingar um tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins og greinargerð 
með þeim má finna í heild sinni á vefsíðu félagsins (www.vis.is/fjarfestar). Í stuttu máli 
lúta tillögurnar að eftirfarandi atriðum.

• Breytingu á nafnverði hlutafjár í 3. gr. verði tillaga um lækkun hlutafjár samþykkt af 
aðalfundi og Fjármálaeftirlitinu.

• Breytingu á 18. gr. sem lýtur að því að ekki verði lengur skylt að bera fundargerð hlut-
hafafundar undir atkvæði fundarins. 

Reykjavík, 28. febrúar 2018 .
Stjórn Vátryggingafélags Íslands hf.

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins árið 2017.

2. Stjórnin leggur fram til afgreiðslu endurskoðaðan ársreikning félagsins fyrir hið  
 liðna ár.

3. Ákvörðun um tillögu stjórnar um hvernig fara skuli með hagnað félagsins á   
 reikningsárinu og greiðslu arðs.

4. Tillaga um lækkun hlutafjár vegna kaupa á eigin hlutum skv. endurkaupaáætlun.

5. Tillaga um heimild félagsins til að kaupa eigin hluti.

6. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.

7. Kosið í stjórn félagsins.

8. Tillaga um starfskjarastefnu sem inniheldur m.a. ramma um kaupaukakerfi

9. Ákvörðun um þóknun til stjórnar og undirnefnda hennar.

10. Kosning endurskoðunarfélags til næstu fimm ára í samræmi við lög um 
 vátryggingastarfsemi.

11. Önnur mál löglega fram borin.
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Haustið 2017 hurfu 750 nemar 
frá námi í framhaldsskólum, 
þar af 141 vegna andlegra 

veikinda. Stjórnvöld ætla að bregðast 
við með aukinni sálfræðiþjónustu. 
Það er jákvætt, en vandinn er marg-
þættur og því þarf fleira til að minnka 
brottfallið. Hvers vegna hættu hinir 
609?

Í sumum framhaldsskólum hrjáir 
treglæsi um 50% stráka og 20% 
stelpna. Sálfræðingar í framhalds-
skólum munu ekki bæta úr því. 
Grunnskólinn og foreldrar þurfa 
að gera betur, aðallega þó foreldrar. 
Mörg börn þurfa meiri lestrarþjálfun 
en grunnskólinn getur veitt og for-
eldrar verða að axla sína ábyrgð.

Margir útskrifast úr grunnskóla og 
fá inngöngu í framhaldsskóla með 
litla kunnáttu í stærðfræði. Vankunn-
áttan er átakanleg og illskiljanlegt hve 
litlu 10 ára grunnskólanám skilar 
í sumum tilfellum. PISA-kannanir 
hafa staðfest þetta, en sumum þykir 
mikilvægara að „ydda mennskuna“ en 
að kenna börnum að reikna. Er ekki 
hægt að gera hvort tveggja? Í mörg ár 
hafa menn reynt að tala sig frá vanda-
málunum í stað þess að reyna að bæta 
árangur.

Í síðustu viku mættu 5 nemendur 
af 18 og 4 af 22 í tíma hjá kollegum 

mínum í framhaldsskóla. Óveður 
hamlaði ekki. Að meðaltali mæta 
nemendur aðeins í 7 tíma af hverjum 
10 á bóknámsbrautum í umræddum 
skóla. Þeir eru að meðaltali fjarver-
andi í 5 vikur á 16 vikna önn. Ætlum 
við að reka þjóðfélag með svona 
mætingu og vinnuframlagi? Skatt-
greiðendur greiða um milljón króna á 
vetri með hverjum nema í framhalds-
skóla. Er fólk sátt við að greiða þenn-
an kostnað fyrir nemendur sem mæta 
illa og sinna náminu illa? Þetta er því 
miður skollaleikur, sem endurspeglar 
vítavert agaleysi og þar bera foreldrar 
mikla ábyrgð. Alltof margir líta svo á 
að skólinn eigi að sinna nánast öllu 
sem viðkemur uppeldi ungmenna, 
allt frá tannburstun til þess að fara vel 
með peninga. Hvað ætla foreldrarnir 
sjálfir að kenna börnunum sínum?

Í V-Evrópu fara um og yfir 40% 
nema í verknám í framhaldsskóla. 
Ísland sker sig úr með um 10-15%. 
Á bóknámsbrautum framhalds-
skólanna eru margir skráðir sem eru 
illa læsir og með lélega undirstöðu 
í stærðfræði. Sumir fá litla aðstoð 
foreldra við námið og marga vantar 
grunn, áhuga, aga, metnað og fram-
tíðarsýn. Þegar nemendur að auki 
mæta illa er ekki von á góðu og brott-
fall er býsna eðlilegt þegar þetta er 
haft í huga. Með styttingu framhalds-
skólans var framhaldsskólakennur-
um gert enn erfiðara að koma þessu 
unga fólki til manns.

Framhaldsskólanum er réttur sá 
kaleikur að taka við öllum nemum 
úr grunnskóla án tillits til þess hvort 
kunnátta og færni er fyrir hendi til að 
takast á við nám í framhaldsskóla. Er 
kannski ráð gegn brottfalli úr fram-

haldsskólum að útskrifa alla án tillits 
til þess hvort þeir kunna eitthvað og 
opna þeim leið í háskóla?

Áður töldu flestir að stúdentspróf 
ætti að fela í sér vitnisburð um að 
handhafi þess væri fær um að stunda 
háskólanám. Sums staðar hafa menn 
misst sjónar á þessu. Nýlegar náms-
brautir fela í sér valfrelsi sem gerir 
nemendum kleift að sneiða hjá krefj-
andi en mikilvægum námsáföngum. 
Sum stúdentspróf eru ófullnægjandi 
vegarnesti fyrir háskólanám. Mörg 
dæmi eru um að nemendur sem 
hafa reynt fyrir sér í háskóla snúi 
aftur í framhaldsskólann til að ljúka 
áföngum sem þeir hefðu átt að taka 
þar. Einnig eru vísbendingar um ein-
kunnabólgu í íslenskum skólum eins 
og víðar á Vesturlöndum. Það felur í 
sér minni námskröfur kennara vegna 
ytri þrýstings. Vegna þessa slaka er 
brottfall úr framhaldsskólum líklega 
minna en það annars væri. Það er 
verk að vinna í menntun ungmenna 
á Íslandi.

Brotthvarf úr framhaldsskólum

Þegar ég skrifaði bókina um sögu 
Klepps í 100 ár, fyrir áratug, lá ég 
í sjúkraskrám, las bréf sjúklinga, 

lækna og aðstandenda og setti mig 
inn í veruleika fólksins sem lifði og 
dó á spítalanum. Þetta var umfangs-
mikil vinna og oft var ég sorgmæddur 
yfir grimmilegum örlögum fólksins. 
Fordómar voru miklir og aðstöðu-
leysi yfirgengilegt. Sjúklingarnir voru 
dæmdir til einhæfrar tilveru innan 
veggja spítalans.

Smám saman breyttist þessi mynd 
og sjúklingunum tókst að komast 
aftur út í samfélagið, oft með hjálp 
nýrra lyfja. Meðferðin breyttist og 
sjúklingurinn varð í æ ríkari mæli 
þátttakandi í henni. Spítalinn tók 
stakkaskiptum en auk þess komu til 
sögunnar öflug sjúklingasamtök sem 
áttu ríkan þátt í að byggja upp sjálfs-
mynd þessa hóps. Ein þessara sam-
taka eru Hugarafl. Þau voru stofnuð 
undir kjörorðinu að neytandi þjón-
ustunnar væri best fær um að hjálpa 
öðrum neytendum.

Margir sjúklinga minna fengu nýtt 
líf fyrir tilstilli Hugarafls. Þeir fengu 
aukið sjálfstraust og þekkingu um 
sitt ástand og sinn sjúkdóm. Þeir 
lærðu að veikleikar eru oft styrk-
leikar og öfugt. Smám saman lærði 
læknirinn að þekkja úr þá sem höfðu 
tileinkað sér hugmyndafræði Hugar-

afls. Þeir spurðu meira en aðrir og 
tóku ekki öllu sem algildum sann-
leika. Menn sveifluðu um sig nýjum 
hugtökum eins og batahugmynda-
fræði og valdeflingu sem læknum 
voru ókunn. Hugarafl hefur breyst frá 
þessum upphafsárum sínum en enn 
er grunnhugmyndafræðin sú sama. 
Ég hef alltaf hrifist af eldmóði Hugar-
afls þótt ég hafi ekki alltaf verið sam-
mála hugmyndafræði samtakanna.

Nú berast þær fréttir að leggja eigi 
niður geðteymi, Geðheilsu-eftirfylgd, 
sem starfað hefur við hlið Hugarafls 
og flytja þá starfsemi sem þar er 
rekin út á heilsugæslustöðvarnar. 
Saman hafa þessir tveir hópar sinnt 
öflugri samfélagsgeðþjónustu og rutt 
brautina fyrir nýrri nálgun. Ég held 
að með því að leysa þessa þjónustu 
upp glatist mikið af eldmóðnum og 
þeirri reynslu sem búið er að afla 
með blóði, svita og tárum liðinna 
ára. Brautryðjendastarf teymisins 
og Hugarafls hefur skilað góðum 
árangri. Miklu skiptir að kasta því 
ekki á glæ. Starf frjálsra félagasam-
taka verður sjaldnast flutt inn á 
opinberar stofnanir án þess að glata 
ferskleika sínum og sveigjanleika. 
Hugmyndafræði Hugarafls um neyt-
andann sem réttir öðrum neytanda 
hjálparhönd á jafn mikið erindi í dag 
og fyrir 10 árum.

Hugarafl

Brautryðjendastarf teymisins 
og Hugarafls hefur skilað 
góðum árangri. Miklu skipt-
ir að kasta því ekki á glæ. 

Björn  
Guðmundsson
framhaldsskóla-
kennari

Margir útskrifast úr grunn-
skóla og fá inngöngu í 
framhaldsskóla með litla 
kunnáttu í stærðfræði. Van-
kunnáttan er átakanleg og 
illskiljanlegt hve litlu 10 
ára grunnskólanám skilar í 
sumum tilfellum. 

Óttar  
Guðmundsson
geðlæknir

HAFÐU ÁHRIF Á
REYKJAVÍK FRAMTÍÐARINNAR

Hefur þú góða hugmynd um hvernig Reykjavík getur 
orðið snjallari, skemmtilegri, vistvænni eða betri? Það 
geta allir sent inn hugmynd á hverfidmitt.is.

SENDU INN ÞÍNA TILLÖGU 
FYRIR 20. MARS hverfidmitt.is

SÖFNUN
STENDUR TIL 20. MARS
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Berglind Guðmundsdó�ir
yfirsálfræðingur LSH

Áfallastreita – er hjálp að fá?

Katrín Jakobsdó�ir 
forsætisráðherra

Opnun kynningarfundar

Arna Hauksdó�ir
prófessor
Rannsóknin Áfallasaga 
kvenna

Unnur Valdimarsdó�ir
prófessor

Ögurstund heilsufars

Erindi flytja

Stella Samúelsdó�ir
framkvæmdastýra UN 
Women á Íslandi

Hvernig UN Women 
upprætir kynbundið o�eldi

Kári Stefánsson
læknir og erfðafræðingur

Lokaorð 

Opinn kynningarfundur í fyrirlestrasal Íslenskrar 
erfðagreiningar, Sturlugötu 8, í dag 1. mars kl. 17.00–18.30.
Ka�veitingar frá kl. 16.45 – allir velkomnir. 

Í samvinnu við Íslenska erfðagreiningu ræðst Háskóli Íslands í eina 
stærstu vísindarannsókn sinnar tegundar á heimsvísu þar sem skoðuð 
eru áhrif áfalla á heilsufar kvenna. Allar konur 18 ára og eldri eru 
boðnar til þá�töku. Markmið rannsóknarinnar er að skila aukinni 
þekkingu á algengi ýmiss konar áfalla og o�eldis meðal kvenna 
á Íslandi og heilsufarsáhrifum þeirra, en þannig gætu niðurstöður 
hennar nýst til forvarna gegn o�eldi og heilsufarsáhrifum þess.
 
Með þekkingu breytum við heiminum

Nánari upplýsingar á afallasaga.is
 

ÁFALLASAGA KVENNA  
VÍSINDARANNSÓKN 
HÁSKÓLA ÍSLANDS



Opið bréf til Kára Stefánssonar.
Ágæti kollega,
Ég les stundum pistla þína í 

Fréttablaðinu. Stundum finnst mér að 
þú hafir nokkuð til þíns máls. Stundum 
ekki. Í opnu bréfi þínu til Alþingis 
Íslendinga hér í Fréttablaðinu 22. 
febrúar ferð þú mikinn, eins og þinn 
er háttur. Að þessu sinni sem sjálfskip-
aður sendiherra Gyðinga á Íslandi. 
Ekki ómálga barna sem enn í dag sem 
fyrrum mega þola limlestingar á degi 
hverjum, heldur fullorðinna Gyðinga 
sem líta svo á að þeir hafi fullan og 
óskoraðan rétt til þess að ráðskast með 
líf og limi barna sinna.

Í upphafi bréfs þíns lætur þú þess 
getið að þú hafir verið prófessor við 
virtan bandarískan háskóla. Mér er 
ekki ljóst hvað þessar upplýsingar 

hafa með málflutning þinn að gera. Ég 
var um nokkurra ára skeið lektor við 
læknadeild Háskóla Íslands en hef aldr-
ei verið að bera það á torg með oflæti 
og trumbuslætti. Að vísu er þetta lítill 
háskóli í litlu landi og því trúlega ekki 
eins merkileg vegtylla og sú sem þér 
hlotnaðist. En leyfist kettinum að líta 
á kónginn? Mér var líka í æsku innrætt 
að sýna hógværð og vera lítillátur en 
ekki dramblátur. Dramb, eða ef menn 
vilja frekar kalla það stórbokkaskap og 
stærilæti, er falli næst, segir máltækið. 
Sjálfhverfa eða sjálfsupphafning er 
nefnilega ekki talin til dygða, heldur er 
hún birtingarmynd „narcissism“ sem 
heitir eftir hinni sjálfumglöðu grísku 
hetju Narcissusi en hann gat ekki feng-
ið nóg af því að stara á spegilmynd sjálfs 
sín í vatninu. Donald Trump og Davíð 
Oddsson eru dæmi um menn í þessum 
hópi. Þeir þreytast aldrei á að vegsama 
sjálfa sig og tilbiðja spegilmynd sína 
fullir lotningar. Ég hygg að það sé þér 
ekki til vegsauka að ganga í það lið. Þér 
sæmir miklu frekar að fylla flokk okkar 
hinna sem aðhyllumst höfuðdyggð-
irnar sjö: visku, hófstillingu, hugrekki, 
réttlæti, von, trú og kærleika.

Sem drengur las ég töluvert af skrif-

um hans pabba þíns, Stefáns Jónssonar 
fréttamanns, eins og hann var jafnan 
nefndur á mínu heimili. Sá maður var 
hógvær og vel gerður en ekki oflát-
ungur. Hann var virtur af leikum og 
lærðum og þurfti ekki að hreykja sér 
hátt. En samt komst hann þangað sem 
hann ætlaði sér á tréfætinum.

Í pistlinum fyrrgreinda fullyrðir 
þú að Gyðingar séu „leifturgáfaðir og 
iðnir“. Þetta heitir á góðri íslensku að 
draga fólk í dilka eftir þjóðerni. Þetta 
háttalag minnir óneitanlega á áróður 
stjórnmálaafls í Þýskalandi á fjórða 
áratugnum. Áróður sem hafði það sem 
markmið að útrýma umbjóðendum 
þínum, Gyðingum. Ég bara spyr: Eru 
Gyðingar öðrum kynstofnum æðri? 
Eru þeir „Guðs útvalda þjóð“? Þessi 
dilkadráttur er ekki í samræmi við 
Mannréttindasáttmála SÞ og ekki einu 
sinni við stjórnarskrá BNA.

En loksins kem ég mér að efninu: 
Íslendingar hafa aldrei umskorið 
sveinbörn. Ég læt mér í léttu rúmi 
liggja hvaða skoðun Gyðingar hafa á 
regluverki Íslendinga. Ef þeir vilja búa 
á Íslandi verða þeir hins vegar að semja 
sig að háttum okkar hvað þetta varðar. 
Það er nú bara þannig.

Sjálfskipaður sendiherra

12. nóvember 2015 lék Sin-
fóníuhljómsveitin tón-
smíð eftir Ravel, La valse. 

Í prógramminu sem fylgdi var sá 
skilningur hafður uppi að ómstríðir 
tónar verksins séu tákn fyrir „uppgjör 
Ravels við andstæðingana úr stríðinu“ 
þar sem „franskt tónskáld skrumskælir 
músíkina sem öðrum fremur var tákn 
höfuðborgar hins volduga austurrísk-
ungverska keisaradæmis“.

Því er ekki að neita að á sínum tíma 
var ég verulega ósáttur við þessa túlkun 

og því hef ég nú seint og um síðir – ekki 
síst í ljósi þess að Valsinn er aftur á dag-
skrá þann 8. mars nk. – gripið penna 
í hönd til þess að andmæla þessum 
skilningi.

Til þess að skilja inntakið í Valsinum 
er nauðsynlegt að hafa í huga að það 
var styrjöldin sem færði heiminn inn 
í 20. öldina. Ljóðrænn heimur 19. ald-
arinnar, la belle époque (hin fagra tíð) 
ásamt can-can-dönsunum og Vínar-
valsinum var liðin tíð. Valsinn hans 
Ravels túlkar fyrst og fremst þetta. 
Það sem hér er raunverulega á seyði er 
sú staðreynd að í þessu verki gengur 
meistarinn í fyrsta sinn list 20. aldar-
innar á hönd; þ.e. módernismanum. 
Verkið er þannig kveðja til horfins 
tíma í módernísku formi.

Ég endurtek og undirstrika: Tónarnir 
í Valsinum fjalla um liðinn tíma – eru 
eins konar erfiljóð – í módernísku 
formi þar sem tilfinningin víkur fyrir 

hugsuninni, hugleiðingunni (um lið-
inn tíma) – og því verða þessir tónar 
ómstríðir. Það er þetta sem einkennir 
allan góðan módernisma – að óm-
stríðir tónar færa okkur fremur í heim 
hugleiðingarinnar heldur en heim til-
finninga. Schönberg hafði þannig strax 
fyrir stríð samið Pierrot lunaire sem er 
í rauninni hugleiðing um ljóðasöng 
19. aldarinnar, en skírskotar ekki nema 
óbeint til tilfinningalífsins.

Staðreyndin er sú að það er eftirsjá 
– ákveðin nostalgía – í Valsinum. Ravel 
er að semja tónverk um Veröld sem var 
– sem aldrei kemur aftur – og því er líka 
hægt að túlka ómstríða tónana sem 
tákn fyrir sprengjuregn styrjaldarinnar 
sem sprengdi hina gömlu góðu daga í 
loft upp. Hitt er svo verulega athyglis-
vert – sem er til vitnis um fordómaleysi 
Ravels – að hann kýs að hafa kveðjuna 
í formi Vínarvalsins, en ekki can-can-
menningarinnar frönsku.

Valsinn eftir Ravel

Um síðustu áramót hækkaði 
lífeyrir almannatrygginga um 
4,7% eða sem svaraði hækkun 

á vísitölu neysluverðs.
Í lögunum um almannatryggingar 

segir að eftirlaun skuli breytast árlega 
og taka mið af launaþróun, þó þannig 
að þau hækki aldrei minna en verðlag 
samkvæmt vísitölu neysluverðs. Þetta 
ákvæði laganna hefur verið þver-
brotið oftar en einu sinni á Alþingi.

Þessu til áréttingar sendi stjórn 
Landssambands eldri borgara frá sér 
ályktun og benti á að þessi hækkun 
væri ekki í samræmi við launaþróun 
í landinu. Vísitala launa hefði hækkað 
á sama tímabili um 7,2%.

Frá því núverandi hagvaxtarskeið 
hófst í ársbyrjun 2011 hafa ráðstöf-
unartekjur á mann vaxið um 50% á 
sama tíma og kaupmáttur á mann 
hefur vaxið um 23%. Þetta kemur 

fram í skýrslu Samtaka atvinnulífsins 
frá því í október á síðasta ári.

Með því að tengja lífeyri almanna-
trygginga við vísitölu neysluverðs 
njóta eldri borgarar ekki góðs af 
lækkun vöruverðs, t.d. hjá Costco og 
Bónus. Það byggist á samspili vísi-
tölu neysluverðs og greiðslum frá 
Tryggingastofnun ríkisins. Því lægra 
vöruverð, þeim mun lægri lífeyrir frá 
almannatryggingum.

Lífeyrir almannatrygginga ætti að 
vísu að tryggja að eldri borgarar hafi 
eitthvað til hnífs og skeiðar, en það er 
ekki nóg. Eldri borgarar telja að þeir 
eigi ekki síður en aðrir landsmenn að 
njóta þeirrar kaupmáttaraukningar 
sem verið hefur hér á landi á undan-
förnum árum.

Engin kaupmáttar- 
aukning til eldri borgara

Talsmenn fiskeldisfyrirtækjanna 
sem berjast fyrir stórauknu 
iðnaðareldi á laxi í sjókvíum 

við Ísland minnast mjög gjarnan á 
atvinnusköpun og byggðasjónarmið 
í málflutningi sínum. Það eru reyndar 
algeng stef þegar kemur að stóriðju-
áformum á landsbyggðinni, oftar 
en ekki á kostnað náttúru og lífríkis 
Íslands.

Kristján Þ. Davíðsson, fram-
kvæmdastjóri Landssambands fisk-
eldisstöðva, var á þessum kunnuglegu 
slóðum í grein sem birtist í Frétta-
blaðinu í síðustu viku.

En hvað er til í þessu? Er atvinnu-
ástand á Vestfjörðum slæmt? Er þar 
fólk í neyð án vinnu? Svo er reyndar 
ekki. Atvinnuleysi er óvíða minna en 
á Vestfjörðum. Samkvæmt nýjustu 
tölum frá Vinnumálastofnun var 
atvinnuleysi fyrir vestan í janúar 
1,7%. Það er vel undir landsmeðal-
talinu sem er 2,4%. Kristján minnist 

líka á Djúpavog og Austfirði. Er fjöldi 
þar án vinnu? Nei, þvert á móti. 
Samkvæmt Vinnumálastofnun var 
atvinnuleysið þar í janúar enn minna 
en fyrir vestan. Heimafólk fyrir aust-
an telur reyndar að þessi stórfelldu 
áform um eldi í sjókvíum vegi svo að 
tilveru þess að hafin er undirskrifta-
söfnun gegn þeim.

Við þessar góðu og gleðilegu 
aðstæður í atvinnumálum hlýtur 
næsta spurning að vera: Hvert á að 
sækja mannskap til að vinna við stór-
aukið laxeldi? Mögulega tólf sinnum 
meira en það er núna, ef marka má 
orð Kristjáns.

Blasir ekki við að laxeldisfyrir-
tækin, sem eru að stærstu leyti í eigu 
Norðmanna, munu þurfa að flytja inn 
erlent vinnuafl? Er það atvinnuupp-
byggingin sem Kristján er að tala um? 
Meira að segja sú atvinnusköpun er 
mjög ótrygg.

Sjókvíarnar eru ekki aðeins svo 
frumstæð tækni að fiskar sleppa allt-
af út og mengunin frá þeim rennur 
beint í sjóinn, heldur bjóða þær líka 
upp á þann möguleika að stór verk-
smiðjuskip mönnuð erlendri áhöfn 
geta lagt upp að þeim, sogið upp 
eldislaxinn og siglt burt. Þannig verða 
ekki til störf á Íslandi.

Við okkur blasir sem sagt að fisk-

eldisfyrirtækin, sem eru í meirihluta 
í norskri eigu, munu senda skip sín 
eftir eldislaxinum og fara með hann 
annað. Á Íslandi verða í besta falli 
örfáir starfsmenn sem sinna viðhaldi 
sjókvíanna. Önnur störf og hagnað-
urinn verður til utan landhelginnar. 
Við sitjum hins vegar eftir með um-
hverfis mengunina og óafturkræfan 
skaða á villta íslenska laxastofninum.

Ef umboðsmönnum fiskeldisfyrir-
tækjanna er alvara með að vilja stuðla 
að atvinnuuppbyggingu á Íslandi þá 
er landeldi leiðin sem tryggir það. 
Landeldi útilokar líka mögulega 
erfðablöndun við villta laxinn og 
þar er notaður hreinsibúnaður en 
úrganginum ekki dembt beint í sjó-
inn eins og í sjókvíaeldinu.

Að skapa störf og hagnað 
utan landhelginnar

Árið hófst með áhlaupi út-
gerðar auðvaldsins gegn veiði-
gjaldinu, greiðslu útgerðar-

innar fyrir réttinn til að nýta fiskimið 
landsins. Höfð hafa verið uppi stór-
yrði um ofurskattheimtu og fjárhæð 
veiðigjaldsins þetta árið hefur verið 
lýst sem skattheimtu á sterum.

