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tilkynningar um 
kynferðisbrot 

Árið 2017 
bárust LRH

300

Sein afgreiðsla kynferðisbrota-
mála innan lögreglunnar er 
þekkt fyrirbæri. Doktors-
nemi í réttarfélagsfræði telur 
margar og flóknar 
ástæður liggja 

þar að baki. Hins vegar 
geti það haft áhrif á 
framgang mála að 
rannsóknarlögreglu-
menn og aðstoðarsak-
sóknarar hafi trú á ein-
stökum málum. 

Í kynferðisbrotamálum á 
Íslandi er litið á brotaþola 
sem vitni í eigin málum. 
Rætt hefur verið um að þar 
sé pottur brotinn. ➛ 12 Á árunum 2012-2016  

bárust ríkissaksóknara  
303 nauðgunarmál.

2015

46
mál

Felld niður 28
Ákærur 9
Annað* 9

2012

53
mál

Felld niður 33
Ákærur 19
Annað* 1

2013

64
mál

Felld niður 36
Ákærur 24
Annað* 4

2014

62
mál

Felld niður 40
Ákærur 21
Annað* 1

2016

78
mál

Felld niður 9
Ákærur 10
Annað* 59

*Aðrar niðurstöður, eins og til dæmis óafgreidd mál, málið  
afgreitt erlendis eða rannsókn á málinu hætt.

14
6

83
74

✿   Um 50% mála felld niður
 Felld niður  
 Ákærur  
 Annað*

Sakaður um                          
alvarleg brot

Karlmaður á 
fimmtugsaldri 
hefur verið kærður 
til lögreglu fyrir meint 
brot gegn nokkrum 
konum. Maðurinn með-
höndlar einstaklinga 
sem glíma við stoð-
kerfisvanda og meint 
brot eiga að hafa 
átt sér stað í með-
ferð hjá honum. 
Réttargæslumaður 
kvennanna segir
rannsókn máls-
ins miða hægt 
áfram.

Grikk
eða GOTT?

599 
kr.
stk.

Grasker Halloween

N1 kortið  
færir þér
bæði afslátt  
og punkta

Notaðu
N1 punktana
... til að kaupa ilmandi kaffibolla

u
kttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnaaaaaaaaaaa

 Af þeim 83 
málum sem 
ákært var í voru 
10 sakfellingar.

 Í tölulegum 
upplýsingum er 
um að ræða af-
greidd brot hjá 
ríkissaksóknara, 
ekki fjölda 
kæra. 

HVALVEIÐAR Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu fann ekki leyfi 
Hvals hf. fyrir þeim fjórum skutul-
byssum sem notaðar hafa verið til 
langreyðar veiða hér við land þegar 
óskað var afrita af leyfunum. Svo 
virðist sem eftirlit með þessum 
öflugustu vopnum í einkaeigu hér 
á landi sé lítið sem ekkert.

Hvalveiðar fyrirtækisins Hvals hf. 
eru nú til rannsóknar hjá lögregl-
unni á Vesturlandi. Samtökin Jarð-
vinir lögðu fram kæru vegna veiða 
fyrirtækisins á blendingshvölum. Í 
framhaldinu hafa Jarðvinir óskað 
gagna um eftirlit og leyfi fyrirtækis-
ins fyrir skutulbyssum sem notaðar 
eru. Eru þetta 90 mm Kongsbert-
skutulbyssur, sérhannaðar til hval-
veiða.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, 
sem annast skráningu vopna, segir 
byssurnar ekki hafa verið skráðar 
í kerfi lögreglunnar. „Í tilefni af 
fyrirspurninni leitaði embætti LRH 
umræddra leyfa en þau fundust ekki 
á pappírsformi,“ segir í svari emb-
ættisins. „Hafa verður í huga að skip 
fyrirtækisins komu til landsins árið 
1964 og 1965 ásamt umræddum 
byssum.“

Þá  virðist sem ekkert eftirlit sé 
með vopnunum sjálfum. Lögreglan 
tekur vopnin ekki út reglulega og 
bæði Vinnueftirlitið og Samgöngu-
stofa segja eftirlitið ekki á sinni 
könnu. Vinnueftirlitið fer aðeins 
með eftirlit með skotfærunum sjálf-
um en öflug sprengihleðsla gerir 
það að verkum að meðhöndlun 
skotfæranna fellur undir reglugerðir 
um meðhöndlun sprengiefna.

Þar sem 
svo langt 

e r  s í ð a n 
byssurnar komu 

til landsins hefur LRH 
ákveðið að skrá vopn Hvals hf. 

í bækur sínar. „Ekki verður annað 
séð en að skutulbyssur fyrirtækisins 
hafi verið fluttar til landsins á sínum 
tíma í samræmi við þágildandi lög 
og reglur og hafa þær því verið 
skráðar í rafræna skotvopnaskrá 
RLS.“

Á þessu ári breytti sjávarútvegs-
ráðherra reglugerð um hvalveiðar 
þess efnis að krefjast ekki lengur 
yfirbyggðs skurðflatar við lang-
reyðarveiðar eins og krafist hafði 
verið í langan tíma. Hvalur hf. fór 
aldrei að þessari reglugerð og Mat-
vælastofnun gerði aldrei alvarlega 
athugasemd við atvikin. – sa

Lítið eftirlit haft 
með öflugustu 
byssum landsins

Enginn innlendur aðili 

hefur eftirlit með vopnunum 

en Vinnueftirlitið hefur 

eftirlit með skotfærunum.

Í tilefni af fyrir-

spurninni leitaði 

embætti LRH umræddra 

leyfa en þau fundust ekki á 

pappírsformi.

Úr svari LRH við ósk um gögn varð-
andi skráningu skutulbyssanna

En staða brota-

þola er aftur á 

móti veik þar sem brota-

þolar eru ekki aðilar að 

sakamálinu og hagsmunir 

þeirra ekki skilgreindir 

og tryggðir með sambæri-

legum hætti.

Hildur Fjóla  
Antonsdóttir,  
doktorsnemi í 
réttarfélagsfræði

MARKAÐURINN Meginskýringin 
á skarpri gengislækkun íslensku 
krónunnar að undanförnu er ótti 
manna um að kjaraviðræður á kom-
andi misserum fari úr böndunum, 
að mati  forseta  Hægfræðideildar 
Háskóla Íslands. „Margir óttast að 
ferðaþjónustan sé brothætt og jafn-
framt hafa kröfugerðir verkalýðs-
félaganna vakið ugg,“ segir Ásgeir 
Jónsson dósent við HÍ.

Krónan hefur 
ekki verið veik-
ari í tvö ár og 
hefur veikst 
um sex pró-
sent í þess-
um mánuði. 
Bent er á að 
vi ð s k i p t a a f-
gangur hefur 
minnkað verulega 
og ekkert lát virðist á fjárfestingum 
lífeyrissjóða í gjaldeyri. – kij

Krónan veikist



Veður

Suðaustan 10-18 og rigning, en þurrt 
norðaustantil. Með kvöldinu snýst 
vindur til sunnanáttar og lægir um 
landið vestanvert. SJÁ SÍÐU 30

Veður Æfðu viðbrögð við árás á stjórnstöð Gæslunnar

Bandarískir landgönguliðar æfðu viðbrögð við árás á stjórnstöð Landhelgisgæsl-
unnar í gær en fram undan er stór heræfing NATO á Norður-Atlantshafi og í  
Noregi. Sérsveitin passaði hermennina meðan á æfingunni stóð. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

NEYTENDUR Lítill verðmunur er í 
flestum tilfellum á nýjum fatnaði í 
H&M hér á landi og í Noregi sam-
kvæmt athugun Fréttablaðsins. 
Heldur meiri verðmunur er á milli 
H&M hér og í Bretlandi en þó ekki 
nærri því sem Þorsteinn Sæmunds-
son, þingmaður Miðflokksins, hélt 
fram á dögunum. Fullyrti hann að 
verð í H&M hér á landi væri „yfir-
leitt um 30 prósentum hærra“ en á 
hinum Norðurlöndunum og undir 
þær fullyrðingar tók dósent við 
Háskóla Íslands.

Fréttablaðið athugaði verð á 
nokkrum nýjum vörum úr haustlínu 
herra í verslun H&M í Kringlunni og 
bar saman við uppgefin verð í fjórum 
öðrum löndum.

Þegar verð hér er borið saman 
við í Noregi má sjá að munurinn 
er óverulegur, eða í kringum fjögur 
prósent, á tveimur vörum. Mestur 
er verðmunurinn á þunnri peysu 
sem kostar hér 2.495 krónur en 
sem nemur 2.151 krónu í Noregi. 
Munurinn er 16 prósent eða 344 
krónur. Munurinn á sömu peysu 
hér og í Bretlandi er 24 prósent eða 
485 krónur.

Athygli vakti að Chelsea-ökklaskór 
eru ódýrari hér. Raunar reyndust 
skórnir ódýrari hér en bæði í Noregi 
og Danmörku og er verð þeirra nær 
því sem tíðkast í Bretlandi.

Lítill verðmunur reyndist einnig 
á H&M hér og í Danmörku og Sví-
þjóð. Mestur var verðmunurinn á 
peysunni þunnu milli Íslands og 
Svíþjóðar eða 26,7 prósent.

Fyrir herra yrði dýrast að kaupa 
sér allar fjórar vörurnar í athugun 
Fréttablaðsins í Danmörku og myndi 
það kosta 27.848 krónur, örlítið 
meira en hér þar sem þær kosta 
27.480 krónur. Í Noregi kosta vör-
urnar 26.654 krónur, í Svíþjóð 24.401 
krónu og ódýrastar yrðu þær í Bret-
landi, á 23.677 krónur. Munurinn á 
verðinu vörunum fjórum á Íslandi 

Ekkert okur hjá H&M
Lítill munur er á vöruverði H&M hér og í nágrannalöndum. Ísland ekki einu 
sinni dýrast samkvæmt athugun Fréttablaðsins. Verð virðast samkeppnishæf.  

Ný verslun H&M við Hafnartorg var opnuð í síðustu viku. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

og þar sem það er lægst, í Bretlandi, 
nemur 3.803 krónum.

Gylfi Magnússon, dósent við við-
skiptafræðideild Háskóla Íslands, 
sakaði framkvæmdastjóra H&M á 
Íslandi um óskammfeilni eftir að 
hann fullyrti í samtali við Vísi á 
dögunum að verðið hér væri sam-
keppnishæft við nágrannalöndin.

Sagði Gylfi H&M „miklu dýrara 

hér en í Noregi“ og það blasti við. 
„Er H&M þar þó líklega það dýrasta 
utan Íslands.“ 

Athugun Fréttablaðsins, þó hún 
sé ekki tæmandi, sýnir að Gylfi fer 
með rangt mál á Facebook-síðu 
sinni í vikunni þar sem hann sagði 
að enginn Íslendingur með snefil af 
sjálfsvirðingu ætti að stíga fæti inn í 
H&M. mikael@frettabladid.is

Herrafrakki
Ísland 14.995 kr.
Noregur 14.425 kr.
Bretland 12.383 kr.
Danmörk 14.581 kr.
Svíþjóð 13.206 kr.

Peysa
Ísland 4.495 kr.
Noregur 4.317 kr.
Bretland 3.868 kr.
Danmörk 4.544 kr.
Svíþjóð 3.952 kr.

Peysa
Ísland 2.495 kr.
Noregur 2.151 kr.
Bretland 2.010 kr.
Danmörk 2.354 kr.
Svíþjóð 1.969 kr.

Chelsea-skór
Ísland 5.495 kr.
Noregur 5.761 kr.
Bretland 5.416 kr.
Danmörk 6.369 kr.
Svíþjóð 5.274 kr.

✿   Verðkönnun Fréttablaðsins á haustlínu H&M

Öll verð í íslenskum krónum m.v. gengi gjaldmiðla 17. október.

Á Plússíðu Fréttablaðsins má sjá fleiri myndir frá 
heræfingunum. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-
appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

Kynntu þér afsláttarþrep 
Orkunnar á orkan.is.

NÝTT!

Nú eru allar 55 
stöðvar Orkunnar 
þínar stöðvar. 

SAMFÉLAG  IKEA-geithafurinn, 
óformlegur boðberi jólahátíðarinn-
ar, er kominn á sinn stað við verslun 
IKEA í Kauptúni í Garðabæ. Geitin, 
sem er úr strái, á rætur að rekja til 
sænskrar hefðar en í bænum Gävle 

hafa íbúar árum saman reist strágeit 
í aðdraganda jóla.

Einnig er hefð fyrir tortímingu geit-
arinnar í Kauptúni. Á síðustu árum 
hefur hún ýmist fuðrað upp í eldhafi 
eða liðast í sundur í óveðri. – khn

Geitin komin á sinn stað
IKEA-geithafurinn komin á lappir í Kauptúni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

MENNING Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, segir 
myndasögur falla undir ákvæði frum-
varps hennar sem miðar að því að efla 
útgáfu bóka á íslensku. Lilja mælti 
fyrir frumvarpinu fyrr í vikunni.

Fréttablaðið hafði greint frá 
óánægju Gísla Einarssonar, fram-
kvæmdastjóra Nexus, sem óttaðist 
að myndasögurnar og myndrænar 
skáldsögur væru skildar út undan í 
frumvarpinu.

„Frumvarpið er mikil innspýting 
í  bókageirann 
og mun hafa 
jákvæða keðju-
ve r ku n  f y r i r 
b ó k a ú t g á f u , 
r i t h ö f u n d a 
og mynda-
sögur,“ segir 
Lilja. – khn

Lukku-Láki 
og vinir ekki 
undanskildir
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+PLÚS

Bandarískur landgönguliði tryggir svæðið í ímyndaðri hriðjuverkaárás á stjórnstöð Landhelgisgæslunnar. Illa viðraði til æfinga en hryðjuverkamenn spyrja svosem ekki að því. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sérsveitarmenn höfðu vökult auga með hermönnunum meðan þeir æfðu sig. Öryggis hermannanna verður ekki gætt án öflugra vopna. 

Á annað hundrað hermanna tók þátt í gær en fjölmennari æfingar verða í Þjórsárdal á næstunni. Landgönguliðarnir létu ekki íslenska suddann á sig fá. 

Hermönnunum var flogið til lendingar frá flugmóðurskipi.

Sérsveitin gætti hermanna  
sem æfðu sig á Íslandi í gær   
Bandarískir hermenn 
æfðu viðbrögð við 
hryðjuverkum á Íslandi 
í gær. Fjöldi hermanna 
er kominn til landsins 
og von er á fleirum til 
æfinga og ráðstefnuhalds 
í aðdraganda stærstu 
æfingar NATO frá 2015. 
Sérsveitin tekur þátt í 
æfingunum og sér um 
öryggisgæslu. Eyþór 
Árnason, ljósmyndari 
Fréttablaðsins, lét sig 
ekki vanta á heræfingu á 
Suðurnesjum gær. 

 Trident Juncture, heræfing NATO, fer 

fram í Noregi og á Norður-Atlantshafi á 

næstunni. Um 40.000 hermenn og borgara-

legir sérfræðingar taka þátt í henni.



ECOSPORT

Ford EcoSport býður upp á mikla veghæð sem kemur sér vel í snjó 

og við aðrar erfiðar aðstæður. Þú situr líka hærra og 

það er mun þægilegra að ganga um bílinn.

Ford EcoSport Titanium S er sérlega vel búinn m.a. leðuráklæði á 

sætum, 17” álfelgum, Xenon aðalljósum, 8” snertiskjá, tölvustýrðri 

loftkælingu, 7 hátölurum, bakkmyndavél, SYNC3 hljómtækjum með 

raddstýringu og neyðarhringingu, ESP stöðugleikakerfi með spólvörn, 

leðurklætt fjölstillanlegt stýri, Apple CarPlay og Android Auto.

ford.is

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfða 6

Sími 515 7000

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5

Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 

Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 

og laugardaga kl. 12-16

Ford er frábær! 
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford EcoSport

HÁSETINN

KR.3.490.000
FORD ECOSPORT TITANIUM S 
SJÁLFSKIPTUR KOSTAR:

FORD ECOSPORT KOSTAR FRÁ: 2.750.000 KR.



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

LIMITED

jeep.is

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

JEEP COMPASS L®PP

jeep.is

UMBOÐSAÐILI JEEP  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

P

EINI JEPPINN Í ÞESSUM STÆRÐARFLOKKI SEM BÝÐUR UPP Á LÁGT DRIF. 
Jeep

®
Compass er útbúinn með alvöru fjórhjóladrifi: Jeep

®
 Active Drive, sem gerir ökumanni kleift að velja um fjórar drifstillingar sem taka mið af 

akstursundirlagi hverju sinni, Auto, Snow, Sand og Mud ásamt því að læsa milli fram- og afturdrifs í Limited og til viðbótar í Trailhawk er fimmta 
stillingin Rock ásamt lágu drifi. 2.0 lítra dísel 140 hö. eða 170 hö. og 170 hö. bensínvél. 9 gíra sjálfskipting.

Litli bróðir Jeep® Grand Cherokee.

JEEP® ÓLADRIF. 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓ®

ÖRFÁIR BÍLAR EFTIR Á GAMLA GENGINU

ALÞINGI „Ég er sannfærð um að með 
eðlilegum leikreglum munum við 
sjá markaðinn blómstra og verða 
sterkari með aukinni nýsköpun og 
fjölbreytni,“ segir Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar. 
Hún hefur ásamt þingflokki sínum 
og tveimur þingmönnum Pírata lagt 
fram frumvarp á Alþingi um viða-
miklar breytingar á búvörulögum.

Er í frumvarpinu lagt til að undan-
þágur mjólkuriðnaðar frá sam-
keppnislögum verði afnumdar og 
að verðlagsnefnd búvara verði lögð 
niður. Markmið flutningsmanna er 
að auka frelsi og sjálfræði framleið-
enda til markaðssetningar á afurðum 
sínum á innlendum og erlendum 
mörkuðum.

„Þetta eru mjög eðlilegar breyt-
ingar að gera á 21. öldinni, það er 
með ólíkindum að það ríki ekki full 
samkeppni í mjólkuriðnaði. Ég bind 
nú ekki miklar vonir við að Fram-
sóknarflokkarnir þrír í ríkisstjórn 
breyti miklu. Þeir hafa allir mikil 
tengsl við mjólkuriðnaðinn og ég 
hef fundið það á skömmum tíma í 
stjórnarandstöðu að það er lítill vilji 
til að breyta þessu,“ segir Þorgerður.

Hún vonast þó til að frjálslynd 
öfl á Alþingi þori að taka sig saman. 
„Þeir flokkar sem kenna sig við frelsi 
og frjálsa samkeppni þurfa sérstak-
lega að útskýra það af hverju þeir 
vilji ekki breyta kerfinu.“

Þá segir Þorgerður að ítrekuð álit 
Samkeppniseftirlitsins um mjólkur-
iðnaðinn þurfi að taka alvarlega. 
„Álit Samkeppniseftirlitsins eru ekki 
einhver konfektkassi fyrir stjórnvöld 
að velja úr.“

Arnar Árnason, formaður Lands-
sambands kúabænda, segir ekki 

óeðlilegt að þessir flokkar leggi fram 
svona frumvarp í nafni frelsis og 
frjálshyggju. „Það þarf samt að hafa í 
huga að landbúnaður býr hvergi við 
algert viðskiptafrelsi. Allar þjóðir 
styðja við landbúnað á einhvern 
hátt, hvort sem það er með tollum 
eða einhvers konar takmörkunum á 
innflutningi.“

Þannig gangi það ekki upp að gera 
viðskipti með landbúnaðarvörur 
alveg frjáls hér meðan það sé ekki 
gert annars staðar.

„Við bændur sláum ekki hendinni 
á móti samkeppni og endurskoðun á 

starfsumhverfi okkar. Það eina sem 
við förum fram á er að sanngirni sé 
gætt og að ekki verði teknar ákvarð-
anir í fljótfærni. Ég held að bændur 
séu almennt sáttir við kerfið en land-
búnaðarkerfi eiga að vera í sífelldri 
endurskoðun.“

Þá bendir hann á að sjálfræði 
bænda til markaðssetningar séu 
engin takmörk sett. „Það er algeng-
ur misskilningur í umræðunni að 
mönnum séu settar skorður við 
framleiðslu og markaðssetningu. Það 
eru engar skorður á því.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Vonar að hin frjálslyndari öfl á 
Alþingi þori að taka sig saman
Þingflokkur Viðreisnar auk tveggja þingmanna Pírata hefur lagt fram frumvarp á Alþingi þar sem lagðar 
eru til viðamiklar breytingar á búvörulögum. Er frumvarpinu ætlað að auka frelsi og sjálfræði framleiðenda. 
Formaður Landssambands kúabænda bendir á að landbúnaður búi hvergi við algjört viðskiptafrelsi.

Mjólkuriðnaðurinn er undanskilinn ákvæðum samkeppnislaga hvað varðar samráð. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Það þarf samt að 

hafa í huga að 

landbúnaður býr hvergi við 

algert viðskiptafrelsi.

Arnar Árnason, formaður  
Landssambands kúabænda

VIÐSKIPTI Íbúðaverð hækkar um 8,2 
prósent á þessu ári gangi spá grein-
ingardeildar Íslandsbanka eftir. Spáð 
er 5,5 prósenta hækkun á næsta ári 
og 4,4 prósenta hækkun árið 2020. 
Greining Íslandsbanka segir að aldr-
ei hafi verið erfiðara að kaupa fyrstu 
eign miðað við laun.

Greining Íslandsbanka hefur tekið 
saman viðamikla skýrslu um íbúða-
markaðinn hér á landi. Þar kemur 
fram að hlutfall íbúðaverðs og launa 
hafi verið um tíu prósent yfir lang-
tímameðaltali á síðastliðnu ári. Til 
samanburðar fór hlutfallið hæst í 29 
prósent yfir meðaltal í síðustu upp-
sveiflu og var því talsvert erfiðara að 
kaupa húsnæði þá en í dag miðað 
við laun.

„Hlutfall launa aðila á algengum 
fyrstu kaupa aldri og verðs á smærri 
eignum var um 31 prósent yfir lang-
tímameðaltali á síðastliðnu ári og 
hefur það aldrei verið hærra,“ segir 
jafnframt í greiningunni. – smj

Fyrstu kaup 
aldrei erfiðari

Íbúðir í Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/VILLI

REYKJAVÍK Borgarbúar ganga nú til 
kosninga á vefnum hverfidmitt.is  
um ýmsar framkvæmdir í hverfum 
Reykjavíkur en þetta er í sjöunda 
sinn sem slík íbúakosning fer fram á 
vegum borgarinnar. 

Borgin leggur 450 milljónir til 
verkefnisins í ár og hefur þeirri fjár-
hæð verið skipt á milli hverfana eftir 
fjölda íbúa. 

Íbúar sem eru eða verða 15 ára á 
árinu hafa kosningarétt en hingað til 

hefur aldurstakmarkið verið 16 ár.  
Forval verkefna hefur þegar farið 

fram og kosið er á milli verkefna sem 
komust í gegnum fyrri síu. 

Meðal verkefna sem kjósa má um 
í flestum hverfum eru gönguþveranir 
gatna, vatnspóstar, endurbætur á 
göngustígum, leik- og sparkvöllum, 
fjölnota hreysti- og klifursvæði,  
þurrgufuböð við sundlaugar, nýjar 
ruslafötur og fleira.  

Auk framangreindra verkefna gefst 

íbúum í Grafarvogi  kostur á að kjósa 
um rafræna vöktun við innganga í 
hverfið sem kosta myndi 33 millj-
ónir, íbúar í Vesturbænum geta kosið 
um hundagerði við Vesturbæjarlaug 
fyrir 4 milljónir og Árbæingar gætu 
varið sömu fjárhæð í deilihjólastæði.

Snjallvæðing Breiðhyltinga 
vekur athygli en þeir  gætu kosið 
sér hleðsluskápa fyrir snjalltæki og  
snjallbekki til að setjast á meðan 
hlaðið er. 

Íbúar Grafarholts geta kosið sér 
meira skjól með auknu fé til gróður-
setninga og íbúar Hlíða kosið bætt 
aðgengi að stríðsminjum í Öskjuhlíð 
og tjörn á Klambratúni. Kjalnesingar 
kosið að virkja vindinn með vind-
myllu fyrir 4 milljónir. Þeir eiga þess 
einnig kost að auka rafræna vöktun 
í sínu hverfi líkt og Grafarvogsbúar.

Kosningin hófst í gær og fer fram 
á vefnum hverfidmitt.is. Íbúar hafa 
allan októbermánuð til að kjósa. – aá

Borgarbúar kjósa um rafrænt eftirlit og ýmsar umbætur í hverfum

Kjósa má um öflugra eftirlit í helstu 
úthverfum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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40-60%
laugardaga frá kl. 11 til 17 

sunnudaga frá 13 til 17

Sími 568 9512 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 

Suðurlandsbraut  54 

bláu húsin  (við faxafen)

afsláttur af öllum vörum

Troðfull verslun 
af merkjavöru! 
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Jóhann Ólafsson & Co
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 533 1900 | olafsson.is

HEILBRIGÐISMÁL „Mín fyrstu við-
brögð eru þau að ég fagna því að 
þessu máli verði þokað áfram. Við 
verðum að finna viðunandi lausn 
varðandi miðlun og nýtingu per-
sónuupplýsinga í einstaklingsmið-
uðum forvörnum.“ Þetta segir Alma 
Dagbjört Möller landlæknir um 
lagafrumvarp átta þingkvenna úr 
öllum flokkum á Alþingi en með því 
yrði heilbrigðisyfirvöldum heimilað 
að tilkynna einstaklingum að þeir 
beri erfðabreytileika sem felur í sér 
yfirgnæfandi líkur á alvarlegum 
sjúkdómi.

Verði frumvarpið að lögum í 
óbreyttri mynd verður 

sögulegt fordæmi 
sett um meðferð 
erfðaupplýsinga í 
einstaklingsmið-

uðum forvörnum. 
Aðgerð sem þessi 

er sem stendur aðeins 
möguleg hér á 

Fagna frumvarpi um tilkynningaskyldu

Frumvarpið tekur til sýna sem aflað er við framkvæmd vísindarannsókna og gagnarannsókna NORDICPHOTOS/GETTY

landi, enda hefur engin þjóð jafn 
djúpstæða þekkingu á erfðamengi 
þegna sinna og Ísland.

Frumvarpið, sem tekur til breyt-
inga á lögum um vísindarann-
sóknir á heilbrigðissviði, skyldar 
ábyrgðarmenn rannsókna til að 
tilkynna tilviljanakennda grein-
ingu á alvarlegum sjúkdómi, þar á 
meðal erfðabreytileika sem felur í 
sér auknar líkur á alvarlegum sjúk-
dómi, til Embættis landlæknis. Það 
er síðan embættisins að afla nauð-
synlegra persónuupplýsinga og í 
kjölfarið upplýsa viðkomandi um 
hættuna og veita ráðgjöf um með-
ferðarúrræði.

Samkvæmt upplýsingum Frétta-
blaðsins er ekki talið að tæknileg 
útfærsla breytinganna muni reynast 
erfið úrlausnar. Það sem tekur við 
hjá einstaklingnum eftir greiningu 
er annað og flóknara mál.

„Þetta er risavaxið verkefni,“ segir 
Alma. „Það verður að vera hægt að 
gera eitthvað með þessar upplýsing-
ar og við þurfum að leggjast í mikla 
greiningu í sambandi við það. Það 
þarf að meta ætlað umfang, það þarf 
að styrkja erfðaráðgjöf og það þarf 
auðvitað að skilgreina viðbrögðin 
við hverjum og einum sjúkdómi. 
Ef það er eftirlit, hvernig verður 
það skipulagt? Ef það er meðferð, 
hvernig er hún veitt?“

Talið er að 0,8 prósent íslensku 
þjóðarinnar beri landnemastökk-
breytinguna 999del5 í BRCA2-
geninu. Breytingin felur í sér mikla 
hættu á arfgengu brjóstakrabba-
meini og krabbameini í eggjastokk-
um. Um 86 prósenta líkur eru á að 
konur með breytinguna fái illvígt 
krabbamein. Karlar með breyting-
una eru mun líklegri til 
að fá krabbamein 

í blöðruhálskirtil og bris. Karlar 
og konur með breytingu í BRCA2 
greinast yngri með krabbamein 
og oft er meinið gengið lengra við 
greiningu.

Þær breytingar sem boðaðar eru 
í frumvarpinu færa rétt þeirra sem 
vilja vita ofar þeirra sem ekki vilja 
vita. Þeir sem ekki hafa áhuga á að fá 
upplýsingar um aukna hættu verði, 
samkvæmt frumvarpinu, að til-
kynna það til Embættis landlæknis.

„Það verður að tryggja rétt stóra 
hópsins sem vill fá að vita, en um 
leið verður að reyna að tryggja rétt 
þeirra sem ekki vilja vita. [...] Mér 
finnst mikilvægt að við séum ekki 
að gæta hagsmuna hóps svo rosa-
lega vel að það geti kostað líf ann-
arra, þess vegna viljum við snúa 
þessu við,“ segir Oddný G. Harðar-
dóttir, fyrsti flutningsmaður frum-
varpsins.

Tillögum starfshóps um nýtingu 
erfðaupplýsinga í einstaklings-
miðuðum forvörnum var skilað 
til heilbrigðisráðherra fyrr á þessu 
ári. Niðurstaða starfshópsins var 
að heppilegast væri að gefa fólki 
kost á að sækja upplýsingar sem 

þessar í gegnum vefgátt. Ætlað 

samþykki í þessu samhengi væri 
ekki í samræmi við stjórnarskrá og 
mannréttindasáttamála Evrópu. 
Í kjölfarið opnaði Íslensk erfða-
greining, sem á dulkóðuð gögn um 
rúmlega 1.000 Íslendinga sem hafa 
sjúkdómsvaldandi stökkbreytingu 
í BRCA2-geni, vefgáttina arfgerd.is 
þar sem hægt er að óska eftir upp-
lýsingum um mögulega breytingu í 
geninu. Um 40 þúsund manns hafa 
nýtt sér þessa þjónustu. Af þeim 
hafa 250 fengið staðfest að breyting 
sé til staðar í BRCA2.

„Ég tek þessu [frumvarpi] fagn-
andi,“ segir Kári Stefánsson, for-
stjóri Íslenskrar erfðagreiningar. 

Hann hefur lengi talað fyrir því að 
tilkynna eigi um breytingu í BRCA2. 
„Þetta er lífshættuleg stökkbreyting, 
og mér finnst það grimmt og ljótt að 
búa til þannig venjur í íslensku sam-
félagi að það megi ekki vara fólk við.

Við erum að setja fordæmi með 
nýtingu þessara upplýsinga, en 
við erum ekki að setja neitt dæmi 
með því að bjarga fólki sem er í lífs-
hættu.“

Hugmyndir um ætlað samþykki 
í tengslum við BRCA2 hafa lengi 
verið viðraðar. Sú aðferð hefur þó 
verið gagnrýnd, þá sérstaklega með 
vísan í að einstaklingur sem fær 
að vita um breytingu sitji í raun 
eftir með lítið í höndunum annað 
en ógnvænlegar upplýsingar um 
auknar líkur á krabbameini. Erfitt 
sé að nýta upplýsingar sem þessar 
í forvörnum. Kári segir þetta af 
og frá og vísar til fyrirbyggjandi 
eggjastokka- og brjóstnáms. Hvort 
tveggja minnki verulegar líkurnar á 
myndun krabbameins.

„Það vill svo til að þegar kemur 
að þessari stökkbreytingu þá er 
hægt að bregðast við þannig að það 
minnki gífurlega mikið þá áhættu 
sem steðjar að arfberunum,“ segir 
Kári og bætur við: „Í raun skil ég 
ekki ástæðuna fyrir því að það 
þurfi að breyta lögum, því í íslensku 
samfélagi höfum við alltaf haft það 
þannig að þegar við vitum að ein-
hver er í lífshættu sem veit ekki af 
því, þá látum við viðkomandi vita af 
því.“ kjartanh@frettabladid.is

Það verður að 

tryggja rétt stóra 

hópsins sem vill fá að vita.

Oddný G. Harðardóttir, 
þingmaður Sam-
fylkingar

Risavaxið verkefni bíður 
heilbrigðisyfirvalda 
verði frumvarp um til-
kynningaskyldu vegna 
alvarlegra sjúkdóma og 
erfðabreyta samþykkt.

86%
líkur eru á að kon-

ur með breytingu 

í BRCA2 fái krabba-

mein.

Könnun Krabbameinsfélags 

Íslands leiddi í ljós að 97 prósent 

kvenna sem komu í krabbameinsskimun  

svöruðu játandi spurningunni um hvort þær 

vildu fá upplýsingar um aukna hættu á krabba-

meini sökum erfðabreytileika.

KANADA Justin Trudeau, forsætisráð-
herra Kanada, sagðist í gær ekki ætla 
að reykja kannabis þótt það væri 
orðið löglegt í ríkinu. „Ég drekk ekki 
einu sinni kaffi. Ég 
hef engin plön 
um að neyta 
k a n n a b i s -
efna,“ sagði 
ráðherrann á 
blaðamanna-
fundi.

Nærri aldargömul bannstefna leið 
undir lok í Kanada í gær og varð lög-
legt að selja, rækta og neyta kanna-
biss í landinu á meðan sérstakar 
reglugerðir voru settar um athæfið. 
Reglurnar eru mismunandi eftir 
fylkjum en alls staðar er athæfið þó 
löglegt. Langar raðir mynduðust fyrir 
utan nýja útsölustaði víðs vegar um 
landið.

„Ágóðinn fer úr höndum glæpa-
manna. Við verndum börnin okkar. 
Í dag verður #kannabis löglegt og 

regluvætt um allt Kanada,“ tísti 
forsætisráðherrann svo.

Trudeau hefur þó áður 
viðurkennt að hafa neytt 

kannabisefna. Árið 2013 
sagðist hann til að 
mynda hafa gert það 

fimm eða sex sinnum 
yfir ævina. – þea

Trudeau fær sér ekki smók

ÚKRAÍNA Að minnsta kosti nítján 
voru myrt og tugir til viðbótar 
særðust í skotárás á háskóla á Krím-
skaga, sem Rússland hefur innlimað 
en alþjóðasamfélagið álítur hluta af 
Úkraínu. Samkvæmt rússneskum 
rannsakendum skaut 18 ára nem-
andi sér leið í gegnum skólann áður 
en hann svipti sig lífi. Þá hafa vitni 
einnig greint frá því að þau hafi heyrt 
sprengingu. Hinn meinti árásar-
maður var nafngreindur í gær. Sagður 
hafa heitið Vladíslav Roslíjakov.

BBC í Rússlandi fjallaði um málið. 
Ígor Sakharevskíj, vitni að árásinni, 
sagðist hafa verið í mötuneyti skól-
ans þegar árásin var gerð. „Ég stóð 
rétt hjá fyrstu sprengingunni, við inn-
ganginn, nærri hlaðborðinu. Ég var 
í algjöru losti og bekkjarfélagi minn 
fór að toga mig í burtu. Svo heyrði 
ég skothvelli á nokkurra sekúndna 
fresti. Stuttu síðar heyrði ég aðra 
sprengingu.“ – þea

Nítján myrt  
á Krímskaga

Justin  
Trudeau 
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 Breskt pund  Evra  Bandaríkjadalur 10,5%

11,5%

19,3%

✿   Gengisveiking krónunnar síðasta hálfa árið

Forseti hagfræðideildar 
Háskóla Íslands segist 
telja að ótti um að kom-
andi kjarasamningar 
fari úr böndunum sé 
meginskýringin á skarpri 

gengis lækkun krónunnar undanfar-
ið. „Við höfum ekki séð svona sverar 
kröfugerðir frá verkalýðsfélögunum 
lengi,“ segir Ásgeir Jónsson í samtali 
við Fréttablaðið.

Stefán Broddi Guðjónsson, for-
stöðumaður greiningardeildar 
Arion banka, segir það hafa komið 
sér á óvart hvað krónan hélst sterk í 
langan tíma. Veikingin nú í haust sé 
hins vegar mjög snörp.

Gengi krónunnar hefur haldið 
áfram að gefa eftir undanfarið gagn-
vart helstu viðskiptamyntum sínum. 
Gengisvísitalan, sem hækkar þegar 
krónan veikist, hefur til að mynda 
hækkað um ríflega 6,2 prósent það 
sem af er mánuði en sé litið til síð-
ustu sex mánaða nemur hækkunin 
tæplega 13 prósentum. Hefur vísi-
talan ekki verið hærri frá því í ágúst 
árið 2016.

Bandaríkjadalurinn kostaði um 
105 krónur í byrjun ágúst síðast-
liðins en kostaði í gær 119 krónur. 
Á sama tíma hefur gengi evrunnar 
farið úr 123 krónum í 137 krónur.

Ásgeir telur einkum tvennt skýra 
veikingu krónunnar. „Annars vegar 
hefur afgangur á vöru- og þjónustu-
viðskiptum dregist heldur hratt 
saman undanfarið, eftir því sem 
hægst hefur á vexti ferðaþjónust-
unnar, og hefur það að einhverju 
leyti grafið undan gengi krónunnar.

Hins vegar eru blikur á lofti víða og 
farið að bera á svartsýni. Væntingar 
stjórnenda fyrirtækja til næstu sex 
mánaða – mælt af Gallup – hafa til 
dæmis fallið að undanförnu og eru 
nú lægri en eftir hrunið,“ nefnir 
Ásgeir og heldur áfram:

„Margir óttast að ferðaþjónustan 
sé brothætt og jafnframt hafa kröfu-
gerðir verkalýðsfélaganna í komandi 
kjaraviðræðum vakið ugg en þar er 
beðið um miklar launahækkanir – 
mun meiri hækkanir en atvinnulífið 
getur staðið undir án þess að veru-
legar verðhækkanir komi til.

Sagan kennir okkur að í hvert sinn 
sem laun eru snarhækkuð um tugi 
prósenta fellur gengið og verðbólgan 
fer úr böndunum. Eldri kynslóðir í 
verkalýðshreyfingunni voru farnar 
að átta sig á þessu samhengi en nú 
virðist vera komin fram ný kyn-
slóð verkalýðsleiðtoga sem virðist 
ekki gera sér grein fyrir þessu,“ segir 
Ásgeir.

Krónan var fullsterk
Stefán Broddi bendir á að það sem af 
er ári hafi viðskiptaafgangur minnk-
að verulega og ekkert lát virðist hafa 
verið á fjárfestingum lífeyrissjóða í 
gjaldeyri.

„Ég hef því verið þeirrar skoðunar 
að krónan hafi verið fullsterk og í 
raun kom mér á óvart að hún skuli 
hafa haldist þetta sterk svona lengi. 
Veikingin nú í haust er hins vegar 
mjög snörp sem hefur nú iðulega 
verið raunin með krónuna,“ segir 
hann og bætir við:

„Framan af hugsa ég að veikingin 
hafi aðallega verið vegna þess að 
horfur voru á minni vexti eða sam-
drætti í flugframboði til landsins. 
Það hefur svo smám saman verið að 
raungerast. Síðustu dagana hugsa 
ég að tíðindi af vinnumarkaði vegi 
þungt.

Það virðist vera breið gjá á milli 
væntinga aðila á vinnumarkaði. 
Því miður leitar hækkun kostnaðar 
umfram framleiðni út í veikari krónu 

Krónan ekki veikari í meira en tvö ár
Hagfræðingar segja tíðindi af vinnumarkaði vega þungt í gengisveikingu krónunnar síðustu daga. Forseti hagfræðideildar Háskóla  
Íslands segir að ótti sé um að kjarasamningar fari úr böndunum í vetur. Gengi krónunnar hefur veikst um sex prósent í mánuðinum.

Gengissveiflurnar hafa hækkað áhættuálag
Agnar Tómas Möller, fram-
kvæmdastjóri sjóða hjá GAMMA 
Capital Management, segist óttast 
að þær miklu sveiflur á gengi 
krónunnar og skuldabréfa sem 
innflæðishöft Seðlabankans hafi 
ýtt undir hafi hækkað áhættuálag 
hér á landi allverulega.

„Þess vegna er ég hræddur um 
að þó svo að höftin verði tekin 
af muni áhugi erlendra fjárfesta 
á Íslandi vera áfram lítill. Og þó 
svo að áhuginn yrði einhver, þá 
myndi hann engan veginn duga til 
þess að vega á móti útflæði inn-
lendra fjárfesta og yrði í besta falli 
lítið hlutfall af þeim 150 til 200 
milljörðum króna sem innlendir 
fjárfestar taka út úr hagkerfinu nú 
árlega,“ segir hann.

Það sé því miður að höftin 
hafi ekki verið afnumin fyrr til 
þess að vega þó ekki nema að 
hluta á móti miklu ójafnvægi í 
gjaldeyrisflæði á markaðnum, 
en vöru- og þjónustujöfnuður 
hrökkvi nú mjög skammt til á 
móti sterku útflæði inn-
lendra fjármagnseig-
enda.

„Önnur mjög 
slæm hliðar-
verkun,“ út-
skýrir Agnar 
Tómas, „er 
að verð-
bólgu- og 
áhættuálag 

á skuldabréfamarkaði hefur hækk-
að mjög hratt samhliða hraðri 
veikingu krónunnar og auknum 
vísbendingum um að hagkerfið 
muni kólna mjög hratt á næstu 
misserum.

Það eykur svo líkur á að Seðla-
bankinn muni telja sig þurfa að 
beita aðhaldssamari peninga-
stefnu en hagkerfið muni kalla á 
horft fram á veginn. Vandamálið 
er þó að hluta til heimatilbúið, 
bæði í Seðlabankanum en auð-
vitað líka vegna vinnumarkaðar-
ins, en það er spurning hvort 
skaðinn sé ekki nú þegar skeður,“ 
nefnir hann.

Hann segir það þó afar jákvætt 
að þrátt fyrir að verð 

skuldabréfa og krónunn-
ar hafi hríðfallið síðustu 
misseri séu engar sér-
stakar vísbendingar um 
að þeir erlendu fjár-
festar sem hafi keypt 

löng ríkisskuldabréf séu 
að selja bréf sín. Þeir séu 

greinilega að fjárfesta til 
langs tíma.

Gengisveiking íslensku krónunnar 
og kostnaðarhækkanir hafa brotist 
fram í verðlagningu íslenskra heild-
verslana. Innnes, sem er ein af 
stærstu matvöruheildverslunum 
landsins, sendi tilkynningu þess 
efnis til viðskiptavina sinna í 
síðustu viku.

Um er að ræða fjögurra prósenta 
hækkun á vörum sem eru keyptar 
til landsins í evrum, fimm prósenta 
hækkun á vörum sem keyptar eru í 
pundum og sex prósenta hækkun í 
Bandaríkjadölum. Breytingin tekur 
gildi á föstudaginn í næstu viku.

„Verðbreytingin er komin til 
vegna veikingar krónunnar annars 
vegar, og hækkana á launum og ið-
gjöldum hins vegar,“ segir Magnús 
Óli Ólafsson, forstjóri Innness, í 
samtali við Markaðinn. Hann tekur 
fram að meginástæðan sé veiking 
krónunnar. Fyrirtækið hafi ákveðið 
að bregðast ekki við nýju kjara-
samningunum í vor með verðhækk-
unum heldur bíða og sjá.

„Við höfum reynt að sýna 
stöðugleika og breytum sjaldan 
verðum þó svo að krónan flökti 
innan vikmarka en veikingin hefur 
verið mikil á skömmum tíma. Ef 
við horfum á evruna þá hefur hún 
styrkst gagnvart krónunni um 25 
prósent á rúmu ári.“

Magnús Óli segir óvíst hversu 
lengi verðið muni standa óhreyft 
eftir hækkunina.

„Ég er búinn að starfa í innflutn-
ingi í 35 ár og á þeim tíma hefur 
verðlagning í greininni alla jafna 
fært sig eftir því hvernig gengið 
þróast. Ef fram heldur sem horfir 
get ég ekki séð betur en svo að lík-
lega sé önnur hækkun í kortunum.“ 
– tfh

Veikari króna hækkar verð innfluttra vara og eykur verðbólgu en á hinn bóginn er gengisveiking krónunnar til þess fallin að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra 
fyrirtækja, sér í lagi ferðaþjónustufyrirtækja sem hafa liðið fyrir hátt gengi. Gengisvísitalan hefur ekki verið hærri frá því í ágúst árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Agnar Tómas 
Möller, fram-
kvæmda-
stjóri sjóða 
hjá GAMMA.

og hækkun verðlags. Hið dæmigerða 
íslenska hjólfar er nokkurn veginn 
þannig að kostnaður fyrirtækja 
hækkar, neysla og innflutningur 
eykst tímabundið, samkeppnis-
staða við útlönd versnar sem leiðir 
bæði til aðhalds hjá fyrirtækjum 
og að krónan veikist. Í framhaldinu 
hækkar svo verðbólgan, verðtryggð 
lán hækka og Seðlabankinn hækkar 
vexti og óverðtryggð lán hækka.

Síðan byrjum við hringrásina á 
nýjan leik. Ég vona auðvitað að þetta 
verði ekki raunin enda algjörlega á 
skjön við allt tal um stöðugleika en 
mér sýnist krónan vera að búa sig 
undir þennan hring,“ segir Stefán 
Broddi.

13%
er gengisveiking krónunnar 

síðustu sex mánuði.

Því miður leitar 

hækkun kostnaðar 

umfram framleiðni út í 

veikari krónu og hækkun 

verðlags. 

Stefán Broddi 
Guðjónsson, 
forstöðumaður 
greiningardeildar 
Arion banka

Við höfum ekki séð 

svona sverar kröfu-

gerðir frá verkalýðsfélög-

unum lengi. 

Ásgeir Jónsson, 
dósent í hagfræði 
við Háskóla  
Íslands

✿ Innnes hækkar verð 
vegna gengisþróunar

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 22. október 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
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SÁDI-ARABÍA Æ skýrari mynd er nú að 
komast á það hvað varð um sádiarab-
íska blaðamanninn Jamal Khash-
oggi, sem síðast sást til er hann gekk 
inn á ræðismannsskrifstofu Sádi-
Araba í tyrknesku borginni Istanbúl 
2. október síðastliðinn. Málið er eitt 
það umtalaðasta á alþjóðavettvangi 
þessa dagana. Mike Pompeo, utan-
ríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur 
til að mynda fundað með konungi og 
krónprins Sádi-Araba og nú síðast í 
gær með Recep Tayyip Erdogan Tyrk-
landsforseta vegna málsins.

Tyrkneskir lögreglu- og áhrifa-
menn hafa undanfarnar vikur lekið 
upplýsingum í þarlenda fjölmiðla. 
Meðal annars hefur komið fram að 
Khashoggi hafi verið myrtur í sendi-
ráðinu, það sýni hljóð- og myndupp-
tökur og önnur sönnunargögn sem 
fundust í sameiginlegri rassíu Tyrkja 
og Sádi-Araba er gerð var í vikunni. 
Allt þykir benda til þess að sveit 
sádiarabískra leigumorðingja hafi 

komið til Tyrklands til þess að ráða 
Khashoggi af dögum.

Í gær greindi tyrkneska dagblaðið 
Yeni Safak frá því að blaðamenn 
hefðu fengið að heyra hljóðupptöku 
þar sem ræðismaðurinn Mohammed 
al-Otaibi, sem nú hefur flúið land, 
heyrist segja við meinta banamenn 
Khashoggi: „Gerið þetta úti, þið eigið 
eftir að koma mér í vandræði.“

Á þá að hafa heyrst í einum bana-
mannanna: „Ef þú vilt halda lífi við 
heimkomuna til Arabíu er þér holl-
ast að halda kjafti.“

Yeni Safak greindi aukinheldur frá 

því, líkt og aðrir miðlar hafa gert, að 
Khashoggi hafi verið pyntaður og 
aflimaður áður en hann var loks 
myrtur. Sádi-Aröbunum er söguðu 
hann í sundur hafi verið ráðlagt að 
setja á sig heyrnartól og hlusta á tón-
list til þess að þurfa ekki að hlýða á 
ópin.

Enn á eftir að gera rassíu á heimili 
ræðismannsins í Istanbúl. Suleyman 
Soylu, innanríkisráðherra Tyrkja, 
sagði við tyrkneska ríkismiðilinn 
Anadolu í gær að Sádi-Arabar hefðu 
tekið vel í beiðnina en að endanlegt 
samþykki hefði ekki enn fengist.

Háttsettur embættismaður innan 
sádiarabísku leyniþjónustunnar GIP 
hafði umsjón með aftökunni. Frá 
þessu greindi CNN, sem hefur rekið 
fréttastöð í Tyrklandi í tæpa tvo ára-
tugi, í gær og hafði eftir þremur heim-
ildarmönnum er eiga að þekkja til 
málsins. Einn heimildarmannanna 
hélt því fram að þótt óljóst væri hvort 
Mohammed bin Salman krónprins, 
og í raun þjóðarleiðtogi, hefði fyrir-
skipað morðið væri deginum ljósara 
að krónprinsinn hljóti að hafa vitað 
af því að það stæði til að myrða Khas-
hoggi. thorgnyr@frettabladid.is

Mál Khashoggi alvarlegt fyrir prins
Umbótasinni eða 
morðingi?

Mohammed bin 
Salman krónprins er 
leiðtogi sádiarabíska 
ríkisins og hefur varið 
bæði tíma og fjár-
magni í að skapa sér 

ímynd sem umbótasinni. Í takt við 
það orðspor hefur hann til dæmis 
heimilað sádiarabískum konum að 
keyra bíla og látið handtaka valda-
menn vegna meintrar spillingar. 

En sú glansmynd hefur verið 
rifin í tætlur. Viðbrögð ríkisstjórnar 
Sádi-Arabíu vegna gagnrýni Kan-
adamanna á meðferð femínista, 
mannfall almennra borgara í 
Jemen og mál Khashoggi gefa allt 
aðra mynd af prinsinum.

Í pistli sem birtist í Washington 
Post í september 2017 sagði Khas-
hoggi sjálfur að afturhaldssemi 
stjórnvalda væri orðin óbærileg. 
„Þegar Mohammed bin Salman 
krónprins komst til valda lofaði 
hann umbótum á sviði atvinnu-
lífs og samfélagsmála [...] Nú sér 
maður ekkert nema handtökur. Í 
síðustu viku voru um þrjátíu hand-
tekin. Sum þeirra eru góðir vinir 
mínir. Þessar aðgerðir sýna fram á 
andúð stjórnvalda í garð mennta-
fólks sem dirfist að tjá skoðanir 
sem eru andstæðar skoðunum 
leiðtoga ríkisins.“ Ef rétt reynist að 
yfirvöld hafi látið myrða Khas-
hoggi má segja að verknaðurinn 
sanni mál fórnarlambsins.

Blaðamaðurinn Jamal 
Khashoggi sagður hafa 
verið pyntaður og af-
limaður áður en hann 
var myrtur. Mál hans er 
umtalað á alþjóðavett-
vangi og svertir orðspor 
krónprins Sádi-Araba, 
sem hefur haft þá ímynd 
að vera umbótasinni í 
íhaldssömu ríki.

Ekkert hefur enn fengist staðfest um afdrif Khashoggi en talið er að hann hafi verið myrtur. NORDICPHOTOS/AFP

Búnaður í Jaguar E-Pace D150 er m.a.: 10" Touch Pro skjár, símkerfi, 125w Jaguar hljómkerfi, LED-
aðaljós með einkennandi dagljósum, 17" álfelgur, íslenskt leiðsögukerfi, rafdrifnir upphitaðir speglar 
með sjálfvirkri deyfingu og aðkomuljósum, varadekk, neyðarhemlunarbúnaður, bakkmyndavél, 
fjarlægðarskynjarar að framan og aftan. jaguarisland.is
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Við hjálpum þér
að bæta lífsgæðin



Kerfið langt á eftir þekkingunni
„Það er mikið af góðu fólki innan lögreglunnar 
sem er að vinna ómetanlegt starf en það er 
kerfið sem það vinnur eftir sem gengur aug-
ljóslega ekki upp. Ýmsu mætti strax breyta til 
batnaðar, svo sem aukinni og viðameiri fræðslu í 
sálfræðinni að baki þessum brotum. Hvernig sem 
er þá er ljóst að kerfið er langt á eftir þeirri þekk-
ingu sem við nú búum yfir í þessum málaflokki,“ 
segir Sigrún lögmaður.

Reynsla hennar er sú að í upphafi hafi brota-
þolar verið sáttir. Hún hitti þá að minnsta 
kosti einu sinni á fundi fyrir skýrslutökuna og 
segir að lögreglan hafi tekið vel á móti þeim, sýnt 

þeim virðingu og vinsemd.
„Eftir það mætir brotaþolum algjör þögn, líka 

okkur réttargæslumönnum. Brotaþolar, eðli-
lega, hafa reglulega samband og óska eftir 
upplýsingum um stöðu mála. Þá þarf fyrst að 
kanna hvar málið er statt á hverjum tíma, en 
upplýsingagjöf lögreglu til réttargæslumanna 
er engin. Ég reyni að nálgast upplýsingar hjá 
lögreglu, sem eftir svo og svo langan tíma 

segir mér að málið sé komið á ákærusviðið. 
Þá hef ég samband við lögfræðinga þar og 
eftir mislangan tíma fæ ég jafnvel þær upp-
lýsingar að málið sé nú komið til héraðs-

saksóknara. Þá þarf ég að hafa samband 
þangað og oft er svarið það að málið sem 

ég held utan um sé komið í bunka mála sem 
bíða úthlutunar til saksóknara, en það er hann 

sem ákveður hvort málið verði fellt niður eða 
fært til dómstóla,“ segir Sigrún.

„Oft reynist erfitt að fá upplýsingar eða ég 
mæti þögninni, þá hef ég lítið að segja brota-
þolum sem skiljanlega verða ósáttir og draga 

jafnvel þá ályktun að ekki einu sinni réttar-
gæslumaðurinn þeirra hafi áhuga á þeirra 

máli. Maður getur rétt ímyndað sér 
hve sárt slíkt viðmót er fyrir 

brotaþola og skaðlegt 
bataferli þeirra.“

Karlmaður á fimm-
tugsaldri hefur verið 
kærður til lögreglu 
fyrir meint brot gegn 
nokkrum konum. 
Maðurinn starfar 

sem meðhöndlari og meint brot 
eiga að hafa átt sér stað í meðferð hjá 
honum. Hann starfar ekki á vegum 
hins opinbera. Konurnar leituðu 
allar til mannsins vegna stoðkerfis-
vanda. Konurnar greina frá því að 
maðurinn hafi í einhverjum tilvikum 
meðhöndlað þær við vanda sínum í 
gegnum leggöng þeirra.

Frásagnir sex kvenna sem Frétta-
blaðið ræddi við ríma hver við aðra. 
Þær hafi verið á erfiðum stað í lífinu 
þegar þær komu til mannsins og 
margar hverjar þjáðar.