Lögin um veiðigjald eru vissulega 
gallagripur en LÍÚ hefur ávallt haft 
mikil áhrif á löggjöfina og samtökin 
bera sína ábyrgð á útfærslunni í lög-
unum. Hluta af tekjum útgerðarinnar 
er komið undan veiðigjaldinu með 
því að selja aflann til skyldra aðila 
í vinnslu á verði sem er lægra en 
markaðsverð, miðað er við gamlar 
upplýsingar og ekki er tekið mið af 
breytilegri afkomu innan fiskveið-
anna. Engu að síður er veiðigjaldið, 
hlutur ríkisins, langt undir því verði 
sem útgerðarmenn sjálfir greiða fyrir 
veiðiréttinn.

Hreinn hagnaður tvöfaldast
Tilefnið er að heildartekjur ríkisins af 
veiðigjaldi verða 11 milljarðar króna 
á þessu fiskveiðiári en voru um 5 
milljarðar króna áður. Á því er sú 
einfalda skýring að hreinn hagnaður 
af fiskveiðum á árinu 2015 varð tvö-
falt meiri en 2014. Hagnaðurinn varð 
31 milljarður króna en hafði verið 15 
milljarðar króna. Það sem þarf að 
vekja athygli á er að hlutur útgerðar-
innar, það er hagnaðurinn að frá-
dregnu veiðigjaldinu, hækkaði úr 10 
milljörðum króna upp í 20 milljarða 
króna á milli ára. Gróði útgerðarinnar 
er að vaxa stórlega en ekki að minnka 
eins og ætla mætti af stóryrðum tals-
manna fyrirtækjanna. Krafa þeirra 
er að ríkið lækki sinn hlut og auki 
þannig gróðann hjá útgerðinni. Það 
er hvorki sanngjörn né eðlileg krafa.

Staðreynd er að ríkið úthlutar 
kvótum til veiða við Ísland ár hvert á 
verði sem er langt undir því verði sem 
útgerðarmenn sjálfir hafa sett. Kvóti 
gengur kaupum og sölum. Helsti 
kvótamarkaður landsins er rekinn á 
skrifstofu LÍÚ. Rétturinn til þess að 

veiða 1 kg af þorski hefur undanfarin 
ár verið seldur milli útgerða á verði 
sem er 12-17 sinnum hærri en það 
gjald sem ríkið innheimtir. Um þessar 
mundir greiða leigjendur kvóta 179 
kr. fyrir veiðiréttinn. Ríkið fær 22 
krónur en útgerðin sem leigir kvót-
ann frá sér fær 157 krónur. Hlutur 
ríkisins er 13%. Ef ríkið lækkar sinn 
hlut þá hækkar það sem útgerðin 
fær. Ef ríkið hækkar veiðigjaldið 
mun hlutur útgerðarinnar lækka að 
sama skapi. Útgerðin vill meira en 
87%. Græðgin er óseðjandi. Af fram-
legðinni í veiðum á þorski hefur ríkið 
verið að fá 6-8% á síðustu árum. Hitt 
hafa útgerðarfyrirtækin fengið fyrir 
að gera ekki neitt.

Gjafakvóti
Verðmyndun á kvóta er trúverðug. 
Sýnt er að útgerðir sem kaupa eða 
leigja kvóta á markaðsverði LÍÚ hafa 
framlegð af sínum rekstri sem stendur 
undir kaupunum eða leigunni. Kvóta-
verðið er hátt vegna þess að ríkið gefur 
þessi verðmæti frá sér árlega fyrir brot 
af verðgildi þeirra. Eigandi kvótans er 
þjóðin. Þess vegna á ríkið að taka til 
sín meginhluta verðmætisins.

Allt frá 1990 hafa útgerðirnar 
fengið að meðhöndla kvótann sem 
sína eign um aldur og ævi og hirða til 
sín fiskveiðiarðinn nánast óskiptan. 
Kvótinn hefur verið árlegt gjafa-
fé til þeirra. Það skýrir hrokafulla 
framgöngu þeirra nú. Það er svartur 
blettur á íslenskri stjórnmálasögu að 
í rúmlega aldarfjórðung hefur verð-
mætum réttindum upp á marga tugi 
milljarða króna á hverju ári verið 
úthlutað til fárra Íslendinga fyrir brot 
af markaðsverði þeirra.

Forseti Íslands hafði á orði í nýárs-
ávarpi sínu að illa gengi að safna í 
sjóði þjóðarinnar þegar vel áraði.

Græðgi og hroki 
útgerðarinnar

Jón Kaldal
blaðamaður 
og félagi í The 
Icelandic Wild-
life Fund

Þór  
Rögnvaldsson
heimspekingur

Guðjón 
Baldursson
læknirHrafn  

Magnússon
í kjaranefnd 
Landssambands 
eldri borgara

Kristinn H. 
Gunnarsson 
hagfræðingur

Ef umboðsmönnum fisk-
eldisfyrirtækjanna er alvara 
með að vilja stuðla að at-
vinnuuppbyggingu á Íslandi 
þá er landeldi leiðin sem 
tryggir það.

Með því að tengja lífeyri al-
mannatrygginga við vísitölu 
neysluverðs njóta eldri borg-
arar ekki góðs af lækkun 
vöruverðs, t.d. hjá Costco og 
Bónus.

Það er svartur blettur á 
íslenskri stjórnmálasögu að í 
rúmlega aldarfjórðung hefur 
verðmætum réttindum upp 
á marga tugi milljarða króna 
á hverju ári verið úthlutað til 
fárra Íslendinga fyrir brot af 
markaðsverði þeirra.
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Fangar eru vinsælir um þessar 
mundir. Svo vinsælir að á 
sunnudögum gefst sjónvarps

áhorfendum tækifæri til að sjá ekki 
einn heldur tvo vandaða þætti um 
lífshlaup þeirra sem horfið hafa af 
beinu brautinni og hafnað á bak 
við lás og slá. Eins hlaut þáttaröðin 
Fangar flestar tilnefningar til Eddu
verðlaunanna þetta árið, fjórtán 
talsins.

Í þessu landslagi getur reynst 
ánægjulegt að sinna starfi for
manns Afstöðu, félags fanga. Á 
þeim fjölmörgu fundum sem ég 
hef átt með ráðherrum, þing
mönnum, embættismönnum og 
stjórnmálamönnum sem ganga 
með þingmanninn í maganum 
á undanförnum misserum hefur 
mér tekist að fara vel yfir stöðuna 
í fangelsismálum á Íslandi og bera 
hana saman við hvað er að gerast 
í öðrum löndum. Undantekninga
laust fer ég ánægður út af þessum 
fundum enda fundargestir sérlega 
áhugasamir og lýsa þeir yfir mikl
um vilja til að gera betur í málefn

um fanga, að stefna skuli að betrun. 
Allir hafa verið sammála um að 
málaflokkurinn sé vanræktur og að 
svo hafi verið um langa hríð.

Ég hef nánast aldrei farið bón
leiður af fundi með stjórnmála
manni. Hver einasti fundur hefur 
gefið fögur fyrirheit og ég fer bjart
sýnn af fundi. Nánast allir sem ég 
hitti vilja hjálpa mér og okkur í 
Afstöðu að gera breytingar og jafn
vel róttækar breytingar til að spara 
fjármagn til lengri tíma, draga úr 
glæpum og endurkomum í fangelsi.

Samt gerist aldrei neitt. Það 
verða engar breytingar. Og því 
miður hafa stjórnmálamennirnir 
bara ekki staðið við stóru orðin. 
Fangar halda áfram að fyrirfara 
sér, verða öryrkjar, einangrast 
enn frekar frá samfélagi manna 
og halda áfram að fara inn og út úr 
fangelsi í vítahring kerfisins.

Og svo falla ríkisstjórnir og við 
kjósum aftur og aftur og við þurf
um að byrja upp á nýtt að funda 
með nýjum frambjóðendum, 
þingmönnum og ráðherrum til 
að kynna þeim stöðuna. Og aftur 
gerist það sama. Allir sýna sama 
áhuga á að gera nú skurk í fangelsis
málum.

Og enn gerist ekkert. 
Engin svör fást frá ráðuneytum, 

þingmenn vísa frá sér ábyrgð, 
stjórnarandstöðuþingmenn sem 
látið hafa í sér heyra þagna þegar 
þeir komast í stjórn og ungir stjórn

málamenn, sem barist hafa hvað 
harðast með Afstöðu, hætta að 
hugsa um hag fanga um leið og þeir 
ná kjöri.

Stjórnmálamenn kunna vissu
lega að orða hlutina fallega og lofa 
öllu fögru. En það er sárlega lýjandi 
þegar sama fólk hverfur frá barátt
unni. Við fangar erum frelsissvipt 
fólk og lifum það á hverjum degi 
hve illa fangelsiskerfið er búið. Við 
bindum alvöru vonir við það sem 
valdhafar segja við okkur.

Nú verð ég að biðja stjórnmála
menn og aðra valdhafa að vera 
heiðarlega og þykjast ekki hafa 
áhuga sem þeir hafa ekki. Þau 
ykkar sem hafið ekki raunveru
legan áhuga á að koma á raunveru
legum breytingum til betrunar fyrir 
kerfið og okkur fangana, látið bara 
eiga sig að boða mig á fund eða taka 
á móti mér. Ykkur hin bið ég endi
lega að hafa samband og látum það 
gerast.

Ég bíð við símann.

Hvarf viljinn með vindinum?

Kári Stefánsson er mikill pistla
höfundur, og hafa mér líkað 
sumir vel. Ég var því ekki bara 

undrandi, heldur nánast gáttaður, 
á síðasta framlagi Harvardprófess
orsins – en hann minnir stundum á 
þá fyrrverandi stöðu sína – á ritvell
inum; „Leyfið foreldrum – Opið bréf 
til Alþingis Íslendinga“.

Og efnið? Stíf og mikil meðmæli 
með Gyðingum, Gyðingdómi og 
umskurði, sem í mínum huga nálgast 
limlestingu á saklausu og varnarlausu 
sveinbarni, oftast án tilgangs eða 
markmiðs; í öllu falli er þetta ofbeldi 
gegn ósjálfbjarga veru, sem í mínum 
huga hefur ekkert með siðmenningu 
eða sanna og rétta trú eins eða neins 
að gera, nema það væri þá hindur
vitnatrú eða bábilja, enda er þessi 
ofstækisfulla trú Gyðinga árþúsunda 
gömul.

Fyrir mér er þetta ekkert skárra, 
en limlesting á kynfærum stúlkna; 
argasta ómenning.

Það er réttilega sagt um Gyðinga, 
að þeir geta verið leifturgáfaðir, en 
það er ekki þar með sagt, að þeir séu 
leiftursanngjarnir, leifturtillitssamir 
eða leifturopnir fyrir breytingum, 
víðsýni og framförum.

Stundum virðist mér þeir vera 
leifturíhaldssamir og leifturþröng
sýnir, þó að margt megi gott um þá 
segja, og ég eigi góða vini í Ísrael og 
hafi notið dvalar þar.

Fyrirgefðu, Kári, ég veit, að full
yrðingin um að umskurður sveina 
hjá Gyðingum er talinn tákn sam

bandsins milli Guðs og Gyðinga, 
jafn fáránlegt og langsótt og það er í 
mínum huga, er rétt, en hvað þá með 
blessuð meybörn Gyðinga; er í lagi, að 
þau séu sambandslaus við Guð?

Ef þau lög verða sett á Alþingi, sem 
hér um ræðir, og, sem ég vona, af 
alhug, að verði sett – einhvern tíma 
þarf gömul hindurvitnatrú að víkja 
– þá eiga þau auðvitað bara að ná til 
banns við svona aðgerðum hér, þann
ig, að fullyrðingin um, að Gyðingar 
yrðu bannsettir frá Íslandi, er út í hött.

Punkturinn, þar sem þú vilt rétt
læta misþyrmingu og ofbeldi í garð 
sveinbarna í formi óþarfs og gagns
lauss umskurðar, með tilvísun í annað 
óréttlæti, misgjörðir og ofbeldi gagn
vart börnum, sem enn viðgengst 
því miður, er Harvardprófessor vart 
samboðinn. Að réttlæta misgjörðir 
og ofbeldi með öðrum misgjörðum 
og ofbeldi er allt of lágt plan fyrir þig, 
Kári góður!

Af 400 umskurðarmeisturum 
(Mohelum) í Ísrael, framkvæma 380 
umskurðinn á 8 daga gömlu barninu 
án deyfingar. Í sumum ofsatrúarsöfn
uðum í USA og Ísrael, framkvæmir 
Mohelinn umskurðinn ekki aðeins 
án deyfingar, heldur sýgur Mohelinn 
kynfæri barnsins – typpið – á eftir. 
Bara í New York eru um 3.600 svona 
aðgerðir framkvæmdar árlega.

Frá mínu sjónarmiði er ekki 
hægt að flokka þetta athæfi undir 
trúarbrögð; þetta er meira siðlaus og 
ógeðsleg ofsatrú; barbarismi.

Ég hef rýnt nokkuð í trúarbrögð og 
sögu mannkynsins og reynt að spá 
í og skilja m.a. tilgang trúarbragða 
og þá hugsun og tilætlun, er að baki 
þeim býr. Auðvitað er ég enginn 
sérstakur spekingur, en ég hef oftar 
en ekki séð hagnýtan tilgang felast í 
trúarbrögðum, þar sem leitast er við, 
að leiðbeina þeim trúuðu um líferni 
þeirra, framgöngu og atferli, líka með 
margvíslegum líkamlegum, sálar

legum og andlegum ráðum.
Mitt mat, á grundvelli þessarar 

skoðunar, er, að umskurður svein
barna hafi einkum átt að hafa þann 
hagnýta tilgang að fyrirbyggja, að 
óhreinindi settust að undir forhúð 
sveinbarna – síðar karlmanna, þann
ig að sýking yrði af, sem síðar gæti 
breiðst út yfir á kvenkynið; að þetta 
hafi verið fyrirbyggjandi heilsu og 
heilbrigðisráð, sem reyndar átti fullan 
rétt á sér þá, en aðgangur að þvotti 
og þrifum líkamans var þá annar og 
langtum minni – og tilfinning fyrir 
slíku væntanlega líka – en nú er.

Umskurður átti því rétt á sér á 
sínum tíma, en er óþarfur og til
gangslaus í því „þróaða velferðar
samfélagi“, sem við búum í í dag, og 
hefur umskurður breytzt úr skyn
samlegri og hagnýtri fyrirbyggjandi 
heilbrigðis aðgerð í tilgangslausar og 
siðlausar meiðingar og ofbeldi gagn
vart ósjálfbjarga og varnarlausum 
börnum.

Sigmund Freud taldi að um
skurðar venja Gyðinga væri – með
vitað eða kannske meira ómeðvitað 
– ein aðalorsök andúðar á Gyðingum.

Í mínum augum er það, sem við
eigandi, satt er og rétt, „sannleikur
inn sjálfur“, alltaf bundið við tíma
setningu; hver tími á sinn „sannleika“.

Kári, hví læturðu ekki 
umskera sjálfan þig, svona til 
prufu og að gamni, og sleppir 
svo messuvíninu næst?

Guðmundur 
Ingi  
Þóroddsson
formaður Af-
stöðu, félags 
fanga á Íslandi

Ole Anton 
Bieltvedt 
alþjóðlegur 
kaupsýslumaður

Og aftur gerist það sama. 
Allir sýna sama áhuga á að 
gera nú skurk í fangelsis-
málum. Og enn gerist ekkert.

Það er réttilega sagt um 
Gyðinga, að þeir geta verið 
leifturgáfaðir, en það er ekki 
þar með sagt, að þeir séu 
leiftursanngjarnir, leiftur-
tillitssamir eða leifturopnir 
fyrir breytingum, víðsýni og 
framförum.

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

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Amadeus borðstofuhúsgögn
Opið virka daga  

11-18
laugardaga 

11-15

Komið og skoðið úrvalið

Hafðu lyfin tilbúin þegar þú sækir
Pantaðu tiltekt á appotek.is  

eða í síma 568 0990
Garðs Apótek - í leiðinni

Fáðu lyfin send heim með póstinum
Pantaðu sendingu á appotek.is

Garðs Apótek - um land allt
Sogavegi við Réttarholtsveg og Miklubraut
Opið kl. 9-18 virka daga, lokað um helgar
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Pottar og Pönnur

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.

Netverslun
nýr vefur

95 
ÁRA 

1922 - 2017

Gerið góð kaup!

20-50% afsláttur
Allinox

Stórir stálpottar á fínu verði. 
Stærðir: 9, 11, 13,5, 16, 19 ltr.

20%

Talent Pro

30%

Gerið góð kaup!
Gerið góð kaup!

kr. 24.900,-

PoTTaSeTT
5 PoTTar með loki

30%

everyday Stainless Steel

kr. 7.990,-

Jamie oliVer panna
30 cm - Á TILBOÐI

Verð áður: 12.900,-

Gerið góð kaup!

8304 20cm 
steikarpanna djúp 

f. span

8308 24x24 cm Ferköntuð steikarpanna f. span

50%

50%

eldhúsáhöld í góðu úrvali

20%30%

Þrifalegu 
ruslaföturnar
Gott úrval gerða 
stærða og lita.

Takið þátt í leik 

á facebook.com/ormsson.is

Vinningur: Eðalpanna frá DeBuyer

36cm að verðmæti 28.900,-



Annar sigur Fjölnismanna í vetur blés lífi í vonir þeirra

Engin uppgjöf á þessum bænum  Fjölnismenn fagna öðrum sigri sínum í vetur, nú gegn Fram í Dalhúsum en með sigrinum halda þeir lífi í bar-
áttunni við Gróttu um 10. og síðasta sætið sem heldur liðinu í Olís-deild karla. Rúmir þrír mánuðir liðu á milli sigra en verði úrslit þeim hliðstæð í 
næstu umferð verður hreinn úrslitaleikur upp á sætið í efstu deild á Seltjarnarnesinu í lokaumferðinni. Fréttablaðið/ernir

 
ÍbV - Selfoss 35-36 
Markahæstir: Agnar Smári Jónsson 11, 
Róbert Aron Hostert 7, Theodór Sigur-
björnsson 5  - Einar Sverrisson 8, Teitur Örn 
Einarsson 7, Atli Ævar Ingólfsson 7. 
 
Grótta - Haukar 20-35 
Markahæstir: Júlíus Þórir Stefánsson 7, 
Gunnar Valdimar Johnsen 5, Pétur Árni 
Hauksson 4 - Daníel Þór Ingason 8, Hákon 
Daði Styrmisson 7, Tjörvi Þorgeirsson 5. 
 
Valur - Stjarnan 29-31 
Markahæstir: Anton Rúnarsson 12, Magnús 
Óli Magnússon 5, Ólafur Ægir Ólafson 5 - Ari 
Magnús Þorgeirsson 7,  Garðar Sigurjónsson 
4, Egill Magnússon 4, Starri Friðriksson 4. 
 
Fjölnir - Fram 37-31 
Markahæstir: Breki Dagsson 11, Kristján 
Örn Kristjánsson 10, Bjarki Lárusson 
5 - Arnar Birkir Hálfdánarson 8, Matthías 
Daðason 6, Svanur Páll Vilhjálmsson 4. 
 
Víkingur - afturelding 24-29 
Markahæstir: Jón Hjálmarsson 5, Birgir Már 
Birgisson 5, Egidijus Mikalonis 4 - Gestur 
Ólafur Ingvarsson 7, Mikk Pinnonen 5, Birkir 
Benediktsson 5, Árni Bragi Eyjólfsson 4.

Nýjast
Olís-deild karla

 
Stjarnan - Haukar 72-74 
Stigahæstar:  Danielle Victoria Rodriguez 
40/11 fráköst/9 stoðsendingar, Bríet Sif 
Hinriksdóttir 12 - Whitney Michelle Frazier 
27/18 fráköst, Rósa Björk Pétursdóttir 12. 
 
Skallagr. - njarðvík 91-66 
Stigahæstar: Carmen Tyson-Thomas 34/17 
fráköst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 23 
- Shalonda R. Winton 25/24 fráköst,  Ína 
María Einarsdóttir 13, María Jónsdóttir 7. 
 
Keflavík - Snæfell 91-70 
Stigahæstar: Brittany Dinkins 40, Thelma 
Dís Ágústsdóttir 13, Birna Valgerður Benón-
ýsdóttir 13 - Kristen Denise McCarthy 24,  
Júlía Scheving Steindórsdóttir 16. 
 
breiðablik - Valur 81-70 
Stigahæstar: Whitney Kiara Knight 30/11 
fráköst,  Sóllilja Bjarnadóttir 10, Auður 
Ólafsdóttir 10, Lovísa Falsdóttir 10 - Aalyah 
Whiteside 30/10 fráköst, Dagbjört Samú-
elsdóttir 10.

Domino’s-deild kvenna
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sport

GoLF Valdís Þóra Jónsdóttir, kylf-
ingur úr GL, hóf leik í nótt á NSW 
Open-mótinu í Ástralíu en mótið er 
hluti af LET-mótaröðinni, sterkustu 
mótaröð Evrópu. Er þetta fimmta 
mótið í röð sem Valdís leikur í 
Ástralíu og jafnframt það síðasta í 
bili en mótaröðin færist til Afríku 
eftir helgi. Skagakonan náði að 
jafna besta árangur sinn á Evrópu-
mótaröðinni um síðustu helgi er 
hún lenti í þriðja sæti í Bonville. 
Kom árangurinn um síðustu helgi 

Valdísi upp í 6. sæti 
peningalista Evrópu-

mótaraðarinnar sem 
og upp um 70. sæti á 
styrkleikalistanum í 
golfi, alla leið upp í 

313. sæti 
listans. 

– kpt

Fimmta mót 
Valdísar í 
Ástralíu

FóTBoLTI Ísland og Danmörk skildu 
jöfn 0-0 í fyrsta leik liðanna í Alg-
arve-mótinu í knattspyrnu í gær en 
leikurinn var fyrsti leikur Íslands á 
þessu sterkasta æfingarmóti heims. 
Nokkra lykilleikmenn vantaði í 
íslenska liðið en stelpurnar stóðu 
vel í silfurliði síðasta Evrópumóts.

Spilaðist upp í okkar hendur
Íslenska liðið lék með vindinum í 
fyrri hálfleik og fékk þó nokkur góð 
færi þó að Danir hafi verið meira 
með boltann. Í seinni hálfleik lék 
danska liðið með vindinn í bakið 
og komust næst því að skora mark 
þegar Sandra Sigurðardóttir varði 
skot í slána í upphafi seinni hálf-
leiks. Danska liðið stýrði leiknum 
áfram og fékk betri færi í seinni 
hálfleik en fann ekki leið framhjá 
Söndru í marki íslenska liðsins og 
lauk leiknum því með markalausu 
jafntefli.

Freyr Alexandersson, þjálfari 
íslenska landsliðsins, fann heil-
margt jákvætt við leikinn þegar 
Fréttablaðið heyrði í honum stuttu 
eftir leik.

„Leikurinn spilaðist bara mjög 
vel og alveg eins og við lögðum 
upp með, þetta var kaflaskipt en 
við vorum að takast á við eitt besta 
lið heims og náðum að loka mjög 
vel á þær. Í seinni hálfleik fengum 

inn nokkra óreynda leikmenn sem 
leystu verkefni sín mjög vel og ég 
verð að hrósa öllu liðinu í heild 
sinni,“ sagði Freyr sem var ánægður 
með einbeitinguna í varnarleiknum 
í seinni hálfleik þegar liðið lék í 
mótvindi.

„Við vorum að spila hápressu 
mjög vel og skiptum vel á milli, 
færslurnar í varnarleiknum voru 
algjörlega frábærlegar. Það klikkaði 
á köflum í fyrri hálfleik en þetta var 
allt annað í seinni. Upplagið okkar 
í þessum leik var að halda hreinu, fá 
nokkur færi og þegar þau kæmu að 

reyna að nýta að minnsta kosti eitt 
þeirra,“ en Freyr vildi ekki meina 
að það hefði verið rok þegar 
veðrið var borið undir 
hann: „Við myndum kalla 
þetta smá golu í Breið-
holtinu.“

Íslenska liðið hélt sig 
við 3-5-2 kerfið og þótt 
það hafi vantað lyk-
illeikmenn í gær-
kvöldi komu allir 
inn af krafti.