Sigrún Jóhannsdóttir, lögmaður 
og eigandi Lögvís lögmannsstofu, 
er réttargæslumaður hóps þessara 
kvenna. „Rannsókn lögreglu miðar 
hægt áfram, hluti brotaþola hefur 
enn ekki verið kallaður til skýrslu-
töku. Og mér finnst mjög alvarlegt að 
maðurinn hafi ekki verið stöðvaður.“

Óeðlilegur seinagangur í kerfinu
„Málið hefst í mars á þessu ári þegar 
ung kona leitar til mín vegna þess að 
hún vill kæra manninn fyrir nauðg-
un. Fljótlega vatt málið þannig upp 
á sig að nú eru konurnar orðnar fleiri 
sem lagt hafa fram kæru á hendur 
manninum og enn fleiri bíða þess að 
komast í skýrslutöku. Þá hafa nokkr-
ar ekki enn tekið ákvörðun um fram-
hald máls. Allar koma þessar konur 
úr mismunandi áttum,“ segir Sigrún.

„Konurnar gáfu flestar 
skýrslu í vor og á þeim 
tíma lét ég lögregluna 
vita af tveimur sem 
vildu leggja fram 
kæru, en mál þeirra 
var lítillega frá-
brugðið hinum. 
Ég fékk þau svör 
að lögreglan 
ætlaði sér að 
skoða málin 
en síðan hef 
é g  e k k e r t 
heyrt, þrátt 
fyrir regluleg-
ar ítrekanir.”

Ein þeirra 
sem bíða þess 
að fá að kæra 
er nú búsett í 
einu Norður-
landanna, en 
meint brot 
mannsins í 
hennar garð 

átti sér þó stað hér á landi.
„Ég lét lögregluna vita í apríl að 

hún vildi leggja fram kæru en fátt 
var um svör. Eftir að hafa ítrekað 
málið í um hálft ár fékk ég loks þau 
svör að hún yrði að kæra í gegnum 
lögregluyfirvöld í því landi, sem gæti 
eftir atvikum kallað eftir aðstoð lög-
reglunnar á Íslandi. Þetta er í algjörri 
andstöðu við önnur mál sem ég hef 
verið með eða þekki til. Þar hefur 
lögreglan til að mynda farið utan 
í þeim tilgangi að taka skýrslu af 
brotaþola. Ég get ekki séð annað en 
að hér sé um hreina og klára mis-
munun að ræða.“

Maðurinn enn að störfum
Þegar rannsóknin hafði staðið 
yfir í nokkra mánuði segist 
Sigrún hafi látið lögreglu vita 
af konu sem nýlega sakaði 
manninn um brot gegn sér. 
Meint brot átti sér stað meðan 
á rannsókn lögreglu á öðrum 
málum gegn manninum stóð. 
Að sögn Sigrúnar aðhafðist 
lögreglan ekkert og skýrsla 
hefur enn ekki verið tekin af 
stúlkunni.

„Það hefði verið hægt að 
koma í veg fyrir þetta brot hefði 
lögreglan stöðvað manninn strax 
í upphafi, enda lá þá strax fyrir rök-
studdur grunur um að hann hefði 
brotið kynferðislega gegn fjölda 
kvenna. Síðan er liðið hálft ár og 
maðurinn er enn að störfum svo 
við best vitum,“ segir Sigrún.

„Málið vekur mann 
til umhugsunar um 
hvernig unnið 

er að kynferðisbrotamálum innan 
kynferðisbrotadeildar lögreglunnar 
og maður veltir fyrir sér hvað þurfi 
til þess að maður, sem virðist stöðugt 
vera að brjóta á konum og jafnvel á 
meðan rannsókn stendur yfir, sé 
hnepptur í gæsluvarðhald.“

Gunnþórunn  
Jónsdóttir 
gunnthorunn@frettabladid.is

Karlmaður sem vinnur með einstaklinga sem glíma við 
stoðkerfisvanda hefur verið kærður nokkrum sinnum á 

þessu ári fyrir kynferðisbrot í starfi. Lögreglan á höfuð-
borgarsvæðinu staðfestir að þrjú mál séu til rannsóknar.

„Tilraun til aftöku  
á Alþingi götunnar“

Frásagnir 

sex kvenna  

sem Frétta-

blaðið 

ræddi við 

ríma hver 

við aðra. 

Rannsókn 

lögreglu miðar 

hægt áfram, hluti brota-

þola hefur enn ekki verið 

kallaður til skýrslutöku. 

Og mér finnst mjög 

alvarlegt að maðurinn 

hafi ekki verið  

stöðvaður.

Þegar rannsóknin hafði staðið yfir í nokkra mánuði segist Sigrún hafi látið lögreglu vita af konu sem nýlega sakaði manninn um brot gegn sér.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

    Þykir alvarlegt  
að maðurinn sé 
   enn að störfum

Lögfræðingur mannsins, Steinbergur Finn-
bogason, vísar ásökunum á bug fyrir hönd 

hans. „Þessar ávirðingar eiga sér vægast sagt 
sérstakan bakgrunn og koma skjólstæðingi 

mínum mjög á óvart. Hann er búinn að 
starfa hér á landi með sérhæfða líkams-

meðhöndlun fyrir mjaðmavandamál 
í rúmlega fjórtán ár og hefur á þessum 

tíma tekið á móti yfir fimmtíu þúsund heim-
sóknum ánægðra skjólstæðinga af báðum 

kynjum og á öllum aldri,“ segir Steinbergur. 
Hann segir kærurnar á hendur manninum 

vera hópmálsókn.
„Þessi fyrirhugaða hópmálsókn, 

sem svo má kalla hana, á rætur 
sínar að rekja til auglýsingar á 
fésbókarsíðu að undirlagi lög-
manns þessara aðila þar sem 
konur voru hvattar til að segja 

frá óviðurkvæmilegri framkomu 
skjólstæðings míns. Þetta er að mínu 
viti dæmigerð tilraun til aftöku á Alþingi 

götunnar án dóms og laga. Og því miður er and-
rúmsloftið þannig þessa dagana að þrátt fyrir mögulega 

sýknun fyrir dómstólunum nær böðull umræðunnar að vinna verkin 
sín löngu áður en dómstólarnir úrskurða um sekt eða sýknu. Og maður spyr sig 

að því hvort þá sé tilganginum ef til vill náð.“

Tilkynningar til 
brotaþola og réttar-
gæslumanna sam-
kvæmt fyrirmælum 
ríkissaksóknara

 Samkvæmt 
lögum um með-
ferð sakamála nr. 
88/2008 ber ákæru-
valdinu að sjá um 
að brotaþolum sé 
tilkynnt um stöðu 
og afgreiðslu mála.

1. Að kæru hafi 
verið vísað frá eða 
rannsókn máls 
hætt.

2. Að mál hafi verið 
fellt niður vegna 
sönnunarskorts.

3. Að fallið hafi 
verið frá saksókn í 
máli.

4. Að ákæra hafi 
verið gefin út í máli. 
Tilkynna skal þegar 
ákæra hefur verið 
birt nema brotaþoli 
hafi áður fengið 
vitneskju um hana.

5. Niðurstaða 
dóms, eða afdrif 
máls að öðru leyti, 
enda hafi hags-
muna brotaþola 
ekki verið gætt fyrir 
dómi.

 Tilkynningar 
skulu vera skrif-
legar. Tilkynning um 
að ákæra hafi verið 
gefin út skal geyma 
stutta lýsingu á efni 
kæru. Tilkynningu 
um niðurstöðu 
dóms fylgi ljósrit af 
dómsorði.

Sigrún  
Jóhannsdóttir,  
réttargæslu-
maður
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CLINIQUE KYNNING Í HAGKAUP 
18. – 24. OKTÓBER

15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM 
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Dramatically Different™
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C
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*meðan birgðir endast



Það að lenda í erfiðri lífsreynslu 
þekkja margir, það eru mörg 
áföll sem geta dunið á ein-

staklingum og er mikilvægt að geta 
unnið með þau, áttað sig á því hvað 
gerðist og síðast en ekki síst reynt 
að koma í veg fyrir endurtekningu. 
Hægt er að flokka áföll niður með 
ýmsum hætti, en ein skilgreining 
áfalla er að þar komi fram sterk 
streituviðbrögð við óvæntum eða 
skyndilegum atburðum. Undir 
þetta flokkast náttúruhamfarir 
ýmiss konar, slys líkt og umferðar-
slys eða vinnuslys, og áföll af 
mannavöldum þar sem má nefna 
andlegt, líkamlegt og kynferðis-
legt ofbeldi. Þá er rétt að benda 
á að mikið álag um lengri tíma 
líkt og einelti, ítrekað heim-
ilisofbeldi,  óöryggi líkt og við 
stríðsátök og margt fleira getur 
einnig framkallað líkamleg 
sem og andleg einkenni.

Iðulega upplifir fólk að 
öryggi þess sé með einhverjum 
hætti ógnað og að það missi 
stjórn á aðstæðum eða geti ekki 
brugðist við þeim. Upplifunin 
og þá einnig eftirstöðvar eftir 
áfallið eru að einhverju leyti 
í samhengi við styrk þess. 
Það má taka sem dæmi 
að atburður þar sem 
bráð lífshætta steðjar 
að skapi sterkari við-
brögð en næstum 
því slys eðli málsins 
samkvæmt.

Mjög mikilvægt 
er að átta sig á því 
að áfallastreituvið-
bragð er eðlilegt í 
sjálfu sér, en ef þær til-
finningar, einkenni og 
líðan sem fylgja áfallinu 
hverfa ekki er skynsam-
legt að leita sér aðstoðar. 
Sálrænn stuðningur er þó 
mikilvægur strax í upphafi 
svo koma megi í veg fyrir að 
einkenni festist í sessi, en 
þá er oft talað um áfalla-
streituröskun.

Ákveðinn samhljómur 
er með því hvernig unnið 

Eftirstöðvar áfalla
er með þá einstaklinga sem hafa 
lent í áföllum og í framhaldi rösk-
unum ýmiss konar þeim tengdum. 
Kvíði og þunglyndi, lágt sjálfsmat 
og jafnvel að viðkomandi kenni sér 
um það sem á undan hefur gengið 
eru algengar birtingarmyndir, sér-
staklega ef um er að ræða andlegt 
og kynferðislegt ofbeldi. En slíkt 
getur þó auðvitað einnig tengst 
öðrum áföllum. Ýmis líkamleg ein-
kenni geta fylgt og rannsóknir sýna 
að heilsufari þeirra sem hafa lent í 
áfalli er líklegra til að verða ábóta-
vant og að ævilengd þeirra jafnvel 
styttist, sérstaklega ef um ítrekuð 
áföll er að ræða.

Vinir, ættingjar, viðbragðsaðilar, 
prestar, sálfræðingar, hjúkrunar-
fræðingar og læknar koma í flestum 
tilvikum á einhvern hátt að stærri 
atburðum eins og til að mynda slys-
um eða hamförum og þá tiltölulega 
skjótt á meðan önnur áföll kunna 
að grafa um sig án aðkomu þeirra 
mjög lengi. Dæmigert er að þar sem 
kann að fylgja skömm eða aðrar 
viðlíka tilfinningar séu þeir færri, 
ef nokkur, sem kemur að máli um 
lengri eða skemmri tíma. Lykilatriði 
er að einstaklingar sem hafa gengið 
í gegnum áföll geti fundið til trausts 
á þeim sem koma að uppvinnslu og 
meðhöndlun mála og að tekið sé á 
þeim með viðeigandi hætti. Það á 
við í samhengi við einelti, andlegt 
og líkamlegt ofbeldi og þá ekki síst 
kynferðislegt.

H ildur Fjóla Ant-
onsdóttir, dokt-
orsnemi í réttar-
félagsfræði við 
háskólann í Lundi 
í Svíþjóð, gerði 

víðtæka rannsókn á árunum 2008-
2009, ásamt Þorbjörgu Sigríði 
Gunnarsdóttur, þar sem þær fylgdu 
hverju einasta kynferðisbrotamáli 
eftir hjá lögreglunni. Hildur Fjóla 
vinnur nú að doktorsritgerð um 
upplifun þolenda kynferðisbrota af 
lagalegri stöðu sinni og réttindum 
og hugmyndir þeirra um réttlæti.

Hildur Fjóla segir að sein 
afgreiðsla kynferðisbrotamála 
innan lögreglunnar sé vel þekkt 
fyrirbæri.

„Lögreglan ber það iðulega fyrir 
sig að ástæða hægrar afgreiðslu sé 
skortur á fjármagni og mannafla. 
Ég hélt að lögreglan hefði fengið 
innspýtingu fjármagns með nýrri 
ríkisstjórn. Það kom fram í ríkis-
stjórnarsáttmála að það stæði til að 
fullfjármagna þessa aðgerðaáætlun 
sem samráðshópur innanríkis-
ráðuneytisins gerði um meðferð 
kynferðisbrota innan réttarvörslu-
kerfisins og lá fyrir árið 2017. Ég 
hélt að sú fjármögnun væri komin 
til skila,“ segir hún.

Það er hlutverk lögreglunnar að 
afla allra nauðsynlegra gagna í mál-
inu til þess að ákærandi geti tekið 
ákvörðun um hvort gefa eigi út 

ákæru eða ekki. Lögreglan getur þó 
ákveðið að hætta rannsókn ef ekki 
er talinn grundvöllur fyrir frekari 
rannsókn, eða vísað málinu frá.

„Þarna tel ég að oft sé pottur 
brotinn. Stór hluti málanna stoppar 
hjá lögreglunni. Það eru margar og 
flóknar ástæður fyrir því en þegar 
ég var að taka viðtöl við fólk innan 
lögreglunnar á sínum tíma þá kom 
í ljós að þetta færi líka mikið eftir 
færni einstaklinga. Það getur einn-
ig skipt máli fyrir framgang mála 
að rannsóknarlögreglumenn og 

aðstoðarsaksóknarar hafi trú á ein-
staka málum sem og málaflokknum 
í heild.“

Brotaþolar úti í kuldanum
Í kynferðisbrotamálum á Íslandi er 
litið á brotaþola sem vitni í eigin 
málum. Brotaþoli hefur enga stöðu 
í málinu og er ekki málsaðili og þar 
af leiðandi fær viðkomandi oft ekk-
ert að vita um framgang málsins fyrr 
en ákveðið hefur verið hvort málið 
verður fellt niður eða gefin út ákæra. 
Ekki nema viðkomandi hafi sérlega 

duglegan réttargæslumann sem 
hefur reglulega samband við lög-
reglu til að afla upplýsinga.

„Staða sakborninga og ákærðra 
er afar sterk þar sem litið er svo 
á að þarna sé ríkið að fara gegn 
óbreyttum borgara og því þurfi við-
komandi að geta varið sig og gætt 
hagsmuna sinna. En staða brota-
þola er aftur á móti veik þar sem 
brotaþolar eru ekki aðilar að saka-
málinu og hagsmunir þeirra ekki 
skilgreindir og tryggðir með sam-
bærilegum hætti. Það er oft þannig 
að brotaþolar koma á lögreglustöð 
og kæra og síðan heyra þeir ekki 
neitt, vita ekki hvað er í gangi í lög-
reglurannsókninni og hvort það sé 

búið að taka skýrslu af geranda eða 
ekki,“ segir Hildur Fjóla.

„Þetta getur valdið gríðarlegu 
óöryggi  hjá brotaþola sem hefur 
þá ekki forsendur til að gera per-
sónulegar ráðstafanir ef þess þarf, 
til að mynda öryggisráðstafanir. 
Brotaþolar eru oft hræddir um að 
gerendur hefni sín á þeim fyrir það 
að kæra. Eins ef gerendur hafa sam-
band við brotaþola er erfitt að meta 
stöðuna ef þeir vita ekki einu sinni 
hvort gerendur viti af kærunni eða 
hvort þeir hafi farið í skýrslutöku. 
Það að málin hafi formlega lítið 
sem ekkert með brotaþola að gera 
gengur ekki.“

Réttarstaða brotaþola er mun 
sterkari alls staðar annars staðar á 
Norðurlöndunum fyrir utan Dan-
mörku. Þar er litið svo á að aukin 
aðkoma brotaþola hjálpi til við að 
upplýsa málið.

Myndir þú segja að það væri skref 
í rétta átt að breyta þessu og gera 
brotaþola að málsaðila?

„Já, ég held að það sé eitthvað sem 
skiptir mjög miklu máli. Það myndi 
væntanlega gera kerfið aðeins 
skárra í það minnsta, að brotaþoli 
fái upplýsingar um framgang í eigin 
máli á ákveðnum tímapunktum og 
hafi einhverja aðkomu að því, bæði 
á stigi lögreglurannsóknarinnar og 
ef málið fer fyrir dóm. Þetta er eitt 
af þeim málum sem núverandi ríkis-
stjórn hefur sett á oddinn.“ – gj

Stór hluti málanna stoppi hjá lögreglu
Það að málin hafi 

formlega lítið sem 

ekkert með brotaþola að gera 

gengur ekki.

Hildur Fjóla Antonsdóttir,  
doktorsnemi í réttarfélagsfræði

Iðulega upplifir 

fólk að öryggi þess 

sé með einhverjum hætti 

ógnað og að það missi stjórn 

á aðstæðum eða geti ekki 

brugðist við þeim. Upplif-

unin og þá einnig eftirstöðvar 

eftir áfallið eru að einhverju 

leyti í samhengi við styrk 

þess.

Teitur Guðmundsson læknir

Samráðshópur var skipaður af 
innanríkisráðherra árið 2016 
til þess að smíða aðgerðaáætlun 

um meðferð kynferðisbrota innan 
réttarvörslukerfisins. María Rut 
Kristinsdóttir var formaður hópsins. 
Hún segist ánægð með þá vinnu sem 
þar var unnin og vona að hægt verði 
að koma umræddri áætlun í fram-
kvæmd sem fyrst.

„Fyrst og fremst er ég mjög stolt 
af þessu verkefni sem vannst afar 
vel á sínum tíma. Við tryggðum víð-
tækt samráð við alla helstu aðila í 
bæði kerfinu og þessum geira,“ segir 
María Rut.

„Samtalið milli kerfa; lögreglu, 
ákæruvaldsins, dómstóla, neyðar-
móttöku og réttargæslumanna, 
skilaði sér í alls konar umbótum sem 
eru síður áþreifanlegar en bæta engu 
að síður verklag innan kerfisins sem 
er vel. Umbæturnar voru meðal 
annars þær að stytta boðleiðir og 
megináherslan var lögð á að stytta 
þennan málsmeðferðartíma sem er 
alltof langur. Við vissum nákvæm-
lega hver verkefnin væru. Það sem 
var mest aðkallandi var að fjölga 
rannsóknarlögreglumönnum og 
ákærendum á þessu sviði og skerpa 
á verklagi á landsvísu.“

Margt af þessu segir María Rut að 
sé ekki flókið að framkvæma, til að 
mynda að það yrðu í framhaldinu 
myndaðir „ad-hoc“ hópar um til 
dæmis réttarstöðu brotaþola og 
fleiri álitamál sem hópurinn tók þó 
ekki beint afstöðu til í áætluninni. 
Stóra myndin væri sú að þarna væru 
alls konar minni mál sem væri hægt 
að ráðast í og klára auðveldlega. Og 
það væri svolítið í höndunum á við-
eigandi stofnunum auk eftirfylgni af 
hálfu stjórnvalda.

Eftir að hópurinn skilaði áætlun-
inni í fyrrahaust var hún fjármögnuð 
fyrir kosningarnar í kjölfarið. María 
Rut fór síðan í önnur verkefni en 
segist treysta því góða fólki sem í 
kerfinu vinnur til að leiða áætlunina 
áfram.

„Að því sögðu þá er eitt að búa til 
áætlun og næsta skref er að fram-
fylgja henni. Það sem vakti furðu 
mína var að um þetta verkefni var 

stofnaður annar starfshópur og 
verkefnið fært yfir í forsætisráðu-
neytið. Ég vona að þetta tefji ekki 
fyrir að hlutirnir komist í gang. Það 
þarf ekki að búa til áætlanir til þess 
að framfylgja áætlunum. Nóg er 
til af greiningum og skýrslum. Við 
erum öll sammála um að þetta sé 
mikilvægt málefni, þvert á flokka, 
og þetta má ekki verða pólitískt bit-
bein innan ríkisstjórnarinnar. En ég 
hlakka til að sjá vinnuna og fylgist 
með hvort það fari ekki að koma 
eitthvað út úr þessu.“

Ekki þurfi áætlun til  
að framfylgja áætlun

Það sem vakti furðu 

mína var að um 

þetta verkefni var stofnaður 

annar starfshópur og verk-

efnið fært yfir í forsætisráðu-

neytið. 

María Rut Kristinsdóttir
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með áleggjunum 
         frá Stjörnugrís

Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjötiframleiðandinn sem fframleiðandinn se

www.svinvirkar.is

Pepperoni kemur frá USA. Ríkjandi 

bragðtegundir eru chili, reykt paprika 

og fennel.

Hvort sem þú vilt toppa pizzuna eða fá réttu stemninguna á ostabakkann,  
þá eru áleggin frá Stjörnugrís fullkomin hvar sem er. 

Þú finnur áleggin frá Stjörnugrís í öllum betri matvöruverslunum um land allt.

Romano kemur frá Norður-Ítalíu.  

Ríkjandi bragðtegundir eru  

hvítmygluostur, hneta og pipar.

Chorizo kemur frá Spáni. Ríkjandi 

bragðtegundir eru chili, reykt paprika 

og fennel.

Calabrese kemur frá Suður-Ítalíu.  

Ríkjandi bragðtegundir eru paprika, 

tómatur, chili, laukur og anis.

Salami er dönsk tegund. Ríkjandi 

bragðtegundir eru hvítlaukur og pipar.



Verslunin Akkúrat var 
valin „Best shop to 
pick up local design 
2018“ af Grapevine 
þegar aðeins hafði 
verið opið í nokkra 

mánuði. Sigrún Markúsdóttir er 
eigandi verslunarinnar. „Akkúrat 
er konsept-verslun og við leitumst 
við að vera með um ca. 70 prósent 
íslenska hönnun og 30 prósent 
erlenda hönnun, aðallega frá Norð-
urlöndunum. Við leggjum einnig 
mikið upp úr því að vera með jafnt 
af fatnaði fyrir karla og 
konur og erum með 
mörg unisex merki sem 
virka vel,“ segir Sigrún.

Hún segir mikilvægt 
að til séu verslanir sem 
bjóði upp á alla flóruna 
í íslenskri hönnun, líkt 
og Akkúrat.

„Útlendingar eru 
mjög ánægðir með 
verslunina en við 
viljum einnig vera sú 
verslun sem Íslend-
ingar vilja helst koma 
í til að skoða og kaupa 
íslenska hönnun og 
list. Auðvitað eru fleiri 
verslanir hér sem 
eru líka með marga 
íslenska hönnuði en 
við teljum okkur vera 
með mjög breitt og 
gott úrval og sambland 
af því besta og áhuga-
verðasta hverju sinni.“

Fréttablaðið fékk 
S i g r ú n u  o g  E l su , 
verslunarstjóra í Akk-
úrat, til þess að velja 
nokkrar góðar vörur 
sem henta vel fyrir 
veturinn.  gunnthorunn@frettabladid.is

Vel varin fyrir veturinn

Sigrún, eigandi Akkúrat, tók saman nokkrar góðar vörur fyrir veturinn.

As We Grow,
ullarpeysa 
kr. 28.900

Usee studio teppi
kr. 39.900

Teko, 
íslenskt te kr. 1.890 

Angan baðsalt með 
blóðbergi
kr. 3.900

Fasteign vikunnar úr Fasteignablaði Fréttablaðsins

Verslunin Akkúrat er 
þekkt fyrir sérstaka upp-
röðun og framsetningu 
sem hefur vakið mikla 
lukku. Þar er boðið upp 
á rjómann af sköpun 
eftir íslenska hönnuði 
og listamenn.

Verslunin Akkúrat hefur vakið lukku 
fyrir skemmtilega uppröðun á vörum.

Storm & Marie,Puffy  kápa
kr. 31.990

Glæsilegt 6-7 herbergja tvílyft einbýlishús á eftirsóttum útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði hjá Hraunhamri. Góðar gönguleiðir í nágrenninu og ósnortin náttúra. Húsið er skráð 222,6 
fermetrar auk bílskúrs sem er 44,3 fermetrar og er tvöfaldur. Þess utan hefur verið innréttað rými á neðri hæð. Opið eldhús með vönduðum innréttingum og tækjum. Útgangur á stóra flísalagða 
verönd frá eldhúsi. Í framhaldi af eldhúsi er rúmgóð borðstofa og stór og björt stofa þar í framhaldi, arinn í stofu, útgangur á svalir til suðvesturs með glæsilegu útsýni. Fataherbergi inn af stóru 
svefnherbergi. Óskráð rými um 100 fermetrar, mjög stórt og gott tómstundaherbergi. Lóð öll hin glæsilegasta með flísalögðum veröndum og hellulögðum bílastæðum. Fallegt útsýni er úr húsinu.

Storm & Marie,
ullarpeysa
kr. 15.990

TILVERAN
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Algjört
súkkulæði!



TILVERAN

Ætlar þú á rjúpu og þá hvert?Hvað finnst þér um tekjur.is?

Fólkið á götunni

Eydís Blöndal
Það myndi koma 
ímynd minni 
mjög illa ef allir 
vissu hvað ég er 
með háar tekjur.

Birgir Örn Steinarsson
Ég er opinn fyrir því 
að ræða kosti og 
galla þess að 
búa í gagnsæju 
samfélagi. Þarna 
þarf aftur á móti 
að greiða fyrir að-
gang. Er mótfallinn 
því að fólk geti gert sér bissness úr 
persónuupplýsingum.

Nína Richter
Það er einhver 
hagfræðileg 
ljóðræna og 
hringrás fólgin 
í því að hægt sé 
að hafa tekjur af 
því að veita upp-
lýsingar um tekjur 
fólks. Þannig að fyrir hina ljóðrænu 
hringrás er þetta örugglega gott 
mál. Fyrir þá sem vilja ekki veita 
upplýsingar um tekjur sínar og er 
sama um hina ljóðrænu hringrás er 
þetta ekki jafn jákvætt. 

Halldór Eldjárn
Þetta skapar mikil-
vægar umræður 
um skattamál 
en þó enginn 
tilgangur í að 
svona ítarleg gögn 
séu á almannafæri 
til frambúðar. 

Guðrún Elísabet Jakobsdóttir
Ómissandi leiðangrar 
í aðdraganda 
jólanna. Fer í 
Mývatnssveit. 
Við erum nokkur 
saman sem 
sjáum um að 
afla fyrir stórfjöl-
skylduna og reynum 
að ná 15-20 stykkjum.

Breki Logason
Ég stefni á að fara 
á rjúpu með 
Benna úr söng-
leiknum Sextán 
en hann var að 
fá skotvopna-
leyfið. Við ætlum 
norður í land, hella í okkur nóg af 
Nocco og förum ekki heim með 
minna en 5 rjúpur á mann.

Hildur Sverrisdóttir
Mér finnst mikil 
stemning þegar 
annað fólk talar 
um rjúpurnar 
sínar. En ég mun 
bara biðja um 
minn hamborgar-
hrygg sem fyrr og 
þær eru því í skjóli frá mér nú sem 
endranær.

Bjarki Bóasson
Já, ég fer á rjúpu 
í ár. Það er árleg 
ferð norður 
í heimahaga 
okkar feðga. 
Þar eru teknir 
2-3 dagar í Búrfells-
hrauni í góðra vina hópi.
Ætli við þurfum ekki um 10 stykki. 
Nokkrar fyrir okkur og svo systkini 
pabba sem treysta á að fá frá okkur.

Það er árleg 

ferð norður í 

heimahaga 

okkar feðga.

Bjarki Bóasson

Ég er mót-

fallinn því 

að fólk geti 

gert sér 

bissness úr 

persónuupp-

lýsingum.

Birgir Örn 
Steinarsson

Tvö þúsund tímar í 
hönnun og eftirlit

Áfram var fjallað um framúrkeyrslu 
í verkefnum Reykjavíkurborgar, sér 
í lagi þá sem tengist endurbótum á 
bragganum í Nauthólsvík.

DV greindi frá því að ríflega 1.300 
klukkutímar hefðu farið í hönnunar-
vinnu og yfir 600 klukkutímar í „um-
sjón og eftirlit með hönnuninni“. 
114 tímar hefðu farið í vettvangs-
ferðir og fundi vegna hönnunar. 
Samtals væru klukkustundirnar um 
2.000 talsins og kostnaðurinn um 
35 milljónir króna.

Af þeim sem tóku afstöðu 
í könnun Zenter rannsókna 
fyrir Fréttablaðið töldu flestir, um 
þriðjungur svarenda, að ábyrgðin á 
framúrkeyrslunni væri borgarstjóra.

Þá var ástæða afsagnar fram-
kvæmdastjóra Félagsbústaða sögð 
vera 330 milljóna króna framúr-
keyrsla við framkvæmdir á íbúðum 
við Írabakka.

Kröfur upp á yfir  
hundrað prósenta  
launahækkanir
Útlit er fyrir erfiðar kjaraviðræður 
á vinnumarkaði næstu vikurnar en 
viðræður Samtaka atvinnulífsins 
og Starfsgreinasambandsins hófust 
á mánudag. Mikið ber í milli og er 
tónninn harður í forystumönnum 
launþegahreyfingarinnar sem hafa 
sumir hverjir sagt að „frostavetur“ 
sé fram undan verði ekki gripið til 
róttækra aðgerða.

Útreikningar sem birtir voru í 
Markaðinum, fylgiriti Fréttablaðs-
ins, leiða í ljós að launakostnaður 
sumra fyrirtækja gæti meira en 
tvöfaldast og í einhverjum tilfellum 
aukist um allt að 150 prósent 
á næstu þremur árum ef fallist 
verður á kröfur Starfsgreinasam-
bandsins um krónutöluhækkanir 
launa og styttri vinnuviku án launa-
skerðingar.

Björn Snæbjörnsson, formaður 
sambandsins, sagði forsendu þess 
að skrifað yrði undir að launafólk 
gæti framfleytt sér á dagvinnu-
launum sem mættu opinberum 
framfærsluviðmiðum.

Halldór Benjamín Þorbergsson, 
framkvæmdastjóri Samtaka at-
vinnulífsins, sagði hins vegar alla 
tapa ef verkalýðsfélög gengju of 
langt í kröfum sínum. „Afleiðingarn-
ar verða vaxandi verðbólga, veikari 
króna og minni kaupmáttur launa.“

Krónan fellur hratt
Ekkert lát virðist vera á gengisfalli 
krónunnar en hún hefur ekki verið 
veikari frá því í ágústmánuði árið 
2016. Bandaríkjadalurinn kostaði 
um 105 krónur í byrjun ágúst 
síðastliðins en kostaði í gær um 119 
krónur. Á sama tíma hefur gengi 
evrunnar farið úr 123 krónum í 137 
krónur.

Gengislækkunin hefur víðtæk 
áhrif en þannig hækkar veikari króna 
verð innfluttra vara og eykur þar 
með verðbólgu. Á hinn bóginn er 
veikingin til þess fallin að styrkja 
samkeppnisstöðu íslenskra fyrir-
tækja, sér í lagi ferðaþjónustufyrir-
tækja sem hafa liðið fyrir hátt gengi.

„Alla jafna hefur gengisveiking, 
svo lengi sem hún er ekki of 
mikil, jákvæð áhrif á hag-
kerfið hér á landi því 
hún hvetur til auk-
innar framleiðslu,“ 
segir Ásgeir Jónsson, 
dósent í hagfræði 
við Háskóla Íslands.

Ísland féll í B-deild
Íslenska karlalandsliðið í knatt-
spyrnu féll niður í B-deild Þjóða-
deildar UEFA eftir tap gegn Sviss 
á Laugardalsvellinum á mánudag. 
Íslenska liðið komst nálægt því að 
bjarga stigi en þurfti að sætta sig 
við 1-2 tap.

Ísland komst næst því að jafna 
metin þegar boltinn hrökk af Alfreð 
Finnbogasyni eftir fasta fyrirgjöf 
Gylfa Þórs skömmu fyrir leikslok, 
en Svisslendingar björguðu á línu. 

Íslenska liðið hefur nú leikið 
ellefu leiki í röð án þess að vinna 
og fengið á sig 29 mörk.

Erik Hamrén landsliðsþjálfari 
sagði á blaðamanna-

fundi að sárt hefði 
verið að fá ekkert 

út úr leikjum að 
undanförnu.

Vikan
Framúrkeyrsla við fram-
kvæmdir Reykjavíkur-
borgar, skörp gengis-
veiking krónunnar, 
háar launakröfur verka-
lýðsfélaga og fall karla-
landsliðsins úr A-deild 
Þjóðadeildarinnar 

voru á meðal helstu 
mála sem Frétta-

blaðið greindi 
frá í vikunni.

Borgarstjórn vísaði  

frá tillögu um óháða rann-

sókn á framúrkeyrslu  

vegna framkvæmda við 

Hlemm Mathöll.

Þetta er í fyrsta sinn frá 

júlí 1977 til júní 1980 sem 

Ísland leikur ellefu leiki í 

röð án þess að vinna.
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Sæmilega 

skynsamt 

fólk nennir 

ekki að taka 

afstöðu í 

óþörfu 

kynjastríði.

 

Tilgangurinn 

er að bæta 

þjónustuna, 

auka öryggið 

og fjölga 

dagforeldr-

um.

Meirihluti Samfylkingarinnar, Viðreisnar, 
Pírata og Vinstri grænna í borgarstjórn 
leggur mikla áherslu á að bæta aðbúnað ung-

barnafjölskyldna í borginni og vinnur á báðar hendur 
að kraftmikilli uppbyggingu nýrra leikskóla með 
fjölgun leikskólarýma fyrir börn yngri en 18 mánaða 
og hins vegar eflingu dagforeldrakerfisins sem hefur 
verið mikilvægur valkostur fyrir marga foreldra á 
undanförnum áratugum.

Við settum á fót starfshóp í fyrra til að vinna að 
eflingu dagforeldrakerfisins og nú höfum við sam-
þykkt í skóla- og frístundaráði fjölmargar aðgerðir 
sem byggja á einstökum tillögum starfshópsins að 
hluta eða öllu leyti. Tilgangurinn er að bæta þjón-
ustuna, auka öryggi hennar og fjölga dagforeldrum. 
Við leggjum áherslu á jákvæða hvata sem grund-
vallaraðferðafræði og borgin er tilbúin að leggja sitt 
af mörkum við að fjölga dagforeldrum með því m.a. 
að taka upp stofnstyrk fyrir nýja dagforeldra, auka 
námsstyrki og faglegan stuðning við dagforeldra, 
bæta eftirlit og ráðgjöf og taka upp ytra mat byggt 
á fyrirliggjandi gæðaviðmiðum. Þá hækka niður-
greiðslur um 15% sem er mesta hækkun í einu skrefi 
á undanförnum árum. Alls hafa niðurgreiðslur til dag-
foreldra þá hækkað um nærri 38% frá árinu 2015 sem 
er talsvert umfram verðbólgu og yfir meðalhækkun 
launa.

Ein veigamesta aðgerðin sem nú er lögð til er að 
borgin leggi sitt af mörkum til að auka öryggi þjónust-
unnar með því að stíga fyrsta skrefið í að leggja þeim 
dagforeldrum til húsnæði sem starfa tveir saman. 
Miðað er við að eitt starfandi dagforeldri og eitt nýtt 
starfi saman og í fyrsta áfanga verði lögð fram þrjú 
hús á þremur stöðum. Það er vilji borgarinnar að dag-
foreldrar starfi í auknum mæli tveir saman og það er 
góðu heilli þróun sem er hafin í talsverðum mæli því 
tæplega helmingur dagforeldra starfar með öðrum. 
Það eykur öryggi og gæði þjónustunnar, dregur úr 
áhyggjum foreldra og skýtur frekari stoðum undir 
starfsemi dagforeldra sem mikilvægrar þjónustu við 
ungbarnafjölskyldur í borginni.

Öflugra dagforeldrakerfi

Skúli Helgason 
borgarfulltrúi 
Samfylkingar-
innar og for-
maður skóla- og 
frístundaráðs

Á dögunum kvartaði karlmaður undan 
því á lokaðri Facebook-síðu hversu 
erfitt væri að vinna með konum. Fyrir 
vikið missti hann vinnuna. Ekki löngu 
síðar, einnig á lokaðri Facebook-síðu, 

deildu femínistar um það hvort karlmenn væru 
rusl. Þar lögðu einhverjar konur sem kenna í 
háskólum sitt til málanna, galvaskar í þeirri vissu 
að þær muni ekki missa vinnuna þótt þær haldi 
því fram að oft framkalli það þjáningar að vera 
innan um karla og þurfa að starfa með þeim.

Þeir sem hafa annað við tíma sinn að gera en að 
blaðra vitleysu á Facebook, vilja til dæmis sinna 
vinnu sinni, kunna að furða sig á því af hverju svo-
kallaðar lokaðar Facebook-síður eru ekki meira 
lokaðar en svo að umræður þar rati auðveldlega í 
fjölmiðla. Facebook virðist útvarpa öllu sem þar er 
sagt, sem er vitanlega afar óþægilegt fyrir þá sem 
tjá sig, sérstaklega þegar skoðanirnar sem þar er 
lýst eru svo öfgakenndar að þær ofbjóða meiri-
hluta fólks. Skrækir um að konur séu ómögulegar 
eða að karlar séu rusl og hver og einn þeirra sé 
ábyrgur fyrir afbrotum kynbræðra sinna gera enga 
lukku meðal almennings. Sæmilega skynsamt fólk 
nennir ekki að taka afstöðu í óþörfu kynjastríði, 
sem á lokuðum Facebook-síðum hefur greinilega 
leiðst út í ótrúlegan subbuskap.

Konum og körlum semur yfirleitt alveg ágætlega 
í þessu þjóðfélagi. Þar tíðkast ekki að kynin mæti 
andvarpandi til vinnu hvern dag, þjökuð af þeirri 
skyldu að þurfa að starfa saman og eiga samskipti. 
Þau eru bara ósköp kát með það. Það er ekki eins 
og kona sem á samskipti við karlmann, hvort sem 
er í vinnu eða annars staðar, virði hann fyrir sér 
með hryllingi, sjái hann sem holdgerving hins illa 
feðraveldis og umgangist hann því af tortryggni. 
Það er heldur ekki eins og karlmaðurinn sjái kon-
una sem auðvelda bráð sem mögulegt sé að svína 
á við hvert tækifæri. Í hinu raunverulega lífi ganga 
hlutirnir ekki þannig fyrir sig – nema í undantekn-
ingartilvikum. Þar er um að ræða algjörar undan-
tekningar, ekki reglu og því er þreytandi þegar 
alhæft er um annað.

Í nútímasamfélagi eiga konur og karlar auð-
velt með að mætast sem jafningjar. Þegar þau 
mætast einnig sem vinir þá er það mikið lán fyrir 
þau bæði. Það er sérlega gefandi og þroskandi að 
eignast trausta vini af hinu kyninu. Einstaklingur 
sem býr að því láni getur ekki annað en litið á 
kynjastríð sem algjöra tímaeyðslu. Með því er 
hann ekki að hafna því að hallað hafi á konur í 
gegnum aldirnar og er heldur ekki að neita því að 
það gerist enn. Hann er einfaldlega að benda á að 
skætingur milli kynjanna skilar engu uppbyggi-
legu. Þetta veit þorri fólks. Enda fer svo að þegar 
blásið er til kynjastríðs þá hvarflar ekki að því að 
mæta. Það vill sinna uppbyggilegri hlutum, eins og 
til dæmis þeim að koma fram við aðra af virðingu 
og hlýju, og um leið skiptir engu af hvoru kyninu 
þær manneskjur eru.

Kynjastríð

VIÐ SÉRHÆFUM
OKKUR Í 
ASÍSKRI

MATARGERÐ.  

HOLLUR OG
LJÚFFENGUR 

MATUR.

Vietnamese restaurantt 
Laugavegi 27 og
Suðurlandsbraut 8
sími: 588 6868

pho.is

Sjúkraskýli Samfylkingarinnar
Dagur B. Eggertsson stendur 
höllum fæti vegna braggabullsins 
og erfiðs sjúkdóms. Eitthvað sem 
allir geta sýnt skilning og skilið 
frá pólitísku karpi. Þó rann æði 
á Helgu Völu Helgadóttur, þing-
konu og flokksystur Dags, vegna 
ummæla Eyþórs Arnalds. „Er 
ekkert heilagt í pólitísku stríði?“ 
spurði hún mjög reið á Facebook. 
Sagði engan leika sér að því að 
veikjast og ef um meira en flensu 
er að ræða „ætti fólk með vott af 
sómakennd að taka tillit til þess“. 
Stríðsaðgerð Eyþórs fólst í því að 
óska Degi góðs bata en geta þess 
að óþægilegt væri að hann gæti 
ekki verið til andsvara í máli þar 
sem hann er yfir og allt um kring.

Pólitísk veikindi
Minna fór fyrir skilningi Helgu 
Völu á veikindum í hruninu 
miðju þegar Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir glímdi við alvarleg 
veikindi á meðan þjóðin var í 
auga stormsins. Þá var Helga Vala 
formaður Samfylkingarfélagsins 
í Reykjavík og gekk vasklega 
fram á sögulegum fundi flokksins 
í Þjóðleikhúsinu og krafðist 
stjórnarslita. Þá var enn móðins 
að blogga og 29. janúar 2009 
skrifaði Helga Vala: „Hún verður 
ekki mikið skýrari krafan sem 
nú er send Ingibjörgu Sólrúnu 
Gísladóttur og Geir H. Haarde.“ 
Formaður Samfylkingarinnar 
þjáðist þá vegna æxlis í heila. 
thorarinn@frettabladid.is
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Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG

Reykjavík – Undirbúningur 
mun nú vera hafinn að inn-
limun Fjármálaeftirlitsins í 

Seðlabanka Íslands. Vert er að rifja 
upp reynsluna af því fyrirkomulagi 
frá fyrri tíð. Fram til 1999 var eftirlit 
með starfsemi viðskiptabanka og 
sjóða í verkahring Seðlabankans. 
Bankaeftirlitið var deild í Seðla-
bankanum þar til Fjármálaeftirlitið 
var stofnað með lögum sem tóku 
gildi 1999.

Fjörutíu milljarðar á milli vina
Skemmst er frá því að segja að 
bankaeftirlit Seðlabankans var 
gagnslaust um sína daga enda var 
því ekki ætlað að hrófla við land-
lægu sukki í bönkum og sjóðum. 
Stjórnmálamennirnir sem fóru fyrir 
ríkisbönkunum kærðu sig ekki um 
nokkurt eftirlit. Þeir vildu fá að rýja 
bankana í friði.

Látum eitt dæmi duga sem ég 
rakti í Morgunblaðinu 22. maí 
1994 (sjá bók mína Síðustu forvöð, 
1995, 9. kafla). Þingmenn Kvenna-
listans höfðu birt upplýsingar um 
að viðskiptabankar og lánasjóðir 
hefðu þurft að afskrifa meira en 40 
milljarða króna á fimm árum vegna 
orðins eða yfirvofandi útlánatjóns. 
Þetta var svimandi fjárhæð og 
jafngilti tíunda hluta landsfram-
leiðslunnar 1994. Þetta var einnig 
þrisvar sinnum meira fé miðað við 
landsframleiðslu en fór í súginn í 
sparisjóðahneykslinu í Bandaríkj-
unum nokkrum árum fyrr – mesta 
fjármálahneyksli aldarinnar sem 
Kaninn kallaði svo og leiddi til 
fangelsisdóma yfir meira en þúsund 
bankamönnum. Þetta var einnig 
meira fé miðað við landsframleiðslu 
en tapaðist í bankakreppunni sem 
reið yfir Norðurlönd um svipað leyti, 
alvarlegri kreppu sem leiddi til gagn-
gerrar endurskipulagningar í banka-
rekstri þar og til starfsloka margra 
bankastjórnenda og málsóknar 
gegn sumum þeirra vegna gruns um 
glæpsamlega vanrækslu í starfi þótt 
engum væri á endanum stungið inn. 
Hér heima fékkst það þó aldrei opin-
berlega viðurkennt að eitthvað hefði 
farið úrskeiðis í bönkunum. Banka-
eftirlitið þrætti. Bankarnir bættu sér 
skaðann í skjóli fákeppni, m.a. með 
miklum vaxtamun, þ.e. háum útláns-
vöxtum og lágum innlánsvöxtum. 
Ballið var rétt að byrja.

Einkavæðingin
Nokkrum árum síðar, 1998-2003, 
voru bankarnir færðir úr ríkiseigu 
í einkaeign. Til stóð í upphafi að 
einkavæðingin færi fram undir 
heiðvirðum formerkjum og skv. 
erlendum fyrirmyndum, en frá því 
var horfið einkum til að tryggja 
áframhaldandi ítök stjórnmála-
manna í bönkunum með afleið-
ingum sem allir þekkja. Fjármála-
eftirlitið var í sömu svifum gert að 
sjálfstæðri stofnun til „að stuðla 
að því að fjármálastarfsemi … sé í 
samræmi við lög, reglugerðir, reglur 
og samþykktir …“ eins og stendur í 
lögunum. Það tókst þó ekki betur 
en svo að bankamenn og aðrir voru 
nokkrum árum síðar dæmdir í sam-
tals næstum heillar aldar fangelsi 
fyrir brot sem tengdust hruninu og 
voru margar rannsóknir þó látnar 
niður falla vegna niðurskurðar á fjár-
veitingum til sérstaks saksóknara.

Bankaeftirlitið átti að hafa öðlazt 
sjálfstæði utan veggja Seðlabankans 
frá 1999, en það varð ekki. Rann-
sóknarnefnd Alþingis ályktaði í 
skýrslu sinni (7. bindi, bls. 316-321) 
að þv. forstjóri FME hefði eins og 

Fjármálaeftirlitið þarf fjarlægð og frið
seðlabankastjórarnir þrír sýnt af 
sér vanrækslu í skilningi laga, van-
rækslu hliðstæða þeirri sem Geir H. 
Haarde forsætisráðherra var fundinn 
sekur um í Landsdómi undir forustu 
forseta Hæstaréttar. Því var ráðinn 
nýr forstjóri að FME 2009,  Gunnar 
Þ. Andersen viðskiptafræðingur, 
og stýrði hann FME í þrjú ár og bjó 
ásamt samstarfsmönnum sínum um 
80 mál í hendur sérstaks saksóknara. 
Hann var hrakinn úr starfi 2012 og 
fékk m.a.s. dóm fyrir brot á þagnar-
skyldu. Yfirvöld hafa þó ekki enn 

séð ástæðu til að rannsaka birtingu 
Morgunblaðsins á útskrift símtals 
sem Seðlabankinn hafði neitað að 
láta af hendi árum saman með skír-
skotun til þagnarskyldu. Munurinn 
er einnig sá að Gunnar Andersen var 
að reyna að afhjúpa lögbrot, ekki 
Seðlabankinn, öðru nær.

Allt á sama stað
Seðlabankinn lofaði fyrir löngu 
innanhússrannsókn á Kaupþings-
láninu 6. október 2008, en ekkert 
hefur til hennar spurzt. Meint brot 

varðandi lánveitinguna fyrndust 
6. október sl. án þess að Seðlabank-
inn hefði óskað eftir rannsókn eftir 
þeirri reglu að ósk um rannsókn þarf 
helzt að berast af meintum vettvangi 
brots. Hátt settur embættismaður í 
bankanum braut gegn þagnarskyldu 
þegar hann upplýsti eiginkonu 
sína sem var þá lögmaður Samtaka 
fjármálafyrirtækja um aðgerðir 
Seðlabankans í aðdraganda neyðar-
laganna. Brotið var sagt fyrnt þegar 
það komst upp. Hann starfar enn í 
bankanum. Einn bankastjóranna 

þriggja sem RNA taldi hafa sýnt 
af sér vanrækslu í skilningi laga er 
aftur kominn til starfa í bankanum. 
Munstrið er skýrt.

Dettur nokkrum heilvita manni 
í hug að FME hefði sent 80 mál til 
sérstaks saksóknara eftir hrun hefði 
eftirlitið ennþá verið deild í Seðla-
bankanum? Yfirvofandi innlimun 
FME í Seðlabankann lítur út eins og 
klunnaleg tilraun til þess að koma 
allri yfirhylmingu með bönkunum 
fyrir á einum og sama stað. Þessa 
fyrirætlun þarf Alþingi að stöðva.

Framúrskarandi Siemens 
uppþvottavélar á afar hagstæðu verði.

Einstaklega áhrifarík þurrkun Flæðivörn

Tímastytting þvottakerfa Home Connect

Zeolith®-þurrkun notfærir sér eiginleika seólíta til að draga 
í sig raka og umbreyta í varmaorku. Niðurstaðan verður 

aquaStop® kemur í veg fyrir vatnstjón, bæði af völdum leka 
í vélinni og frá slöngu sem tengist vélinni. Öryggið er tryggt 
allan endingartíma vélarinnar.

Með því að þrýsta á varioSpeed Plus-hnappinn má stytta 
þvottatímann um allt að 66%. Styttur tími birtist þá á skjá 
stjórnborðsins. 

Stjórnaðu uppþvottavélinni úr snjallsíma eða spjaldtölvu hvar 
sem þú ert. 

Gildir til og með 31. október eða á meðan birgðir endast.

Tilboðsverð: 129.900 kr.
Uppþvottavél, SN 457S16MS / SN 457W16MS 

Opið virka daga frá kl. 8.30 - 18 
og á laugardögum frá kl. 11 - 14.

Finish fylgja með öllum 
uppþvottavélum. 
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Norska fiskistofan og norska 
s jáva r ú t ve g s rá ð u n ey t i ð 
stóðu sumarið 2018 að upp-

boði á heimildum til kvíaeldis á laxi 
á völdum stöðum meðfram strand-
lengju Noregs. Staðsetningar mögu-
legra kvía voru frá landamærum 
Noregs og Svíþjóðar í suðri til strand-
lengjunnar á Austur-Finnmörku í 
norðri. Fjórtán fyrirtæki fengu leyfi 
og greiddu einskiptisupphæð frá 1,8 
milljónum íslenskra króna til 3,2 
milljóna fyrir heimild til að setja upp 
kvíar með afkastagetu sem svarar til 
framleiðslu eins tonns af sláturlaxi á 
ári (NOK 132.000 til 233.000 per tonn 
sem slátrað er). Til samanburðar má 
nefna að fyrirtæki sem starfa á Íslandi 
greiða tæplega 2.000 íslenskar krónur 
á ári á hvert heimilað framleiðslu-
tonn í Umhverfissjóð sjókvíaeldis 
sem jafngildir einskiptisgreiðslu að 
upphæð 20.000 krónur (sjá http://
www.umsj.is/is/frettir/fyrirkomu-
lag-vid-fjarmognun-umhverfissjods-
sjokviaeldis).

Verðið sem norsku fyrirtækin buðu 
fyrir framleiðsluréttinn var lægst á 
jaðarsvæðunum við Svíþjóð og í Finn-
mörku, en hæst um miðbik Noregs, 
en þar eru aðstæður ekki ólíkar því 
sem er í íslensku fjörðunum fyrir 
austan og vestan. Verðmæti tekinna 

tilboða nam 40 milljörðum íslenskra 
króna. Fjármunirnir munu renna inn 
í Kvíaeldissjóðinn (Havbruksfondet) 
sem ráðstafar 80% af tekjum sínum 
til sveitarfélaga þar sem laxeldi er 
stundað. Til samanburðar ráðstafar 
Umhverfissjóður sjókvíaeldis á Ís-
landi drjúgum hluta fjármagns síns í 
styrki til fisk eldisfyrirtækjanna sjálfra 
eða samstarfsaðila þeirra.

Laxeldi kallar á margháttaðar 
fjárfestingar af hálfu þeirra sveitar-
félaga þar sem starfsemin á sér stað. 
Fjölgi fólki í sveitarfélaginu vegna 
aðflutnings starfsfólks í tengslum við 
laxeldið þarf að byggja leiguíbúðir, 
stækka eða bæta grunn- og leikskóla. 
Jafnframt þarf sveitarfélagið að koma 
á vöktunarferli þar sem fylgst er með 
umhverfisgæðum, bæði á landi, í lofti 
og á láði. Það eru því sterk rök fyrir að 
fara þá leið sem Norðmenn hafa nú 
farið varðandi gjaldtöku af laxeldinu.

Nú liggur fyrir Alþingi tillaga um 
að auka heimildir sjávarútvegsráð-
herra til að veita fiskeldisfyrirtækjum 
skammtíma rekstrarleyfi. Tilefni 
leyfisveitingarinnar eru ákvarðanir 

Úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála sem taldi fyrri leyfis-
útgáfu ekki standast með hliðsjón af 
gildandi reglum.

Með hliðsjón af niðurstöðum úr 
uppboði sumarsins í Noregi á þar-
lendum kvíaeldisleyfum má ætla að 
verðmæti þeirrar aðstöðu sem Arctic 
Sea Farm og Fjarðalax vilja nýta í Pat-
reksfirði og Tálknafirði (framleiðslu-
geta upp á 17.500 tonn samtals) nemi 
á bilinu 31 til 56 milljörðum króna. 
Sem er 100 til 150 sinnum hærri upp-
hæð en greidd er til Umhverfissjóðs 
sjókvíaeldis.

Til samanburðar má nefna að 
útgjöld vegna stofnframkvæmda 
í vegagerð á Vestfjörðum námu 
rúmum 19 milljörðum á árabilinu 
2005 til 2016. Mögulegur umfram-
arður af fiskeldinu gæti því greitt 
vegagerð á Vestfjörðum í 10 til 20 
ár (sjá http://www.vegagerdin.is/
vefur2.nsf/Files/Arsskyrsla_Vegager-
darinnar_2016/$file/Arsskyrsla_Vega-
gerðarinnar_2016.pdf).

Nú þegar sjávarútvegsráðherra 
hefur opnað á endurskoðun stjórn-
sýslu sem tengist laxeldinu er eðlilegt 
að Alþingi taki gjaldtöku í greininni 
til sérstakrar skoðunar. Þar sem 
greinin er í uppbyggingarferli mætti 
hugsa sér að haga gjaldtöku hér með 
öðrum hætti en í Noregi. Þannig 
mætti horfa til aflaskiptakerfis sjó-
manna og ákveða að fastur hundraðs-
hluti af sölutekjum laxeldisfyrirtækja 
gengi til íslensks kvíaeldissjóðs. Þegar 
aukin reynsla fæst af rekstri laxeldis-
ins, bæði hvað varðar umhverfismál 
og aðra rekstrarþætti mætti endur-
skoða hvort tveggja, rekstrarleyfin 
og gjaldtökuna.