Kljást við 
stærstu 
stjörnur heims
„Það er kostur 
kerfisins að það 
er auðvelt að 
koma inn í það 
og breyta því 
á meðan á leik 
stendur og það 
getur hentað okkur 
vel. Við erum að 
reyna að bæta liðið 
og leikmannahópinn 

fyrir komandi undankeppni og í 
dag fengu sumir óreyndir leikmenn 
að kljást við bestu leikmenn heims 
og gerðu það vel. Nú er það þeirra 
að halda dampi, það þarf halda ein-
beitingu því það eru fleiri gríðarlega 
erfiðir leikir fram undan.“

Næsti leikur liðsins er gegn Japan 
á föstudaginn, annar erfiður mót-
herji og stutt hvíld á milli. Freyr 
sagðist ekki ætla að taka neina 

áhættu.
„Ég geri tíu breytingar, ég ætla 

ekki að taka neina áhættu með 
leikmenn þegar það er svona 

stutt á milli. Það verður erfiður 
leikur en við þurfum að vera 

fljót að hefja undirbúning-
inn því þetta verður annar 
erfiður leikur. Japanska 
liðið er öðruvísi, þær eru 
kvikari og með meiri 
tækni,“ sagði Freyr en 
hann sagði úrslit dagsins 
ekki hafa hjálpað þegar 

Japan tapaði 6-2 gegn 
Hollandi.

„Það er ekki að hjálpa að 
þær fengu risa skell gegn 

besta sóknarliði heims í 
Hollandi í gær, þær eiga 
eftir að vilja svara fyrir það 
gegn okkur en við þurfum 
bara að vera tilbúin.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Spilaðist eins og við lögðum 
upp með gegn besta liði heims
Freyr Alexandersson, þjálfari íslenska landsliðsins, hrósaði liði sínu fyrir varnarleikinn eftir jafntefli gegn 
silfurliði Dana frá EM. Leikurinn spilaðist eins og þjálfarateymið lagði upp með og fékk íslenska liðið nokk-
ur færi en náði ekki að refsa. Fram undan er leikur gegn særðu liði Japan sem fékk stóran skell í gær.

Í fyrsta sinn sem kvenna-
landslið Íslands og Dan-
merkur gera markalaust 
jafntefli.

Vináttulandsleikur

byrjunarlið Íslands (3-5-2): Sandra 
Sigurðardóttir; Glódís Perla Viggós-
dóttir, Sif Atladóttir, Ingibjörg 
Sigurðardóttir; Svava Rós Guðmunds-
dóttir (65. Selma Sól Magnúsdóttir), 
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir (88. Andr-
ea Rán Hauksdóttir), Rakel Hönnu-
dóttir (80. Anna Björk Kristjánsdóttir), 
Sara Björk Gunnarsdóttir, Hallbera 
Gísladóttir (88. Anna Rakel Péturs-
dóttir) ; Sandra María Jessen (65. Hlín 
Eiríksdóttir), Agla María Albertsdóttir 
(80. Katrín Ásbjörnsdóttir).

Danmörk Ísland 

0 - 0



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

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 19,36% er alfarið á kostnað ILVA

AF ÖLLUM 
VÖRUM*

1. - 5. MARS

TAX
FREE

*Gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði. 
Gildir á meðan birgðir endast.
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tímamót

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Arndís Þórðardóttir 
frá Bæ við Súgandafjörð, síðast til 
heimilis að Silfurtúni í Búðardal,

 lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands 
á Akranesi 24. febrúar síðastliðinn.  

Jarðsungið verður frá Staðarhólskirkju í Saurbæ 
laugardaginn 3. mars kl. 14.00. 

 Fyrir hönd aðstandenda,
Guðþór Sverrisson, Þórður H. Eysteinsson, 

Arnar Eysteinsson

Innilegar þakkir til allra sem auðsýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför ástkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu, 
Aðalheiðar Gunnarsdóttur

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
Grenihlíðar fyrir einstaka umönnun  

og hlýtt viðmót.

Sigurbjörn Hallsson Ane Thomsen
Margrét Hallsdóttir Kristinn Einarsson
Gunnar Hallsson
Friðrik Haukur Hallsson
Þórarinn Óli Hallsson Karin Rova
Hallur Heiðar Hallsson
Hlynur Hallsson Kristín Þóra Kjartansdóttir

barnabörn og barnabarnabörn. 

Móðir okkar, 
Ásdís Ólafsdóttir 

Langholti 27, Akureyri, 
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju 

föstudaginn 2. mars kl. 13.30.

             Fyrir hönd aðstandenda,
Stefanía Maríanna, Ólafur og Gestur Traustabörn

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

Sigríður Jónsdóttir
Akurgerði 21, Akranesi,

lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Höfða, 20. febrúar. Útförin fer fram frá 

Akraneskirkju þriðjudaginn 6. mars kl. 13. 
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á  

hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfða.

Valdís Einarsdóttir
Guðbjörg E. Henriksen John Henrik Henriksen
Jón Einarsson Ingibjörg Guðjónsdóttir
Einar Ottó Einarsson Anna Guðfinna Barðadóttir

og ömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn og  faðir, 
Garðar Óskarsson 
Holtsgötu 10, Njarðvík, 

lést föstudaginn 9. febrúar á HSS í 
Keflavík. Útförin hefur farið fram í 

kyrrþey að ósk hins látna.  
Sérstakar þakkir viljum við senda 

starfsfólki heimahjúkrunar og D-deildar HSS fyrir 
umhyggju, ástúð og góða umönnun.

Árný G. Jakobsdóttir
Jakob M. Garðarsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Þórhallur Páll Halldórsson
Barðastöðum 21, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum við 
Hringbraut aðfaranótt laugardagsins  

 24. febrúar. Hann verður jarðsunginn frá 
Áskirkju í Reykjavík mánudaginn 5. mars klukkan 13.

Guðbjörg Jónsdóttir
Halldór Þór Þórhallsson  Þóra Ingvarsdóttir
Ómar Þórhallsson
Jón Indriði Þórhallsson  
Þröstur Þórhallsson  Sylvía Rún Guðnýjardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 
 Ólafía Aradóttir

Ísafirði,
lést 22. febrúar sl.  

Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju  
 3. mars kl. 14. Þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á Krabbameinsfélagið Sigurvon, Ísafirði.

Jón Guðni Kristinsson Ragnheiður Gunnarsdóttir
Halldóra Kristinsdóttir Baldur Þ. Jónasson
Hugrún Kristinsdóttir Gunnar Gaukur Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi og langafi,
Bragi Kristjánsson 

skipstjóri, 
síðast til heimilis að Hrafnistu við 

Brúnaveg 13, 104 Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu 

mánudaginn 19. febrúar síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Áskirkju föstudaginn 2. mars kl. 15.00.

Gunnar Gunnarsson
Ragnheiður Bragadóttir 

Erla Bragadóttir
Sverrir Grétar, Ellisif, Sigurður Ívar, Jón Trausti,

Sölvi Freyr, Sæþór Bragi og langafabörn

Okkar ástkæri unnusti, faðir,  
sonur, bróðir og mágur, 

Heimir Klemenzson 
frá Dýrastöðum, 

er lést 20. febrúar, verður jarðsunginn 
frá Reykholtskirkju laugardaginn 3. mars  

 kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlega  
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 

styrktarreikning 0309-13-110278, kt. 041088-3629.

Iðunn Hauksdóttir
Ingibjörg Heimisdóttir

Ragnheiður Steinunn Hjörleifsdóttir
Hlynur Klemenzson – Anja Mager

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Anna Hjörleifsdóttir
 

 lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 
Grund 21. febrúar. Hún verður 
jarðsungin frá Bústaðakirkju  

föstudaginn 2. mars klukkan 13.00.

Sigdís Sigmundsdóttir
Hjördís Sigmundsdóttir Kristinn Waagfjörð
Benedikt Sigmundsson Erna Þórunn Árnadóttir
Lárus Sigmundsson
Þóra Arnheiður Sigmundsdóttir Jóhannes Oddsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Þeir eru margir sem hafa sungið 
í kór Öldutúnsskóla, hann var 
stofnaður 1965 og þeir sem byrj-

uðu í honum eru komnir yfir sextugt,“ 
segir Brynhildur Auðbjargardóttir kór-
stjóri. Hún segir kórinn verða hádeg-
istónleika á laugardaginn í Hafnar-
fjarðarkirkju sem hefjist klukkan 12.30. 
Á eftir ætli krakkarnir að bjóða upp á 
kaffi og með’ðí. „Við vonum að sem 
flestir mæti, ekki síst gamlir kórfélagar 
sem vilja hittast og spjalla og skila 
gömlum kórbúningum.“

Hún kveðst vita að búninga hafi 
dagað uppi í kistum og geymslum hér 
og þar. „Kannski finnst fólki vandræða-
legt að koma með þá, eins og þegar 
maður er búinn að vera lengi með bók 
frá bókasafninu en það er engin sekt. 
Við verðum með tunnu í anddyrinu 
og þar getur fólk lætt búningunum svo 
lítið beri á, eða sent þá til okkar. Við 
eigum orðið of fáa og sumir eru orðnir 
slitnir.“

Auðvitað vill Brynhildur líka fá alla 
aðra á tónleikana sem hún segir fjöl-
breytta og skemmtilega. Auk kórsins 
komi þar fram gamlir félagar sem nú 
séu orðnir atvinnumenn í söng eða í 
námi. „Við erum sko líka að safna pen-
ingum því við erum að fara að ráðast í 
gerð nýrra búninga. Hinir eldri munu 
eiga sinn sess og verða hátíðabúningar, 
enda svo nátengdir kórnum. Þeir nýju 
verða meðfærilegri en munu hafa sterka 
tilvísun í þá eldri sem eru frá 1982.“

Nú eru 90 börn alls í kór Öldutúns-
skóla, 40 í eldri kór og 50 í yngri. „Það er 
mikill áhugi og bæði foreldrar og skóla-
stjórnendur eru styðjendur, þannig að 
nú er mikill meðbyr,“ segir Brynhildur 
sem byrjaði sjálf í kórnum þegar hún var 
átta ára og söng með honum í tíu ár. Tók 
svo við stjórninni af Agli Friðleifssyni 
sem var frumkvöðull í barnakórastarfi.
gun@frettabladid.is

Kallar eftir kórbúningum
Kór Öldutúnsskóla í Hafnarfirði er elsti starfandi barnakór Íslands. Stjórnandi hans, 
Brynhildur Auðbjargardóttir, lýsir eftir kórbúningum og safnar líka fyrir nýjum.

Kórinn uppi á Hamri í Hafnarfirði í hinum tilkomumiklu búningum sem Katrín Ágústs-
dóttir batiklistakona hannaði og sneið og saumaði að mestu.

Við verðum með tunnu 
í anddyrinu og þar 

getur fólk lætt búningunum svo 
lítið beri á, eða sent þá til okkar.

Brynhildur Auðbjargardóttir, kórstjóri

Merkisatburðir
1940 Vélbáturinn Kristján frá Sandgerði kemur að landi í 
Höfnum eftir tólf daga hrakninga í hafi. Skipshöfnin hafði 
verið talin af.

1964 Davíð Stefánsson, skáld frá Fagraskógi deyr, 69 ára 
að aldri. Eftir hann liggja ljóð, skáldsögur og leikrit.

1978 Jarðneskum leifum Charlie Chaplin er rænt úr 
kirkjugarði í Corsier-sur-Vevey í Sviss.

1988 Ný umferðarlög gera notkun ökuljósa allan sólar-
hringinn að skyldu, svo og notkun öryggisbelta.

1989 Bjór er leyfður á ný á Íslandi eftir áratuga bann.

1991 Göng gegnum Ólafsfjarðarmúla eru formlega 
opnuð, lengstu veggöng á Íslandi, um 3.400 metrar.



Kynningarblað

Hilmar Freyr hefur haft 
áhuga á tísku eins lengi 
og hann man eftir. Vinn-
unnar vegna er hann 
snyrtilega til fara en utan 
hennar klæðist hann 
léttari fatnaði.   ➛6
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engin 
tískuprinsessa
Kristín Ingvadóttir hefur 
verið fyrirsæta í 40 ár og er 
enn að. Hún sat fyrir með 
ofurfyrirsætunni Elle mac
pherson í íslenskum lopa 
og segir dásamlega gott og 
gaman að eldast.  ➛2
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Ég er engin tískuprinsessa. 
Mamma var norskur kjóla-
meistari og gætti þess að við 

systurnar værum ávallt fínar til fara. 
Ég elska þó að klæða mig upp á, en 
fer líka alveg ómáluð á joggingbux-
unum í Hagkaup,“ segir Kristín sem 
var sautján ára skrifstofumær þegar 
flugfreyjan Brynja Nordquist bauð 
henni að vera forsíðustúlka Nýs Lífs 
árið 1978.

Við tók ævintýralegur tími hjá 
umboðsskrifstofunni Módel ’79.

„Í þá tíð voru tískusýningar um 
hverja helgi í Hollywood og maður 
gerði í raun ekkert annað. Við 
æfðum á fimmtudögum, mát-
uðum föt á föstudögum, sýndum á 
laugardögum og sunnudögum og 
skiluðum fötunum sjálf á mánu-
dagsmorgni. Helstu tískuverslanir 
kepptust við að sýna nýjustu tískuna 
í Hollywood og var bið í að komast 
þar að með tískuvarninginn hjá 
Módel ’79,“ segir Kristín um stór-
skemmtilega tíma enda voru tísku-
sýningar hennar uppáhald.

„Íslenski lopinn var óhemju vin-
sæll og mikið um myndatökur og 
tískusýningar heima og í útlöndum. 
Ég sat meðal annars fyrir hjá banda-
rískum aðila sem seldi íslenskar 
ullarvörur með engri annarri en 
áströlsku ofurfyrirsætunni Elle 
Macpherson, sem þá var að hefja 
ferilinn. Við sátum fyrir þrjár; Elle, 
stúlka sem var andlit Ralph Lauren 
það árið, og svo Kristín litla frá 
Íslandi sem kunni ekki neitt!“ segir 
Kristín og brosir að minningunni.

Hún segist hafa verið gapandi 
fyrir fegurð Elle Macpherson, og frá 
henni hafi stafað fallegur persónu-
leiki og hlýja. „Fegurð er afstæð en 
mér finnst hún alltaf koma innan 
frá. Það dugar skammt að vera í 
fallegri pakkningu þegar innihald 
manneskjunnar er ekki eins fagurt.“

Diskótímabilið og árin með 
Módel ’79 hafi verið yndisleg.

„Þetta var svolítið glamúrlíf og 
þegar við loks gátum farið á ball 
í Hollywood fengum við að fara 
fram fyrir röðina, enda áttum við 
nú eiginlega heima þar. Við vorum 
eins og fjölskylda; æfðum, sýndum 
og eyddum tímunum saman á 
skemmtistöðunum, og ég var meira 
með þeim en fjölskyldu minni. Á 
milli okkar myndaðist sannur og 
góður vinskapur sem mun endast 
fram á grafarbakkann.“

Kristín lenti í öðru sæti í Fegurðar-
samkeppni Íslands árið 1983 en þá 
varð Unnur Steinsson ungfrú Ísland.

„Ég tók aðallega þátt vegna þess að 
við fengum utanlandsferð í vinning, 
og þótt ég hafi lifað og hrærst í fyrir-
sætu- og fegurðarbransanum áttu 
íþróttir hug minn allan. Ég stundaði 
skíði út í eitt og safnaði peningum til 
að kaupa nýjustu skíðagræjurnar á 
meðan aðrir keyptu sér Levi’s-galla-
buxur. Bransinn breytti mér ekkert 
en lífið varð ofsalega skemmtilegt. 
Maður skoraði á sjálfan sig, kynntist 
frábæru fólki og þetta var góð lífs-
reynsla.“

Var á sjó og hundasjúkrabíl
Móðir Kristínar, Liv Synnøve 
Eriksen Þorsteinsson, var norsk 
og kenndi meðal annars listdans á 
skautum.

„Norski hlutinn í mér er mjög 
sterkur. Ég hef alltaf verið tvítyngd 
og var öll sumur á æskuárunum í 
Noregi. Fjölskyldan átti stórt hús í 
bænum Ås við Óslóarfjörð og þar 
átti ég ömmu og afa og yndislega 
fjölskyldu,“ segir Kristín, sem vann 
öll sumur í Noregi þegar hún eltist.

„Ég hef alltaf verið óskaplega 
ævintýragjörn. Ég er góður kokkur 
og réð mig um tíma á togara, sem 
mér fannst æðislegt og hef gert oftar 

en einu sinni. Á sjónum fékk ég 
ómælda virðingu fyrir sjómönnum. 
Sjálf er ég sjósterk og líður aldrei 
betur en í mikilli brælu og veltingi. 
Ég prófaði líka að vinna í löndun og 
mætti þá á höfnina klukkan fimm 
að morgni en entist ekki lengi því ég 
var með lítið barn,“ segir Kristín sem 
starfaði sem bílstjóri á hundasjúkra-
bíl í New York þegar hún var 27 ára.

„Þá þvældist ég ein um á nóttunni 
og sótti veika eða dauða hunda. Það 
var oft mikil áskorun og þegar ég 
villtist í næturmyrkrinu fór stundum 
um mig. Það þýðir hins vegar ekkert 
að fara hrædd í gegnum lífið og ég er 
eilíflega þakklát fyrir alla reynsluna. 
Líf mitt hefur verið meiriháttar og 
boðið upp á allan skalann; gleði og 
ótta, og ég sit uppi með lærdóm af 
öllu saman.“

Lærði að elska sjálfa sig
Kristín iðkar nú og kennir Ropeyoga 
í Ropeyoga Setrinu.

„Ropeyoga er alhliða heilsurækt 
sem sinnir huga og holdi. Það kennir 
manni að lifa í lifandi vitund, anda 
með vitund og elska sjálfan sig. Að 
njóta þess sem lífið hefur upp á að 
bjóða í stað þess að refsa sér fyrir 
það, eins og svo margir eru duglegir 
að gera,“ útskýrir Kristín.

„Jógað breytti öllum viðhorfum 
mínum til lífsins og líka viðhorfi 
mínu til sjálfrar mín. Það er tvennt 
ólíkt að lifa í ótta og neikvæðni og 
að lifa í vitund og vera til staðar fyrir 
sjálfan sig. Lífið fór strax að batna 
og blómstra þegar ég tók ábyrgð á 
sjálfri mér og fór að hlusta hvernig 
ég talaði við sjálfa mig.“

Ropeyoga byggir á styrkingu 
djúpkviðarins og styrkir allan líkam-
ann. Fætur liggja slakir í reipum og 
öll hreyfing er unnin frá miðjunni.

„Þegar maður byrjar í Ropeyoga 
fær maður harðsperrur á stöðum 
þar sem maður vissi ekki að væru 
vöðvar. Þessi heilsurækt virkar ekki 
síður fyrir hugann, sem flestir þurfa 
að laga, ef þeir vilja,“ segir Kristín 
um jógað sem notast við sjávar-
fallaöndun sem kemur blóðrásinni í 
gang, virkjar sogæðakerfið, minnkar 
bólgur og veitir mikla vellíðan.

Dregur andann í hamingju
Þótt fjörutíu ár séu liðin síðan 
Kristín var forsíðustúlka Nýs Lífs 
situr hún enn fyrir og þessa dagana 
má sjá hana í auglýsingum fyrir 
tískuverslunina Cosmo.

„Úti um allan heim sitja eldri 
fyrirsætur fyrir og þótt þær séu 
komnar yfir fimmtugt eru þær ekki 
gerðar brottrækar,“ segir Kristín 
og er ánægð með þróun fyrirsætu-
bransans. „Það er gott að finna 
hvernig áherslurnar breytast. Sjálf 
hef ég alltaf verið afar grönn og 

þurft að berjast fyrir því að halda 
á mér fitu. Þegar mér var boðinn 
samningur í hátískuhópi í New 
York var mér skipað að létta mig um 
fimm kíló. Ég spurði hvar í ósköp-
unum ég ætti að ná þeim af mér og 
afþakkaði samninginn. Sem betur 
fer er þetta að breytast og nú má sjá 
meiriháttar flottar fyrirsætur í yfir-
stærð, sem mér finnst æði. Þannig á 
tískuheimurinn að vera og endur-
spegla konur í allri sinni dýrð. Ég 
veit þó að fyrirsætuheimurinn er 
enn víða hræðilegur, en á Íslandi var 
hann saklausari og ég kynntist aldrei 
nokkurn tímann neinu misjöfnu.“

Kristín æfði lengi ballett, dansaði 
líka á skautum, stundaði skíði og var 
mikið í ræktinni.

„Ég fæddist grönn og hef aldrei 
þurft að spá í línurnar. Í dag nota 
ég hvorki áfengi né tóbak og hugsa 
mikið um hvað ég læt ofan í mig. Ég 
elda allt frá grunni og forðast sykur, 
ger og hvítt hveiti. Ég er þó alls ekki 
heilög í þessum efnum en áttatíu 
prósent af því sem ég næri mig með 
er holl fæða. Ég fæ mér sko líka ís og 
súkkulaði en ég geri það með mikilli 
umhyggju. Því ef maður reiðist yfir 
því sem maður borðar fer það öfugt 
ofan í mann. Maður á því að njóta 
hvers einasta bita.“

Til að halda húðinni fagurri fer 
Kristín stöku sinnum í húðslípun og 
notar íslenska Penzim-kremið sem 
er framleitt úr sjávarþörungum.

„Svo heldur manni ungum og 
hressum að vera glaður í sinni og 
hugsa vel og fallega um sjálfan sig. Þá 
geislar maður.“

Kristín er nýorðin 57 ára og segir 
frábært að eldast. Hún á kærasta 
og þrjú uppkomin börn, tvo unga 
menn sem eru kokkur og bifvéla-
virki og átján ára dóttur sem er með 
hár niður á rass og lærir rennismíði.

„Ef maður heldur pakkningunni 
heilbrigðri er dásamlegt að eldast og 
hreinlega ekkert að því. Mér finnst 
ég reyndar enn vera 25 ára og spái 
aldrei í það hvað ég er gömul. Ég 
gæti eflaust lagst í kör 65 ára en ég 
sé það ekki fyrir mér því mér finnst 
lífið of gott til að láta það gerast. 
Þegar maður er loks orðin fyrir-
mynd fyrir sjálfan sig. Maður getur 
nefnilega ekki verið fyrirmynd fyrir 
aðra ef maður er ekki fyrirmynd 
fyrir sjálfan sig.“

Ropeyoga hafi verið dýrmæt gjöf.
„Nú veit ég loks hvað ég vil verða 

þegar ég verð stór. Það er að iðka 
og kenna jóga og vinna með fólki. 
Nú dreg ég andann í hamingju. Við 
höfum 24 þúsund tækifæri til að 
draga andann á sólarhring og þá er 
betra að draga andann glaður og í 
fullri vitund en að draga andann í 
vanlíðan og vita ekki hvað maður á 
að gera við allt þetta súrefni.“

Smart föt, 
fyrir smart konur
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Netverslun á tiskuhus.is

KRINGLUNNI | 588 2300

til svartur eða grænn
13.995
RIO jakki

Opið 
til  21 

í kvöld

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Framhald af forsíðu ➛

Kristín er hamingjusöm og segir dásamlegt að eldast. MYND/EYÞÓR
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 10:00 til 16:00

Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

#becube #triverslun

Egilsstaðir

CUBE 2018 
reiðhjólin 
eru komin!

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

Akureyri

WWW.TRI.IS



Vorið 
er 

komið í 
Comma og 
skemmti-
legir dagar 
framundan 
í verslun-
inni í 
Smáralind.

Prada vakti athygli 
enda var hönnun 

þeirra ansi skrautleg með 
alls kyns sterkum neon-
litum, sérstaklega 
límónugrænu, gulu  
og bleiku.

Vorið er heitt eins og línurnar 
sem komnar eru bera merki 
um, RED VIBES og BLUE 

SHADES. Mikið er um sterka liti 
í vor. Köflótt, doppótt og blóma-
munstur eru áberandi í tískublöð-
unum um þessar mundir.

Rautt, svart og kremað í bland 
eru áberandi í RED VIBES línunni 
frá COMMA og í BLUE SHADES 
línunni er áherslan á dökkblátt, 
bleikt og blómamunstur.

Gaman að segja frá því að 
COMMA er með 12 línur svo það 
er alltaf það heitasta í tískunni í 
hverri viku í verslun okkar í Smára-

lind. Kjólarnir okkar hafa verið 
svaka vinsælir fyrir veislur og partí 
vorsins.

COMMA DAGAR byrja í dag og 
erum við með mikið fjör í verslun-
inni og skemmtileg tilboð til 21.00 
í kvöld.

Ekki missa af leiknum okkar á 
FACEBOOK /COMMAICELAND og 
INSTAGRAM.

Hér fyrir neðan eru nokkur 
tilboð sem verða í boði á COMMA 
DÖGUM.

Verið velkomnar og komið að 
skoða það heitasta fyrir veislur 
vorsins.

Heitt fyrir  
   vorið og  
COMMA dagar

Glæsileg vor- og 
sumarföt eru að 
koma í verslun-
ina Comma í 
Smáralind. 

Jakki var á 22.990, 
fer í  16.990 krónur.

Kjóll var á 22.990,
fer í  16.990 krónur.

Blússa sem var á  9.990 
fer í 6.990 krónur. 

Toppur, var á 11.490 
fer í 8.990 krónur.

Toppur, var á 8.490,
 fer í 5.990 krónur. 