Laxeldið og leiga  
fyrir náttúruafnot

Þórólfur  
Matthíasson
hagfræðingur

Í aðdraganda borgarstjórnarkosn-
inga síðastliðið vor varð okkur 
í Viðreisn tíðrætt um þjónustu-

borgina Reykjavík. Þjónustuborg-
ina þar sem notendamiðuð nálgun 
er höfð að leiðarljósi, íbúum eru 
spöruð sporin, fyrirtækjum gert 
auðvelt að sækja um leyfi af ýmsum 
toga og svo framvegis. Við sögðumst 
vilja einfalda líf borgarbúa og þann-
ig gera Reykjavík eftirsóttari og 
samkeppnishæfari borg fyrir íbúa 
og atvinnulíf.

Eflaust hafa einhverjir talið að 
þarna væri einfaldlega verið að 
mála upp fallega mynd sem hljóm-
aði vel í eyrum allra en yrði aldrei 
að veruleika. En því fer fjarri. Þessar 
áherslur okkar rímuðu nefnilega vel 
við stefnur annarra flokka sem í dag 
mynda meirihluta í borgarstjórn 
Reykjavíkur, líkt og sést í þeim mál-
efnasamningi sem unnið er eftir. 
Meirihlutanum er full alvara og 
mun í engu gefa eftir á þessu sviði. 
Því til staðfestingar má nefna tillögu 
Viðreisnar, Pírata, Samfylkingar 
og Vinstri grænna um innleiðingu 
þjónustustefnu sem borgarstjórn 
samþykkti síðastliðinn þriðjudag.

Tillagan kveður á um aukinn 
kraft við innleiðingu þjónustu-
stefnu borgarinnar með sérstaka 

áherslu á notendamiðaða nálgun 
í nærþjónustu við borgarbúa, skil-
virkar rafrænar lausnir, fækkun 
skrefa og einföldun ferla í allri 
þjónustu borgarinnar. Þar er 
meðal annars átt við skipulags- og 
byggingarmál, skóla- og frístunda-
mál og velferðarmál sem og aðra 
þjónustuþætti sem snúa að íbúum 
og atvinnulífi. Innleiðingin verður 
viðamikil og mun fara inn á mörg 
svið borgarinnar með aðkomu 
margra aðila en vinnan verður 
leidd af formanni borgarráðs og for-
manni mannréttinda- og lýðræðis-
ráðs auk annarra hlutaðeigandi 
aðila sem munu meðal annars móta 
forgangsröðun verkefna.

Meirihlutinn í borgarstjórn 
Reykjavíkur er samhuga um aukna 
áherslu á góða þjónustu og þróun 
rafrænna lausna, enda er það mikið 
hagsmunamál fyrir borgarbúa. 
Betri þjónusta styttir nefnilega 
ekki bara biðtíma og eykur ánægju 
heldur eykur einnig skilvirkni og 
dregur úr kostnaði til lengri tíma 
litið. Minni kostnaður skilar sér svo 
á endanum beint til íbúanna, hvort 
sem er í formi fjárfestinga í þeirra 
þágu eða einfaldlega lægra útsvari.

Viðreisn mun áfram beita sér 
fyrir einfaldara lífi í Reykjavík 
með frjálslyndi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur og þjónustu við íbúa að 
leiðarljósi. Raunar höfum við 
þegar uppskorið umtalsvert þó 
ekki sé lengra liðið frá kosningum, 
en þar má nefna að borgarstjórn 
hefur þegar samþykkt aukna tíðni 
stofnleiða Strætó á háannatíma og 
tilraunaverkefni um sumaropnun 
leikskóla.

Reykjavík til 
þjónustu reiðubúin

Þórdís Lóa 
Þórhallsdóttir
oddviti 
Viðreisnar í 
borgarstjórn 
Reykjavíkur 
og formaður 
borgarráðs

Nú þegar sjávarútvegsráð-

herra hefur opnað á endur-

skoðun stjórnsýslu sem 

tengist laxeldinu er eðlilegt 

að Alþingi taki gjaldtöku 

í greininni til sérstakrar 

 skoðunar. 
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Flaggstangarkeðja
Með 240 antíkhvítum LED-ljósum.  6 strengja 
sería, hver strengur 7 m + 10 m snúra.  Svört 
snúra.  Spennubreytir fylgir.  IP44, vottað til 
notkunar utanhúss.

Hvítt LED-gervijólatré
Hæð 120 cm, með 60 hvítum LED-perum. 
IP44-vottað til notkunar utanhúss.

LED-ljósatré
Hæð 120 cm. Með 72 antík hvítum LED-perum. 
IP44-vottað til notkunar utanhúss.

144 LED-perum. Hæð 180 cm. ................ 3.995.-

Novalight LED ljósasería
Með 40 LED-perum. Lengd 6 m. 
Seríur með 40 og 80 LED-perum fást með 
hvítum og antíkhvítum perum.
Með 160 LED perum fást með antíkhvítum 
perum. IP44-vottaðar til notkunar utanhúss.

80 LED-perur. 12 m + 3 m snúra ................ 1.995.- 
160 LED-perur. 24 m + 3 m snúra .............. 2.995.-

4.495.- 9.495.-5.995.-2.495.-

Akrýl fuglar 5 stk.
5 stk. Með 40 hvítum LED-perum. Hæð 11,5 
cm. IP44 vottaðir til notkunar utanhúss.

Ótrúlegt úrval af 
jólaljósum

Novalight LED ljósasería
Með 40 LED-perum. Lengd 6 m. 

Jólablaðið okkar  
er komið út með 
flottum hug-
myndum 
fyrir jólin

1.495.-

Flaggstangarkeðja 9,6 m.  
400 LED-perur.  

8 strengja sería, hver 
strengur 9 m  
+ 10 m snúra

7.495.-



Við, konur á Íslandi, njótum 
þeirra forréttinda að hér 
á landi býðst okkur reglu-

bundin skimun fyrir legháls- og 
brjóstakrabbameinum. Skimunin 
hefur dregið mjög úr tilfellum leg-
hálskrabbameina hér á landi og á 
einnig verulegan þátt í því að dreg-
ið hefur úr dánartíðni af völdum 
brjóstakrabbameina.

Þátttaka kvenna í skimun fyrir 
krabbameinum hefur því miður 
farið minnkandi undanfarin ár. 
Þessari þróun vill Krabbameins-
félagið snúa við. Niðurstöður 
kannana sem félagið hefur gert 
benda til þess að helsta ástæðan 
fyrir minnkandi þátttöku í skimun 
sé framtaksleysi eða frestun. Við-
brögð við nýlegri auglýsingaherferð 
Leitarstöðvar Krabbameinsfélags-
ins og áminningu í Bleiku slaufunni 
hafa þó verið mjög góð og bók-
unum í skimun hefur fjölgað mjög 
mikið. En betur má ef duga skal og 
finna þarf leiðir sem auka þátttöku 
kvenna til langframa.

Krabbameinsfélagið vill, í sam-
vinnu við kvennahópa af hvaða tagi 
sem er, um land allt, hvetja konur 
til að mæta í skimun þegar þær 
fá boð um það. Samstöðukraftur 
kvenna er magnaður og reynslu-
sögur kvenna sem tóku þátt í ljós-
myndasýningu Bleiku slaufunnar 
(og lesa má á bleika slaufan.is) vitna 
um dýrmætan stuðning vinkvenna 

við greiningu og í krabbameins-
meðferð. Í Bleiku slaufunni biðlar 
Krabbameinsfélagið til kvenna-
hópanna og býður þeim að taka 
saman höndum við félagið um að 
auka þátttöku kvenna í skimun.

Hóparnir skrá sig á bleikaslaufan.
is og tvisvar til þrisvar á ári fær hver 
hópur sendan tölvupóst frá félag-
inu með áminningu um að hvetja 
sínar konur til að mæta í skimun 
þegar þær fá boð. Einnig fylgir með 
fræðsla um þætti í daglegu lífi sem 
geta dregið úr líkum á að fá krabba-
mein.

Á Íslandi býðst konum á aldrin-
um 23-65 ára skimun fyrir krabba-
meini í leghálsi, á tveggja ára fresti 
og á aldrinum 40-69 ára skimun 
fyrir krabbameini í brjóstum, á 
þriggja ára fresti. Frekari upplýs-
ingar um skimun má sjá á heima-
síðu félagsins, krabb.is.

Á Leitarstöð Krabbameinsfélags 
Íslands taka sérþjálfaðar ljósmæður 
öll leghálsstrok og kvengeislafræð-
ingar taka röntgenmyndir af brjóst-
um. Skoðanirnar taka stuttan tíma, 
biðtími er mjög lítill og að jafnaði 
líða einungis 10-15 mínútur frá því 
að konur koma í hús þar til þær eru 
farnar út aftur.

Ertu búin að skrá hópinn þinn? 
Einn hópur verður dreginn út þann 
22. október og fær veglegan glaðn-
ing.

Um þessar mundir erum við 
Íslendingar að ráðast í eina 
stærstu og mikilvægustu 

framkvæmd er varðar uppbygg-
ingu heilbrigðiskerfis þjóðarinnar. 
Skóflustungur að nýjum meðferðar-
kjarna voru teknar um liðna helgi. 
Margt merkra kvenna og karla kom 
þar að. Í nýlegum föstudagspistli for-
stjóra Landspítalans kom fram að 
130 einstaklingar liggja á Landspítal-
anum sem hafa þegar fengið grein-
ingu og meðferð en bíða hjúkrunar-
heimilis eða annarra úrræða. Þetta er 
auðvitað ástand sem við getum ekki 
sætt okkur við og ástæðurnar eru æði 
margar.

Í fyrsta lagi eru þessir sjúklingar 
kynslóðin sem fæddist á millistríðs-
árunum og kom okkur áfram og 
byggði þetta land upp í þeirri mynd 
sem það er í dag. Með því að liggja á 
bráðadeild sjúkrahúss í stað þess að 
njóta endurhæfingar og hjúkrunar 
við hæfi eru þessir einstaklingar alls 
ekki að fá þá heilbrigðisþjónustu 
sem þeim ber. Þau eiga mun betra 
skilið.

Í öðru lagi er um háskólasjúkrahús 
að ræða þar sem kennsla heilbrigðis-
stétta fer fram og vísindastarf á að 
blómstra en ekki hjúkrunarheimili.

Í þriðja lagi er vandinn skortur 
á hjúkrunarfræðingum og að inn-
lagnarplássum er fækkað því ekki 
finnst fólk til að starfa á deildum 
sjúkrahússins. Fréttir af fyrirhugaðri 
lokun hjartagáttar þann 1. des. nk. 
bera vitni um það.

Mönnunarvandinn
Það er mikilvægt að velta því fyrir 
sér af hverju þessi mikli mönnunar-
vandi er til kominn. Þegar ég var 
læknanemi fyrir þremur áratugum 
voru fréttir fluttar af því að tekist 
hefði að stytta biðtíma á slysadeild 
Borgarspítalans niður í 55 mínútur 
og í sömu frétt var talað um að allar 
stöður hjúkrunarfræðinga á sjúkra-
húsinu væru mannaðar og sumar 
deildir jafnvel yfirmannaðar. Nú er 
tíðin önnur.

Hvers vegna hafa hjúkrunarfræð-
ingar valið að leita í önnur störf sem 
eru betur greidd, álagið minna og 
vinnutíminn styttri? Þessari þróun 
verður að snúa við. Tryggja þarf að 
þeir sem hafa menntað sig til þess 
að sinna hjúkrun hafi löngun til að 
starfa á stærsta vinnustað landsins. 
Í raun ætti það að vera eftirsóknar-
vert að fá að starfa á slíkum stað.

Allt frá hruni hefur starfsfólkið 
á gólfinu verið látið hlaupa hraðar 
og álagið aukist jafnt og þétt með 
auknum samdrætti. Þá leitar fólk 
auðvitað í önnur störf. Einnig hafa 
kærumál fælt fólk frá því að vinna 
við þessi ábyrgðarmiklu störf. 
Stjórnvöld verða að átta sig á þess-
ari þróun og gera allt sem þau geta 
til að hlúa að þeim dýrmæta mann-
auði sem í heilbrigðiskerfinu starfar.

Til að leita lausna og losa um þá 
stíflu sem stöðugt er fjallað um í 
fréttum gætum við tekið upp skand-

inavískar aðferðir. Þar tíðkast víða 
að þegar sjúklingur er útskriftarfær 
þá ber sveitarfélagi viðkomandi að 
veita honum þjónustu. Ef það er 
ekki gert þá koma til dagsektir. Auð-
vitað þarf þá að tryggja sveitarfélög-
um fjármagn til að byggja hjúkrun-
arheimili og tryggja mönnun þeirra. 
Foreldrar okkar eiga það sannarlega 
skilið að þeirra umönnun sé fyrsta 
flokks.

Íslenska heilbrigðiskerfið þarf á 
öllum íslenskum hjúkrunarfræð-
ingum að halda. Til að fá þá hátt í 
þúsund hjúkrunarfræðinga sem í 
dag sinna öðrum störfum aftur til 
starfa þarf að minnka vinnuálag, 
styðja við þá sem í áföllum lenda í 
sínu starfi en ekki bregðast við með 
ásökunum og ákærum. Hækka þarf 
launin í samræmi við almennan 
vinnumarkað en þar sefur fólk oft-
ast heima hjá sér og á frí á rauðum 
dögum en við sem störfum í heil-
brigðiskerfinu gerum það ekki.

Nú þegar farið verður að höggva 
í klöppina við Hringbraut og byggja 
meðferðarkjarnann er það einlæg 
von mín að þeir sem til okkar leita 
komist þangað greiðlega. Einnig að 
ónæði af framkvæmdunum trufli 
ekki meðferð og líðan sjúklinga. Síð-
ast en ekki síst er mikilvægt að þeir 
sem vinna á gólfinu fái nákvæmar 
upplýsingar um hvað í vændum sé 
og hvenær truflun og hávaði verði, 
því annars leitar fólk í önnur störf, 
það höfum við áður séð. Megi okkur 
auðnast að komast í gegnum þessar 
framkvæmdir án skaða. Megi hjúkr-
unarheimilið LSH verða háskóla-
sjúkrahús þar sem fólk fær greiða 
þjónustu en bíður ekki á bráðadeild 
eftir betri úrræðum.

Hjúkrunarheimilið LSH
Ebba Margrét 
Magnúsdóttir
formaður lækna-
ráðs Landspítala

Virkjum vináttuna! Ertu 
búin að skrá hópinn þinn?

Halla  
Þorvaldsdóttir
framkvæmda-
stjóri Krabba-
meinsfélags 
Íslands

Ákominn heilaskaði er 
algengasta fötlun ungs 
fólks á Íslandi í dag. Af þeim 

1.000-1.500 einstaklingum sem 
hljóta heilaáverka á hverju ári hér 
á landi eru um 350 einstaklingar 
sem glíma við langvarandi afleið-
ingar og jafnvel fötlun vegna þessa. 
Ákominn heilaskaði er flokkaður 
sérstaklega einkum vegna orsaka 
og alvarleika hans, því eru ekki til-
vik heilablóðfalla og heilabilana 
með í þessum tölum svo fjöldinn 
er mun meiri ef þau eru tekin inn 
í reikninginn. Meirihluti þessara 
einstaklinga sem hljóta ákominn 
heilaskaða sitja eftir án greiningar, 
meðferðar og eftirfylgni á þessari 
ósýnilegu fötlun sinni. Heilaskaði 

Ljóta orðið, heilaskaði
Stefán John 
Stefánsson
verkefnastjóri 
Hugarfars

er oft nefndur „hinn þögli faraldur“ 
því um dulda fötlun er að ræða þar 
sem hún sést ekki utan á fólki. Þess 
vegna er heilaskaði vangreindur og 
fjöldi fólks er að glíma við afleið-
ingar heilaskaðans sem má rekja 

til slyss, falls, umferðar óhapps eða 
margvíslegra sjúkdóma.

Þeir einstaklingar sem fá grein-
ingu sitja uppi með þetta ljóta orð 
yfir fötlun sína, „heilaskaði“. Fötlun 
sem er jú annað ljótt orð sem ein-
staklingar með heilaskaða upplifa í 
mótsögn við eigin spegilmynd sem 
er oft óbreytt, hvergi er plástra að 
sjá né gifs, engar slöngur sýnilegar 
og enn kunna þessir einstaklingar 
að telja upp á 10 aftur á bak.

En síðan er allt hitt, allt sem ekki 
sést utan á fólki með heilaskaða: 
verkir, þol-þróttleysi, minnistap, 
einbeitingarskortur, persónuleika-
breytingar, skapbreytingar og þessi 
mikla þreyta sem bugar marga ein-
staklinga með ákominn heilaskaða.

Heilaskaði er stórt og mikið orð 
yfir mjög víðtæka fötlun, allt frá 
vægum heilaáverkum í alvarlegan 
heilaskaða sem hefur þau áhrif að 
einstaklingar geta ekki búið sjálf-
stætt.

Það á við um heilaskaða líkt og 
aðra falda sjúkdóma að það er ekki 
fyrr en einstaklingurinn játar veik-
leika sína sem hann getur eflt og 
gert þá að styrkleikum sínum. 

Til að leita lausna og losa 

um þá stíflu sem stöðugt er 

fjallað um í fréttum gætum 

við tekið upp skandinav-

ískar aðferðir. Þar tíðkast 

víða að þegar sjúklingur er 

útskriftarfær þá ber sveitar-

félagi viðkomandi að veita 

honum þjónustu. Ef það er 

ekki gert þá koma til dag-

sektir.

Krabbameinsfélagið vill, í 

samvinnu við kvennahópa 

af hvaða tagi sem er, um land 

allt, hvetja konur til að mæta 

í skimun þegar þær fá boð 

um það.

Heilaskaði er oft nefndur 

„hinn þögli faraldur“ því 

um dulda fötlun er að ræða 

þar sem hún sést ekki utan 

á fólki. Þess vegna er heila-

skaði vangreindur og fjöldi 

fólks er að glíma við afleið-

ingar heilaskaðans sem má 

rekja til slyss, falls, umferðar-

óhapps eða margvíslegra 

sjúkdóma.

Íslendingar búa við einstakar 
aðstæður. Við búum á einangr-
aðri eyju í miðju Atlantshafi, 

langt er í næstu lönd og við höfum 
ekki hefð fyrir því að senda unga 
fólkið okkar í stríð. Við gætum nýtt 
þær einstöku aðstæður til að verða 
öðrum samfélögum fyrirmynd í 
friðarmálum, hafna því að taka 
þátt í nokkru hernaðarbrölti og 
verða viti friðsamlegra samskipta í 
heimi þar sem rökkur virðist vera 
að bresta á í ýmsum milliríkjasam-
skiptum. Því miður erum við aðilar 
að hernaðarbandalaginu Nató og nú 
hefur sú staðreynd kallað yfir okkur 
heræfingar. Hóp tindáta sem munu 
fara um náttúru Íslands á æfingum 
við að verða betri hermenn. Betri í 
að drepa annað fólk.

Heræfingar eiga ekki heima á 
Íslandi almennt, landi sem af og til 
stærir sig af herleysi. Heræfingar 
eiga hins vegar alls ekki heima í 
íslenskri náttúru, viðkvæm sem hún 
er og æ ásetnari af fjölda gesta sem 
sækja landið heim í friðsamlegum 
tilgangi.

Um helgina munu fara fram her-
æfingar í Þjórsárdal. Mörg hundruð 
hermenn munu fara þar um og æfa 
sig. Mikið hefur verið gert úr því að 
þetta sé nú varla æfing, eiginlega 
bara sveitaferð fyrir hermennina. 
Bússubúðir (bootcamp) sem séu 
ósköp saklausar. En það er ekkert 
saklaust við heri.

Herir eru gangandi mengunar-
slys, fyrir utan allt annað slæmt sem 
þeim fylgir, og það er óásættanlegt 
að þeim sé vísað á svæði eins og 
Þjórsárdal. Mikil uppræktun hefur 
átt sér þar stað, enda veitir ekki af 
þar sem Hekla hefur reglulega dreift 
ösku og vikri yfir stór landsvæði. 
Svo rammt hefur að því kveðið að 
byggðin lagðist í eyði árið 1104 og 
hefur aldrei náð sér á sama strik 
síðan.

Hundruð hermanna að þramma 
þar um í hóp er ekki það sem nátt-
úran þarf á að halda. Hermenn í tin-
dátaleik að ímynda sér að bak við 
næstu blöðku liggi óvinur í leyni, að 
við Rauðukamba sé Rússa að finna, 
það þurfi að ná Stöng á sitt vald eða 
jafnvel verja leiðina að Háafossi.

Það hlýtur að vera skýlaus krafa 
að hermennirnir fari ekki um við-
kvæm svæði, stundi engan utan-
vegaakstur og haldi sig á göngu-
stígum. Og ef svo verður gert, þá má 
velta því fyrir sér hvað þeir eru að 
gera á þessu svæði, hvaða þjálfun er 
í því fólgin og hvort þeir ættu ekki 
bara að halda sig heima hjá sér? 

Tindátaleikur
Kolbeinn Ótt-
arsson Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Hermenn í tindátaleik að 

ímynda sér að bak við næstu 

blöðku liggi óvinur í leyni, 

að við Rauðukamba sé Rússa 

að finna, það þurfi að ná 

Stöng á sitt vald eða jafnvel 

verja leiðina að Háafossi.
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KYNNINGARBLAÐ

Það má með sanni segja 
að frægir tískuhönnuðir 
eldist vel í starfi. Þeir eru 
ansi margir komnir yfir 
áttrætt og í fullu fjöri.  
  ➛4
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Þín útivist – þín vellíðan
Icewear hefur opnað nýja og glæsilega verslun, Icewear Magasín, í Smáralind. 
Þar fæst fallegur fatnaður á alla fjölskylduna, hvort sem er fyrir útivist, skóla 
eða vinnu, að sögn Aðalsteins Pálssonar, framkvæmdastjóra Icewear. ➛2

Sérstaða Ice wear felst í breiðri vörulínu og afar hagstæðu verði að sögn Aðalsteins Pálssonar framkvæmdastjóra. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



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: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349  
Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368   Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 
| 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: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Icewear stígur stórt skref inn á 
íslenska markaðinn með opnun 
nýrrar og glæsilegrar Icewear 

Magasín verslunar í Smáralind. 
„Í þessari verslun er lögð höfuð-
áhersla á fatnað sem hentar fyrir 
alla fjölskylduna, hvort sem er 
fyrir frístundir, útivist, skólann 
eða vinnuna. Icewear býður upp 
vandaðan fatnað þar sem íslensk 
hönnun er í fyrirrúmi. Fötin eru 
sérstaklega hönnuð fyrir íslenskar 
aðstæður og hugsuð fyrir okkar 
séríslenska veður og náttúru,“ segir 
Aðalsteinn Pálsson, framkvæmda-
stjóri Icewear. 

Verslunin í Smáralind hefur 
þegar hlotið góðar viðtökur við-
skiptavina en hún er staðsett á ann-
arri hæð verslunarmiðstöðvarinn-
ar. „Við duttum í lukkupottinn hvað 
varðar staðsetninguna. Úrvalið af 
verslunum og þjónustu í Smáralind 
hentar okkar viðskiptavinum mjög 
vel og ég er sannfærður um að sá 
hópur á eftir að fara stækkandi,“ 
segir Aðalsteinn.

 Formleg opnun verður í dag 
kl. 18-20 og af því tilefni er 20% 
afsláttur af öllum vörum í verslun-
inni yfir helgina. Sérstaða Icewear 
felst í einstaklega breiðri vörulínu 
og afar hagstæðu verði. Viðskipta-
vinir Icewear geta treyst því að þar 
fáist alhliða fatnaður á betra verði 
en gerist og gengur um leið og ekk-
ert er gefið eftir í gæðum, að sögn 
Aðalsteins.

Ný og falleg barnalína
„Í Icewear Magasín í Smáralind fæst 
ný lína sem er hönnuð fyrir íslenska 
markaðinn. „Við erum nýbúin að 
frumsýna fallega barnalínu sem 
samanstendur af snjógöllum, 
úlpum og snjóbuxum, regnfatnaði 
og hlýjum undirfatnaði, auk fylgi-
hluta. Einnig erum við nýbúin að 
kynna sérstaka street wear línu 
fyrir unga fólkið en í henni er m.a. 
að finna hettupeysur og boli. Við 
erum með allt frá ungbarnagöllum 

og upp í alvöru parkaúlpur,“ segir 
Aðalsteinn.

Icewear Magasín verslunin í 
Smáralind sker sig frá öðrum versl-
unum Icewear en þar er einnig að 
finna úrval af öðrum vörumerkjum 
samhliða Icewear. „Það eru gæða-
merki á borð við skandinavíska 
framleiðandann Helly Hansen, 
sem margir þekkja, ítölsku úti-
vistarmerkin Salewa og Asolu, sem 
framleiðir hágæða útivistarskó,“ 
upplýsir Aðalsteinn.

Icewear hefur um árabil framleitt 

Starfsfólk Icewear Magasín tekur vel á móti viðskiptavinum. 

Icewear kynnti nýlega sérstaka street wear línu fyrir unga fólkið. 

Í versluninni fást hágæða útivistarskór frá ítalska framleiðandanum Asolu. 

Litríkar og 
hlýjar húfur og 
vettlingar í stíl. 

Icewear Magasín er glæsileg verslun á 2. hæð í Smáralind. Formleg opnun verður í dag á milli kl. 18-20 og verður af því tilefni 20% afsláttur af öllum vörum yfir helgina í þessari verslun. 

Framhald af forsíðu ➛

útivistarfatnað, fylgihluti og gjafa-
vörur og á rætur sínar að rekja allt 
til ársins 1972. Verslunum Icewear 
hefur fjölgað hratt undanfarin ár 
og vöruúrvalið hefur aldrei verið 
meira. „Icewear fatnaður hefur 
verið mjög vinsæll meðal ferða-
manna um árabil og við erum því 
mjög spennt yfir því að færa okkur 
líka yfir á innlenda markaðinn,“ 
segir Aðalsteinn.

Nánar má sjá á www.icewear.is

Hjá Icewear er 
lögð áhersla 
á íslenska 
hönnun og allur 
fatnaður er 
hugsaður fyrir 
íslenskt veður-
far. Starfsfólk 
Icewear tekur 
vel á móti við-
skiptavinum.
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Tímabilið á milli heims-
styrjaldanna tveggja hefur 
oft verið talið gullaldartími 

franskrar tísku. Á þessum tíma 
komu fram miklar breytingar 
og umbætur í fatatísku kvenna. 
Frönsku tískuhúsin fundu nýja 
viðskiptavini í röðum Hollywood-
stjarna og erfingja bandarískra 
auðkýfinga. Konur gengu lengra 
í klæðnaði sínum en áður hafði 
þekkst. Kjólarnir styttust upp að 
hnjám og konur fóru að sjást í 
buxum.

Coco Chanel var sannkallaður 
brautryðjandi í kventísku. Nútíma-
leg viðhorf hennar gerðu hana 
að einni mikilvægustu persónu í 
fatahönnun á 20. öldinni. Hún setti 
ný viðmið í fegurð og glæsileika 
sem enn í dag hafa áhrif. Á þessum 
árum voru frægustu fatahönnuðir 
dagsins í dag að fæðast. Þar má 
nefna Karl Lagerfeld sem er 85 ára, 
Valentino, 86 ára, Giorgio Armani, 
84 ára, Ralph Lauren, 79 ára, Calvin 
Klein, 76 ára, Issey Miyake, 80 ára, 
og Pierre Cardin, 96 ára. Það er 
í rauninni stórmerkilegt hversu 
langa sögu þessir herramenn eiga í 
tískuheiminum.

Næsta kynslóð karlkyns tísku-

Gamlingjar  
stýra tískunni 

Karl Lagerfeld, sem er orðinn 85 ára, á langan feril að baki. Ralph Lauren sem verður áttræður á næsta ári.

Valentino er 86 ára og alltaf vinsæll. 

Pierre Cardin hefur starfað lengi við 
hönnun og er orðinn 96 ára gamall.

Giorgio Armani er 84 ára. 

Calvin Klein er 76 ára. 

Japanski hönnuðurinn Issey Miyake 
er áttræður og gefur ekkert eftir. 

Þeir sem stjórna 
tískuheiminum 
eru að stórum 
hluta gamlir 
karlar. Frægustu 
tískuhönnuðirnir 
eru flestir orðnir 
háaldraðir þótt 
þeir beri sig enn 
vel og fylgist vel 
með því nýjasta.

hönnuða er líka farin að eldast, það 
eru til dæmis Jean Paul Gaultier, 66 
ára, Tommy Hilfiger, 67 ára, Tom 
Ford, 57 ára, Michel Kors, 59 ára, og 
Marc Jacobs, 55 ára.

Margar konur koma líka að 
tískunni með afgerandi hætti en 
fáar hafa verið jafnlengi að og 
herrarnir. Vivienne Westwood, 77 
ára, hefur skapað sér fágaðan stíl, 
sömuleiðis Jil Sander, 75 ára, Diane 
von Furstenberg, 72 ára, og Vera 
Wang, 69 ára, svo einhverjar séu 
nefndar. Sonia Rykiel hafði sömu-
leiðis mikil áhrif á tískuheiminn 
ásamt Yves Saint Laurent og Oscar 
de la Renta sem öll eru látin.

Vissulega eru yngri konur á borð 
við Donnu Karan, Victoriu Beck-

ham og Stellu McCartney sannar-
lega vinsælar í tískuheiminum.

París hefur alltaf verið alþjóðleg 
miðstöð tískunnar og þar var 
fyrsta tískuvikan haldin. Eftir 
1950 breyttist tískan mikið og 
sérstakur unglingastíll leit dagsins 
ljós. Hippa-tískan birtist á sjöunda 
áratugnum og gallabuxur urðu 
allsráðandi hjá báðum kynjum. 
Um leið og tískan varð almennari 
hjá venjulegum borgurum fjölgaði 
tískuhúsum en ekki síður tísku-
búðum með ódýrari tískuvarning. 
Frægustu merkin halda þó uppi 
heiðri nýjustu tískunnar hverju 
sinni og eiga sér fjölda aðdáenda 
og fastra viðskiptavina, ekki síst í 
heimi ríka og fræga fólksins.

SMÁRALIND

Verð: 17.490 kr. 
Verð: 8.990 kr. 

Verð: 5.990 kr. 

Verð: 11.9
90 kr. 

CASUAL & COSY

kr. 

Verð: 15
.490 kr. 
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BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT

Líffræðingar Biotherm hafa fangað lífskraft 
dýrmæts rauðs sjávarþörungs í einstaka 
formúlu. Eftir því sem við eldumst fækkar 
collagen og elastin þráðum húðarinnar 
verulega. Blue Therapy Red Algae Uplift 

hefur sjáanleg yngjandi og styrkjandi 
áhrif á húðina: Útlínur andlitsins verða 
skýrari, húðin mýkri, stinnari og með  

meiri ljóma.

BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT CURE

RED ALGAE UPLIFT CURE hefur byltingar-
kennda áferð. Það er 10 sinnum léttara en 
hefðbundin serum og þrýstir virkum efnum 

niður í húðlögin. Það þarf einungis 6 dropa 
kvölds og morgna og húðin verður samstund-

is stinnari og þéttari. Eftir 28 daga er sem 
húðin hafi verið endurmótuð, er sjáanlega 
unglegri og sem henni hafi verið lyft. Notist 
í stað serums eða með serumi/kremi. 2 x 

virkara en krem. Hentar öllum húðgerðum.

BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT KREM

Flauelsmjúkt krem sem hentar öllum
húðgerðum. Kremið vinnur á öldrunar- 

einkennum, mýkir og lyftir. Dag frá degi 
fær húðin frísklegan húðlit, verður  

silkimjúk, þéttari og stinnari.

Í BÁÐUM KREMUNUM ER AUK ÞESS LYKILINNIHALDSEFNI BIOTHERM, GJÖF FRÁ NÁTTÚRUNNI , LIFE PLANKTON TM 

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI FIMMTUDAG

TIL SUNNUDAGS 18. - 21. OKTÓBER.

BIOTHERM MÆLIR MEÐ:

NÝTT  B LUE  THERAPY  R ED  A LGAE  UP L I F T

Krem og serum með rauðum sjávarþörungum sem 
endurmóta útlínur andlitsins, lyfta, mýkja og gefa ljóma.

#YOUN GERN ATURALLY

HEAL VISIBLE 
SIGNS OF TIME

LYFT IR ,  MÝKIR ,  GEFUR L JÓMA

CHRISTY TURLINGTON-BURNS biotherm.com

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.
20% AFSL ÁTTUR  AF  ÖL LUM B IOTHERM VÖRUM



NJÓTTU VETURSINS Í DÁSAMLEGRI VETRARKÁPU

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skoðið  
laxdal.is/yfirhafnir 

Tónlistarmaðurinn Einar 
Indra hefur lengi verið 
hrifinn af verslunum sem 

selja notaðan fatnað. Hann hefur 
lengið keypt notuð föt í Spúútnik 
hér á landi og segist þefa uppi 
sambærilegar verslanir á ferða-
lögum erlendis. „Ég hef ekki gaman 
af því að fara í fataverslanir og er 
um leið ekkert sérstaklega hrifinn 
af því að kaupa mikið af fötum. 
Frekar kýs ég að kaupa notuð föt 
en mér finnst fólk kaupa yfirhöfuð 
allt of mikið af drasli sem er stórt 
vandamál í heiminum í dag. Þó er 
ég mjög hrifinn af hönnun og til 
að mynda er íslenska merkið Aftur 
snilld því það sameinar endur-
nýtingu og töff hönnun. Annars er 
ég mest hrifinn af fötum sem verða 
eins og annað skinn á manni. Þá 
þarf ég ekki að spá í það hverju ég 
klæðist þegar ég fer úr húsi.“

Spilar á Airwaves
Einar kemur fram á Airwaves í 
næsta mánuði og segist hlakka 
mikið til. „Ég hef áður öðlast þann 
heiður að spila á þessari yndislegu 
hátíð og í ár mun ég bjóða upp á 
nýtt efni að mestu leyti. Hátíðin 

virðist vera í breytingarferli og 
ég er spenntur að sjá hvernig til 
tekst.“

Hann byrjaði ungur að semja 
tónlist og segist hafa verið lítill 
snáði þegar hann samdi vals á 
píanó. Verkið hét Boltavals þar 
sem hann var að æfa fótbolta á 
þeim tíma. „Valsinn þróaðist út í 
áhuga á Aphex Twin þegar ég var 
í menntaskóla, um það leyti sem 
lagið Come to daddy var í spilun. 
Þá byrjaði ég að setja saman 
vísur og fikta í hinum og þessum 
rafhljóðum. Tónlist mín er sam-
bland af rafrænum og hliðrænum 
hljóðum, skreyttum með söng.“

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Yfirleitt kaupi ég fötin mín 

erlendis.
Hvaða litir eru helst í uppáhaldi 

hjá þér?
Það eru svartur, hvítur, grár, 

dökkblár og dökkgrænn.
Hvaða flík hefur þú átt lengst og 

notar enn þá?
Það er jakki sem ég keypti þegar 

ég fór í ferðalag eftir útskrift úr 
menntaskóla. Ég fór meðal annars 
til Danmerkur á Hróarskelduhátíð-
ina og keypti hann þar í „second 
hand“ herfatabúð. Jakkinn er enn 
í notkun 18 árum síðar en reyndar 
er ég búinn að lita hann grænan 
síðan.

Hver er uppáhaldsflíkin þín?

Það er peysa sem ég keypti í 
Lissabon í apríl en þar var ég á 
ferðalagi með fjölskyldunni. Þar 
fundum við frábæra búð sem selur 
notuð föt og þar fann ég peysuna. 
Daginn eftir var öllum kortum 
og peningum stolið af okkur og 
við sátum uppi með ekkert en við 
áttum eftir að dvelja í mánuð í 

borginni. Ég fékk þó að skila hjóla-
skautum sem ég keypti í þessari 
búð og fékk pening til að lifa af 
daginn. Peysuna vildi hún hins 
vegar ekki aftur.

Bestu og verstu fatakaupin?
Verstu fatakaupin voru þegar 

ég var narraður í að kaupa bleika 
skyrtu og hörbuxur fyrir brúðkaup 

bróður míns á Ítalíu. Ég fæ enn 
hroll þegar ég horfi á myndirnar. 
Bestu kaupin eru sennilega sól-
gleraugu sem ég keypti í kvenna-
deildinni í einhverri búð í Póllandi 
fyrir tveimur árum. Þetta eru Dana 
Buchman gleraugu sem eru mjög 
góð og ég er ekki enn búinn að 
týna þeim, sem er mjög óvanalegt.

Þefar uppi notaðan fatnað
Einar Indra kýs að ganga í notuðum fötum enda finnst honum fólk kaupa yfirhöfuð allt of mikið 
af drasli. Uppáhaldsflíkin hans er peysa sem hann keypti í Lissabon fyrr á þessu ári.
Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Uppáhaldsflík Ein-
ars Indra tónlistar-
manns er peysa 
sem hann keypti í 
Lissabon á þessu 
ári þegar hann var 
á ferðalagi með 
fjölskyldunni. Hún 
var keypt í verslun 
sem selur notuð 
föt. MYND/EYÞÓR
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Verð gildir til og með 21. október eða meðan birgðir endast

Paprika

Rauð eða græn, Holland

379
kr. kg

Iceberg

Holland

295
kr. kg

Grand SalatGrand Salat

ca. 150 g

AgúrkurAgúrkur

Íslenskar, ca. 350 g

159
kr. stk.

Spergilkál

Holland

395
kr. kg

Leynir Gulrætur

Ný uppskera, 500 g

359
kr. 500 g

198
kr. 150 g



Verð gildir til og með 21. október eða meðan birgðir endast

Íslandslamb Lambalæri

Sérskorið, af nýslátruðu

1.259
kr. kg

Kjarnafæði Lambahryggur

Heill, af nýslátruðu

1.998
kr. kgKjarnafæði Lambahryggur

Lundarpartur, af nýslátruðu

2.098
kr. kg

ÍSLENSKT
Lambakjöt

Af
nýslátruðuðu
2018

Lúxus
PÖRUSTEIK

Stjörnugrís Grísabógur

Ferskur, af nýslátruðu
Stjörnugrís Grísaskankar

Ferskir, af nýslátruðu

679
kr. kg

398
kr. kg

Stjörnugrís Pörusteik

Úrbeinuð, af nýslátruðu

1.298
kr. kg

ÍL Lambakonfekt

Ferskt

4.998
kr. kg

FK Blandað Hakk

Naut/Lamb, ferskt

1.198
kr. kg

Ferskt
ÍSLENSKT

hráefni

Íslensk Kjötsúpa

1 kg

1.598
kr. 1 kg

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

1kg



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

SAMA VERd
um land allt

Egils Kristall

Sítrónubragð, 500 ml

98
kr. 500 ml

Júmbó Hyrnur

Allar tegundir

498
kr. stk.

Colgate Barnatannkrem

50 ml
Colgate Barnatannbursti

Soft - Extra Soft

159
kr. stk.

159
kr. stk.

Mentos Tyggjó

20 stk. í poka, 3 teg.

129
kr. pk.



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

KjúklingarétturKjúklingaréttur

Kjúklingabringur í Tikka masala
með grænmeti, basmati hrís-
grjónum og kryddjurtasósu

FiskrétturFiskréttur

Hvítlauksmarineraður Lax
með rótargrænmeti, 

steiktu byggi og chili-mayjo

LambakjötsrétturLambakjötsréttur

Lambapottréttur í karrý-kókos 
með fersku grænmeti og 

basmati hrísgrjónum

NautakjötsrétturNautakjötsréttur

Austurlenskur nautapottréttur
með grænmeti og 

kartöflumús

FiskrétturFiskréttur

Þorskhnakki Toscana
með sætum kartöflum 

og brokkolí

1.959
kr. pk.

2.398
kr. pk.

2.198
kr. pk.

2.398
kr. pk.

2.198
kr. pk.

GrænmetisrétturGrænmetisréttur

Vegan soyakjöt með
rótargrænmeti, byggi 

og chili-mayjo

KjúklingarétturKjúklingaréttur

Kjúklingabringur í engifer 
og lime með fersku grænmeti og 
ofnbökuðum kartöfluteningum

KjúklingarétturKjúklingaréttur

Pönnusteiktir kjúklingastrimlar 
Rub með fersku grænmeti og 

sætkartöflumús

1.798
kr. pk.

1.959
kr. pk.

1.959
kr. pk.

ELDKLÁRT



Verslunin Belladonna

Bambus sokkar frá Festival 
Ein stærð

Verð kr. 990

Tunika/peysa frá Handberg
Stærðir 40-56 
Verð kr. 13.990

Shiffon- kjóll frá Handberg
Stærðir 40-56 
Verð kr. 14.990

Tunika frá Colletta+
Stærðir 44-54
Verð kr. 10.980

Kápa frá YEST/ YESTA
Stærðir 38-58
Verð kr. 15.980

Úlpukápa með ekta skinnkraga, frá  
Frandsen Stærðir 42-54

Verð kr. 49.980

Léttur úlpujakki frá Frandsen
Stærðir 42-54
Verð kr. 24.980

Jakkapeysa frá Zhenzi
Stærðir 42-56
Verð kr. 6.990

Peysa frá Ze-Ze
Stærðir 38-48
Verð kr. 6.990

Shiffontunika frá ZHENZI
Stærðir 42-58
Verð kr. 5.990

Úlpa frá Zhenzi
Stærðir 42-58
Verð kr. 10.980

Kápa frá Zhenzi
Stærðir 42-58
Verð kr. 18.990

Tunika frá Näis by Gozzip
Stærðir 40-56
Verð kr. 12.980

Úlpa frá NO SECRET
Stærðir 42-56
Verð kr 22.980

FLOTT FÖT...

..FYRIR FLOTTAR KONUR

Ökklaskór frá JANA
stærðir 37-42
verð kr. 12.980

NA



Barðastórir 
draumar 

Gucci

Simone Rocha

Hattar og höfuðföt voru æði áber-
andi á tískuvikunni í París nýverið þar 
sem sýnd var vor- og sumartískan 
fyrir árið 2019. Þó að barðastórir 
hattar henti kannski ekki 
mjög vel í íslenska 
rokinu er alveg hægt 
að láta sig dreyma. 

FLOORING SYSTEMS A

Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur

Við erum á Facebook

Str. S-XXL

Túnika
Kr. 9.900.-

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Moschino

Rodarte

Erdem
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Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer

Maghnútur
Sodapop Viru

Sóðabikkja
Mengunis Majoris
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TOYOTA Yaris h/b Active Árgerð 
2018, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.470.000. 
Rnr.280021.

TOYOTA Rav4 VX diesel. Árgerð 
2014, ekinn 57þús. km. Leður, 
dráttarkrókur, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.650.000. Rnr.289682.

TOYOTA C-HR C-Cult hybrid leður. 
Árgerð 2018, ekinn 50 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Umboðsbíll Verð 
4.990.000. Rnr.289941.

TESLA MOTORS Model s 85d 
awd. Árgerð 2015, ekinn 23 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur. Ásett verð 
10.900.000. Rnr.151696.

BMW X5 m50d. Árgerð 2015, ekinn 
43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Tilboðsverð 11.490.000. Ásett verð 
12.490.- Einn m/ öllu Rnr.152353.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.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

 Viðgerðir

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

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

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

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

Málun og aðrar viðgerðir. Leitið 
lausna í tíma og staðfestið pantanir. 
Aðeins ísl. starfmenn. Skapti Fær S. 
768 0733

Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og 
tek að mér ýmis smærri verkefni. 
Uppl. s:8478704 eða manninn@
hotmail.com

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

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

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Glæsilegur rafmagnsbíll.
NISSAN LEAF ACENTA 24 KW

Verð kr: 1.590.000.-
Upplýsingar veitir Garðar hjá Netbílum í síma 588-5300

Til sölu

Fréttablaðið.is

stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með 
nýjustu fréttum allan 

sólarhringinn ásamt ítarlegri 
umfjöllun um málefni 

líðandi stundar.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir 

í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 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

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Embætti Landlæknis -  
Fjármálastjóri

Fjármálastjóri starfar á sviði rekstrar 
og þjónustu og heyrir undir sviðsstjóra 
þess. Sviðið ber ábyrgð á innri rekstri 
embættisins. Starfið felur í sér fjölbreyttar 
áskoranir um að ná þeim markmiðum 
sem embættið hefur sett sér.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is 
Inga Steinunn Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. 
október 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Atvinnuauglýsingar

Fly Over Iceland –  
General manager

Vilt þú taka þátt í að búa til ógleyman-
legar minningar með nýstárlegri upplifun 
af Íslandi? 
Fly Over Iceland leitar að aðila til að stýra 
nýrri starfsemi á Íslandi. Þessi aðili þarf 
að hafa ástríðu fyrir ævintýrum, vera 
leiðtogi og geta stýrt verkefnum á stefnu-
miðaðan hátt. General manager gegnir 
lykilhlutverki við að koma fyrirtækinu á 
laggarnar frá húsbyggingu að fullbúnu 
nútíma kvikmyndahúsi. Framundan 
eru mikil erlend samskipti, ferðalög og 
krefjandi verkefni.

Upplýsingar og umsókn á capacent.

com/s/10299

Hagfræðingur Ferðamálastofu

Rannsóknasvið Ferðamálastofu óskar 
eftir að ráða öflugan einstakling í grein-
ingu og miðlun hagstærða
sem tengjast íslenskri ferðaþjónustu. Um 
er að ræða nýtt og spennandi starf hjá 
Ferðamálastofu.
Starfshlutfall er 100% og mun viðkomandi 
hafa starfsaðstöðu á skrifstofu Ferða-
málastofu í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma 
Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í 
síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 29. 

október 2018. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Embætti Landlæknis -  
Hjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarfræðingur vinnur að eftirlits-
málum og tengdum verkefnum í sam-
ræmi við skyldur embættisins. Starfið 
tilheyrir sviði eftirlits og gæða og heyrir 
undir sviðsstjóra þess.

Upplýsingar veita:

Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is 

Inga Steinunn Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. 
október 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Fasteignir

Þjónusta

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Eyrarinnar á Ísafirði, Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 4. október s.l. að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar á 
Ísafirði skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.123/2010. 

Breytingarsvæðið afmarkast af Eyrargötu, Hafnarstræti, 
Túngötu og Kirkjugötu, eða svokallaður reitur 2 í gildandi 
deiliskipulagi Eyrarinnar. Markmið breytingarinnar er að 
skapa svigrúm til uppbyggingar á reitnum í sátt við verndun 
á svæðinu. Heimilt yrði að stækka leikskólann Eyrarskjól 
við Eyrargötu 1. Notkun lóðarinnar að Túngötu 10 breytist úr 
því að vera ætluð undir gæsluvöll og verður nú ætluð undir 
starfsemi sem tengist safnahúsinu s.s. forvörslu, geymslur 
og starfsmannaaðstöðu. 

Breytingin er í samræmi við Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 
2008-2020 m.s.br. 
Skipulagssvæðið er innan svæðis Þ12 sem er m.a. ætlað 
fyrir safnahús og leikskóla. Stærstur hluti er opið svæði 
en hluti tilheyrir íbúðarsvæði Í3. Hverfisverndarsvæði 
H8 nær að hluta inn á svæðið en safnahúsið er þó eina 
byggingin sem nýtur hverfisverndar á þessu svæði 
deiliskipulagstillög unnar. 
Að öðru leyti gilda öll ákvæði gildandi skipulags. 
Húsakönnun og fornleifaskráning liggja fyrir.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, frá 18. október til 30. nóvember 
2018 og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is .

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfull-
trúa í síðasta lagi 3. desember 2018 annaðhvort á skrifstofur 
Ísafjarðarbæjar eða á netfangið: axelov@isafjordur.is

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Góð  2ja-3ja herb. risíbúð í fjölbýli.  Birt stærð íbúðarinnar er alls 63,5 
fm. þ.e. íbúð 58,3 fm. og geymslan er 5,2 fm.  Gólfflötur er stærri en birt 
stærð hennar.  Gott útsýni. Afhending við kaupsamning.    
Verð 33,9 millj. 

Rúmgóð og huggulega innréttuð 4ra herb. íbúð á 6.hæð efstu í lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Sér þvottahús í íbúð, stórar svalir út 
frá stofu. Sér inngangur í íbúð frá sameiginlegum svölum. Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. Verð: 45,8 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Fagrihvammur 2, 220 Hafnarfirði.
Opið hús fimmtudag frá kl: 17.30 til 18.00. 

Eskivellir 9 B, 221-Hafnarfirði.
Opið hús fimmtudag  frá kl: 17.30 til kl: 18.00.  

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Tilkynningar

FasteignirTilkynningar Atvinna

Tilkynningar

Atvinna
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Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík  |  www.studlar.is 

Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins  
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga 
og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t.  
vímuefnavanda. 

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða 
á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018 og þarf umsækjandi helst að geta hafið störf sem fyrst. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:

þeirra.

og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.

aðrar meðferðarstofnanir.

Persónulegir eiginleikar

samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:

æskileg.
-

meðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi 1. áfanga Hellnahrauns - Hringhella 9
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 09. október 2018 að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar við Hringhellu 9 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010. Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi 1. áfanga Hellnahrauns í Hafnarfirði.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að lóðinni verði skipt í tvær lóðir, Hringhellu 9 og 9a.  Innkeyrslur inn á lóðir verði færðar til og 
fjölgað til að mæta lóðarskiptingu. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu Norðurhellu 2, frá 18. 
10. til 29. 11. 2018. Einnig er hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á hafnarfjordur.is. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega 
til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 29. 11. 2018. Þeir sem eigi gera athugasemdir við 
breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Laust er til umsóknar starf  
upplýsingafræðings á skrifstofu 

laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf upplýsingafræðings á 
skrifstofu laga og stjórnsýslu. Um er að ræða fullt starf 
á skjalasafni mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Eskifjarðarlína 1, lagning jarðstrengs og niður-
rif loftlínu 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  19. nóvember 2018. 



Intersteel rennihurðabraut 
svört (Barnyard)

Fyrir rennihurð allt að 100 kg.

Stílhrein og auðveld í uppsetningu.

Braut fest á vegg.

Fyrir hurðarbreidd allt að 1000mm.

Hægt er að fá framlengingar 
í 45 cm og 90cm.

Verð : 
22.200 m/vsk.

VIÐ SJÁUM UM BRÚÐKAUPIÐ
ÞÚ ÞARFT BARA AÐ SEGJA JÁ!

Við leigjum og seljum
Tjöld, borð og stóla, uppblásna sófa, hljóðkerfi, ljósakerfi, 

skjávarpa og sýningartjöld, confetti sprengjur.

Sláðu á þráðinn ef eitthvað af þessu er að vefjast fyrir þér. 
Það eina sem þú þarft að gera er að skemmta þér.

www.exton.is

EXTON AKUREYRI 
S: 575-4660 
AKUREYRI@EXTON.IS

EXTON REYKJAVÍK 
S: 575-4600 
EXTON@EXTON.IS

Finndu okkur  
á facebook

30 
ÁRA

2018

Epli og appelsínur eru hvort 
tveggja matvörur og hnöttóttar 
á að líta. Það er líka hið eina sem 

þær eiga sameiginlegt. Við frekari 
samanburð yrði frekar fjallað um það 
sem ólíkt er með þessum vörum. Líf-
eyrissjóður opinberra starfsmanna 
í Nevadaríki í Bandaríkjunum og 
íslenska lífeyrissjóðakerfið eiga ýmis-
legt sameiginlegt en við samanburð 
verður líka að halda til haga öllu því 
sem ekki er þar sambærilegt í rekstri 
og starfsemi. Sé þess ekki gætt er stutt í 
að bera saman epli og appelsínur, jafn-
vel epli og ástarpunga. Gagnlegt hefði 
nú verið og fagnaðarefni ef RÚV hefði 
sett sér markmið um innlegg í upp-
lýsta umræðu með því að senda teymi 
á vegum þáttarins Kveiks alla leið til 
Nevada til að kanna starfsemi þessa 
lífeyrissjóðs og birta niðurstöður skil-
merkilega. Því miður var það ekki svo.

Að okkur læðist sú tilfinning að 
meiningin hafi frekar verið sú að 
tína til punkta við hæfi og skapa þá 
ímynd að einn maður ræki í dag-
vinnu lífeyrissjóð á stærð við allt 
íslenska lífeyrissjóðakerfið og ávaxt-
aði iðgjöldin miklu betur, fyrir brota-

brot af rekstrar kostnaði okkar sjóða. 
Svo einfalt er nú málið ekki þegar að 
er gáð. Þarf ekki annað en að glugga í 
ársskýrslu sjóðsins og bera saman við 
gögn um íslenska kerfið. Það gerðum 
við og sama hefði teymi Kveiks betur 
gert. Einföld „rannsókn“ okkar á 
aðgengilegum gögnum leiðir margt 
áhugavert í ljós:
●  Hrein eign Nevadasjóðsins nam um 

4.400 milljörðum króna í lok árs 
2017 en hrein eign íslenska kerfis-
ins nam þá um 4.000 milljörðum 
króna. Um 60% eigna sjóðsins eru 
í hlutabréfum, 30% í skuldabréfum 
og annað í fasteignum og framtaks-
fjárfestingum.

●  Starfsmenn bandaríska sjóðsins 
eru alls 78, þar af er einn (Steve 
Edmundson, viðmælandi RÚV) titl-
aður forstöðumaður eignastýringar 
(investment officer).

●  Tólf ráðgjafarfyrirtæki koma að fjár-
festingarákvörðunum og bein fjár-
festingargjöld sjóðsins námu um 
5,5 milljörðum íslenskra króna árið 
2017, sem er miklu hærra en gerist 
og gengur í íslenska kerfinu.

●  Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 
bandaríska sjóðsins er um einn 
sjötti hluti af því sem gerist í íslenska 
kerfinu. Sá bandaríski er einfaldlega 
lífeyrissjóður sem tekur við iðgjöld-
um, ávaxtar þau og greiðir út lífeyri 
en hefur ekki til viðbótar á sinni 
könnu fjölmörg verkefni íslenska 
kerfisins:

●  Hann rekur hvorki séreignardeildir 
né millifærir iðgjöld inn á lán.

●  Hann lánar ekki sjóðfélögum.
●  Launagreiðendur eru fáir opin-

berir aðilar og því hverfandi umsýsla 
vegna innheimtu.

●  Örorkubyrðin er sáralítil og hverf-
andi umsýsla þar. Engin ákvæði 
eru um að flýta eða seinka lífeyris-

greiðslum, sem kallar á umtalsverða 
umsýslu.

●  Engin innheimta fyrir endurhæf-
ingarsjóð.