Frægustu fyrirsætur heims 
gengu um sali á ítölsku tísku-
vikunni um helgina en næst 

liggur leið þeirra til Parísar þar 
sem tískan verður í hávegum höfð 
næstu vikuna. Fólki leiddist ekki í 
Mílanó enda var þar margt fallegt 
og skemmtilegt að sjá. Fyrstar 
stigu á svið fyrirsætur fyrir Gucci 
sem sýndu stórar og efnismiklar 
ullarkápur. Nokkur tískuhús eins 
og Dolce & Gabbana og Max Mara 
sýndu kápur með dýramynstri.

Það var þó ekki síst Prada sem 
vakti athygli enda var hönnun 
þeirra fyrir næsta vetur ansi 
skrautleg með alls kyns sterkum 
neonlitum, sérstaklega límónu-
grænu, gulu og bleiku. Skvísurnar 
eiga aldeilis eftir að vekja athygli 
hvar sem þær koma í þessum 
fatnaði. Allar fyrirsæturnar voru 
auk þess málaðar með þessum 
litum.

Versace kom hins vegar fram 

með pönk- og rokklegan fatnað. 
Þeir eru greinilega óhræddir við að 
ganga aðeins lengra í hinum villta 
fatastíl.

Það verður gaman að fylgjast 
með stjörnunum þegar þær koma 
fram á Óskarsverðlaunahátíðinni 
í Hollywood næsta sunnudag. 
Kvikmyndastjörnurnar eru oft 
þær fyrstu sem sjást opinberlega í 
glænýrri hönnun frá frægu tísku-
húsunum. Kannski einhver sjáist í 
neonlitum.

Neonpartí hjá Prada
Það hefur verið skrautlegt um að 
litast á tískuvikunni í Mílanó þar sem 
helstu tískuhönnuðir heimsins sýndu 
haust- og vetrartísku 2018-2019. 
Sumir voru skrautlegri en aðrir. 
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CANDICE SWANEPOEL

EXPERIENCE
THE STRONGEST REBIRTH

MASKI SEM RÓAR, GRÆÐIR, 
ENDURNÝJAR OG KÆLIR

MEÐAN ÞÚ SEFUR, 
GERAST KRAFTAVERKIN
MASKINN RÓAR HÚÐINA, DREGUR ÚR ROÐA 
OG STREKKTRI HÚÐ. HÚÐIN VERÐUR 
ÞÉTTARI OG LJÓMAR FALLEGA.

Discover our exclusive massage ritual on www.biotherm.com

LIFE PLANKTON TM

 HEIL LÍNA AF RÓANDI OG STYRKJANDI VÖRUM 
ÁN ALKAHÓLS, LITAREFNA OG PARABENA

SPA BURSTI SEM 
BIOTHERM HEFUR 

EINKALEYFI Á

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI FIMMTUDAG 

TIL SUNNUDAG 1. – 4. MARS.

A F S L Á T T U R  A F
ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.
20% 

NÝTT 
LIFE PLANKTON TM SENSITIVE BALM er nýtt 
krem í Life Plankton línunni sem hentar fyrir mjög viðkvæma 
húð. Krukkan er loftþétt og með skammtara fyrir hverja notkun.

BIOTHERM hlaut Prix d´Excellence de la Beauté  VERÐLAUNIN frá MARIE-CLARIE.
Life Plankton TM  Sensitive Emulsion, Aquasource Everplump Night, Blue Therapy cream-In-Oil krem, 

Skin Oxygen línan, Skin Fitness línan og Waterlovers sólkremin hlutu þessi eftirsóttu verðlaun 
fyrir framúrskarandi formúlur síðasta árs (Textures & Sensoriality).

Frábær tilboð á kremum og möskum í 30 ml krukkum og túpum á kynningunni.
Tilvalin í ferðalagið, sporttöskuna, í baðskápinn eða einfaldlega til að kynnast Biotherm.



Hilmar Freyr hefur 
haft áhuga á tísku 
eins lengi og hann 
man eftir. Vinn-
unnar vegna er 
hann snyrtilega til 
fara en utan henn-
ar klæðist hann 
léttari fatnaði.

Starfs síns vegna er Hilmar 
Freyr Kristinsson yfirleitt 
mjög fínn og snyrtilega 

til fara. Hann er starfsmaður 
fjármálafyrirtækisins Kviku en 
segist þrátt fyrir það ekki vera 
of formlegur. „Dagsdaglega 
er ég vinnunnar vegna 
í jakkafötum eða 
blazer-jakka og stök-
um buxum, skyrtu 
og með bindi. Ég hef 
séð til þess hingað 
til að eiga nóg af 
stökum buxum 
og blazer-jökkum 
þannig að ég sé ekki 
alltaf í jakkafötum 
en samt auðvitað 
fínn. Utan vinnunnar 
þykir mér hins vegar 
langbest að vera í 
„skinny“ gallabuxum og 
hversdagsskyrtu eða góðri 
peysu sem ég get þess 
vegna parað saman. Með 
þessu er ég oft í t.d. hvítum 
strigaskóm eða einum af 
Adidas NMD skónum sem 
ég hef sankað að mér.“

Hilmar Freyr er 25 ára 
gamall og uppalinn í 
Ártúnsholti í Reykjavík. 
Hann útskrifaðist með 
B.Sc.-gráðu í viðskipta-
fræði frá Háskólanum í 
Reykjavík (HR) árið 2015 
og hóf strax í kjölfarið 
störf hjá Kviku banka sem 
hann segir vera frábæran 
vinnustað. „Utan þess hef 

ég kennt dæmatíma í HR frá því á 
lokaárinu mínu og verið hluta-
starfsmaður í Hugo Boss búðinni.“

Líkar við litina
Hilmar hefur haft áhuga á tísku 
eins lengi og hann man eftir að 
eigin sögn. „Hann jókst þó til 
muna eftir að ég hóf að vinna við 
þetta með háskóla. Þá breikkuðu 
líka fatapælingarnar yfir í jakkaföt, 
blazer-jakka og þess háttar. Blái 
liturinn er í mjög miklu uppáhaldi 
hjá mér og hefur verið lengi. Ann-
ars þykir mér vínrauður, brúnn og 
mosagrænn líka mjög flottir litir 
og þeir ganga líka vel við blátt.“

Honum finnst þægileg föt 
almennt einkenna klæðnað ungra 
manna í dag. „Þar á ég t.d. við 
þröngar gallabuxur í bland við 
joggingbuxur sem eru auðvitað 
víðari. Sama má segja um peysur 
og úlpur, þær eru stærri og lausari. 

En svo fer það auðvitað bara 
eftir manngerðum en þetta 
er algengara finnst mér.“

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni? Eins og flestir 

þá nota ég Instagram mjög 
mikið. Þar fylgi ég þessum 

helstu á borð við GQ 
og The Rake Online 
og svo merkjum 
á borð við Ralph 
Lauren, Hugo Boss 
og Balmain.

Hvaða flík hefur 
þú átt lengst og 
notar ennþá? Ætli 
það sé ekki blár 
Boss blazer-jakki 
sem ég keypti 
fyrir nokkrum 
árum. Þægileg flík 
sem gengur bæði 

við fínni buxur og 
líka gallabuxur. Ef 

maður fer í stuttar 
helgarferðir þar sem 
þess er stundum krafist 
að maður sé í fínni 
kantinum er blár blazer 
gráupplagður.

Áttu minningar um 
gömul tískuslys? Engin 
stórslys, ótrúlegt en satt. 
Ég á það eftir. 

Bestu og verstu fatakaup? Þar 
má helst nefna Woolrich-úlpu 
sem fæst í Herragarðinum en 
hana keypti ég fyrr í vetur. Það 
gerir mjög mikið fyrir mig að geta 
klæðst úlpu sem er bæði hlý og 
flott og hægt er að klæðast yfir 
jakkaföt.

Mér detta engin slæm kaup í 
hug heldur önnur mjög góð kaup. 
Fyrir nokkrum árum keypti ég 
skóhlífar sem er algjört lykilatriði 
ef maður vill ekki þurfa að endur-
nýja fínu leðurskóna sína árlega. 
Ég hendi mér í þær áður en ég fer 
út í rigninguna eða slabbið og þær 
verja skóna þar til ég kem aftur 
inn og tek þær af. Það er ekkert vit 
í því að kaupa sér fína leðurskó ef 
maður fer ekki vel með þá líka.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína? Já, það er nær 
óhjákvæmilegt þegar maður hefur 
bæði áhuga á fötum og er með 
annan fótinn í mjög flottri fatabúð.

Notar þú fylgihluti? Ég er ekki 
mikið fyrir fylgihluti og er t.a.m. 
ekki mikill úrakall – Apple Watch 
dugar mér alveg ágætlega. En bindi 
nota ég flesta daga vikunnar.

Blái liturinn í uppáhaldi

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Utan vinnunnar þykir Hilmari best að vera í þægilegum buxum og hversdagsskyrtu eða góðri peysu. Með þeim fatnaði 
notar hann oft hvíta strigaskó eða eina af Adidas NMD skónum sem hann hefur sankað að sér. MYNDIR/ANTON BRINK

Í fataskáp Hilmars eru nokkrir blazer-jakkar sem hann notar mikið.

Hilmar Freyr er fínn 
og snyrtilegur til fara í 

vinnunni.

1. febrúar

20% 
afsláttur

Ráðgjafi í Lyf og heilsu 
Kringlunni 1. mars frá 14-16 

HVAÐ GEFUR NEOSTRATA ÞÉR?

FYLLINGU
RAKA OG NÆRINGU

JAFNARI HÚÐLIT
DREGUR ÚR FÍNUM LÍNUM

www.lyfogheilsa.is
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Tískuvikunni í Mílanó er 
nýlokið en hún stóð yfir frá 
21.-27. febrúar og vekur ávallt 

mikla athygli og umtal. Þar var 
haust- og vetrar tískan 2018 kynnt 
en það er langt síðan línurnar fyrir 
hana voru lagðar. Vor- og sumar-
tískan var t.d. sýnd í september á 

síðasta ári í París og er að berast í 
fataverslanir þessa dagana.

Tískuvikan í Mílanó er án efa 
einn athyglisverðasti og eftir-
sóttasti tískuviðburður hvers árs. 
Á meðan á henni stendur þyrpast 
allir til Mílanó, ekki aðeins til að 
fylgjast með nýjum tískustraumum 

heldur líka til að sýna sig og sjá 
aðra. Þess vegna er ekki síður 
gaman að fylgjast með litríkri og 
skrautlegri götutískunni þar sem 
hugmyndaauðgin nýtur sín í botn. 
Götutískan er líka vettvangur fyrir 
hönnuði til að vekja á sér athygli 
og koma sér á framfæri.

Götutískan í Mílanó
Þegar tískuvikan stendur yfir í Mílanó er jafngaman að fylgjast 
með götutískunni og nýjustu tískunni á sýningarpöllunum.

Upplífgandi litir og mynstur sem tekið er eftir á götum 
stórborgarinnar. 

Candela Pelizza lét sig ekki vanta á sýninguna hjá 
Dolce&Gabbana og skartaði þessum flotta, fjólubláa 
samfestingi. Hann væri tilvalin flík fyrir íslenska veturinn. 

Götutískan er alls konar. Líka ekta pelsar sem þó eru 
smám saman að víkja fyrir gervipelsum. 

Shea Marie og Caroline Vreeland á leið frá tískusýningu 
Missoni. Þær eru vel þekktar Instagram-stjörnur. 

Myndir af Millie Bobby Brown sem leikur Eleven í Stranger Things eru komnar á 
boli. Kannski ekki skrítið þar sem stúlkan er á hraðri leið upp á stjörnuhimininn. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Fleiri litir 
Str. 44-56

Kjólar og túnikur
Ný sending

Túnika
kr. 7.900.-

Kjóll
kr. 12.900.-

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott föt, 
fyrir flottar konur
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H vernig föt kaupir þú oftast? Ég 
hef lengi verið ástfanginn af 
tweedi og er stöðugt að endur-

nýja tweed-buxur. Lengi vel gekk ég 
með bindi alla daga en undanfarin 
ár hef ég kolfallið fyrir kragalausum 
skyrtum og geng nánast eingöngu í 
þeim, að viðbættum buxum og nær-
fötum auðvitað.
Hvar kaupir þú föt? Ég er ekki mikið 
fyrir að taka áhættu svo ég kaupi 
næstum öll fötin mín í Herrafata-
verzlun Kormáks og Skjaldar. En ef ég 
rekst á fallega skyrtu í Hagkaupi eða 
H&M þá er mér raunar sama hvaðan 
þær koma. Ég veit bara að hverju ég 
geng hjá Kormáki og Skildi.
Finnst þér skemmtilegt að kaupa föt? 
Í hreinskilni sagt, nei. Ég er yfirleitt 
frekar ákveðinn í því hvað mig vantar 
og eyði ekki meira en hálftíma í 
fatabúð ef ég ætla að kaupa eitthvað. 
Mér finnst miklu skemmtilegra að 
kaupa föt á syni mína, Úlf Kalman 
og Baltasar, og get eytt óheyrilegum 
tíma í að skoða föt á þá.
Finnst þér gaman að klæða þig upp á? 
Það fer eftir því hvernig maður/kona 
skilgreinir „að klæða sig upp á“. Ég 
klæði mig eins alla daga og við öll til-
efni svo það er ekkert „upp á“. En ætli 
flestir myndu ekki kalla það að vera 
„fínn“. Kannski er það snobb en mér 
þykir gaman að vera „herramanns-
lega“ klæddur. Það getur samt skapað 
vandamál á jólum og í jarðarförum 
þegar ég get raunar ekki verið „fínni“ 
en ég er dagsdaglega.
Hvaða litum ertu oftast í? Eins 
leiðinlegt og það hljómar þá er ég 
hrifnastur af gráu. Einhvern tíma las 
ég einhverja tískuspekúlanta ræða 
klæðaburð stjórnmálaleiðtoga og 
þá héldu þeir því fram að þeir sem 
klæddust gráu væru samfélagslega 
sinnaðir. Það á allavega vel við mig 
þótt það sé ekki meðvitað. Þess utan 
eru það helst jarðlitir í tweedinu.
Ertu veikur fyrir aukahlutum, töskum, 
skóm, skartgripum? Ég geng ekki með 
úr, skartgripi eða aðra aukahluti. En 
axlabönd eru nauðsynlegur hluti af 

klæðnaði mínum. Eftir að ég hætti 
að ganga með bindi hafa axlaböndin 
verið blætið mitt. Krökkunum, sem 
ég vinn með, finnst það alltaf jafn 
áhugavert og það líður varla sá dagur 
að enginn prófi að toga í þau.
Hvað kaupirðu þótt þú eigir nóg af 
því? Ekkert. Fataskápurinn minn er 
hlægilega lítill miðað við að ég hafi 
verið fenginn í þetta viðtal. Ég á alltaf 
til úrval af skyrtum og axlaböndum, 
sem ég rótera, en annars á ég yfirleitt 
ekki meira en ég nauðsynlega þarf af 
fötum.
Hvað er á döfinni hjá þér núna? 
Nýlega tók ég þátt í stofnun nýrra 
samtaka um barnamenningu 
ásamt RÚV, Barnamenningarhátíð, 
Menntamálastofnun, SÍUNG og fleiri 

stofnunum. Ég var kosinn formaður 
og nú erum við á fullu aðkynna Sögu-
verkefnið á Krakka RÚV, sem felur í 
sér að hvetja börn til að lesa og skrifa. 
Svo er undirbúningur fyrir Sögu-
verðlaunin, eins konar „kid’s choice“ 
Íslands, í fullum gangi.
Hvað er fram undan? Lífið og von-
andi endalaus ævintýri með sonum 
mínum. En á sértækari nótum þá 
er ég að skrifa barnabók, hrollvekju 
fyrir yngri lesendur, og svo fara 
að hefjast ritsmiðjur fyrir 8-12 ára 
börn á Kjarvalsstöðum. Ég er enn 
að melta hvort sé skemmtilegra, að 
kenna börnum að skrifa eða að skrifa 
sjálfur. Vonandi get ég gert hvort 
tveggja jöfnum höndum þar til ég 
hrekk upp af.

Ástfanginn  
af tweedi
Markús Már Efraím, ritlistarkennari og formaður Sagna – 
samtaka um barnamenningu sækir mikið í breska tísku frá 
miðbiki síðustu aldar og er nánast alltaf með axlabönd.

Síðan Markús Már féll fyrir kragalausum skyrtum getur hann ekki lengur verið með hálsbindi en bætir það upp með 
því að ganga með axlabönd. MYND/EYþór

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Markús Már sækir mest í breska tísku frá miðbiki síðustu aldar.

FRÁBÆR

KÍNVERSKUR

VEITINGASTAÐUR

Í MEIRA EN

30 ÁR

HLAÐBORÐ ALLA DAGA FRÁ KL. 11:00 - 14:00 
Verð kr. 2.100

Veglegt hlaðborð með  
fjölbreyttum og bragðgóðum réttum

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

NÝBÝLAVEGI 20     SÍMI 554-5022

8 rétta 
hlaðborð í  
hádeginu 
TILBOÐ 

KR. 1.590.- 
OPIÐ KL. 11:00-14:00

Hlaðborðið er alla virka daga. 
ekki um helgar.

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l kinahofid@kinahofid.is l Sími 554 5022

www.kinahofid.is

Verð 5.900 kr.- stærð 36 - 46

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Flottir toppar

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Hvítu sokkarnir – því meira áberandi, 
því betra. 

Hvítir íþróttasokkar þykja nú 
fínasti fótabúnaður þrátt 
fyrir að hafa mætt nokkrum 

fordómum gegnum tíðina. Ítalski 
hönnuðurinn Alexandre Matti
ussi lét nánast allar fyrirsæturnar 
á sýningu sinni í janúar klæðast 
þessum trausta fótabúnaði og 
skipti þá engu hvort buxurnar við 
voru galla eða gala. Það eina sem 
buxurnar áttu sameiginlegt var 
að skálmarnar á þeim voru nógu 
stuttar til að sokkarnir sæjust alveg 
örugglega! Þá voru skórnir bæði 
sparilegir og hversdags svo það er 
ljóst að stuttar skálmar og hvítir 
sokkar eru það sem koma skal á 
götunum í sumar.

Styttri skálm  
og hvítir sokkar

Zinedine Zidane, þjálfari Real Madrid, er alltaf flott klæddur. 

Zinedine Zidane, þjálfari Real Madrid 
og þjálfari ársins 2017 hjá FIFA 
þykir einstaklega smekklega til fara. 

Hann er sagður einn best klæddi knatt
spyrnumaður heims. Nú gengur fimbul
kuldi frá Síberíu yfir Evrópu og þá þurfa 
vel klæddir að bregðast við sem aðrir. 
Zinedine fór ekkert úr jakkafötunum en 
klæddi sig í vandaðan dúnjakka undir til 
að halda á sér hita. Sumir segja að það sé 
ekki til vont veður heldur einungis það að 
klæða sig illa. Zidane þarf ekkert að kvarta 

undan kulda í þessum glæsilega dúnjakka 
undir jakkafötunum.

Annars er fólki sem þarf að þola 
Síberíukuldann bent á að leggja öllum 
fatnaði úr pólýester en klæðast ull og 
skinni í staðinn til að halda að sér hita. 
Íslendingar hafa verið framarlega í 
hönnun hlýrra dúnúlpna og þær ættu að 
koma sér vel úti í Evrópu þessa dagana. 
Kuldinn verður áfram næstu daga. Þá þarf 
einnig að pakka símanum sínum í hlýjan 
hanska því hann þolir illa kuldann.

Smart en verst kuldanum

Handtaskan stal senunni í heimsókn 
Megan og Harrys til Notthingham og 
hefur nú selst í bílförmum. 

Þegar Meghan Markle, leik
kona og unnusta Harrys 
Bretaprins, fór í fyrstu opin

beru heimsókn sína til Notting
ham í desember sl. vakti Burberry
ullarkápan sem hún klæddist 
mikla athygli. Það var samt falleg 
og látlaus handtaska frá skoska 
merkinu Strathberry sem var 
senuþjófurinn. Taskan góða kostar 
70 þúsund út úr búð en eftir að 
Megan sást með hana seldist hún 
upp og fæst nú fyrir þrefalt verð 
á eBay. Töskurnar frá Strath berry 
falla Megan greinilega vel í geð því 
nú hefur hún bætt annarri við. Sú 
kallast East/West Mini og er ekki 
síður vinsæl því þúsund manns 
hafa skráð sig á biðlista til að 
eignast hana. Heimsóknir á heima
síðu Strathberry hafa margfaldast 
og áhugi á merkinu hefur aldrei 
verið meiri, enda hefur almenn 
sala á vörum frá því aukist töluvert. 
Talsmenn fyrirtækisins tala um 
Meghanáhrifin og eru auðvitað 
hæstánægðir með tilvonandi 
tengdadóttur Bretlands. 

Töskurnar sem 
Meghan Markle 
elskar rjúka út

Estée Lauder kaupaukinn 
þinn í Sigurboganum.

Advanced Night Repair Cleansing Foam – froðuhreinsi 30 ml
Revitalizing Supreme + Global Anti – Aging Cell Power Creme- fyrirbyggjandi rakakrem, 15 ml
Revitalizing Supreme + Global Anti – Aging Cell Power Eye Balm- fyrirbyggjandi augnkrem, 5 ml
Pure Color Envy Sculpting Eye shadow- augnskuggapalettu með 4 litum.
Double Wear Stay in Place Eye Pencil- augnblýant, Coffee, 0.8 g
Pure Color Envy Lash Multi Effect Mascara-  maskara, 2.8 ml
Pure Color Envy Sculpting Lipstick- varalit í fullri stærð í litnum Powerful
Fallega snyrtibuddu
 *á meðan birgðir endast

Laugavegi 80 - sími 561 1330

Kaupaukinn inniheldur:

20%
afsláttur af Estée Laudervörum 1. - 3. mars

Þessi glæsilegi kaupauki fylgir ef keyptar eru vörur 
frá Estée Lauder fyrir 7.900 kr eða meira dagana 
1 – 7. mars*

*á meðan birgðir endast

SIGURBOGINN
S SSNYRTI OG TÍ KUVÖRUVER LUN
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Jennifer Moss er fyrrverandi 
tískuljósmyndari sem vann 
áður í Los Angeles í Banda-

ríkjunum. Hún hefur gagnrýnt 
hvað fyrirsætur eru oft sýndar á 
óeðlilegan og ómanneskjulegan 
máta á tískuljósmyndum og 
ákvað að flokka myndirnar sem 
henni fannst sýna konur í röngu 
ljósi til að vekja athygli á þessu. 
Hún segir að sem betur fer sé 
þetta samt tekið að þróast í rétta 
átt.

Senda röng skilaboð
Fyrsta flokkinn sem Moss bjó 
til kallar hún „hrædd/fórnar-
lamb“. Það eru myndir sem sýna 
fyrirsætuna sem hrædda eða í 
varnarstöðu, að draga sig í burtu 
frá karlmanni eða jafnvel látna. 

„Sem kona, móðir dóttur og 
neytandi finnst mér auglýsing-
arnar þar sem konur eru sýndar 
sem lík mesta áhyggjuefnið,“ 
segir Moss.

Annan flokk kallar hún „í stöðu 
fyrir kynlíf/afklædd“. Það eru 
myndir sem sýna fyrirsætuna 
með fótleggina í sundur, liggjandi 
á rúmi eða nakta.

Þriðja flokkinn kallar hún 
„hógvær og feimin/barnsleg“. Þá 
sýnir fyrirsætan líkamstjáningu 
sem sýnir undirgefni eða veik-
leika, augun horfa ekki beint í 
vélina og efri hluti líkamans er 
hokinn.

Fjórða flokkinn kallar hún 
„ekki mennsk/ein af mörgum“. 
Þá sést ekkert andlit eða það er 
hulið, enginn persónuleiki er 
sýndur eða fyrirsætan er sýnd 
sem vara. 

„Skilaboðin sem þeir eru að 
senda er að þetta sé glæsilegt,“ 
segir Moss. „Að þú eigir að vera 
hógvær, þú eigir að vera hikandi, 
þú eigir að vera hrædd þegar þú 
gengur um göturnar.“

Ýkt birtingarmynd menningar
Það eru til óteljandi dæmi um 
svona tískuljósmyndir frá síðustu 
áratugum. Þetta hefur tíðkast í 
meira en hálfa öld. Konur eru 
sýndar sem fórnarlömb eða jafnvel 
liðin lík og það á að vera glæsilegt, 
fallegt eða aðlaðandi.

Þetta er kannski ýkt birtingar-
mynd af menningarlegu blæti 
sem virðist vera til staðar fyrir 
konum sem eru fórnarlömb, 
eða í það minnsta hlutlausar, 
undirgefnar og óvirkar. Í vest-
rænni menningu, þar sem þessir 
þættir eru færðir í stílinn og 
gerðir söluvænir og kynferðis-
legar staðalmyndir ganga meðal 
annars út á að konur séu óvirkar 
og berskjaldaðar, er kannski 
ekki svo furðulegt að auglýsinga-
markaðurinn hámarki þessa 
þætti og komist þannig að þeirri 
niðurstöðu að það sé eitthvað 
aðlaðandi við látnar stúlkur.

Virðist stefna í rétta átt
Sem betur fer hafa augu fólks 
opnast sífellt betur fyrir þessu. 
Menningin hefur breyst með 
árunum og sumir hafa bent á 
hvað þetta er óeðlilegt með því að 
breyta samhenginu. Um leið og 
konur setja sig í sömu stellingar og 
þessar fyrirsætur á götum úti, eins 
og gert var í verkefninu „Poses“ 
eftir Yolanda Domínguez, eða ef 
kynhlutverkunum er snúið við, sér 
fólk skyndilega mun betur hvað 
þetta er óeðlilegt.

Það eru skýr merki um að þetta 
sé ekki það sem fólk vill. Margir 
mótmæla ljósmyndum af þessum 
toga og það segir sitt að kvik-
myndir sem standast Bechdel-
prófið skila meiri hagnaði en þær 
sem gera það ekki. Til að standast 
Bechdel-prófið þarf kvikmynd að 
sýna að minnsta kosti tvær kven-
kyns persónur sem eiga samræður 
um eitthvað annað en karlmann. 

Moss telur líka að ný stefna í 
tískuljósmyndun sé að ryðja sér 
til rúms. Það eru myndir sem 
sýna konur sem eru sterkar. Moss 
bjó til einn flokk í viðbót fyrir 
slíkar myndir, sem hún kallar 
„sterk/glöð“. Það eru myndir sem 
sýna fyrirsætu sem horfir beint í 
myndavélina, er mynduð neðan 
frá eða nýtur velgengni.

Jayne Pickering, tískustjóri hjá 
Marie Claire, tekur undir með 
Moss. „Konur eru ekki sýndar jafn 
kynferðislega eins og þær voru,“ 
segir hún. „Þær eru sýndar á miklu 
svalari og raunverulegri hátt, held 
ég, í staðinn fyrir þessa ímynd um 
konu sem litlar, sætar og kyn-
æsandi. Konur eru að klæða sig 
fyrir konur, en ekki lengur fyrir 
karlmenn.“

Dauðar fyrirsætur að deyja út
Fyrrverandi tískuljósmyndari hefur gagnrýnt að fyrirsætur séu oft sýndar sem persónuleikalaus 
fórnarlömb eða jafnvel liðin lík í tískumyndatökum. Hún segir samt að þróunin sé á réttri leið.

Á þessari mynd er vélinni beint upp á fyrirsætuna sem horfir beint í mynda-
vélina. Moss telur að myndir sem sýna sterkar konur séu að verða algengari. 

Hér er virðist fyrirsætan varnarlaus og í liggur á bakinu 
með fótleggina í sundur. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Hér er einstaklingurinn aukaatriði og andlit fyrirsætunn-
ar sést ekki. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

ly�a.is

Sérfræðingur Sothys veitir 
fría húðgreiningu í Lyfju:

Í dag fim. | Smáratorgi kl. 14–18  

Fös. 2. mars | Keflavík kl. 14–18 

Lau. 3. mars | Smáralind kl. 14–18

25%
afsláttur
28. feb.–11. mars

Sothys dagar í Ly�u
Dagana 28. febrúar–3. mars verður kynning á hinum vönduðu og vinsælu 

vörum frá Sothys í völdum apótekum Ly�u. Þar veitir sérfræðingur Sothys 

ráðgjöf ásamt húðgreiningu og býður gestum að kynnast kremum og serum 

frá Sothys sem þekkt eru fyrir nærandi og rakagefandi eiginleika. Sothys 

snyrtitaska ásamt 30 ml hreinsivatni, hreinsimjólk og 15 ml hálsaserum 

fylgir þegar verslað er fyrir 5.000 kr. eða meira. 

Hlökkum til að sjá þig!

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

SKÓDAGAR
1.-12. mars

TPS 520 GV
Kr. 29.990.-
Nú kr. 22.492.-

Herra

FJALLGÖNGUSKÓR
LÉTTIR GÖNGUSKÓR
HVERSDAGSSKÓR
BARNASKÓR

Drifter  GV
Kr. 29.990.-
Nú kr. 22.493.-

Dömu

Herra

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 20.618.-

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 20.618.-

Dömu

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Dömu, margir litir til

Dömu

Blade GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Herra

Bajura NBK GV
Kr. 34.990.-
Nú kr. 26.243.-

Laufléttir og sterkir sem stál. 
Fullkomnir fyrir íslenskar aðstæður, 
gönguferðir og hverskyns útivist. 
Vatnsheldir og einstaklega hlýjir.

Kr. 12.990.-
Nú Kr. 9.743.-

Lagazuoi GV
Kr. 31.990.-
Nú kr. 23.993.- 

Herra, margir litir til

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Enforce GV  BARNASKÓR
Kr. 11.990.-   
Nú kr. 8.992.-

Barnaskór

Blade GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

HLAUPASKÓR
LÉTTIR GÖNGUSKÓR

KULDASKÓR
BARNASKÓR

Herra

Myth GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Dömu

Myth GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 14.993.-

Kr.26.490.-
Nú kr. 19.868.-

ULTRA FLEX MID
HERRA 

Framúrskarandi grip og stöðugleiki. 
Michelin® sóli tryggir fullkomiðjafnvægi á 
tæknilegum hlaupaslóðum um �alllendi.

Kr.26.490.-
Nú kr. 19.868.-

ALPENROSE ULTRA MID GTX
DÖMU 

Gore-Tex® vatnsheldir skór, sem veita gott grip og 
stöðugleika við mismunandi aðstæður. Góður 
stuðningur við ökkla, sérstaklega niður í móti. 
Michelin® sóli tryggir fullkomið jafnvægi.

Vetrarskór sem halda 
fótunum þurrum og hlýjum í 
vætu og snjó. 100% 
vatnsheldir með DriDefence® 

KAMIK sóla með miklu 
slitþoli og sterku 
NiteRays® 
endurskini.

INDIANA BARNASKÓR Kamik Southpole 4 eru 
vinsælustu barnastígvélin í 
Kamik línunni. Stígvélin eru 
hönnuð fyrir börn til að leika 
sér í snjónum. Vatnsþétt 

nælon og teygjureimar 
þétta skóinn bæði við 
kálfa og við ökkla, 

sitja vel á fæti.

SOUTHPOLE 4 BARNA 
VETRARBOMSUR

Kr. 9.490.-
Nú Kr. 7.117.-

YUKON 6 HERRASKÓR

VERIÐ VELKOMIN Á SKÓDAGA ICEWEAR MAGASÍN 
Á LAUGAVEGI 91 OG GERIÐ GÓÐ KAUP LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

Kr. 18.990.-
Nú kr. 14.242.-

LIGHT TRAIN
DÖMU 

Framúrskarandi grip og stöðugleiki. 
Michelin® sóli tryggir fullkomið 
jafnvægi á tæknilegum og 
kre�andi hlaupaslóðum.

AF ÖLLUM SKÓM

Herra/Dömu

Herra/Dömu

Icewear skódagar 255x380 fbl.pdf   1   23/02/2018   10:20



Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

100% LÁN
FORD Focus Dísel Sjálfskiptur. 
Árgerð 2012, ekinn 83 Þ.KM. TILBOÐ 
1.480.000. Rnr.159956.

100% LÁN
SUZUKI SX4 GLX. Árgerð 2012, 
ekinn 132 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.450.000. Rnr.162944.

100% LÁN
SUBARU Outback. Árgerð 2006, 
ekinn 234 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
4 gírar. Verð 980.000. Rnr.171094.

100% LÁN
NISSAN E-NV200. Árgerð 2014, 
ekinn 13 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 1.990.000. Rnr.150070.

100% LÁN
FORD Focus Edition Sjálfskiptur. 
Árgerð 2016, ekinn 27 Þ.KM. TILBOÐ 
2.280.000. Rnr.159915.

100% LÁN
FORD Transit Connect. Árgerð 2013, 
ekinn 24 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.580.000 án VSK. Rnr.136370.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

M.BENZ SPRINTER 316D L2H1 nýskr. 
03/2012, ekinn aðeins 97 Þ.km, 
dísel, beinskiptur, dráttarkrókur. 
TILBOÐSVERÐ 2.290.000 kr. + vsk. 
Raðnr. 257463 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Hjólhýsi

Hobby HjóLHýsi 2018 
stórsparNaður!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 Hjólbarðar

Nýju saiLuN dekkiN Á 
frÁbæru verði.

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

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

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

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

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

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

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

 Garðyrkja
Felli tré og klippi runna. Besti tíminn 
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

 Bókhald

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

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

 Rafvirkjun

raflagnir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

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

raflagnir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

flísalagnir - múrVerk 
- flotun - sandsParsl - 

málun - tréVerk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Húsasmíðameistari. Alhliða 
smíðavinna, tilboð eða 
tímavinna. Sími 7778450 eða á 
thorarinnscheving@live.com

 Önnur þjónusta

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla. 
Parket og málarameistari að 
störfum. Marstilboð 2900 kr Fm. 
7728100

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

kauPum gull -  
JÓn & Óskar

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

 Til bygginga

harðViður til 
húsabygginga. sJá nánar 

á: Vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heilsa

 Nudd

heilsunudd
Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig á 
laugardögum S. 561 6254

Skólar
Námskeið

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

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

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

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

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

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Chevrolet Cruze LTZ

Honda CR-V Elegance

Honda Civic Sedan Comfort

 Peugeot 208 Active dísil

Nýskráður 5/2015, ekinn 13 þús.km., dísel, beinskiptur, 
leðurinnrétting, lyklalaust aðgengi, lítið ekinn.

Nýskráður 4/2010, ekinn 99 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, alcantara áklæði, gott eintak. 

Nýskráður 8/2017, ekinn 2 þús.km., bensín, 
beinskiptur, sýningarbíll frá umboði, 3 ára 

verksmiðjuábyrgð, 182 hestöfl, uppgefin meðaleyðsla 
 5,8L/100km í blönduðum akstri.

Nýskráður 3/2014, ekinn 51 þús.km., dísel, beinskiptur, 
uppgefin meðaleyðsla 3,8 l/100 km í blönduðum akstri.

Tilboð kr. 1.990.000

Verð kr. 2.390.000

Tilboð kr. 3.390.000

Verð kr. 1.190.000



Heimilið

 Barnavörur

Vagnstykki + kerrustykki 
+ skiptitaska

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

atVinnuhúsnæði
Til sölu eða leigu 50 m2 í Steinhellu 
14. Góð hæð+hurð. Verð: 18,4 m. 
Leiga: 99 þ. Bara snyrtileg starfs. 
Facebook: steinhella 14 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

geyMsLur.is 
 síMi 555-3464

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

www.geyMsLaeitt.is
 Fyrsti MÁnuður Frír

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VerkaMaður / 
ByggingarVinna

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

neMi í húsasMíði
Heimaás óskar eftir að ráða nema 

á samning í húsasmíði. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

söLuMenn óskast.
Óska eftir sölumönnum til að selja 
í hús usb lykla sem á er digital bók. 
Geta sölumenn auðveldlega haft 
margar milljónir eftir skatt. Gengið 
er í hús milli kl 12-22 alla daga þegar 
gott er veður. Uppl.í s: 776-4111

Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn vanir 
jarðvinnu. Uppl. í s. 8970731

 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 - VerkaMenn 
- Múrarar- 

LagerstarFsMenn
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA 
 s. 780 1444

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

Smiðjuvegur 2 • Kópavogur

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.isSími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

HÚSARIF  •  JARÐVINNA  •  MÚRBROT
STEYPUSÖGUN  •  KJARNABORUN

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

AUGLÝSING UM NÝTT AÐALSKIPULAG 
VESTMANNAEYJABÆJAR 2015-2035

Bæjarstjórn Vestmannaeyjabæjar hefur samþykkt að auglýsa 
tillögu að aðalskipulagi Vestmannaeyjabæjar skv. 31. gr. laga nr. 
123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006.  
Nýtt aðalskipulag tekur til tímabilsins 2015-2035 og er endur-
skoðun á aðalskipulagi fyrir tímabilið 2002-2014.Tillagan er sett 
fram á uppdrætti og í greinargerð.

Skipulagstillagan verður til sýnis í Einarsstofu (anddyri Safna-
húss) við Ráðhúströð og hjá embætti skipulags- og byggingar-
fulltrúa Skildingavegi 5, frá 28. febrúar til og með 11. apríl 2018. Á 
sama tíma verður tillagan aðgengileg hjá Skipulagsstofnun bæði 
í sýningarrými að Borgartúni 7b og á vefsíðunni www.skipulag.is. 
Þá eru öll gögn aðalskipulagsins aðgengileg rafrænt á heimasíðu 
Vestmannaeyjabæjar www.vestmannaeyjar.is, í glugganum 
Nýtt Aðalskipulag

Opið hús, kynning á skipulaginu verður í Einarsstofu (anddyri 
Safnahúss) við Ráðhúströð miðvikudaginn 7. mars nk. milli kl. 
14:00 og 18:00. Þar munu hönnuðir skipulagsins kynna efnistök 
skipulagsins og svara fyrirspurnum áhugasamra.

Athugasemdir við tillöguna. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til 11. apríl 
2018. Skila skal inn skriflegum athugasemdum til skipulagsfull-
trúa á skrifstofu hans að Skildingavegi 5, 900 Vestmannaeyjum 
b.t. skipulagsfulltrúa eða á netfangið bygg@vestmannaeyjar.is

Skipulagsfulltrúi

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

VIRÐULEG, FALLEG EIGN Á EFTIRSÓTTUM  
STAÐ Í VESTURBÆ

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Framnesvegur 20A, 101 Rvk – Raðhús    
Um er að ræða einstaka eign sem hefur verið endurnýjuð  að 
nánast öllu leyti á þremur hæðum, botnflötur er um 40 fm en 
eignin er skráð 105,2 fm. Þrjú mjög rúmgóð svefnherbergi, rúmgott 
baðherbergi og líks snyrting á efstu hæðinni. Verönd bæði fyrir 
framan og aftan húsið og sér garður með nýlegum garðkofa.  
Sjón er sögu ríkari.  
Ásett verð aðeins kr. 62,2 millj. Allar nánari uppl. veitir Jóhann  
Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS!  
Í dag milli kl.17:30 og 18:30 

 

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Save the Children á Íslandi
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ER KOMINN TÍMI Á AÐ MINNKA VIÐ SIG? 
ÖRYGGIS- OG ÞJÓNUSTUÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI

Sími 563 1440 | soltunibudir@soltunibudir.is 

Björt 2ja herbergja íbúð til leigu í Sóltúni öryggis-  
og þjónustuíbúðum í hjarta borgarinnar,  
í Sóltúni 3, 105 Reykjavík.
Íbúðin er 69,5 m2  og henni fylgir sérstæði í upphituðum bílakjallara 
ásamt 7,1 m2 geymslu í kjallara. Stór einkasólpallur sem snýr 
í há-suður fylgir. Aðgengi að mat í hádeginu á virkum dögum, 
vildarkjör á heimaþjónustu, heimahjúkrun og heilsueflingu frá 
þjónustufyrirtækinu Sóltúni Heima.

Um er að ræða langtímaleigu fyrir 60 ára og eldri og er laus strax.  
Íbúðin leigist með uppþvottavél og ísskáp.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

PO
RT

 h
ön

nu
n

Holtasel 30 – 109 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG 1. MARS KL. 17:00 – 17:30

Einstaklega fallegt og vel skipulagt 195 fm raðhús á tveimur hæðum 
þar af er 33 fm bílskúr. Húsið er sérlega vel staðsett í Seljahverfinu 
í Reykjavík. Fallegt útsýni er úr húsinu og stendur húsið við óbyggt 
svæði. Ástand hússins að innan sem utan er mjög gott og hefur húsið 
fengið gott viðhald og endurnýjun síðustu árin.  Verð: 71,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

 

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu
á skóla- og sundhallarreit á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
breyttu deiliskipulagi skóla- og sundhallarreits á Selfossi 
í Sveitarfélaginu Árborg. Um er að ræða breytingu á lóð 
leikskólans Álfheima við Sólvelli 6, innan þessa reits.

Deiliskipulagsbreytingin felst í stækkun á leyfilegum 
byggingarreit innan lóðar, bæði til norðurs og suðurs 
út frá núverandi byggingu. Breytingin er tilkomin vegna 
fyrirhugaðrar viðbyggingar um 600 m2 við leikskólann . 
Viðbygging þessi kallar á stækkun og/eða endurskipu-
lagningu aðkomu og leiksvæðis við leikskólann. Breytingin 
kemur ekki til með að hafa áhrif á núverandi leyfilegt 
byggingarmagn, lóðarstærð eða leyfilegt nýtingarhlutfall 
lóðar. Allir deiliskipulagsskilmálar haldast óbreyttir við 
breytingu þessa.

Teikningar ásamt greinargerð vegna tillögunnar munu  
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67, Selfossi frá og með fimmtudeginum 
1.mars  2018 til og með fimmtudagsins 12. apríl 2018.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 12. 
apríl 2018 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 
Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- 
og byggingarfulltrúa á netfangið skipulag@arborg.is. 

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingarfulltrúi

AÐALFUNDUR
Hollvinasamtaka Reykjalundar verður  

haldinn í hátíðarsal  Reykjalundar 
laugardaginn 3. mars n.k.   kl. 14:00.

DAGSKRÁ
1.  Venjuleg aðalfundarstörf.

2.  Erindi: Lungnaendurhæfing
Magdalena Ásgeirsdóttir, yfirlæknir.

Hollvinir hvattir til að mæta  
og nýjir félagar velkomnir.

Stjórnin

Auglýsing um skipulag í Ísafjarðarbæ

Breyting á Aðalskipulagi Ísafjarðar- 
bæjar 2008-2020, jörðinni Sæborg, Látrum, 

Aðalvík verður getið í aðalskipulagi

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti annan febrúar sl. tillögu 
að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 
skv. 2 mgr. 36. gr.  skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að jarðarinnar Sæborgar er getið í skipulagi 
ásamt Sæbóli og Görðum, ákvæði s.s. landnotkun og byggingar- 
magn haldast óbreytt. Jafnframt er gerð á leiðrétting á töflu 7.19 
þ.e. númer svæðisins  breytist úr F14 í F41 til samræmis við  
Sveitarfélagsuppdrátt – norðan djúps.

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. 
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfull-
trúa Ísafjarðarbæjar

Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJARÐARBÆR

AÐALFUNDUR
Ísfélags Þorlákshafnar ehf., kt. 430285-0179, 

Hafnarskeiði 12, 815 Þorlákshöfn, verður 
haldinn föstudaginn 16. mars 2018 kl. 11:00  

á kaffistofu félagsins.

Dagskrá
1. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess 

á liðnu starfsári.
2. Staðfesting ársreiknings fyrir síðastliðið rekstrarár.
3. Kosning stjórnar félagsins.
4. Kosning endurskoðanda félagsins.
5. Ákvörðum um hvernig fara skal með hagnað eða tap 

og um arð og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna og endur

skoðenda fyrir störf þeirra á starfsárinu.
7. Heimild til stjórnar um kaup á eigin hlutum.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem 

löglega eru upp borin.

Dagskrá, endanlegar tillögur, ársreikningur, skýrsla  
stjórnar og skýrsla endurskoðanda verða hluthöfum til 
sýnis í síðasta lagi sjö dögum fyrir aðalfund á skrifstofu
félagsins. Afhending fundargagna fer fram að ósk 
skráðra hluthafa. Vilji hluthafi koma dagskrárefni til um
fjöllunar á aðalfundi skal tilkynna stjórn félagsins skrif
lega um tillöguna eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. 
Framboð til stjórnar skal tilkynna skriflega eigi síðar en 
fimm dögum fyrir dagsetningu aðalfundar. Upplýsingar 
um frambjóðendur verða aðgengilegar til skoðunar á 
skrifstofu félagsins tveimur dögum fyrir aðalfund.

Þorlákshöfn, 1. mars 2018
Stjórn Ísfélags Þorlákshafnar ehf.

Ef þú ert með rétta starfið  
— erum við með réttu  
manneskjuna

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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LÁRÉTT
1. frystihús 
5. hversu 
6. kind 
8. áhrifamáttur 
10. klafi 
11. dauði 
12. lap 
13. snjór 
15. ávöxtur 
17. nýfallinn 
snjór

LÓÐRÉTT
1. innsveigja 
2. prettur 
3. hópur 
4. fiskur 
7. pennafærni 
9. klaufi 
12. skjótur 
14. fugl 
16. frá

LÁRÉTT: 1. íshús, 5. hve, 6. ær, 8. virkni, 10. ok, 11. 
lát, 12. sull, 13. fönn, 15. ananas, 17. drift.
LÓÐRÉTT: 1. íhvolfa, 2. svik, 3. her, 4. sænál, 7. rit-
list, 9. klunni, 12. snar, 14. önd, 16. af.

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

Snýst í norð-
austanátt í dag 
og kólnar í veðri, 
dálítil snjókoma 
eða él en birtir til á 
Suður- og Vestur-
landi. Hiti um 
frostmark.

Fimmtudagur

9 6 3 7 4 8 2 1 5

7 8 2 5 9 1 6 3 4

5 1 4 6 2 3 7 8 9

4 7 1 8 6 2 5 9 3

2 5 8 9 3 7 4 6 1

3 9 6 1 5 4 8 2 7

6 3 7 2 1 5 9 4 8

8 4 9 3 7 6 1 5 2

1 2 5 4 8 9 3 7 6

1 5 9 6 7 4 2 8 3

2 3 6 9 5 8 1 4 7

7 8 4 1 2 3 5 6 9

4 7 2 8 3 5 9 1 6

8 9 3 4 1 6 7 5 2

5 6 1 7 9 2 8 3 4

6 1 5 2 4 7 3 9 8

3 2 8 5 6 9 4 7 1

9 4 7 3 8 1 6 2 5

1 5 7 8 3 6 2 4 9

9 6 8 1 2 4 3 5 7

3 2 4 5 7 9 1 8 6

4 9 3 2 6 7 5 1 8

2 1 6 9 8 5 4 7 3

7 8 5 4 1 3 9 6 2

5 7 1 3 9 8 6 2 4

6 3 2 7 4 1 8 9 5

8 4 9 6 5 2 7 3 1

9 3 8 2 4 5 1 7 6

1 4 7 6 3 8 9 5 2

2 6 5 9 7 1 4 8 3

4 7 2 1 9 3 5 6 8

8 9 3 5 6 7 2 1 4

5 1 6 8 2 4 3 9 7

6 2 4 7 5 9 8 3 1

7 5 1 3 8 2 6 4 9

3 8 9 4 1 6 7 2 5

9 2 6 3 4 7 1 5 8

7 1 3 8 5 6 2 9 4

8 5 4 9 1 2 6 3 7

4 8 7 1 3 9 5 6 2

1 6 2 4 7 5 3 8 9

3 9 5 2 6 8 7 4 1

2 3 1 5 8 4 9 7 6

5 7 8 6 9 1 4 2 3

6 4 9 7 2 3 8 1 5

1 2 8 4 7 3 9 6 5

3 4 5 2 9 6 7 8 1

6 7 9 5 8 1 2 3 4

4 8 7 6 5 2 3 1 9

5 6 2 3 1 9 8 4 7

9 1 3 7 4 8 5 2 6

2 9 4 8 6 7 1 5 3

7 3 6 1 2 5 4 9 8

8 5 1 9 3 4 6 7 2

gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Þarna! Vá! Skrifaðu 
undir hér.

Af hverju fengum við 
þennan? Hann er með 
tækni á við trjágrein.

Hann veit 
hvar 

markið er.

Ég er orðinn þreyttur á því 
að unglingum er kennt um allt slæmt 

sem gerist!

Í hvert sinn sem eitthvað 
skemmist, týnist eða er 

illa sinnt, giskaðu hverjum er 
kennt um?

Unglingum? Ósanngjarnt. 
Það er það 
sem það er.

Ég ætla ekki að 
kaupa þetta.

Ég skal veðja að þú getur ekki 
sagt „gerðu það“ sjö hundruð 

sinnum á næstu tveimur 
mínútum.

Þegar þú segir: Þau heyra:

Skoðaðu litríkt úrval á bros.is 

Bros auglýsingavörur, 
Norðlingabraut 14.

Bros auglýsingavörur með þínu merki 

M
ER

KI
Ð

  M
IT

T

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.