●  Ekki er að sjá af ársskýrslu sjóðsins 
að bandarískir lífeyrissjóðir ríkis-
starfsmanna greiði fyrir fjármála-
eftirlit þar í landi. Fjármálakerfið 
á Íslandi borgar hins vegar rekstur 
Fjármálaeftirlitsins og sá kostnaður 
nemur 4-5% af rekstrarkostnaði líf-
eyrissjóða.
Afkoma sjóðsins hefur verið með 

ágætum undanfarin ár en þrátt fyrir 
það vekur tryggingafræðileg staða 
hans óneitanlega athygli í ljósi krafna 
sem gerðar eru til íslenskra lífeyris-
sjóða um að eignir standi undir líf-
eyrisskuldbindingum. Þannig var halli 
upp á 13,3 milljarða Bandaríkjadala á 
Nevadasjóðnum fjárhagsárið 2017 eða 
sem nemur rúmlega fjórðungi skuld-
bindinga. Stjórnendur hans gera ráð 
fyrir að vöxtur eigna og skuldbindinga 
verði 4,75% umfram verðlagsbreyting-
ar, sem þeir gefa sér að verði 2,75%. Því 
er miðað við 7,5% ávöxtunarkröfu en 
sé hún lækkuð í 6,5% færi hallinn í lið-
lega 20 milljarða dala eða sem svarar 
til nær 40% af skuldbindingum!

Á Íslandi mælir laga- og regluverk 
fyrir um hvernig brugðist skuli við 
þegar eignir standa ekki undir skuld-
bindingum lífeyrissjóða. Það hefði 
verið fróðlegt að fá svör í Nevada við 
því hvort til standi að bregðast á ein-
hvern hátt við og þá hvernig. Viðmæl-
andi Kveiks hefur þarna verk að vinna 
en það passaði sýnilega ekki í þá mynd 
sem dregin var upp og ætlunin var að 
draga upp í þættinum.

Vinnubrögðin eru RÚV hvorki til 
sóma né álitsauka. Ekki er til of mikils 
mælst að vandað sé til verka í þætti 
sem vill láta taka sig alvarlega og kenn-
ir sig við „rannsóknarblaðamennsku“.

Epli og ástarpungar
Guðrún  
Hafsteinsdóttir 
stjórnarformað-
ur Landssam-
taka lífeyrissjóða

Gylfi Jónasson
framkvæmda-
stjóri Festu 
lífeyrissjóðs
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Afturelding - ÍBV 28-28 
Afturelding: Tumi Steinn Rúnarsson 7/2, 
Elvar Ásgeirsson 6, Birkir Benediktsson 4, 
Einar Ingi Hrafnsson 2, Sturla Magnússon 
2, Gunnar Kristinn Þórsson 2, Böðvar Páll 
Ásgeirsson 1, Emils Kurzemniesk 1, Júlíus 
Þórir Stefánsson 1, Árni Bragi Eyjólfsson 1, 
Finnur Ingi Stefánsson 1/1. 
ÍBV: Kristján Örn Kristjánsson 7, Kári 
Kristján Kristjánsson 6/4, Hákon Daði 
Styrmisson 5, Fannar Þór Friðgeirsson 5, 
Theodór Sigurbjörnsson 2, Sigurbergur 
Sveinsson 1, Elliði Snær Viðarsson 1, Grétar 
Þór Eyþórsson 1.  

Selfoss - Valur 28-24 
Selfoss: Elvar Örn Jónsson 6, Haukur 
Þrastarson 6, Hergeir Grímsson 5, Atli Ævar 
Ingólfsson 4, Árni Steinn Steinþórsson 2, 
Guðjón Baldur Ómarsson 2, Richard Sæþór 
Sigurðsson 1, Einar Sverrisson 1/1, Guðni 
Ingvarsson 1. 
Valur: Vignir Stefánsson 5, Anton Rúnars-
son 5/2, Magnús Óli Magnússon 4, Úlfar Páll 
Þórðarson 3, Agnar Smári Jónsson 2, Orri 
Freyr Gíslason 1, Sveinn Aron Sveinsson 
1, Alexander Örn Júlíusson 1, Róbert Aron 
Hostert 1.  

Efri
Selfoss 9
FH  7
Haukar 7
Valur 7 
Afturelding 6 
Fram 5 

Neðri 
ÍBV  4
KA  4 
Grótta 3
ÍR  2
Akureyri 2 
Stjarnan 2

Nýjast
Olís-deild karla

Breiðablik - Haukar 60-70 
Breiðablik: Ragnheiður Björk Einarsdóttir 
20, Kelly Faris 15/9 fráköst/7 stoðsending-
ar/6 stolnir, Björk Gunnarsdótir 14, Sóllilja 
Bjarnadóttir 5, Isabella Ósk Sigurðardóttir 
2, Eyrún Ósk Alfreðsdóttir 2, Anita Rún 
Árnadóttir 2. 
Haukar: LeLe Hardy 27/11 fráköst/9 stoð-
sendingar/5 stolnir, Þóra Kristín Jónsdóttir 
15/10 fráköst, Sigrún Björg Ólafsdóttir 8, 
Bríet Lilja Sigurðardóttir 6, Karen Lilja Owo-
labi 4, Magdalena Gísladóttir 3, Rósa Björk 
Pétursdóttir 3, Eva Margrét Kristjánsdóttir 
2, Anna Lóa Óskarsdóttir 2.  

Keflavík - Skallagr. 75-65 
Keflavík: Brittanny Dinkins 25/11 fráköst/9 
stoðsendingar/7 stolnir, Bryndís Guð-
mundsdóttir 15, Birna Valgerður Benón-
ýsdóttir 13/7 fráköst, Erna Hákonardóttir 
8, Salbjörg Ragna Sævarsdóttir 7, Katla Rún 
Garðarsdóttir 5, Irena Sól Jónsdóttir 2. 
Skallagrímur: Bryesha Blair 21, Shequila 
Joseph 20/11 fráköst, Maja Michalska 15/8 
fráköst, Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 7/8 frá-
köst, Ines Kerin 2.  

Stjarnan - Snæfell 53-62 
Stjarnan: Danielle Victoria Rodriguez 20/13 
fráköst/7 stoðsendingar, Jóhanna Björk 
Sveinsdóttir 8/7 fráköst, Bríet Sif Hinriks-
dóttir 7/6 fráköst, Alexandra Eva Sverris-
dóttir 6/7 fráköst, Maria Florencia Palacios 
5, Ragnheiður Benónísdóttir 4/11 fráköst, 
Sólrún Sæmundsdóttir 3. 
Snæfell: Angelika Kowalska 15/8 fráköst, 
Kristen Denise McCarthy 14/11 fráköst, 
Berglind Gunnarsdóttir 13, Katarina 
Matijevic 9, Gunnhildur Gunnarsdóttir 8/11 
fráköst, Rebekka Rán Karlsdóttir 3.  

Valur - KR 52-64 
Valur: Brooke Johnson 15/9 fráköst, Ásta 
Júlía Grímsdóttir 8/11 fráköst, Dagbjört 
Dögg Karlsdóttir 6, Guðbjörg Sverrisdóttir 
6/10 fráköst, Hallveig Jónsdóttir 5, Berg-
þóra Holton Tómasdóttir 5, Simona Podes-
vova 4/8 fráköst, Dagbjört Samúelsdóttir 3. 
KR: Orla O’Reilly 26/9 fráköst, Kiana 
Johnson 20/16 fráköst/6 stoðsendingar, 
Unnur Tara Jónsdóttir 11, Perla  Jóhanns-
dóttir 3, Vilma Kesanen 3, Eygló Kristín 
Óskarsdóttir 1.  

Efri
Snæfell 6
KR  4
Haukar 4
Stjarnan 4 

Neðri 
Valur  2
Keflavík  2 
Skallagrímur 2
Breiðablik  0

Domino’s-deild kvenna

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Guðbjörg Jóna 
Bjarnadóttir, spretthlaupari úr ÍR, 
kórónaði frábært ár sitt með því að 
tryggja sér gullverðlaun í 200 metra 
hlaupi á Ólympíu leikum ungmenna 
í Buen os Aires í Argentínu í gær-
kvöldi. 

Guðbjörg Jóna bætti Íslandsmet 
sitt í greininni tvívegis á leikunum, 
en hún hefur alls gert það þrisvar 
sinnum á þessu ári. Áður hafði 
Íslandsmet Guðrúnar Arnardóttur 
í 200 metra hlaupi staðið óhreyft í 
21 ár.

„Ég er búin að vera að hugsa um 
þetta hlaup í mjög langan tíma og 
það er ofboðslega góð tilfinning að 
þetta hafi gengið svona vel og gullið 
sé í höfn. Tilfinningin var geggjuð 
og ég fann það strax þegar ég kom 
í mark að ég hefði náð góðum tíma. 
Mér fannst líklegt að ég hefði náð 
að tryggja mér gullverðlaun,“ segir 
Guðbjörg Jóna um þær tilfinningar 
sem bærðust í brjósti hennar eftir 
hlaupið.

Þessi 16 ára hlaupakona segir 
undirbúninginn fyrir Ólympíuleika 
ungmenna hafa gengið vel.

„Það hefur fátt annað komist að 
undanfarna mánuði en að undir-
búa mig eins vel og ég get fyrir þetta 
hlaup. Æfingarnar hafa verið svip-
aðar og áður, en ég hugsaði mjög 
vel um mig síðustu mánuði. Bæði 
hvað varðar næringu, góða hvíld 
og góðan svefn. Það er skemmtilegt 
að hafa uppskorið eftir allan þann 
undirbúning. Það munar líka um 
það að geta hlaupið alveg meiðsla-
laus, en meiðslin sem ég glímdi við 
fyrr á árinu eru ekki lengur að plaga 
mig,“ sagði Guðbjörg um lykilinn að 
góðum árangri sínum.

„Það var frekar skrýtið að vakna 
í morgun og vera ekki að hugsa um 
leiðir til þess að ná þessu markmiði 
mínu. Það var að vinna gull hérna. 
Nú er næsta markmið að standa mig 
vel á Evrópumóti U-20 ára sem fram 
fer á júlí í næsta ári. Þar stefni ég á 
að komast í úrslit og ég tel það vel 
raunhæft. Ég er búin að bæta mig 
reglulega og nokkuð mikið síðasta 
hálfa árið. Það er ekki ekki hægt að 
vænta þess að þetta haldi áfram á 
sama hátt, en ég get klárlega bætt 
mig meira og það er markmiðið. 
Langtímamarkmiðið er svo að 
hlaupa á Ólympíuleikum. Ég er ekki 
viss um að það sé raunhæft að stefna 
á leikana sem fram fara í Tókýó árið 
2020, en það kemur bara í ljós þegar 
nær dregur,“ segir hún um fram-
haldið hjá sér. hjorvaro@frettabladid.is

Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir gerði gott mót á Ólympíuleikum ungmenna í Buenos Aires. NORDICPHOTOS/GETTY

Markmiðið var að vinna gull
Hin 16 ára gamla Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir hefur náð eftirtektarverðum árangri í spretthlaupi á þessu ári. 
Gullverðlaunin sem hún vann á Ólympíuleikum ungmenna voru góður endapunktur á góðu keppnisári.

Raunhæft að stefna á Ólympíuleikana í Tókýó 2020

„Þetta er náttúrulega algerlega 
frábær árangur og það er magnað 
að ná að bæta sig svona mikið 
jafn seint á hlaupatímabilinu og 
raun ber vitni. Það er eftirtektar-
vert hvað hún vinnur öruggan 
sigur í fyrra hlaupinu og hún sýnir 
svo stöðugleika með því að bæta 
sig enn meira í seinna hlaupinu. 
Það er vel af sér vikið hjá henni 
og þjálfara hennar að takast það 
að toppa á réttum tíma,“ segir 
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, sér-
fræðingur um frjálsar íþróttir, í 
viðtali við Fréttablaðið um árangur 
um Guðbjargar.

„Hún er bæði stór og sterk og 
hefur alla burði til þess að ná langt 
í þessari grein í fullorðinsflokki 
seinna meir. Hún hefur sýnt það á 
þessu ári að hún er á heimsmæli-
kvarða hvað jafnaldra sína varðar 
og ég er bjartsýnn á að hún geti 
haldið áfram að bæta sig. Það er 
raunhæft að mínu viti að stefna á 
Ólympíuleikana í Tókýó árið 2020. 
Miðað við þann tíma sem dugði til 
þess að komast á síðustu leika þarf 
hún að bæta sig um 20 sekúndu-

brot til þess að komast þangað og 
það er klárlega möguleiki að hún 
nái því í tæka tíð,“ segir Sigurbjörn 
Árni um framtíðarhorfur hennar.

„Hún er í góðum höndum hér 
heima hjá þeim þjálfara sem hún 
hefur og varðandi aðstöðu heilt 
yfir. Við erum með góða innan-
hússaðstöðu lungann úr árinu 

hér heima og útiaðstaðan er á 
pari við það sem gengur og gerist 
erlendis. Það er kannski helst að 
það væri gott fyrir hana að æfa 
spretthlaup sín í meiri hita en hún 
hefur kost á hérlendis. Það er gott 
fyrir spretthlaupara að æfa í meiri 
hita en mögulegt er á Íslandi,“ 
segir sérfræðingurinn um komandi 
tíma hjá þessari ungu og efnilega 
hlaupakonu.

„Það er mjög bjart fram undan 
hjá íslensku frjálsíþróttafólki, 
en við erum með fimm til sex 
íþróttamenn sem gætu hæglega 
náð langt á næstu árum ef þeir 
halda rétt á spöðunum í fram-
haldinu. Við höfum verið að ná 
góðum árangri á alþjóðavettvangi í 
ungmennaflokkum undanfarið og 
það gefur góð fyrirheit. Ég geri mér 
vonir um að við verðum með fleiri 
íslenska þátttakendur á næstu 
Ólympíuleikum en við höfum 
verið með á undanförnum leikum. 
Það er sérstaklega gaman að sjá 
þróunina, hversu marga frambæri-
lega spretthlaupara við eigum á 
þessum tímapunkti,“ segir hann.

KÖRFUBOLTI Þriðja umferð Dom-
ino’s-deildar karla í körfubolta hefst 
í kvöld með fjórum leikjum.

Njarðvík, sem hefur unnið fyrstu 
tvo leiki sína, fær stigalaust lið Vals 
í heimsókn í Ljónagryfjuna. Vinni 
Njarðvíkingar í kvöld verður það í 
fyrsta sinn frá tímabilinu 2009-10 
sem liðið vinnur fyrstu þrjá deildar-
leiki sína. Þá vann Njarðvík fyrstu 
sjö leiki sína og endaði í 5. sæti efstu 
deildar. Liðið komst í undanúrslit 
þar sem það tapaði fyrir Keflavík í 
fjórum leikjum.

Líkt og Njarðvík hefur Tinda-
stóll unnið fyrstu tvo leiki sína í 
Domino’s-deildinni. Stólarnir taka 
á móti Haukum í kvöld. Deildar-
meistarar síðasta tímabils unnu Val 

í 1. umferðinni en töpuðu 
sannfærandi fyrir ÍR í síð-
ustu umferð. Þriggja stiga 
nýting Hauka í þeim leik 
var aðeins 13%.

T i n d a s t ó l l  v a n n 
örugga sigra á Þór Þ. 
og Val í fyrstu tveimur 
deildarleikjum sínum.  
Stólarnir hafa haldið 
mótherjum sínum í 
aðeins 70,5 stigum og 
þriggja stiga nýting 
Þórsara og Vals-
manna gegn þeim 
var afleit.

Í DHL-höllinni 
mætast Íslands-
meistarar síðustu 

fimm ára, KR, og Þór Þ. KR vann 
Skallagrím í 1. umferðinni en 
tapaði fyrir Keflavík í hörkuleik 
í síðustu umferð. Bandaríkja-

maðurinn Julian Boyd fór 
mikinn í báðum leikj-

unum. Hann skoraði 
37 stig gegn Borg-

nesingum og 31 
stig gegn Kefl-
víkingum.

Þ ó r  h e f u r 
aftur á móti 

tapað báðum leikjum sínum á tíma-
bilinu, fyrir Tindastóli og Njarðvík.

Í stórleik 3. umferðarinnar etur 
Grindavík kappi við Keflavík. Bæði 
lið eru með tvö stig eftir fyrstu tvær 
umferðirnar.

Grindvíkingar hafa sagt upp 
samningum þeirra Terrells Vinson 
og Michalis Liapis. Lewis Clinch 
hefur verið orðaður við endurkomu 
í gula búninginn en ekki liggur fyrir 
hvort hann, eða annar Bandaríkja-
maður, leiki með Grindavík í kvöld.

Keflavík tapaði fyrir Njarðvík í 
1. umferðinni en vann KR í síðustu 
viku þar sem Reggie Dupree fór mik-
inn á lokakaflanum.

Allir leikir kvöldsins hefjast 
klukkan 19.15. – iþs

Geta byrjað á þremur sigrum í fyrsta sinn síðan 2009

 
 

 
Logi Gunnarsson, leik-
maður Njarðvíkur.  
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

AÐEINS ÖRFÁ EINTÖK EFTIR 
Á ÞESSU FRÁBÆRA VERÐI 

OPEL CROSSLAND     

Vegna sérstakra aðstæðna eigum við nokkur eintök af beinskiptum Opel Crossland X Enjoy 
á þessu ótrúlega verði. Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, allt í senn rúmgóður, 
sparsamur og þægilegur.

Tilboðsverð 
2.890.000 kr.

Crossland X Enjoy 
Verð: 3.090.000 kr.

Kynntu þér Opel Crossland X og bókaðu 
reynsluakstur á crossland.opel.is 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Pi
pa

r\
TB

W
A

 \
 S

ÍA
Bi

rt
 m

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 m

yn
da

- o
g 

te
xt

ab
re

ng
l.

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  512 5407.

Ég er enn hraustur og vel lif-
andi,“ segir Friðrik Sophus-
son hressilega, inntur eftir 
því hvernig árin sjötíu og 
fimm hafi farið með hann. 
Friðrik er, eins og margir 

muna, fyrrverandi alþingismaður og 
ráðherra bæði iðnaðar og fjármála á 
Íslandi. Skyldi hann alltaf hafa ætlað að 
verða stjórnmálamaður?

„Nei, það gerðist nú bara,“ segir hann 
– eins og afsakandi. „Ég gekk ekki í Sjálf-
stæðisflokkinn fyrr en ég var tuttugu 
og tveggja eða þriggja ára gamall. En 
í Háskóla Íslands tók ég þátt í félags-
málum og var formaður Vöku, félags 
lýðræðissinnaðra stúdenta, í tvö ár. Svo 
æxlaðist það þannig að ég tók að mér 
meiri störf en ég hafði hugsað mér og 
eitt leiddi af öðru. Ég var kjörinn for-
maður Sambands ungra sjálfstæðis-
manna árið 1973 á átakafundi á Egils-
stöðum, þar sem Björn Bjarnason var 
líka í kjöri, og vann með örfárra atkvæða 
mun. Í framhaldinu mátti um skeið 
merkja tvær fylkingar í röðum ungra 
sjálfstæðismanna en eftir því sem árin 
liðu urðu menn eindregnir samherjar, 
þar á meðal áttum við Björn Bjarnason 
afar gott samstarf í ríkisstjórn Davíðs 
Oddssonar.“

Friðrik sat á Alþingi frá 1978 til árs-
byrjunar 1999 þegar hann tók við sem 
forstjóri Landsvirkjunar og sinnti því 
starfi í tæp ellefu ár. Helgi steinninn 
er ekkert í sjónmáli því Friðrik sinnir 
enn ýmsum störfum, til dæmis sem 
formaður stjórnar Íslandsbanka. „Mér 
finnst afskaplega spennandi að geta 
unnið með ungu og vel menntuðu fólki 
að því að byggja upp fjármálakerfi fram-
tíðarinnar,“ segir hann og kveðst líka í 
seinni tíð hafa lagt tveimur „uppeldis-
félögum“ lið, skátahreyfingunni og Val. 
Hann sat til skamms tíma í stjórn sam-
eignarfélagsins Úlfljótsvatns, sem er í 
eigu skáta og Skógræktarfélags Íslands 
og nú er hann stjórnarformaður sjálfs-
eignarstofnunarinnar Hlíðarenda, sem 
er bakhjarl Vals. „Valur keypti jörðina 
Hlíðarenda 1939. Fjósið og hlaðan eru 
friðuð hús og nýlega voru þau endur-

byggð. Þar inni má sjá myndir og muni 
frá sögu félagsins og nú ætla ég að bjóða 
nánustu fjölskyldu í mat í Fjósinu."

Friðrik spilar bridds og fer í veiði-
ferðir með gömlum skólafélögum auk 
þess að iðka golf sem hann segir að 
gangi ekki alltof vel. Svo ferðast þau 
hjónin, hann og Sigríður Dúna Krist-

mundsdóttir, víða. „Einu er skemmti-
legt að segja frá, við nokkrir strákar, 
sem störfuðum saman í röðum ungra 
sjálfstæðismanna og erum núna á átt-
ræðis- og níræðisaldri, höfum hist tvisv-
ar í mánuði í fimmtíu ár,“ segir hann. 
„Fundirnir voru fyrst haldnir í hádeginu 
á miðvikudögum og þó þeir hafi færst 
yfir á föstudaga heitir klúbburinn enn 
Miðvikudagsklúbburinn. Sumir verða 
forvitnir þegar þeir sjá okkur koma út 
úr fundarherbergjum ýmissa veitinga-
húsa borgarinnar og hafa spurt: „Hvað 
eruð þið að ræða?“ Einn okkar var 
orðinn þreyttur á þessu og svaraði: „Við 
hittumst reglulega til að hlusta á Perry 
Como!“ Þar með var það útrætt mál.
gun@frettabladid.is

Býður fjölskyldunni í Fjósið
Friðrik Sophusson, fyrrverandi ráðherra, er sjötíu og fimm ára í dag og ætlar að 
fagna því með kvöldverði í Valsfjósinu á Hlíðarenda með nánustu fjölskyldu sinni.

„Mér finnst afskaplega spennandi að geta unnið með ungu og vel menntuðu fólki að 
því að byggja upp fjármálakerfi framtíðarinnar,“ segir Friðrik. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við nokkrir strákar, 

sem störfuðum saman í 

röðum ungra sjálfstæðismanna 

og erum núna á áttræðis- og 

níræðisaldri, höfum hist tvisvar 

í mánuði í fimmtíu ár.

Ástkær faðir minn, sonur okkar,  
bróðir og mágur,

Þorbjörn Haukur Liljarsson 
lést þann 15. október sl. Útför fer 

fram frá Kópavogskirkju mánudaginn 
22. október kl. 15. Blóm og kransar 
afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast 

hans er bent á Hjálpræðisherinn. 

Alexandra Líf Þorbjarnardóttir 
Guðrún Hauksdóttir Schmidt   Liljar Sveinn Heiðarsson 
Dagrún Fanný Liljarsdóttir   Fannar Freyr Bjarnarsson 
Lilja Guðrún Liljarsdóttir   Styrmir Már Sigmundsson 

og fjölskyldur hins látna. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Bjarnadóttir
Suðurgötu 16, Reykjavík,

lést á heimili sínu 9. október.  
Minningarathöfn fer fram frá 

Dómkirkjunni 24. október kl. 15.

Ragnhildur Thorlacius
Steinunn Thorlacius   Guðjón Ingi Eggertsson
Gunnlaug Thorlacius   Sigurjón Halldórsson
Eggert Thorlacius   Stefanía Guðmundsdóttir
Halla Thorlacius   Sveinbjörn Þórkelsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir, tengdafaðir  
og besti afi í heimi,
Ulrich Falkner 
gullsmíðameistari, 

Fornastekk 2,
lést á gjörgæslu Borgarspítalans 

laugardaginn 13. október. Útförin fer fram 
frá Fossvogskapellu 22. október í faðmi fjölskyldu og vina.

Símon Falkner
Örn Falkner Guðrún Bjarnadóttir
Friðrik Falkner
Arna Falkner

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Hulda Björk 
Guðmundsdóttir

hjúkrunarheimilinu Skjóli,  
áður til heimilis að Hraunbæ 102g,

lést sunnudaginn 14. október á hjúkrunarheimilinu Skjóli. 
Útförin verður frá Árbæjarkirkju þriðjudaginn 23. október 

kl. 13.00.

Sigurður Óskar Jónasson
Guðmundur Arnar Sigurðsson Hrafnhildur Harðardóttir
Anna Sigríður Sigurðardóttir
Jóhann Gunnar Sigurðsson Elsa Ósk Alfreðsdóttir
Jónas Viðar Sigurðsson María H. Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Steinunn Eysteinsdóttir
andaðist á heimili sínu í Brákarhlíð, 

Borgarnesi, sunnudaginn 14. október.

Hanna Kristín Steinunnar- og Þorgrímsdóttir
Erna Þorgrímsdóttir
Hrönn Þorgrímsdóttir
Unnur Þorgrímsdóttir
Elsa Þorgrímsdóttir
tengdasynir, ömmu- og langömmubörn.

Ástkær dóttir mín, systir,  
mágkona og frænka,

Dögg Tryggvadóttir
hjúkrunarfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans 
miðvikudaginn 10. október. Útför 

hennar fer fram frá Garðakirkju 
  mánudaginn 22. október klukkan 13.00.

Birna Jónsdóttir
Sólborg Tryggvadóttir Kristinn Rafnsson
Jón Tryggvason

og ástvinir.

Ástkær móðir okkar, 
Þóra Þórarinsdóttir

fv. kaupmaður, Laugavegi 76,  
síðast til heimilis í Bogahlíð 2, 

lést föstudaginn 12. október. Útförin 
fer fram í Fríkirkjunni, Reykjavík, 

þriðjudaginn 23. október kl. 13.00.

                                            Dæturnar       

Móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ingveldur Sigurðardóttir
(Stella) 

til heimilis á Dvalarheimili 
Stykkishólms, 

verður jarðsungin frá Stykkishólmskirkju 
laugardaginn 20. október kl. 14. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vildu minnast 

hennar er bent á minningarsjóð Dvalarheimilis aldraðra  
í Stykkishólmi, kt. 620269-7009, reikn. 0309-13-209020.

Aðstandendur.

1906 Sjö hús brenna og um áttatíu manns missa heimili sín 
í stórbruna á Akureyri.
1913 Rafveita er vígð á Seyðisfirði, ein sú fyrsta á Íslandi 
sem nær til heils bæjarfélags og að sjálfsögðu er haldin 
ljósahátíð þegar fyrstu rafljósin kvikna.
1922 BBC (British Broadcasting Corporation) er stofnað.
1968 Umdæmi kaþólsku kirkjunnar á Íslandi er gert að sér-
stöku biskupsdæmi.
1980 Sjötta lota Kröfluelda hefst og stendur í fimm daga. 
Þetta er þriðja lotan á sama árinu.
1989 NASA skýtur Galileo-geimfarinu á loft.
2006 Microsoft gefur út Windows Internet Explorer 7.

Merkisatburðir
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SÓTSVARTUR GAMANLEIKUR
eftir Guðmund Brynjólfsson

Takmarkaður sýningafjöldi Miðasala á tix.is

SVARTLYNG
GRAL KYNNIR

„Svartlyng er ein af þessum sýningum sem 
okkur bráðvantar“ 

HA. RÚV Menning

„Súrrealísk kómík brotin upp með nístandi 
ádeilu.“ 

SJ. Frbl.

„Óborganlega fyndið og súrrealískt.“ 
HA. RÚV Menning

„Rammpólitískt ádeiluverk sem virkar“ 
ÞT. Mbl.