Moissejev átti leik Koblenz í Riga 
fyrir allöngu síðan. 
Svartur á leik
1...f5+!! 2. Kxh3 f1D+ 3. Kh4 
De1+ 4. Bg3 Dh1+ 0-1. Aðeins 
fimm dagar í GAMMA Reykja-
víkurskákmótið. Opið er fyrir 
skráningu á mótð á skak.is. 
www.skak.is: Íslandsmót skák-
félaga hefst í kvöld.      
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

Nýjar vörur frá The North Face streyma inn • 20% afsláttur af öllum gönguskóm dagana 1.-5. mars*

UNDIR BERUM HIMNI
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Kílóið af horni 
getur selst á um 100 

þúsund dollara og eitt 
horn vegur fimm til sex 
Kíló. það er erfitt að 
stoppa starfsemi sem menn 
græða svona ótrúlega 
miKið á.Sænskir reyfarar fjalla 

oftastum dóp, morð eða 
vopnasölu. Ég hafði aldrei 
séð neinn um verslun með 
dýr í útrýmingarhættu, 
svo ég ákvað að skrifa einn 

slíkan,“ segir Markus Lutteman, höf-
undur bókarinnar Blóðmáni sem er 
nýkomin út í íslenskri þýðingu Elínar 
Guðmundsdóttur. Þar lætur hann 
sænska rokkstjörnu flækjast inn í 
óhugnanlegan heim glæpahringa 
sem versla með horn nashyrninga. 
Með bókinni vonast Markus til að 
opna augu lesenda fyrir því raun-
verulega vandamáli að gríðarleg 
eftirspurn eftir hornunum heggur 
nærri nashyrningastofninum.

 Við Ernir ljósmyndari hittum 
Markus á hóteli í Aðalstræti, hann 
er í sinni fyrstu Íslandsheimsókn og 
alsæll með veðrið, enda lægði vind 
um leið og hann var lentur í Kefla-
vík. „Það er ótrúlega hlýtt á Íslandi. 
Heima eru 10 mínusgráður núna,“ 
segir hann.

Markus hefur skrifað í stórblöð 
Svíþjóðar og líka nokkrar bækur um 
alvöru fólk, „svona blaðamannsbæk-
ur“, eins og hann orðar það. „Síðan 
langaði mig að skrifa skáldsögu 
og velti fyrir mér hvernig ég gæti 
komið knýjandi umhverfismálum 
inn í hana. Ef ég skrifaði fræðibók 
mundu kannski 3.000 manns lesa 
hana, fólk sem þegar væri áhuga-
samt um málefnið. En ef ég pakkaði 
því inn í reyfara þá smygi það inn í 
vitund fólks með tjattinu. Ég hafði 
rekist á greinar um hvað nashyrn-
ingastofninn hefði minnkað gríðar-
lega, enda hefði veiðin aukist frá því 
að vera tíu dýr árið 2007 upp í 1.200 
dýr árið 2015. Ég sá strax að þetta var 
tilvalið efni.“ 

Markus segir aðalglæpina gagn-
vart nashyrningunum framda í 
Afríku og Suður-Asíu. Stundum séu 
dýrin skotin hljóðlaust með deyfi-
lyfjum og hornin söguð af þeim 
sofandi. Svo blæði þeim út smátt og 
smátt. Um hundrað hornum hafi líka 
verið stolið í Evrópu á síðustu árum. 
Meira að segja í Svíþjóð. „Á náttúru-

vísindasafninu í Gautaborg var upp-
stoppaður nashyrningur sem hafði 
staðið þar í hundrað ár. En 2011, í 
júlí, gengu þrír menn þar inn, sög-
uðu hornið af honum og stungu af. 
Síðan þá hefur það sama gerst víða á 
söfnum um alla álfuna.“

Ástæða ránanna er sú að verðið 
á nashyrningshornum hefur stigið 
upp úr öllu valdi  síðustu ár, að 
sögn Markusar. Hann veit skýr-
inguna. „Í Víetnam og víðar í Asíu 
hefur sú mýta skotið rótum að í 
hornunum leynist efni sem getur 
læknað krabbamein og jafnvel fleiri 
sjúkdóma. Það stenst hins vegar 
ekki. Ég hygg að átta af hverjum tíu 
hornum séu seld í Víetnam. Mörg 
eru skröpuð niður í duft. En í Kína 
eru þau líka í miklum metum sem 
skúlptúrar, einkum meðal nýríkra í 
Sjanghaí. Kílóið af horni getur selst á 
um 100 þúsund dollara og eitt horn 
vegur fimm til sex kíló. Það er erfitt 
að stoppa starfsemi sem menn græða 

svona ótrúlega mikið á. Enn er litið á 
glæpina sem veiðiþjófnað og menn 
sitja ekki lengi í fangelsi fyrir hann.“

Svíar eiga flottan dýragarð sem 
heitir Kolmärden. Bókin hans Mark-
usar byrjar á að nashyrningur í garð-
inum finnst skotinn og hornið er 

horfið. „Þegar ég skrifaði þetta hafði 
svona aldrei hent en ég var þess full-
viss að það mundi gerast, fyrr eða 
síðar. Það er svo erfitt og hættulegt 
að fara inn í frumskóginn en í görð-
unum eru dýr ekki svo vel vöktuð 
að þau hlutu að verða veiðiþjófum 

að bráð. Bókin kom út í Svíþjóð 22. 
september 2015 og fimm mánuðum 
síðar var nashyrningur skotinn í 
dýragarði í París.“

Markus vonar að hann hafi ekki 
gefið veiðiþjófnum hugmyndina. 
„Sem blaðamaður vil ég að tekið sé 
mark á mér en ekki í þessu tilfelli,“ 
segir hann. En veit hann hvort Blóð-
máni hefur haft áhrif til góðs?

„Það er erfitt um að segja. Með 
bókinni vil ég koma á framfæri 
skilaboðum eins og: Kaupið ekki 
afurðir af dýrum í útrýmingarhættu 
og stillið ykkur ekki upp á mynd 
með dýrum sem búið er að deyfa 
eða lemja til hlýðni. Sem betur fer 
er vakning núna meðal upplýstra 
ferðamanna. Instagram og Tri-
bute Wiser hafa tekið út allar slíkar 
myndir af sínum miðlum svo það er 
jákvætt.“

Talið er að nashyrningar hafi 
gengið á jörðinni í yfir 60 milljón 
ár en á síðustu hundrað árum hefur 
þeim fækkað úr hálfri milljón niður í 
29.000. „Með áframhaldandi veiðum 
í sama takti verða engir nashyrning-
ar til eftir tíu ár,“ segir Markus.  

Hluti andvirðis seldra bóka hans 
gengur til náttúruverndarsamtaka 
í Víetnam sem nefnast Education 
for Nature sem Markus segir vera 
að gera góða hluti. „Ég vona að ég 
hafi valið rétt. Stjórnvöld í Víet-
nam og víðar eru hins vegar gjör-
spillt og margt sendiráðsfólk sem 
fer milli Afríkulanda og Víetnams 
smyglar hornunum – eða duftinu – 
með sér því það kemst í gegn með 
sínar töskur án þess að tollayfirvöld 
hnýsist í þær.“ Hann segir innborgun 
á samtökin birtast á heimasíðu hans. 
„Mér finnst mikilvægt að ég geti sýnt 
lesendum mínum það svart á hvítu 
að mér er alvara.“

Skrifaði æsilega glæpasögu um dýravernd
í spennusögu sinni Blóðmána vekur sænski rithöfundurinn og blaðamaðurinn markus lutteman athygli á 
ógnvekjandi aðför gegn nashyrningastofni heimsins sem á sér stað í raunveruleikanum.

„Bókin mín byrjar á að nashyrningur í Kolmården-dýragarðinum finnst skotinn og hornið er horfið,“ segir Markus og á 
þar við bókina Blóðmána sem er nýkomin út á íslensku á vegum bókaforlagsins Uglu. FréttaBlaðið/Ernir

Markus virðir fyrir sér nashyrning út um bílglugga í afríku. 

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Barokkhópurinn Symphonia 
Angelica býður upp á dagskrá 
undir yfirskriftinni Barokk 

hjartans í Fríkirkjunni í Reykjavík 
annað kvöld, 2. mars klukkan 20.

„Þetta er einstök dagskrá, allt 
tónlist sem snertir tilfinningarnar. 
Harmþrungin aría en líka ást, létt-
leiki, gleði og fögnuður,“ segir 
Sigurður Halldórsson sellóleikari, 
einn þeirra sem koma fram í Sym-
phonia Angelica á morgun. 

Hinir eru Sigríður Ósk Kristjáns-
dóttir mezzósópran, Laufey Jens-
dóttir fiðluleikari, Halldór Bjarki 
Arnarson semballeikari og Arngeir 
Heiðar Hauksson teorbuleikari. 
Sérstakur gestur er Elmar Gilberts-
son tenór.

Aríur og dúettar úr óperunni 
Krýning Poppeu eftir Monteverdi 
og óperum eftir Händel eru meðal 
verka. Þá leikur Laufey Jensdóttir 
einleik í fiðlusónötu Bibers, Sonata 
representativa, þar sem fiðlan líkir 

eftir hinum ýmsu dýrahljóðum, 
svo sem ketti, næturgala og gauk. 
„Það koma tveir kaflar úr fiðlusón-
ötunni hér og þar inn á milli arí-
anna,“ útskýrir Sigurður sem segir 
prógrammið eitt það flottasta sem 
hann hafi tekið þátt í lengi. 

„Líka að hafa Elmar og Sigríði 
Ósk þarna saman, það er gaman. 
Ég hef ekki unnið með Elvari áður 
en hann er ótrúlegur, getur sungið 
hvaða stíl sem er. Hann var einmitt 
að syngja hlutverkið í Poppeu úti í 
Hollandi frá því um mitt sumar og 
fram í nóvember.“

Á döfinni hjá Symphonia Ange-
lica er stórt norrænt verkefni í 
samvinnu við FIBO Collegium þar 
sem margir helstu barokkhópar 
Norðurlanda koma við sögu. 
gun@frettabladid.is

Allt tónlist sem snertir tilfinningarnar

Halldór Bjarki, Sigríður Ósk og 
Sigurður Halldórs eru í hinum fasta 

kjarna Symphonia angelica. 
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2199 
kr.
kg

Krónu kjúklingafile

1399 
kr.
stk.

Heill grillaður kjúklingur

klárt

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Tilboðin gilda til 4. mars. Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
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100%

Þú finnur 
uppskriftina á

kronan.is/
uppskriftir

K
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299 
kr.
pk.

Jamie Oliver Tagliatelle, 500 g

325 
kr.
stk.

Piparostur, 150 g

261 
kr.
stk.

Rjómi, 250 ml

310 
kr.
pk.

Flúða sveppir, 250 g

Kjúklinga
pasta



Aðalfundur Fjarskipta hf.
Aðalfundur Fjarskipta hf. verður haldinn fimmtudaginn 22. mars 2018, í höfuðstöðvum félagsins að 
Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík.

Aðrar upplýsingar:
Skjöl og tillögur sem lögð verða fyrir aðalfund verður að finna á vefsíðu félagsins vodafone.is/fjarfestatengsl eigi síðar en þremur vikum fyrir fundinn. Hluthöfum stendur einnig til boða að nálgast skjölin í 
höfuðstöðvum félagsins að Suðurlandsbraut 8, 108 Reykjavík, virka daga milli kl. 09:00 – 16:00. Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku. Ekki verður unnt að greiða atkvæði 
með rafrænum hætti á fundinum.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafundinn fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt umboð á eyðublaði sem unnt er að nálgast á vef félagsins.

Óski hluthafi eftir að koma máli eða tillögu á dagskrá aðalfundar skal slík beiðni koma fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 fimmtudaginn 8. mars 2018.

Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar tveimur vikum fyrir fundinn.

Sérstök tilnefningarnefnd er að störfum í samræmi við starfsreglur stjórnar og tilnefningarnefndar. Hluthafar og aðrir sem óska eftir tilnefningu nefndarinnar til framboðs til stjórnar að aðalfundi félagsins 
hafa átt þess kosta að koma áhuga sínum og eftir atvikum framboði á framfæri við nefndina. Mun tillaga nefndarinnar um tilnefningar stjórnarmanna til hluthafafundar liggja fyrir eigi síðar en samhliða 
endanlegu fundarboði tveimur vikum fyrir aðalfund. Tilnefningarnefnd mun leggja til að Kristinn Hallgrímsson hrl. verði fundarstjóri aðalfundarins.

Samkvæmt 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega minnst fimm sólarhringum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 laugardaginn 17. mars 2018. Framboð skulu 
berast á netfangið: tilnefningarnefnd@vodafone.is

Í samræmi við starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar gefst hluthöfum tækifæri á að kjósa tvo af þremur fulltrúum í tilnefningarnefnd. Framboðsfrestur til tilnefningarnefndar er til kl. 16.00 
laugardaginn 17. mars 2018 og ber að skila framboðum á netfangið: tilnefningarnefnd@vodafone.is

Reglur um stjórnarkjör gilda eftir því sem við getur átt um kosningu tilnefningarnefndarfulltrúanna.

Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá kl. 15:30 á aðalfundardegi.

Stjórn Fjarskipta hf.

Dagskrá fundarins:
1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess á liðnu starfsári.

2. Ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað félagsins á reikningsárinu 2017.

3. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagður fram til staðfestingar.

4. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins, sem kunna að berast. 
a) Að nafnabreyta Fjarskipti hf. 
b) Að breyta tilgangi félagsins. 
c) Að tryggja lögbundin kynjahlutföll í einni atkvæðagreiðslu. 
d) Að heimila rafræna framkvæmd hluthafafunda. 
e) Að heimila félaginu kaup á eigin hlutum, sem verður viðauki við samþykktirnar.

5. Tillaga um stefnu um arðgreiðslur og/eða endurkaup eigin hluta.

6. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.

7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2018.

8. Kosning stjórnar félagsins.

9. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd félagsins í samræmi við 
starfsreglur stjórnar og starfsreglur tilnefningarnefndar.

10. Kosning endurskoðanda félagsins.

11. Önnur mál löglega upp borin.

Leikhús

slá í gegn 
HHH�HH
Guðjón Davíð karlsson
Þjóðleikhúsið
Leikstjórn: Guðjón Davíð Karlsson
Leikarar: Ólafía Hrönn Jónsdóttir, 
Örn Árnason, Snæfríður Ingvars-
dóttir, Edda Björgvinsdóttir, Jón 
Gnarr, Sigurður Þór Óskarsson, 
Sigurður Sigurjónsson, Esther Talía 
Casey, Hallgrímur Ólafsson, Oddur 
Júlíusson, Birgitta Birgisdóttir, 
Þórey Birgisdóttir, Hilmir Snær 
Guðnason og Bjarni Snæbjörnsson
Dansarar: Juliette Louste, Ernesto 
Camilo Aldazabal Valdes, Hildur 
Ketilsdóttir, Bjarni Kristbjörnsson, 
Hjörtur Viðar Sigurðarson og Sölvi 
Viggósson Dýrfjörð
Sviðslistafólk: Nicholas Arthur 
Candy, Harpa Lind Ingadóttir og 
Sindri Diego
Danshöfundur: Chantelle Carey
Tónlistarstjórn: Vignir Snær Vig-
fússon
Leikmynd: Finnur Arnar Arnarson
Búningar: María Th. Ólafsdóttir
Lýsing: Magnús Arnar Sigurðarson
Hljóðmynd: Kristinn Gauti 
Einarsson og Kristján Sigmundur 
Einarsson
Myndband: Ingi Bekk, Björgvin 
Már Pálsson, Árni Jón Gunnarsson 
og Rúnar Steinn Skaftason

Um síðustu helgi frumsýndi Þjóð-
leikhúsið söngleikinn Slá í gegn eftir 
Guðjón Davíð Karlsson sem einnig 
leikstýrir, en sýningin er smíðuð að 
stórum hluta úr lögum Stuðmanna. 

Verkefnið er eitt það stærsta sem 
Þjóðleikhúsið framleiðir á leikárinu 
en stór leikarahópur kemur fram í 
sýningunni ásamt bæði dönsurum 
og sirkuslistafólki.

Aðstandendur Slá í gegn töfruðu 
fram nýyrðið „sirkussöngleikur“ 
til að lýsa verkinu sem er í raun 
glymskrattasöngleikur skreyttur 
með fagurfræði fjölleikahússins. 
Varla er hægt að tala um sögu-
þráð, frekar samhangandi atriði 
um komu fjölleikhúss í þorp úti á 
landi. Undirbygging sýningarinnar 
er veik, hindranir persónanna eru 
fáar og dramatíkin þess vegna lítil. 
Fimmaurabröndurum og línum úr 
kvikmyndinni Með allt á hreinu 
er síðan sáldrað yfir framvinduna. 
Þó að sýningin hefjist á stuðslagar-

anum Betri tíð þá tekur langan tíma 
fyrir verkið að komast í gang og það 
höktir til loka.

Vandamálin einskorðast ekki við 
handritið heldur loða við flestar 
listrænar ákvarðanir. Mest áberandi 
er brotakennd leikstjórn Guðjóns 
og leikmynd Finns Arnar Arnars-
sonar sem hentar sýningunni engan 
veginn. Bæjarfélagið sjáum við lítið 
og innviðir farandvagns Sirkuss 
Binna og Helgu eru illa skipulagðir 
á stóra sviðinu. Leikstjórnin og 
plássfrek sirkusleikmyndin verða 
þess valdandi að danshöfundurinn 
Chantelle Carey hefur mjög tak-
markað sviðspláss til að vinna með, 
sem kemur líka niður á hæfileika-
ríkum dönsurunum. Sviðsdýptin 
er lítið notuð og fjöllistaatriðin 

tapast að mestu inni í leikmyndinni 
því oftar en ekki er alltof mikið að 
gerast í einu, þá sérstaklega í lokaat-
riðinu.

Persónusköpunin er afskaplega 
einföld þó að leikararnir geri sitt 
besta til að kveikja líf í karakter-
unum. Gott dæmi um þessa hroð-
virkni er persónan Hörður, leikinn 
af hinum fjölhæfa Oddi Júlíussyni. 
Hörður er kynntur til sögunnar sem 
aulasonur þorpslöggunnar Kalla, 
leikinn af Hallgrími Ólafssyni, hann 
fær kynningaratriði í byrjun verks 
og hverfur síðan nánast á brott. Eftir 
hlé kemur í ljós að drengurinn er 
rangfeðraður, bögglast í bakgrunn-
inum og fær síðan eitt hresst lag til 
að flytja í lokin. Þórey Birgisdóttir 
fær eitt bréf til að spila úr og Hall-
grímur eina brúðu sem er aldrei 
fyndin en lögin hans eru kraftmikil.

Sigurður Þór Óskarsson og Snæ-
fríður Ingvarsdóttir leika ungt fólk 
sem fella hugi saman. Bæði syngja 
þau vel en líða fyrir framkvæmd-
ina. Reynslurisarnir Ólafía Hrönn 
og Örn Árnason bera þetta ferlíki 
á baki sér af fagmennsku en það 
dugar ekki til. Þeirra innlegg verður 
aldrei meira en það sem umgjörðin 
býður upp á; fínn söngur en sýn-
inguna rekur upp á sker þegar lög-
unum lýkur.

Brotalömin í persónusköpun 
verksins birtist með ýmsum hætti. 
Stundum þurfa persónurnar að 
útskýra framvinduna fyrir áhorf-
endum eins og tilviki Sigurðar 
Sigurjónssonar sem á betra skilið 
en þetta hlutverk. Í tilvikum þeirra 
Estherar Talíu Casey og Birgittu 
Birgisdóttur vantar mikið upp á að 

þær beri skýr einkenni en aðrar per-
sónur hreinlega brotlenda í miðri 
sýningu, sem eru örlög Hilmis Snæs 
Guðnasonar og Bjarna Snæbjörns-
sonar. Hæfileikar Eddu Björgvins-
dóttur fá aldrei að njóta sín undir 
illa hönnuðu gervinu og Jón Gnarr 
í hlutverki Sigurjóns digra var alltof 
stífur framan af. Hann á þó heiður-
inn af bestu senu sýningarinnar þar 
sem Gullna hliðið kemur við sögu.

Sérstaða Stuðmanna felst í 
skemmtilegum efnistökum, gríðar-
lega vel skrifaðum textum og 
góðum tónlistargáfum. Vignir Snær 
Vigfússon sér um tónlistarstjórnun-
ina, en í stað þess að skapa nýjar 
útfærslur fara lögin að hljóma öll 
eins þegar líða tekur á, sem á ekki 
að vera hægt með þennan efnivið. 
Töluvert vantar upp á heildarmynd-
ina í búningahönnun Maríu Th. 
Ólafsdóttur en einstaka samsetning 
heppnast ágætlega. Myndbanda-
vinnan er aldrei saumuð almenni-
lega inn í sýninguna heldur.

Slá í gegn er samtíningur úr 
hinum og þessum áttum sem hangir 
saman á ofurþunnum vír. Leikar-
arnir berjast við að halda sýning-
unni á lofti, slæm persónusköpun er 
ekki á þeirra ábyrgð, en svartholið 
í handritinu og einföld leikstjórnin 
sýgur alla þá orku til sín. Ef ekki 
væri fyrir leikaravinnuna og óbil-
andi kjarna Stuðmannalaganna þá 
hefði farið verr. Söngleikir eiga auð-
vitað að vera gleðigjafar en grunn-
gæði skipta höfuðmáli, þau eru ekki 
að finna hér. Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Hér er illa farið með 
magnaðan lagalista Stuðmanna.

Þunnildi frekar en þrumandi skemmtun

Mikið stuð skapast þegar fjölleikhússhópurinn mætir. MynD/ÞJóðLeikHúSið
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-20%

BROIL 
KING
GAS-

GRILL

68.900 kr

54.990kr

HEIT TILBOÐ
SJÓÐANDI 
í verslunum Húsasmiðjunnar 
og Blómavals um land allt

Gildir ekki af Philips HUEGildir ekki af Philips HUE

1.-11. mars

-25%

POTTA-PLÖNTUR
ALLTAF MIKIÐ ÚRVAL

-25%

BLACK+
DECKER

RAFMAGNS-

VERKFÆRI

Jotun vegg- og loftamálning 3 ltr.
Einstök málning sem hentar bæði á loft og veggi. 
Auðveld í notkun, þekur vel og gefur góða útkomu.

2.995 kr

1.995kr

-30%

MATAR-

STELL OG 

DISKAR

Trampolín 3,66 m
12 fet/3,66 m, 6 fætur með öryggisneti.
3900557

Trampolín 4,26 m
14 fet/4,26 m, 6 fætur með öryggisneti.
3900586

27.990kr

38.990 kr

31.990kr

42.990 kr

Baron 320
3 ryðfríir brennarar: Dual Tube 8,8 kW/h, rafstýrður kveikjari, grillgrind 
úr pottjárni, postulínshúðuð vermigrind. Grillflötur 38x67 cm. 
Hitamælir í loki.
3000611

7119781-83

FORSALA Á TRAMPOLÍNUM

-30%

GLÖS OG HNÍFA-PÖR
-25%

BÓN 
OG BÍLA-VÖRUR

-33%

VEGG &  

LOFTA-

MÁLNING

3 LÍTRAR

-40%

ÚTI-VISTAR-FATNAÐUR
TRUE NORTH

FYRSTA SENDING KOMIN Í HÚS

Stærð: 4,26 mStærð: 3,66 m

-25%

ÁL-
TRÖPPUR

3-8 ÞREPA
FRÁ

JUMBO

-25%

BLÖNDUNAR- TÆKI Á BETRA VERÐIALLT FYRIR BAÐIÐ OG ELDHÚSIÐ

-25%

KLIKKAÐ
VERÐ

ÖRYGGIS-
NET

 FYLGIR
MEÐ
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NÝR BÆKLINGUR STÚTFULLURAF SPENNANDI TÖLVUBÚNAÐI

8BLS
VERÐ ÁÐUR 

19.990

FERMINGAR

TILBOÐ

STAR WARS DRÓNI
3 gerðir dróna með Laser keppnisham

14.990

Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

Black Panther
HHHHH

Leikstjóri: Ryan Coogler
Bráðskemmtileg og spennandi 
ofurhetjumynd sem svíkur 
hvergi en undir niðri kraumar 
mögnuð og tímabær sam-
félagsgagnrýni sem gerir Black 
Panther að tímamótamynd.

the ShaPe of Water
HHHHH

Leikstjóri: Guillermo del Toro
Undarleg ástarsaga. Magnaður 
seiður. Ógleymanleg og áleitin 
mynd. Verður hvorki fallegra 
né betra.

lói – Þú flýgur  
aldrei einn
HHHHH

Leikstjórn: Árni Ólafur Ásgeirs-
son
Feikilega vel heppnuð teikni-
mynd. Áferðarfögur, fyndin, 
spennandi og falleg. Fullt hús 
stjarna að skipun einnar tíu ára.

darkeSt hour
HHHHH

Leikstjórn: Joe Wright
Meiriháttar flott og vel gerð 
mynd um einn magnaðasta 
þjóðarleiðtoga síðari tíma. Gary 
Oldman fer með himinskautum 
sem Churchill og býður upp á 
gæsahúð, fiðring og tár.

Dómana í fullri lengd má finna á 
frettabladid.is undir Lífið.

Enn í bíó

Nökkvi Fjalar leikur meðvirka bróðurinn sem Arnar Thor getur dregið út í endalausa vitleysu. Hjálmar Örn fer létt með að túlka þessa óþolandi manngerð.

KviKmyndir

Fullir vasar
HH�HHH�

Leikstjóri: Anton Sigurðsson
Aðalhlutverk: Hjálmar Örn 
Jóhannsson, Aron Már Ólafsson, 
Nökkvi Fjalar Orrason, Egill Ploder

Það fyrsta sem maður heyrði um 
Fulla vasa var að nokkrir vinsælir 
„snapparar“ væru að gera glæpa
mynd. Eftir því sem gamalmenni 
eins og ég kemst næst snúast 
„snöpp“ um að vera voða sniðugur 
á tíu sekúndum og maður gefur sér 
náttúrlega að athyglisgáfa svona 
„snappara“ sé einmitt um það bil 
tíu sekúndur og því séu þeir ekki til 
stórræðanna utan þessa smáforrits.

Fullir vasar kemur að því leyti 
ánægjulega á óvart. Hún fer vel af 
stað. Spriklandi fjörug og bara ansi 
vel tekin og merkilega fagmannlega 
frágengin. Þetta er ekki símamyndin 
sem fordómafulli, miðaldra karlinn 
hafði ákveðið fyrir fram.

Sagan er í grunninn sáraein
föld. Arnar Thor er ansi kunnugleg 
manngerð. Hinn dæmigerði, drjúgi, 
tungulipri, íslenski athafnamaður 

og lukku riddari. Alltaf með stór
kostleg plön í gangi, alveg við það að 
„meikaða“ og græða „böns af monní“. 
En er að sjálfsögðu greindarskertur 
apaheili með snert af siðblindu. 

Þegar Arnar húrrar á hausinn 
situr hann uppi með tugmilljóna
skuld við hættulegasta orkurlánara 
og glæpakóng landsins. Í félagi við 
yngri bróður sinn og tvo vini ákveð
ur hann að ræna banka og skera sig 
úr snörunni hratt og örugglega.

Hjálmar Örn Jóhannsson hefur 
lengi djókað með sketsum og flippi 
á netinu, í útvarpi og víðar. Hann 
gerir Arnar Þór, sem breytti nafni 
sínu í Thor vegna sjúklegarar dýrk
unar á fyrimynd sinni, Björgólfi 
Thor, að bráðskemmtilegum aula. 
Hann er burðarbiti myndarinnar og 
lengst af hvílir hún bara helvíti vel á 
herðum hans.

Aron Már Ólafsson, Nökkvi Fjalar 
Orrason og Egill Ploder leika stráka
greyin sem sýna Arnari allt of mikla 
tryggð og þolinmæði. Persónur 
þeirra eru ólíkar en allir standa þeir 
sig prýðilega. 

Snappáhrifin svífa aðeins of 
mikið yfir vötnum. Fyndnar senur 
poppa upp, fjara út og tengjast ekki 
heildarmyndinni. Og þótt sagan sé 

einföld þá teygist 
lopinn full mikið í 
seinni hálfleik. Eins 
og leikstjórinn missi 
þráðinn sem hlykkj
ast í allar áttir þann
ig að myndin virkar 
lengri en hún er í 
raun. 

Tilraunir til þess 
að stæla frásagnar
máta Tarantinos í 
Reservoir Dogs og Pulp Fict
ion eru vandræðalega augljósar 
og kannski ekki alveg málið fyrir 
reynslulítinn leikstjóra að fikta við 
slíkt. Handritinu hefði heldur ekki 
veitt af því að reyndur yfirlesari 
hefði kennt höfundinum að beita 
slípirokknum á verk sitt áður en 
tökur hófust.

Fullir vasar er alger strákamynd 
og þótt margt sé vel gert og sniðugt 
yfirgnæfa karlalæti ungra manna 
það með bílahasar, byssuleikjum 
og töffarastælum. Þá er skorturinn 
á kvenpersónum frekar óþægilegur 
og þær fáu konur sem fá að vera 
memm eru allt of staðlaðar fyrir 
krimma sem gerist á vorum tímum.

Myndin er dálítið bernskt byrj
endaverk sem sýnir þó svo ekki 

verður um villst að 
þarna eru saman
komnir hæfileikamenn 
sem eiga eftir að slípast, 
eldast og þroskast. Fjór
menningarnir mega 
engu að síður vel við 
una og þeir halda sínu 
vel í atriðum á móti 
þungavigtarleikurum 
sem virðast skemmta 
sér hið besta í myndinni.

Helga Braga Jónsdóttir, 
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Jörund
ur Ragnarsson afgreiða sitt grín að 
hætti hússins og Laddi og Hilmir 
Snær Guðnason fara skemmtilega 
yfir strikið í ýktum ofleik á glæpa
feðgunum sem Arnar Thor skuldar 
peninginn sem keyrir söguna áfram.
Þórarinn Þórarinsson

niðurstaða: Hressileg strákamynd 
sem virkar einhvern veginn betur en 
maður reiknaði með. Margt gott í gangi 
og fínn húmor á köflum en sagan er 
full þvæld. Skemmtilega leikin og gefur 
góð fyrirheit um það sem koma skal frá 
„snöppurunum“. 

Lengri útgáfa af gagnrýninni er birt 
á frettabladid.is undir Lífið.

Ungæðislegt strákaflipp
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Bíó
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Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Fimmtudagur
hvar@frettabladid.is

1. mars 2018
Tónlist
Hvað?  Textar í gegnum tónlist
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Á tónleikunum „Textar í gegnum 
tónlist“ flytur Mikael Máni 
Ásmundsson lög Bob Dylan fyrir 
sólógítar. Hugmyndin að verk-
efninu er að túlka texta Dylans í 
gegnum hljóðfærið. Aðferðin sem 
Mikael notar við að spila lögin er 
blanda af skrifuðum útsetningum 
og spuna. Í skrifuðu pörtunum 
er markmiðið að ná fram tilfinn-
ingunni í textanum en á meðan 
hann spilar melódíuna er textinn 
kjarninn í túlkuninni á verkinu 
og flutningurinn er innblásinn af 
honum. Á tónleikunum verður 
dreift bæklingi sem Lilja María 
Ásmundsdóttir hannaði með text-
um þeirra 8 laga sem Mikael flytur 
á tónleikunum. Tónleikagestir fá 
þannig að stýra upplifun sinni á 
tónlistinni og geta valið um hvort 
þeir vilji bara hlusta eða hvort þeir 
vilji lesa ljóðin sem Dylan skrifaði 
til að tengjast lögunum á annan 
hátt.

Hvað?  Geir Ólafs
Hvenær?  21.00
Hvar?  Petersen 
svítan, Ingólfsstræti
Í kvöld mun eng-
inn annar en Geir 
Ólafs mæta á 
Petersen svítuna 
ásamt hljómsveit 
og halda uppi 
stemningunni. 
Sving, latin & 
bóleró tónlist verður í 
hávegum höfð.

Hvað?  Tónleikar: Seint, Mighty Bear, 
Skaði og Kría
Hvenær?  20.00
Hvar?  Loft Hostel, Bankastræti
Í tilefni af Mix Noir seríu Seint, 
Mighty Bear, Skaða Þórðardóttur 
og Kríu mun listafólkið koma fram 
á Loft.

Hvað?  Une Misère & Krabba Mane á 
Húrra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Tryggvagötu

Sýningar
Hvað?  Leiðsögn: Án titils – samtíma-
list fyrir byrjendur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Listasafn Reykjavíkur býður upp á 
létta leiðsögn um valdar sýningar 
í Hafnarhúsinu fyrir gesti sem 
vilja forvitnast um hvað er í gangi 
í samtímalist. Markhópurinn er 
fróðleiksfúsir byrjendur á öllum 
aldri. Sagt verður stuttlega frá sögu 
Listasafns Reykjavíkur og hlut-
verki þess, sérstöðu Hafnarhúss 
sem miðstöðvar samtímamynd-
listar og einstakri hönnun hússins. 
Loks skoðum við saman nokkur 
verk á sýningum og veltum því 
fyrir okkur hvað listamennirnir 
eru að pæla. Boðið er upp á kvöld-
kaffi, afslappað spjall og rölt um 
sýningarsali með sérfræðingi á 
vegum safnsins.

Hvað?  Korriró og Dillidó – Þjóðsagna-
myndir Ásgríms Jónssonar
Hvenær?  11.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Myndheimur íslenskra þjóðsagna 
og ævintýra sem Ásgrímur Jónsson 

skapaði með verkum 
sínum er sannkall-

aður töfraheimur. 
Álfar, tröll og 

draugar, sem lifað 
höfðu með óljós-
um hætti í hug-
skoti þjóðarinnar 
í rökkri bað-

stofunnar, tóku 
á sig skýra mynd í 

verkum Ásgríms, en 
hann sýndi slík verk í 

fyrsta sinn á Íslandi árið 
1905.

Viðburðir
Hvað?  Guðrún frá Lundi: Kaffikviss 
spurningakeppni!
Hvenær?  17.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Tryggva-
götu
Varst þú á meðal þeirra 1.130 
sem fengu Dalalíf Guðrúnar frá 
Lundi að láni á Borgarbókasafninu 
í fyrra? Ertu Lísibet eða Þóra? 
Jón eða Jakob? Efnt verður til 
spurningakeppni um líf og störf 
Guðrúnar frá Lundi í Borgarbóka-
safninu í Grófinni. Fyrirkomu-
lag keppninnar verður líkt og í 
pöbbkvisskeppnum sem víða eru 
haldnar eða liðakeppni með 2-4 
í hverju liði. Spyrill í keppninni 
verður Sunna Dís Másdóttir en 
spurningahöfundar eru þau Marín 
Guðrún Hrafnsdóttir, langömmu-
barn skáldkonunnar, og Þórður 
Sævar Jónsson. Það verður heitt á 
könnunni auk þess sem sigurliðið 
mun hljóta vegleg verðlaun. Kíktu 
í kaffistund og láttu ljós þitt skína 
í skemmtilegri spurningakeppni 
um fólkið í Hrútadal og skapara 
þess.

Hvað?  Útgáfuhóf á afmæli bjórsins
Hvenær?  17.00
Hvar?  Skúli Craft Bar, Aðalstræti
Í dag, á afmælisdegi bjórsins 
á Íslandi, sendir Salka frá sér 
bókina Kraftbjór. Í henni má 
finna umfjöllun og uppskriftir frá 
fleiri en 60 áhugaverðum brugg-
húsum auk veglegs inngangskafla 
um undir stöðuatriði bruggunar. 
Í bókinni ausa bestu handverks-
bruggarar heims úr viskubrunni 

sínum, opna bækur sínar í fyrsta 
sinn og deila uppskriftum að bjór-
um sínum með öllum bjóráhuga-
mönnum, bruggurum og öðrum 
aðdáendum mjaðarins gullna. 
Útgáfu bókarinnar verður fagnað í 
dag á Skúla Craft Bar í Aðalstræti. 
Gleðin hefst kl. 17 og stendur fram 
eftir kvöldi. Óhætt er að segja að 
allir munu finna eitthvað til að 
væta kverkar sínar með í kvöld. 
Allir velkomnir.

Hvað?  Danskvöld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Danshöllin, Drafnarfelli
Blandaðir dansar við allra hæfi, 
Jóhann í búrinu. Svingnámskeið 
um helgina 3. og 4. mars, bæði 
byrjendanámskeið og framhalds-
námskeið. Skráning í 557 7700. Sjá 
má dansana á Facebook-síðunni 
„Komið og dansið“.

Hvað?  Stockfish-kvikmyndahátíðin
Hvenær?  19.30
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Stockfish-kvikmyndahátíðin hefst 
í dag en opnunarmyndin er An 
Ordinary Man. Leikstjóri og hand-
ritshöfundur myndarinnar, Brad 
Silberling, sem er hvað þekktastur 
fyrir myndirnar City of Angels, 
Casper, Moonlight Mile, Lemony 
Snicket’s A Series of Unfortunate 
Events o.fl., verður gestur hátíðar-
innar og viðstaddur opnunina 
ásamt Rick Dugdale, framleiðanda 
myndarinnar, og Heru Hilmars, 
aðalleikkonu myndarinnar.

Hvað?  Áfallasaga kvenna á Íslandi | 
Opinn kynningarfundur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Íslensk erfðagreining
Í samvinnu við Íslenska erfða-
greiningu ræðst Háskóli Íslands 
í eina stærstu vísindarannsókn 
sinnar tegundar á heimsvísu þar 
sem skoðuð eru áhrif áfalla á 
heilsufar kvenna. Allar konur 18 
ára og eldri eru boðnar til þátt-
töku. Markmið rannsóknarinnar 
er að skila aukinni þekkingu á 
algengi ýmiss konar áfalla og 
ofbeldis meðal kvenna á Íslandi og 
heilsufarsáhrifum þeirra, en þann-
ig gætu niðurstöður hennar nýst 
til forvarna gegn ofbeldi og heilsu-
farsáhrifum þess.

Katrín Jakobsdóttir er meðal þeirra sem flytja erindi á opnum kynningarfundi um áfallasögu kvenna á Íslandi í Íslenskri erfðagreiningu í dag.  fréttablaðið/stefán

Verkfæralagerinn
Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæri í miklu úrvali
ViAir 12V loftdælur  

í miklu úvali.

METABO Bútsög 
KS216 

Verðmætaskápar

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

16.995
frá 4.995

17.995

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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A4 Kringlunni  /  A4 Skeifunni  /  A4 Smáralind  /  A4 A4 Akureyri  /  A4 A4 Selfossi  
www.a4.is   Facebook     pinterest.com/a4fondur og     instagram.com/a4verslanir

Gríptu með þér eintak af nýjasta tilboðsblaðinu okkar
í næstu A4 verslun eða skoðaðu á www.a4.is

Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

Snjallpennar

Kaffimál

Kortahulstur á síma

Hálsbönd fyrir nafnspjöld

Töskur Drykkjarflöskur

Tappatogari
& flöskutappi

Músarmotta með geli

Tilboðsverð 2.999 kr.
Verð áður 4.499 kr.

Músarmotta 
með hæðarstillingu

Tilboðsverð 2.989 kr.
Verð áður 4.990 kr.

Gelmotta
New Life Eco-Pro

Tilboðsverð 11.989 kr.
Verð áður 14.990 kr.

Músarmotta Smart Fit

Tilboðsverð 3.999 kr.
Verð áður 6.490 kr.

MOTTUMARSMOTTUR
Í tilefni Mottumars þá renna 10% af söluandvirði 
motta í A4 óskipt til Krabbameinsfélagsins 

Páskaegg með öllum sendingum í marsAskja af páskaeggjum frá Freyjufylgir með öllum sendingum í mars.

AUGLÝSINGAVÖRUR Í MIKLU ÚRVALI
Hagkvæm og skemmtileg leið til að koma þínu fyrirtæki á framfæri

Kaffimál

Kortahulstur á síma

Hálsbönd fyrir nafnspjöld

Snjallúr

Drykkjarflöskur

Tappatogari 
& flöskutappi

Snjallpennar

Hér má sjá dæmi um það fjölbreytta úrval sem í boði er að merkja þínu fyrirtæki. Á www.a4.is geturðu 

flett í gegnum vörulista samstarfsaðila okkar sem bjóða upp á ótrúlegan fjölda af vörum til merkinga.

MARS 2018

Auglýsingavörur 
í miklu úrvali
Hagkvæm og skemmtileg leið til að koma þínu fyrirtæki á framfæri
Hér má sjá dæmi um það fjölbreytta úrval sem í boði er að merkja þínu fyrirtæki. Á www.a4.is geturðu 
flett í gegnum vörulista samstarfsaðila okkar sem bjóða upp á ótrúlegan fjölda af vörum til merkinga.



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 The Simpsons 
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 Junk Food Kids: Who’s to 
Blame 
11.50 Grey’s Anatomy 
12.35 Nágrannar 
13.00 Manglehorn 
14.35 Carrie Pilby 
16.10 Vinir 
16.40 The Simpsons 
17.00 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 Mom 
19.45 The Big Bang Theory 
20.10 The Good Doctor 
20.55 Next of Kin Spennandi 
bresk þáttaröð sem fjallar um 
hina snjöllu Monu Mirza sem er 
harmi lostin þegar bróðir hennar 
er myrtur við sjálfboðaliðastörf. 
Til að bæta gráu ofan á svart 
koma í kjölfarið gömul og óþægi-
leg fjölskylduleyndarmál upp á 
yfirborðið og þá sogast hún inn 
í atburðarrás sem einkennist af 
svikum og undirferli til þess eins 
að vernda sig og fjölskylduna. 
21.40 The X-Files Glæný þátta-
röð 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. 
Við tökum upp þráðinn þar sem 
frá var horfið í síðustu þáttaröð 
þegar Miller, sonur Mulders og 
Scully, hvarf af yfirborði jarðar á 
dularfullan hátt. 
22.25 Here and Now 
23.20 Burðardýr 
23.50 Steypustöðin 
01.00 Death Row Stories 
01.45 Broadchurch 
02.35 Broadchurch 

17.55 Fresh off the Boat 
18.20 Pretty Little Liars 
19.05 Entourage 
19.35 Modern Family 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Supergirl 
21.35 Arrow 
22.20 Real Quotes 
23.20 Dagvaktin 
23.50 Bob’s Burgers 
00.40 Entourage 
01.05 Modern Family 
01.25 Seinfeld 
01.50 Friends 
02.15 Tónlist

11.40 50 First Dates 
13.20 Dare To Be Wild 
15.05 Hail, Caesar! 
16.50 50 First Dates 
18.30 Dare to Be Wild Dramatísk 
mynd frá 2015 sem er byggð á 
sönnum atburðum og segir frá 
Mary Reynolds sem kornung að 
árum kom, sá og sigraði á einni 
bestu og virtustu blóma- og 
garðasýningu heims, The Chelsea 
Flower Show. Mary Reynolds var 
náttúrubarn í húð og hár. Hún 
fékk snemma áhuga á gróður-
ræktun og garðhönnun og hafði 
allt aðrar hugmyndir um garða og 
hvernig þeir ættu að vera en flest 
annað fólk.
20.15 Hail, Caesar! 
22.00 Everest 
00.00 The Informant 
01.55 At Any Price 
03.40 Everest

16.25 Lífið heldur áfram 
17.20 Andri á flandri í túristalandi 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Stundin okkar 
18.25 Ég og fjölskyldan mín - Pajo 
18.39 Letibjörn og læmingjarnir 
18.47 Flink 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Unga Ísland 
20.40 Hemsley-systur elda hollt 
og gott 
21.10 Dánardómstjórinn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Glæpahneigð 
23.05 Neyðarvaktin 
23.50 Kastljós 
00.05 Menningin 
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify 
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 
11.30 The Bachelor 
13.00 Dr. Phil 
13.40 9JKL 
14.05 Coldplay: Ghost Stories 
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 
17.25 Dr. Phil 
18.10 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
18.55 The Late Late Show with 
James Corden 
19.35 The Mick 
19.55 Man With a Plan 
20.20 Trúnó 
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 SEAL Team 
03.50 Agents of S.H.I.E.L.D. 
04.40 Síminn + Spotify

08.00 Golfing World 2018 
08.50 The Honda Classic 
13.50 PGA Highlights 2018 
14.45 PGA Tour 2018 
17.45 Golfing World 2018 
18.35 Inside the PGA Tour 2018 
19.00 World Golf Championship 
20

08.55 Stjarnan - ÍR 
10.25 Seinni bylgjan 
12.00 Þýsku mörkin 2017/2018 
12.30 Dortmund - Augsburg 
14.10 Liverpool - West Ham 
15.50 Watford - Everton 
17.30 Messan 
19.30 Arsenal - Manchester City 
21.45 Premier League World 
2017/2018 
22.15 Football League Show 
2017/18 
22.45 ÍR - FH 
00.50 Seinni bylgjan

07.35 FA Cup 2017/2018 
09.15 ÍBV - Selfoss 
10.45 Breiðablik - Valur 
12.25 MD í hestaíþróttum - 
Samantekt 2018 
13.10 Spænsku mörkin 
2017/2018 
13.40 FA Cup 2017/2018 
15.20 ÍBV - Selfoss 
16.50 Breiðablik - Valur 
18.30 Premier League World 
2017/2018 
19.00 Meistaradeildin í hesta-
íþróttum 2018 
22.00 Búrið 
23.05 Keflavík - Njarðvík

Mörgæsirnar  
kl. 08.24,  
12.24  
og 16.24 

03.25 Manglehorn 
05.00 Vinir

07.13 Víkingurinn Viggó 
07.27 K3 
07.38 Mæja býfluga 
07.50 Kormákur 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveins 
09.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
09.54 Lalli 
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 Kormákur 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins 
13.49 Rasmus Klumpur
 og félagar 
13.54 Lalli 
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 Kormákur 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveins 
17.49 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
17.54 Lalli 
18.00 Strumparnir 
18.25 Hvellur keppnisbíll 
18.37 Ævintýraferðin 
18.49 Gulla og grænjaxlarnir 
19.00 Lási löggubíll

Allt þetta og meira til 
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 
framdráttar eða fjötur um fót?

KL. 20:10

EVEREST

Stórmyndin Everest er byggð á 
sönnum atburði þegar átta 
fjallgöngumenn fórust í aftakaveðri 
á hæsta fjalli jarðar þann 11. maí 
árið 1996. 

KL. 22:00

HERE AND NOW

Tim Robbins og Holly Hunter fara með hlutverk hjóna sem eiga 
blandaða fjölskyldu, þrjú ættleidd börn frá Sómalíu, Víetnam og 
Kólumbíu ásamt einu sem þau eignuðust saman. Öll upplifa þau 
bandaríska menningu á gjörólíkan hátt sem getur reynt verulega á 
fjölskylduböndin. 

KL. 22:20

Snýr
aftur

LÁSI LÖGGUBÍLL

Frábær teiknimynd um Lása 
löggubíl og ævintýrin 
sem hann lendir í á 
hverjum degi.

KL. 19:00

ARROW

Ungur milljónamæringur og 
glaumgosi snýr aftur eftir að hafa 
verið strandaglópur á eyðieyju í 
fimm ár og nú er hann í miklum 
hefndarhug.

KL. 21:35

NEXT OF KIN

Mona Mirza er harmi lostin eftir að 
bróðir hennar er myrtur og ekki eru 
öll kurl komin til grafar þegar 
óþægileg fjölskylduleyndarmál 
koma upp á yfirborðið.

KL. 20:50

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. 21:35
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Snýraftur

BaltasarKormákur
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                                       Tilboðin gilda 1. - 4. mars 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 www.netto.is

Alvöru helgartilboðin 
  eru hjá okkur!

KJÚKLINGALUNDIR
700 GR.

899 KR
PK

ÁÐUR:  1.498 KR/PK

KJÚKLINGUR 1/1

662 KR
KG

ÁÐUR:  798 KR/KG
-40%

ÓDÝRT Í

NAUTABORGARAR
4X90 GR. M/BRAUÐI

792 KR
PK

ÁÐUR:  1.164 KR/PK

-32%

PÍTUBUFF
6X60 GR. M/BRAUÐI

1.278 KR
PK

ÁÐUR:  1.598 KR/PK

-20%

LAMBALÆRI
KRYDDAÐ

1.291 KR
KG

ÁÐUR:  1.898 KR/KG

VÍNARSNITSEL
2 STK Í RASPI

1.598 KR
KG

ÁÐUR:  1.998 KR/KG

JARÐARBER
250 GR.

339 KR
PK

ÁÐUR: 484 KR/PK

BLÁBER
125 GR BOX

299 KR
PK

ÁÐUR: 427 KR/PK

-30%

-32%

-20%

Fljótlegt & gott!

SKINNEY ÞORSKBITAR 
1 KG POKI 

1.049 KR
KG

ÁÐUR:  1.498 KR/KG

-30%

-30%



Spurð út í opnunarmynd 
Stockfish, kvikmyndina 
An Ordinary man, segir 
Hera Hilmarsdóttir, aðal
leikkona myndarinnar: 
„Myndin var öll tekin upp 

í Serbíu. Sagan fjallar í grófum drátt
um um þekktan stríðsglæpamann 
sem er í felum og unga konu sem 
birtist einn daginn á felustað hans. 
Hann þvingar hana til að vinna fyrir 
sig sem húshjálp. Myndin gerist í 
samtíma okkar en vísar til þeirra 
atburða sem gerðust í Júgóslavíu
stríðinu. Á þessum nokkrum ein
angruðu dögum, sem við fylgjumst 
með í myndinni, sjáum við konuna 
krefja karlmanninn um svör um 
gjörðir hans gegn fólkinu þeirra. 
Skyggnst er inn í þann lúmska 
karllæga heim sem margrar konur 
upplifa, bæði í einkalífi og starfi, 
og hvernig þær þurfa að taka hlut
unum með reisn hvern einasta dag 
svo þær haldi mætti, eða einfaldlega 
lífi sínu.“

Hera, sem leikur á móti breska 
leikaranum Ben Kingsley í mynd
inni, lýsir henni sem frekar póli
tískri og einnig fallegri. „Myndin 
er í grunninn falleg saga tveggja 
manneskja sem leitast við að skilja 
hegðun hvort annars.

Við höfum fengið virkilega sterk 
viðbrögð við myndinni frá fólki alls 
staðar að. Það er náttúrulega það 
sem þetta snýst allt um, að segja 
fólki sögur og hreyfa við því á ein
hvern hátt,“ segir Hera sem vann til 
verðlauna sem „besta leikkonan“ á 
Bi&fest kvikmyndahátíðinni í Bari á 
Ítalíu fyrir hlutverk sitt í myndinni.

Stressandi að sýna myndina á 
Íslandi
Spurð út í hvernig hafi verið að 
horfa á myndina í fullri lengd eftir 
vinnutörn og tökur í Serbíu segir 

Hera það hafa verið svolítið stress
andi. „Það var smá taugatrekkjandi 
en líka spennandi og gaman. Það 
voru fáir á setti við gerð myndar
innar og allir nánir. Þannig að 

þegar við horfðum 
á hana fyrst, við Ben 
og nokkrir af okkar 
nánustu, þá var 
upplifunin álíka. 
Svo kemur náttúru
lega að því að fylgja 
myndinni áfram út 
um allan heim og 
þá fyrst verður til
finningin önnur. 
En það hefur verið 
virkilega gaman 
að fylgja henni 
eftir og viðbrögðin 
hafa verið sterk. 
En ég held að það 
sé alltaf langmest 
ógnvekjandi að 
taka svona verk
efni til heima
lands síns og sýna 
sínu fólki. Af aug
ljósum ástæðum. 
En það er líka 
mest gefandi,“ 
segir Hera sem 
ætlar að taka sér 
tíma til að hitta 
fjölskyldu og vini 
heima á Íslandi 
inn á milli verk

efna í kringum Stockfishhátíðina.
„Prógrammið í kringum hátíðina 

er alls ekkert stíft, nokkur viðtöl 
hér og þar og svo bara sýningar, 
Q&A og þess háttar. Ég mun taka 

frá tíma til að hitta fjölskylduna og 
vini, algjörlega. Svo þarf náttúrulega 
að sýna Brad Silber ling, leikstjóra 
myndarinnar, og Rick Dugdale, 
framleiðanda, landið okkar 
aðeins. Við skellum okkur 
örugglega í góðan bíltúr, 
ég heyrði líka af þyrluferð 
sem á að bjóða okkur í og 
það verður líklegast rosa
legt.“

„Frábært“ að vinna með 
Peter Jackson
Það er ýmislegt spenn
andi á döfinni hjá 
Heru. Hún er meðal 
annars að leika í 
myndinni Mortal 
Engines sem fram
leidd er af Peter Jack
son. „Ég má nú ekki 
segja mikið um það 
verkefni. Í bili allavega. 
En myndin er byggð á 
bókinni Mortal Engines 
eftir Philip Reeve og ég 

leik þar aðalsöguhetjuna, Hester 
Shaw. Það er eiginlega það eina sem 
ég get sagt í bili,“ segir Hera dular
full.

Verið er að leggja lokahönd á 
Mortal Engines sem tekin er upp í 
NýjaSjálandi og það er því nóg að 
gera hjá Heru. „Eins og stendur þá 
hoppa ég á milli NýjaSjálands og 
Evrópu.“

Hún bætir við að það sé búið að 
vera afar ánægjulegt að vinna með 
Peter Jackson. „Það er algjörlega frá

bært. Hann er yndislegur 
maður og jarðbundinn 

en augljóslega líka 
frábær kvikmynda
gerðarmaður með 
endalaust ímynd

unarafl. Þetta er bara 
búin að vera æðisleg 
og ómetanleg reynsla, 

að vinna með 
honum.“ 
gudny
hronn@
fretta

bladid.is

Snýst um að 

Íslenska leikkonan Hera Hilmarsdóttir og breski leikarinn Ben Kingsley fara með aðalhlutverkin í kvikmyndinni An 
Ordinary Man. Sú mynd er opnunarmynd Stockfishhátíðarinnar sem hefst í dag. NOrdicPHOtOS/getty

An Ordinary Man
l  tegund: Drama, spennutryllir
l  Lengd: 90 mín
l  Leikstjóri: Brad Silberling
l  Aðalhlutverk: Ben Kingsley og 

Hera Hilmarsdóttir
l  tónlist: Christophe Beck og 

Chilly Gonzales

En ég hEld að það Sé 
alltaf langmESt 

ógnvEkjandi að taka Svona 
vErkEfni til hEimalandS 
SínS og Sýna Sínu fólki. af 
augljóSum áStæðum.

frægir á fremsta bekk

Vincent gallo og Kate Moss létu sig ekki vanta á sýningu Saint 
Laurent. NOrdicPHOtOS/getty cara delevingne á christian dior. 

Tískuvikan í París hófst 
á þriðjudaginn og strax á 
fyrsta degi flykktist fræga 
fólkið á sýningar og fékk 
pláss á fremsta bekk. Kate 
Moss mætti til að mynda 
á sýningu Saint Laurent og 
Cara Delevingne á Christian 
Dior svo dæmi séu tekin.

Leikkonan 
Zoe Kravitz á 
sýningu Saint 

Laurent. 

Fyrirsætan  
rosie Hunting
tonWhiteley  

á Saint  
Laurent. 

hreyfa við fólki
Kvikmyndahátíðin Stockfish hefst í dag og 
opnunarmyndin er An Ordinary Man. Leik-
konan hera hilmars fer með eitt aðalhlut-
verkið í myndinni ásamt breska leikaranum 
Ben Kingsley og þau verða viðstödd opnun 
hátíðarinnar. Leikstjóri og framleiðandi 
myndarinnar verða líka með í för.

Hera segir ánægjulegt að 
vinna með Peter Jackson.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 4. mars eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

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

FÁR, FJÖR & FRÆÐI!

Áttunda dauðasyndin

Vetrarfrí
VILDARVERÐ: 3.299.-
Verð: 3.999.-

Kraftbjór
VILDARVERÐ: 5.199.-
Verð: 5.999.-

Lærðu að láta þér líða vel 
og vera í jafnvægi
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 3.499.-

Hulduheimar - Skýjaeyjan
VILDARVERÐ: 1.399.-
Verð: 1.699.-

Miðausturlönd

MARS

VILDARVERÐ:

3.199.-
Verð:

3.999.-

VILDARVERÐ:

3.599.-
Verð:

4.499.-

KOMIN
Í KILJU



Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki  
og tónerar!

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík 414 84 00 www.martex.is

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík 414 84 00 www.martex.is

Góð þjónusta 
byrjar með 
flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með GUM tannvörum

GUM Orginal 2x10 copy.pdf   1   26/01/2018   12:51

Það ríkir gleði og góð 
st e m n i n g  í  s ö n g -
hópnum Fókus að sögn 
Rósu Bjargar, einnar af 
meðlimum hópsins, en 
Fókus skipa þau Karítas 

Harpa Davíðsdóttir, Eiríkur Þór 
Hafdal, Sigurjón Örn Böðvarsson, 
Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir og 
Rósa Björg Ómarsdóttir.

Rósa segir þó líka geta verið 
krefjandi að vera partur af söng-
hóp þar sem allir eru þannig lagað í 
sama hlutverkinu. „Það getur klár-
lega verið erfitt. Við erum öll aðal-
söngvarar,“ segir hún og hlær. „Og 
ef maður er mikið með einhverjum 
þá myndast auðvitað alltaf einhver 
spenna. En það er bara eðlilegt,“ 
segir Rósa glöð í bragði. „Við höfum 
það bara sem reglu að tala opinskátt 
ef eitthvað er að trufla okkur. Við 
vorum svo miklir vinir áður en við 
fórum út í þetta verkefni og viljum 
ekki skemma það. Þetta er auðvitað 
mikið álag þó þetta sé draumaálag.“

Meðlimir hópsins kynntust í ann-
arri þáttaröð Voice. Þar voru þau 
að keppa við hvert annað en urðu 

samt fljótt miklir vinir. „Það var 
alltaf svo gaman baksviðs og það 
myndaðist þannig séð aldrei ein-
hver samkeppni á milli okkar. Við 
studdum alltaf við bakið á hvert 
öðru,“ útskýrir Rósa.

Strax eftir Voice fóru þau að ræða 
um að gera eitthvað saman, sam-
hliða sólóverkefnum. „Við töluðum 
um að halda tónleika saman eða 
eitthvað og við gerðum það. Það 
vatt svo upp á sig því við fengum svo 
góðar viðtökur,“ segir Rósa. Núna 
er Fókus að keppa í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins með lagið Aldrei gefast 
upp og hópurinn freistar þess að 
komast á Eurovision í maí.

Rósa segir þau fara með það við-
horf sem þau tileinkuðu sér í Voice 
í Söngvakeppni Sjónvarpsins. „Við 
lítum ekki á þetta sem samkeppni. 
Það er svo erfitt að keppa í tónlist 
því þetta er bara spurning um hvað 
fólk fílar.“

Mismiklir aðdáendur
Spurð út í hvort þau séu öll miklir 
Eurovision-aðdáendur segir Rósa: 
„Já, en við vorum kannski mismiklir 

aðdáendur. En eftir þetta ferli eru 
allir í hópnum orðnir miklir Euro-
vision-aðdáendur. Sjálf hef ég horft 
á keppnina frá því að ég man eftir 
mér. Sigurjón og Eiríkur eru sér-
staklega miklir aðdáendur, þeir eru 
alveg með öll ártöl og allt á hreinu.“

Rósa hefur farið á Eurovision 
sem áhorfandi og síðan þá hefur 
hún horft öðrum augum á keppn-
ina. „Þetta er svo mikil upplifun og 
þarna ríkir svo mikil gleði. Ég varð 
bara ástfangin af þessu,“ segir Rósa.

Hún bætir við að lokum að hóp-
urinn sé afar þakklátur fyrir góð við-
brögð sem hann hefur fengið. „Það 
er ótrúlegt að finna hvað maður er 
að ná til margra, erlendis og hér-
lendis.“
gudnyhronn@frettabladid.is

Rósa (í miðjunni) segir einstaklega góða stemningu ríkja innan Fókus-hópsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það var alltaf svo 
gaman baksviðs og 

Það myndaðist Þannig séð 
aldrei einhver samkeppni á 
milli okkar.

Ný og fersk störf
á hverjum degi

 Það er svo erfitt  
að keppa í tónlist
Þau kynntust í Voice-þáttunum en skipa nú sönghópinn Fókus. 
Góður andi ríkir í hópnum þó að það geti vissulega verið krefjandi að 
vera hluti af fimm manna hópi þar sem allir gegna svipuðu hlutverki.
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MERKJAVÖRUMARKAÐUR
VÖNDUÐ MERKI FYRIR MINNA

BY MALENE BIRGER
SAMSØE & SAMSØE
PAUL SMITH
´S MAX MARA
CALVIN KLEIN
J. LINDEBERG
TIGER OF SWEDEN
FILIPPA K
MATINIQUE
HERSCHEL
BILLI BI
BRAKO
ROSEMUNDE
5 UNITS
STRATEGIA
IN WEAR
SAINT TROPEZ
& FLEIRI FLOTT MERKI

OPNUM Í DAG
KL. 12:00!

Markaður í kjallara EVU
Laugavegi 26

... finnur þú gullmola
     í þinni stærð?

FATNAÐUR & SKÓR
FYRIR DÖMUR & HERRA

aðeins í eina viku

VÖRUR ÚR EFTIRTÖLDUM VERSLUNUM :

60-70%
AFSLÁTTUR

Alþjóðleg barnakvikmynda
hátíð Í Reykjavík hefst þann 
5. apríl næstkomandi og 

verður þetta í fimmta sinn sem 
hátíðin er haldin. Eins og venjulega 
verður haldin glæsileg opnunarhá
tíð þar sem verður mikið um dýrðir 
– Villi vísindamaður og fleiri góðir 
gestir sjá um að halda uppi stuðinu 
þar.

Opnunarmynd hátíðarinnar í 
þetta sinn er norska barnamyndin 
Doktor Proktor og tímabaðkarið. 
Myndin er byggð á barnabók eftir 
Jo Nesbø.

Verndari hátíðarinnar er frú Vig
dís Finnbogadóttir.

Hátíðin verður þó ekki bara bíó – 
boðið verður upp á námskeið fyrir 
krakka, algjörlega ókeypis. Um er að 
ræða í fyrsta lagi námskeið í sketsa
skrifum fyrir 13 til 15 ára krakka en 

það er Dóra Jóhannsdóttir leikkona, 
leikstjóri og handritshöfundur sem 
mun kenna. Þar verður farið yfir 
grundvallaratriði í sketsaskrifum 
auk þess að horfa á sketsa og fleira. 
Námskeiðið fer fram laugardaginn 
7. apríl klukkan 13 í Bíói Paradís. Í 
öðru lagi er það leiklistarnámskeið 
kennt af Ólafi S. K. Þorvaldz, leikara 
og leiklistarkennara. Námskeiðið 
fer fram í Bíói Paradís laugardaginn 
14. apríl klukkan 12. Á bæði nám
skeið þarf að skrá sig á netfanginu 
marta@bioparadis.is og er skráning 
hafin. – sþh

Barnakvikmyndahátíð í Reykjavík haldin í fimmta sinn

Börnunum leiðist ekki á Barnakvikmyndhátíð í Reykjavík.

Hátíðin feR fRam 
þann 5. apRíl næst-

komandi í Bíó paRadís.

Umferð á reiðhjólum jókst 
áberandi mikið í vikunni 
í Reykjavík. Hjólateljarar í 

Nauthólsvík og á Geirsnefni sýna 
tvöföldun umferðar eftir að götur 
og stígar urðu auðir. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá borginni. 
Mánudaginn 26. febrúar voru 211 
reiðhjól talin á stígnum í Nauthóls
vík en daginn eftir, þegar stígar voru 
orðnir auðir, rúlluðu framhjá teljar
anum 411 á reiðhjólum. Tvöföldun 
varð einnig á Geirsnefi, umferðin 
fór úr 93 hjólum í 187 og aukningin 
í Elliðaárdal var úr 105 í 172 hjól 27. 
febrúar.

Á liðnu ári voru settir upp þessir 
þrír teljarar sem mæla fjölda ferða 
hjólandi og gangandi á ofan
töldum stöðum. Áætlað er að 
setja upp fleiri víða um borgina 
og safna gögnum, meðal annars 
um vaxandi samgönguhjólreiðar. 
Niðurstöður talninga eru jákvæðar 
og í samræmi við stefnu Reykja
víkurborgar um að efla vistvænan 
ferðamáta en það er meginmark
mið Hjólreiðaáætlunar 2015–2020 
að auka hlutdeild hjólreiða í öllum 
ferðum í borginni. – bb

Hjólreiðamenn 
vaknaðir til 
lífsins

Margir nota góða veðrir þessa 
dagana til að fá sér hjólasprett.

411
ReiðHjól voRu talin á  
stígnum í nautHólsvík.
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Lýsingar Guðmundar 
Benediktssonar á leikj-
um íslenska landsliðs-
ins í fótbolta á EM 2016 
vöktu heimsathygli. 
Þegar Ísland komst á HM 

í sumar fóru strax að heyrast raddir 
um að Guðmundur myndi endur-
taka leikinn og lýsa leikjum Íslands. 
Það var staðfest í gær. 

Hilmar Björnsson, íþróttastjóri 
RÚV, segir að einhugur hafi verið 
innan RÚV um að fá Guðmund. 
Hann vill ekki gefa upp hvað kosti 
að ráða Guðmund en bendir á að 
aðkoma hans sé hluti af víðtækara 
samkomulagi við Vodafone um HM 
og umfjöllun miðla þess um mótið.

Guðmundur er fremsti knatt-
spyrnulýsandi landsins og vakti 
heimsathygli fyrir lýsingar sínar á 
Evrópumeistaramótinu. BBC fékk 
hann í kjölfarið til að stýra sérstök-
um þætti um sögu íþróttalýsinga. 
Eiður Smári er einn af okkar fremstu 
knattspyrnumönnum og hefur 
einnig getið sér gott orð sem knatt-
spyrnusérfræðingur í sjónvarpi. 
Hann hefur verið á Sky þar sem inn-
sæi hans hefur fallið vel í kramið og 
var RÚV ekki eina stöðin sem bauð 
honum samning fyrir mótið. 

Allar líkur eru á að hann verði 
einnig að starfa fyrir aðrar erlendar 
sjónvarpsstöðvar meðan á mótinu 
stendur. 

„Gert var ráð fyrir að þörf yrði 
fyrir þennan liðstyrk umfram fasta 
starfsmenn enda dagskrárgerð og 
þjónusta í kringum HM gríðar-
lega umfangsmikil,“ segir Hilmar 
og bætir við að fjárhagsáætlun 
verði ekki gefin upp að svo stöddu. 

„Auk Guðmundar, þá verða þrír 
aðrir starfsmenn að sinna umfjöll-
uninni fyrir RÚV, það er fram-
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um leiki Íslands, bæði á Íslandi og 
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öllum líkindum einnig starfa fyrir 
aðrar erlendar sjónvarpsstöðvar,“ 
segir hann.

Hilmar segir að RÚV stefni 
hátt með sinni umfjöllun en 
fjögur og hálft stöðugildi eru á 
íþróttadeildinni. Uppgjörsþættir 
verða 40 mínútna langir og hefj-
ast eftir að síðasta leik er lokið. 
„RÚV mun bjóða upp á fjölbreytta 
umfjöllun af öllu tagi í öllum 
miðlum RÚV, enda lítur RÚV svo á 
að hér sé um stórviðburð að ræða 
sem þorri Íslendinga mun njóta í 
miðlum RÚV í sumar.“  
benediktboas@365.is

RÚV gerði ráð fyrir 
Gumma Ben
Trúnaður gildir um ráðningarsamninga þeirra Gumma Ben og Eiðs 
Smára á RÚV en gert var ráð fyrir þessum liðstyrk í fjárhagsáætlun 
RÚV fyrir mótið. Eiður vinnur einnig fyrir erlendar sjónvarpsstöðvar.

Landslið Argentínu er skipað ofurstjörnum og mun Guðmundur skila fróðleik 
og framgangi leiksins heim í stofur landsmanna. NORDIcPhOTOS/GETTy

Guðmundur Benediktsson mun lýsa leikjum Íslands á hM í sumar. Byrjar gegn Messi og Argentínu þann 16. júní.

GeRt VaR Ráð fyRiR 
að þöRf yRði fyRiR 

þennan liðstyRk umfRam 
fasta staRfsmenn enda 
daGskRáRGeRð oG þjónusta í 
kRinGum Hm GRíðaRleGa 
umfanGsmikil.
Hilmar Björnsson, íþróttastjóri RÚV

Í BÍTIÐ

Heimir og Gulli vakna í 
morgunsárið á Bylgjunni.

ALLA VIRKA DAGA
MILLI 06:50 OG 10:00. 
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25% 
kynningar- 

afsláttur 
til 31. mars

JKE er danskt vörumerki sem býður upp á einstaklega 

breiða línu í innréttingum í hæsta gæðaflokki. 

Innréttingarnar frá JKE hafa verið mjög vinsælar allt frá 

því þær komu fyrst á markaðinn árið 1970.

ELDHÚS- 
INNRÉTTINGAR



* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti. Gildir hvorki af Iittala né sérpöntunum.  Að sjálfsögðu  
fær ríkissjóður viðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostn að  Húsgagnahallarinnar. 

KIRUNA
U-sófi. Hægri eða vinstri tunga. Dökkgrátt,  
slitsterkt áklæði. Stærð: 301 × 200 × 78 cm

 175.992 kr.   219.990 kr. AFSLÁTTUR
20%

AFSLÁTTUR
30%

HUDSON  
Hornsófi með tungu. Hægri eða vinstri tunga. Grátt 
slitsterkt áklæði. Stærð: 286 x 239 x 99 cm 

 188.993 kr.   269.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%NATUZZI EDITION B923

2ja eða 3ja sæta sófi úr hvítu eða svörtu, gæða leðri.

2ja sæta: 168 x 99 x 89 cm

 202.993 kr.   289.990 kr.
3ja sæta stærð: 218 x 99 x 89 cm

 237.993 kr.   339.990 kr.

AFSLÁTTUR
35%

EASY
Tungusófi. Tunga getur verið bæði vinstra og hægra 
megin. Ljós- eða dökkgrátt áklæði. St.: 232 x 145 x 85 cm

 110.494 kr.   169.990 kr.

ADAM 
La-z-boy 
hægindastóll.  
Grátt eða 
brúnt áklæði. 
Stærð: 
82 × 98 × 104 cm

 76.993 kr.   109.990 kr.

SPRENGJA
HELGAR

frá fimmtudegi 1. til mánudags 5. mars
TAXFREE

HELGARSPRENGJU

af allri SMÁVÖRU* og öllum STÓLUM* 

ALBERTA 
Borðstofustóll, 
svart eða grátt 
PVC áklæði.

 6.293 kr.  
 8.990 kr.

ACURA
Borðstofustóll. 
Svart leður með 
svörtum stálfótum 
eða aski.

ACURA
Borðstofustóll. 
Dökk grátt áklæði 
með svörtum 
stálfótum eða aski.

CITY  
BUTTERFLY 
Einstakur hæg-
inda stóll. Koníaks-
brúnt leður og 
svört stálgrind.

 29.994 kr.   49.990 kr.

SPAN 
Vandaður 
hægindastóll 
með ljósgráu 
slitsterku 
áklæði. Svört 
grind og fætur.

 76.993 kr.   109.990 kr.

AFSLÁTTUR
40%

GENOA  
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Svart,  
grátt eða brúnt leður. Stærð: 295 x 163 x 93 cm 

 227.994 kr.   379.990 kr. AFSLÁTTUR
40%

GENOA  
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Svart,  
grátt eða brúnt leður. Stærð: 295 x 163 x 93 cm 

FOUR
Borðstofuborð. Eikarplata með svartri 
grind og fótum. Einnig fáanlegt með 
svörtum linolium toppi og svörtum 
fótum. Stærð: 205 x 100 cm.

Borð

 114.995 kr.  
 229.990 kr.

Stækkanlegt í 305 cm með 
tveimur 50 cm stækkunum 

sem seldar eru sér.

Stækkanir

 24.995 kr.  
 49.990 kr.

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
30%

BOYD 
Þriggja sæta sófi. Grátt sléttflauel. 
Stærð: 215 × 87 × 78 cm

 83.993 kr.   119.990 kr.

AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
30%

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
50%

AFSLÁTTUR
40%

AFSLÁTTUR
30%

Leður með stálfótum

 19.995 kr.   39.990 kr.
Leður með viðarfótum

 21.995 kr.   43.990 kr.

Áklæði með stálfótum

 17.995 kr.   35.990 kr.
Áklæði með viðarfótum

 19.995 kr.   39.990 kr.

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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*VIÐ RÚLLUM ÞESSU UPP*
/ DAGLEGA MEÐ FERSKASTA ÁLEGGINU /

SómaTortillur

23. febrúar til 11. mars
laugardalsvelli

öll kvöld

opið frá:
kl. 10 – 21 

Kristins Inga 
Jónssonar

BAkþAnkAR

Einhver ánægjulegustu tíðindi 
ársins voru af sölu ríkisins 
á 13 prósenta hlut sínum í 

Arion banka. Loksins hefur kyrr-
staðan á bankamarkaði verið rofin 
og loksins hefur ríkið hafist handa 
við að losa um hluti sína í áhættu-
sömum bönkum. Þar er heljar-
innar verk fyrir höndum enda er 
ríkið enn sem áður með nokkur 
hundruð milljarða bundna sem 
eigið fé í tveimur bönkum. Engu 
að síður eru til menn – og raunar 
stjórnmálaflokkar – sem telja tvo 
ríkisbanka ekki nóg heldur vilja 
að ríkið eignist allt bankakerfið.

Þannig hafa heyrst raddir í 
þingsal á undanförnum vikum 
um að stjórnvöld eigi að nýta sér 
forkaupsrétt, sem hefur þó aldrei 
virkjast, og leysa til sín Arion 
banka. Talað er um að ríkið hafi 
„gefið eftir“ og vogunarsjóðir 
„gengið á lagið“ og er engu skeytt 
um staðreyndir á borð við þær að 
ríkið hafi fengið nærri 11 prósenta 
ávöxtun á eign sína í bankanum 
og muni auk þess fá langstærstan 
hluta af söluandvirði bankans í 
sinn hlut.

Það er líkt og þeir sem tala svo 
fjálglega um að ríkið eignist þriðja 
bankann geri sér ekki grein fyrir 
þeirri áhættu sem felst í bank-
arekstri. Ríkisbankar eru engar 
peningavélar sem geta skilað 
hagnaði án nokkurrar fyrirhafnar. 
Við þekkjum af biturri reynslu 
hvernig fór fyrir gömlu ríkisbönk-
unum. Tap á rekstri þeirra var tap 
almennings.

Ör tækniþróun er um þessar 
mundir að gjörbylta bankaþjón-
ustu, eins og við þekkjum hana, 
og opna markaðinn upp á gátt. 
Hætta er á því að hefðbundnir 
bankar verði – áður en langt um 
líður – fullkomlega óþarfir. Af 
þeim sökum hefur aldrei verið 
brýnna að ríkið dragi sig alfarið út 
úr bankarekstri.

Of mikil áhætta
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