„Leikhópurinn allur fer á kostum“ 
HA. RÚV Menning

ÞT. Mbl. SJ. Frbl.

„Mikið sjónarspil og hressileg ádeila“ 
KHP. Hugrás

„Fariði bara í leikhús... og sjáið þetta“ 
HA. RÚV Menning



LÁRÉTT
1. bik 
5. rangl 
6. í röð 
8. skógarmaður 
10. samtök 
11. tangi 
12. afkvæmi 
13. án 
15. koma í ljós 
17. gæta

LÓÐRÉTT
1. guðrækinn 
2. samsinna 
3. kraftur 
4. gersamlegur 
7. misbrúka 
9. ávöxtur 
12. þvo 
14. fjör 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. tjara, 5. ráf, 6. lm, 8. útlagi, 10. aa, 11. 
nes, 12. barn, 13. utan, 15. ráðast, 17. passa.
LÓÐRÉTT: 1. trúaður, 2. játa, 3. afl, 4. alger, 7. mis-
nota, 9. ananas, 12. baða, 14. táp, 16. ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Evans átti leik gegn Bisguier í 
Bandaríkjunum árið 1958

1. Bc6! 1-0. Hilmir Freyr 
Heimisson situr þessa dagana 
að tafli í Esbjerg í Danmörku 
og hefur byrjað vel. Hann hefur 
rofið 2.300 stigamúrinn og 
verður væntanlega útnefndur 
FIDE-meistari 1. nóvember sl.  

www.skak.is:  Lokaumferð EM 
taflfélaga.      

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.

Hvítur á leik

Fimmtudagur
Suðaustan 
10-18 og 
rigning, en 
þurrt norð-
austan til. 
Með kvöldinu 
snýst vindur 
til sunnanátt-
ar og lægir 
um landið 
vestanvert. 
Hiti 5 til 10 
stig.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég sé rosalega margt 
jákvætt eftir þetta 

drengir. Fyrsta umferð 
hefur verið upplýsandi.

Sendingarnar fara á rétta 
staði, vörnin er þétt og 

mörkin renna inn. Þetta er 
langbesta árið hingað til!

Því miður er þetta 
allt gegn okkur. Gangi 

ykkur vel í annari 
umferð drengir!

Þetta var 
síðasta 

hálmstráið hjá 
honum.

Sjaldgæft 
að við 

vinnum ekki 
meira en 

við gerum.

Ég hef verið að sofa 
virkilega vel upp á síðkastið.

Af einhverri ástæðu 
er rúmið mitt 

extra þægilegt.
Rúmið þitt 
er þarna.

Fyrst svo er þá 
held ég að ég 

þurfi nýja dýnu.

Hefurðu tekið eftir því að það sem 
í fyrstu hljómar eins og góðar fréttir 

er það stundum ekki?

JEIJ!

Hannes, þetta er í síðasta skiptið 
sem ég bið þig að búa um.

Finndu okkur
á facebook

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísum
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Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Heima færir þér tífalt gagnamagn þegar þú skráir þig 
í farsímaáskrift hjá Vodafone. Fáðu allt í einum pakka 
fyrir heimilið og bættu við þig bætum í leiðinni!

Nánari upplýsingar veitir Vodafone.is

Við bætum
við bætum
Við bætum
við bætum

= 10×GB +



BÍLAR

Hressari, viðkunnan-
legri og alþýðlegri 
viðmælanda en Stef-
ano Domenicali, for-
stjóra Lamborghini, 
er vart hægt að hitta, 

en Fréttablaðið fékk tækifæri til að 
ræða við forstjóra þessa ítalska sport-
bílaframleiðanda yfir ljúfum kvöld-
verði á Apótekinu í vikunni. Stefano 
er fullur eldmóðs eins og framleiðslu-
vara fyrirtækis hans og hann kemur 
til dyranna eins og hann er klæddur. 
Hann var þó líklega í aðeins meiri 
klæðnaði hér en í heitu heimaland-
inu, nýkominn úr frábærum reynslu-
akstri á íslenskum vegum og ljómaði 
hreinlega af ánægju.

Ítalir eru þekktir fyrir opið viðmót, 
að spara ekki orðin og nota allan lík-
amann í orðræðu sinni. Þar er Stefano 
engin undantekning og sá sem hlustar 
hrífst með. Hvernig getur maður svo 
sem verið forstjóri fyrirtækis sem 
framleiðir eins spennandi vöru og 
Lamborghini-sportbíla og sparað svo 
orðin og haft frá litlu að segja?

Ekki á hverjum degi
Það er ekki á hverjum degi sem for-
stjórar dáðra bílaframleiðenda koma 
til Íslands og hvað þá með nokkra 
bíla af nýjustu framleiðslu sinni. Það 
gerðist þó í vikunni þegar sjö Lam-
borghini Urus jeppar sáust hér á 
götunum ásamt fríðu föruneyti Lam-
borghini starfsmanna. Ástæða þess 
að bílarnir og forstjórinn voru hér á 
landi var kynning á þessum nýja jeppa 
Lamborghini fyrir bílablaðamönnum 
víðsvegar að úr heiminum, sem og 
vegna myndatöku á þessum kostagrip 
í ægifagurri náttúru landsins.

Stefano hafði rétt náð að strjúka í 
gegnum hárið eftir reynsluaksturinn 
þegar hann var mættur í mat og við-
tal. Hann mærði, eins og flestir aðrir, 

íslenska náttúru sem blasti við á leið 
hans að Jökulsárlóni, en það sem 
meira kom á óvart var hve hann 
hrósaði íslenskum vegum og sérstak-
lega hve lítil umferð var á þeim. „Það 
er bara eins og þið séuð einir í heim-
inum, svona er þetta sko ekki heima 
í Bologna.“

Markaðurinn öskrar á lúxusjeppa
Aðspurður hvort Lamborghini væri 
ekki að skaða sportbílaímynd sína 
með framleiðslu á jeppa sagði Stef-
ano svo alls ekki vera. Markaðurinn 
hreinlega öskraði á lúxusjeppa og við-
brögðin við Urus væru á þann veg að 
það myndi taka meira en ár að fram-
leiða bara upp í þær pantanir sem 
komnar eru í bílinn. Svo mikill mark-
aður væri fyrir svona bíla í heiminum 
að það hefði meira að segja komið 
honum á óvart. Þó svo þessi bíll væri 
langt í frá ódýr og myndi kosta hér yfir 
40 milljónir króna, væri nóg af kaup-
endum slíkra bíla og mörkuðunum 
færi sífellt fjölgandi. Hann nefndi sem 
dæmi Kína, Austurlönd fjær, Rúss-
land, Bandaríkin og Ástralíu.

Stefano bætti því þó við í mikilli 
kurteisi að fáir markaðir væru heppi-
legri fyrir slíkan bíl en Ísland, hér væri 
sko landslag fyrir slíkan bíl sem léti 
fátt stöðva sig. Þess vegna valdi hann 
Ísland fyrir þessa kynningu nú, það 
var í hans verkahring og einskis ann-
ars. Stefano hefur komið til Íslands 
áður og féll strax fyrir landinu og 
minntist þess svo vel þegar kom að 
því að velja heppilegasta staðinn. 
Það kom skýrt í ljós hve mikið hann 
dáir landið, náttúruna og vegina. 
„Við fórum í smá torfærur í dag á leið 
okkar og vá, hvað það var gaman, það 
var eins og þær væru sérsniðnar fyrir 
bílinn.“

Urus tvöfaldar framleiðsluna
Lamborghini er ekki stór bílafram-
leiðandi í samanburði við þá stærstu 
og framleiddi aðeins ríflega 3.800 
bíla í fyrra og það aðeins af tveimur 

gerðum, Huracán og Aventador. Því 
er Urus þriðja bílgerðin í takmarkaðri 
flóru bíla þeirra en gæti samt skipt svo 
miklu máli. Stefnan er nefnilega sú 
að tvöfalda framleiðslu Lamborgh-
ini með þessum jeppa. Sala á honum 
hefst í ár og heildarsalan nær með því 
líklega um 5.700 bílum, en á næsta 
ári stefnir í 8.000 bíla sölu. Það er 
ekki skot út í loftið því nú þegar eru 

komnar pantanir í slíkan fjölda.
Stefano bætti við að það væri alls 

ekki sýn þeirra Lamborghini-manna 
að fara í átt að massasölu bíla sinna. 
Það muni aðeins skaða Lamborgh-
ini og of mikið magn myndi einungis 
þynna út áhugann á gæðasmíði 
þeirra. Rétt er að hafa það í huga að 
fyrir aðeins fimm árum framleiddi 
Lamborghini aðeins um 2.000 bíla á 

ári. Í 55 ára sögu Lamborghini hefur 
fyrirtækið ekki mikið látið á sér bera 
á markaði og í fjölmiðlum en nú hafi 
verið tekin ný stefna. Fylgjendum á 
samfélagsmiðlum hefur til dæmis 
fjölgað sjöfalt á milli ára og flestir 
virðast nú þekkja til bíla Lamborgh-
ini, ekki síst nýja bílsins Urus.

Munu taka þátt  
í rafmagnsvæðingunni
Þegar Stefano var spurður um það 
hvort Lamborghini, sem hingað til 
hefur ekki rafmagnsvætt bíla sína, 
yrði ekki ýtt í þá átt með reglu-
gerðum kvað hann svo einmitt vera. 
Lamborghini muni bæði bjóða Urus, 
sem og Aventador og Huracán sem 
tengiltvinnbíla á næstunni og að því 
sé unnið nú. Hvernig má reyndar 
annað vera þar sem Lamborghini er 
undir hatti Volkswagen Group sem 
hefur einart tekið stefnuna í þá átt. 
Reyndar heyrir Lamborghini undir 
Audi sem heyrir líka til Volkswagen 
Group bílasamstæðunnar stóru. Stef-
ano bætti því við að það hefði verið 
mikið gæfuspor þegar Lamborghini 
rann undir verndarvæng Audi árið 
1998 og annars hefði fyrirtækið lík-
lega orðið gjaldþrota, sem og Bugatti.

Forstjórinn vildi meina að það 
væri mikill styrkur í því að vera 
partur af þessum stærsta bílafram-
leiðanda heims og samnýting og 
sameiginleg þróun á bílum allrar 
samstæðunnar væri grundvöllur 
fyrir góðum rekstri allra þeirra. Stef-
ano bætti því við að þrýstingnum 
sem bílaiðnaðurinn er beittur af 
yfirvöldum, sérstaklega í Evrópu-
löndum, á að minnka svo gríðar-
hratt mengun bíla sinna væri hægt 
að líkja við nornaveiðar. Á meðan 
væri öðrum mengandi iðnaði og 
samgöngum ekki gert að gera neitt 
til að sporna við mengun. Nær hefði 
verið að allir bílaframleiðendur 
heims hefðu bundist samkomulagi 
um að mótmæla þessum gríðarlega 
þrýstingi og beita mótaðgerðum.

Hressir bílar og enn hressari forstjóri
Í síðustu viku voru staddir hér á landi 7 Lamborghini Urus jeppar og forstjóri fyrirtækisins var með í för. Tilefnið 
var blaðamannakynning á nýjasta bíl Lamborghini. Fréttablaðið fékk að spjalla við forstjórann um nýja bílinn.

Öll hestöflin fengu smá hvíld í reynsluakstrinum.

Lamborghini Urus bílarnir tilbúnir fyrir utan Heklu.

Stefano Domenicali, forstjóri Lamborghini, fyrir framan tvo nýsmíðaða Urus-jeppa í verksmiðjunni í St. Agata á Ítalíu.

Lamborghini Urus bíll settur saman í verksmiðju Lamborghini á Ítalíu.

Hreint magnað aksturstæki, Lamborghini Urus, og þau finnast vart betri.

Finnur  
Thorlacius
finnurth@frettabladid.is
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BAYONNE SKINKA
KJÖTSEL

998 KR
KG

ÁÐUR: 1.995 KR/KG

HANGIFRAMPARTUR
SAGAÐUR MEÐ BEINI

1.259 KR
KG

ÁÐUR: 1.798 KR/KG

KJÖRFUGL KJÚKLINGALEGGIR
Í TEXAS-, INDVERSKRI- 
EÐA BBQ SÓSU

539 KR
KG

ÁÐUR: 898 KR/KG

ÍTALSKT FILONEBRAUÐ 635GR

279 KR
STK

ÁÐUR: 398 KR/STK

279 KR
KG

ÁÐUR: 558 KR/KG

OPAL LAXASTEIKUR
FERSKAR BEINLAUSAR MEÐ ROÐI

2.698 KR
KG

ÁÐUR: 2.998 KR/KG

KLEINUHRINGIR

99 KR
STK

ÁÐUR: 198 KR/STK

LJÚFFENGUR HELGARMATUR

FRÖNSK PURUSTEIK

499 KR
KG

ÁÐUR: 998 KR/KG

ÍTALSKT FILONEBRAUÐ 635GR KL

Ú GALEGGIR -35%

-10%

-50%

NAUTA MÍNÚTUSTEIK
FERSKT

2.659 KR
KG

ÁÐUR: 3.798 KR/KG

LAMBAINNRALÆRI 
FERSKT

3.166 KR
KG

ÁÐUR: 3.598 KR/KG

SIRLOINSNEIÐAR Í RASPI 
FERSKT

1.624 KR
KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

-30%

-30%

-50%

-50%

-12%

-50%-30%

-40%
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FÆST NÚ Í 
SNEIÐUM

Þessa heims eftir Guð-
rúnu Hannesdóttur er 
sjöunda ljóðabók höf-
undar. Guðrún segir að 
sérstakur aðdragandi 
hafi verið að gerð bók-

En rökhugsunin er svo svifasein 

„Ég held bara að ég hafi aldrei komist yfir þá bernsku tilfinningu að ég sjálf 
sé búin til úr þögn,“ segir Guðrún. MYND/MAGNÚS KAREL HANNESSON

Guðrún Hannes-
dóttir er höfundur 
ljóðabókarinnar 
Þessa heims. Segist 
hafa fengið fyrir-
bærið þögn nánast 
á heilann. Skoðar 
það sem henni 
er hugstæðast og 
hjartfólgnast.

arinnar. „Stundum er sagt að orð 
séu til alls fyrst og það var í raun og 
veru eitt stakt orð sem ýtti þessari 
bók af stað,“ segir hún. „Ég sat eitt 
sinn í hópi kunningja frá ýmsum 
löndum og talið barst að ólíkum 
tungumálum. Fólkið var forvitið um 
íslenskuna, meðal annars um bók-
stafina þ, ð og ö. Þegar ég var beðin 
um að nefna dæmi nefndi ég orðið 
þögn. Það þótti þeim stórfurðulegt 
og heldur kuldalegt í samanburði 
við orð yfir þögn á þeirra tungumáli, 
einkum hvernig það var höggvið í 
sundur af framburðinum. Ósveigjan-
legt og örlagaþrungið eins og margt 
annað í okkar harða heimi.

Út frá þessu fór ég að hugsa um 
fyrirbærið þögn og fékk það hálf-
partinn á heilann. Það er svo sann-
arlega ekki frumleg hugsun og þegar 
ég gáði betur sá ég að hún hafði afar 
oft skotið upp kollinum í mínum 
fyrri bókum, stundum nokkuð ljúf 
og glaðbeitt. Ég hafði ekki gert mér 
fulla grein fyrir því.“

Litir og leiftur
Hvernig heldur þú að standi á þessu?

„Ég held bara að ég hafi aldrei 
komist yfir þá bernsku tilfinn-
ingu að ég sjálf sé búin til úr þögn. 
Og ekki nóg með það – að landið 

sjálft sé spunnið úr þögn. Og jafn-
vel sjálf tilveran! Þessi afgamla 
hugljómun býr enn með mér. Að 
þögnin sé eins og hvíti liturinn sem 
felur í sér alla aðra liti. Þar glittir þó 
í ýmsa liti og leiftur ef maður rýnir 
nógu fast. Leiftur af þessum heimi. 
Þar af kom bókin, þar af titillinn.“

Hvernig skynjar þú þessi leiftur?
„Það er auðvitað óðs manns æði 

að reyna að skilja og greina allt 
sem ber fyrir mannlega vitund, þó 
það sé nú einlægt okkar allra sýsl 
og basl. Í þessari bók er ég eins og 
í fyrri bókum að skoða það sem er 
mér hugstæðast og hjartfólgnast 
og reyna á einhvern hátt að fikra 
mig nær því, að óræðum mörkum 
og hverfulum kennileitum þessa 
lífs, svo maður gerist hátíðlegur! 
Ein landamærin liggja að bernsku-
landinu, önnur að sögunni, þriðju 
að tungumálinu, landinu og nátt-
úrunni, örlögum manna, dýra, jurta. 

Eilífðarverkefni sem sagt og líklega 
veitti ekki af fleiri en einni eilífð! Í 
þokkabót er ekki til svo aumt fyrir-
bæri að það hafi ekki fleiri en eina 
hlið, sumar margbrotnar, og auk 
þess oftast bæði rétthverfu og rang-
hverfu.

Aðferðirnar eru margar við að 
reyna að komast í trúnaðarsam-
band við sjálfan sig og heiminn sem 
er svo undraflókinn, bæði grimmur 
og fagur. Það eru til heilu hátimbr-
uðu fræðigreinarnar um þá skynjun, 
eins og til dæmis sjálf fyrirbæra-
fræðin. Að horfa og hlusta í gegnum 
þögnina er síður en svo hjálplegt 
leikmanni í þeim vangaveltum, en 
skemmtilegt!

En rökhugsunin er svo svifasein 
að miklu betra er að stytta sér leið 
en að eyða tíma í að leysa rembi-
hnúta. Það mín eðlislæga leið og 
eiginlega eina færa leiðin – ég leyfi 
bara hendingu að leiða hugann 

og vona að 
sama gerist 
o g  þ e g a r 
g r u g g u g t 
vatn fær að 
vera kyrrt: 
það verði á 
e n d a n u m 
tært.

Þannig eru 
ljóðin í þess-
ari bók, stutt 
og auðskilin 
s m á l e i f t u r 
úr minninu 
þögla, gömul 
og ný.“

Veik fyrir 
ranghverfum
K á p u m y n d 
l j ó ð a b ó k a r -
innar er rang-
hv e r f a  a l t -
arisklæðis úr 
L a u f á s k i r k j u 
frá 1694. Guð-
rún er spurð af 
hverju það hafi 
orðið fyrir val-
inu. „Mér þykja 
a l t a r i s k l æ ð i 
vera áhugaverð 

fyrirbæri. Fyrir 
skömmu rakst ég 
á mynd af einu 

slíku á vef Þjóðminjasafnsins og 
fannst það fallegt. Svo sá ég að þetta 
var bakhlið klæðisins og þótti það 
ekki verra, því ég er veik fyrir rang-
hverfum alls konar.

Hólmfríður Sigurðardóttir var 
stórættuð hefðarkona fyrir vestan, 
á 17. öld. Hún var vellauðug og 
komin af fólki sem hafði treyst auð 
sinn og völd með giftingum mann 
fram af manni og barst mikið á. 
Þetta fólk átti landið svo að segja 
og gat umvafið sig fögrum hlutum. 
Ranghverfan á þeirri tíð hefur verið 
hryllileg, harðindi og óáran þegar 
sveltandi almúginn stráféll á leið 
milli bæja í leit að björg.

Altarisklæðið gerði dóttir hennar 
Ragnheiður, hannyrðakonan mikla 
á 5000-kallinum, og gaf Laufáskirkju 
fyrir legstað sinnar sælu móður og 
er framhlið klæðisins fögur sjón 
eins og til stóð. Ranghverfan er 
inter essant líka.“

ÞANNIG ERU LJÓÐIN Í 
ÞESSARI BÓK, STUTT 

OG AUÐSKILIN SMÁLEIFTUR ÚR 
MINNINU ÞÖGLA, GÖMUL OG NÝ.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrun@frettabladid.is

Kápumynd ljóðabókarinnar er ranghverfa 
altarisklæðis úr Laufáskirkju sem er frá 1694.
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ÉG ER STADDUR Í 
ÞÝSKALANDI Í DAG OG 

STÍG HÉR Á SVIÐ Í KASSEL EFTIR 
TVO TÍMA, EN KEM HEIM Á 
MORGUN.

BÆKUR

Eftirbátur

Rúnar Helgi 
Vignisson
Útgefandi:   
Dimma
Fjöldi síðna: 226

Það er sitt hvað Faðirvor og 
faðir vor,“ segir sögupersónan 
Ægir þegar hann fréttir af því 

að faðir hans Sævar hefur týnst á 
sjó vestur á fjörðum. Þar með hefst 
leitin að föðurnum sem á vissan hátt 
er „faðir allra feðra“. Það er leitin að 
upprunanum, rótunum, arfleifðinni, 
sjálfum sér.

Leiðin liggur um votar slóðir á 
sögusviði aldanna þar sem lífsbar-
áttan við sjóinn markast af viður-
eign við náttúruna, lífið og dauðann. 
Sagan er fantasía þar sem stuðst 
er við þá ævagömlu aðferð þjóð-
sagna og ævintýra að ferðast milli 
„heima“ – af einu tíma- og sögusviði 
yfir á annað. Skilin þar á milli eru 
táknuð með þoku. Aðalpersónan 
lifir í nútíðinni en bregður sér um 
sögusvið forfeðranna á litlum báti. 
Draumur fléttast við veruleika. For-
tíðin gengur aftur í nútímanum. Sjó-
maðurinn gamli sem fer með Ægi í 
leitarleiðangra hans ber með sér 
útlit allra bátsformanna um aldir 
og draga má í efa að hann sé raun-
veruleg persóna. Stöðugur stendur 
hann við stýrið á sjónum en eins og 
þegar múkkanum fatast flugið yfir 
landi, lamast fætur hans um leið 
og hann stígur á þurrt. Verður þá 
„hálfur maður“.

Eftirbátur er áttunda skáldsaga 
Rúnars Helga Vignissonar (f. 1959). 
Sjórinn hefur áður verið honum 
hugleikinn, eins og til dæmis í fyrstu 
bók hans Ekkert slor (1984), enda 
er hann borinn og barnfæddur 
við Ísafjarðardjúp líkt og efnistök 
bókarinnar gefa til kynna. Á köflum 
getur að líta hressilegt sjómannamál 
en ekki er víst að allir lesendur tengi 
jafn vel við málfarið sem höfundi 
virðist tamt á tungu – orðatiltæki á 
borð við „það skal ekki skarða“ eða 
veðurfarslýsinguna „kaldaskít“ svo 
dæmi séu tekin. Samanborið við sjó-
mennskutalið skýtur því skökku við, 
þegar ástir og kynlíf koma til tals, að 
sjá gripið til rósamálsins. Er engu lík-
ara en höfundur vilji gera því efni skil 
en veigri sér samt við því (hjónin eru 
„í góðum gír“, það lifnar yfir honum 
„neðanþilja“ o.s.frv.). Útkoman verð-
ur tilgerð sem á illa heima í andrúmi 
sögunnar og er óþörf því sumu hefði 
einfaldlega mátt sleppa.

Á öðrum sviðum tekst betur til 
með húmor og stílfimi. Núningur 
milli fortíðar og nútíðar er undir-
strikaður með (vísvitandi) ósamræmi 
orðræðu og andrúmslofts, þar sem 
aðalpersónan Ægir botnar ekkert í 
því sem fyrir augu ber enda veit hann 
„andskotann ekkert um fortíðina“. 
Ekkert frekar en börnin sem skilja 
ekki orðið „hégómi“ heldur „halda 
að þetta sé eitthvert tannlæknamál“.

Hér er sögð saga allra sjómanna 
(og raunar fleiri) sem lifað hafa og 
dáið við Ísafjarðardjúp en ganga 
aftur í afkomendum sínum kynslóð 
eftir kynslóð. Synir hafsins – eins og 
nöfnin votta – sækja sjóinn mann 
fram af manni, þó með þá von í 
brjósti að afkomendurnir hljóti 
annað hlutskipti. „Farðu aldrei á 
sjó,“ segir faðirinn við soninn. „Sama 
hvað þér býðst gott pláss.“ Sonurinn 
daufheyrist við. Nauðugur viljugur 
er hann dreginn áfram af dularöflum 
fortíðar sem eru eins og „óljós mar-
glyttuþráður kominn úr undirdjúp-
unum“. Ástæðan er „ekki svar heldur 
kennd“ sem fyrir löngu var orðuð í 
hendingu sálmsins góða og leiðar-
stefi bókarinnar: Föðurland vort 
hálft er hafið – helgað þúsund feðra 
dáð. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

NIÐURSTAÐA: Það er sitt hvað saga og 
Sagan – en þær systur fléttast þó býsna 
vel saman í þessari áhugaverðu bók.

Synir hafsins

Bassasöngvarinn Bjarni Thor 
Kristinsson syngur á hádegis-
tónleikum í Hannesarholti á 

sunnudaginn, 21. október, klukkan 
12.15. Tónleikarnir eru liður í dag-
skrá Óperudaga og bera titilinn Litið 
um öxl. Bjarni og Ástríður Alda Sig-
urðardóttir píanóleikari ætla þar að 
kíkja í gamlar tónleikaskrár og setja 
saman dagskrá úr vel völdum aríum 
og öðrum lögum sem þau hafa áður 
flutt.

Bjarni kveðst vera mikið á ferðinni 
núna fram og til baka milli Þýska-
lands og Íslands. „Ég er staddur í 

Syngur í Rínargulli Wagners í Þýskalandi og aríur í Hannesarholti

Bjarni Thor. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þýskalandi í dag og stíg hér á svið í 
Kassel eftir tvo tíma, en kem heim á 
morgun,“ segir hann. 

Í Kassel fer hann með hlutverk 
Óðins í uppfærslu á Rínargulli 
Wagners. En hann er líka leikstjóri 
gamanóperunnar Þrymskviðu eftir 
Jón Ásgeirsson sem er verið að æfa á 

Íslandi og verður frumsýnd í Norður-
ljósasal Hörpu um aðra helgi.

Bjarni kemur ekki oft fram á 
tónleikum á Íslandi en hefur tekið 
virkan þátt í sýningum Íslensku 
óperunnar. Annars heldur hann sig 
mest á erlendum óperusviðum, hefur 
sungið við mörg stærstu óperuhús 
Evrópu á undanförnum árum, þar á 
meðal í Berlín, París, Veróna, Róm, 
Lissabon, Barcelona og Amsterdam.

Eftir tónleikana í Hannesarholti 
mun gestum gefast kostur á að hlýða 
á stutt spjall við Bjarna, meðal ann-
ars um nýjasta ævintýrið úti. – gun

BOSE QC35 II
Hágæða þráðlaus heyrnar-
tól með Acoustic Noise 
Cancelling tækni sem 
útilokar umhverfishljóð!

iPHONE X 64GB
Nýjasta útgáfa af hinum 
ofurvinsæla iPhone með 
betri skjá, meiri hraða 
og flottari myndavél

Reykjavík  Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 69000

STÚTFULLUR AF 

SPENNANDI 

GRÆJUM

OKTÓBER

BÆKLINGUR

WTB16 T LIMA 

LIMA BAKPOKI
Hágæða 16’’ fartölvubakpoki

3.495
80TF0032MX

IDEAPAD V110 
Fislétt með öflugu AC þráðlausu neti

34.990

128GB
SSD

VERÐ ÁÐUR 39.990

3DAGATILBOÐ

TB3-710F-ZA0R

LENOVO TAB 3
Frábær 7” spjaldtölva frá Lenovo

9.990
LENOVO TAB 3B

VERÐ ÁÐUR 11.990

3DAGATILBOÐ

JMT W XANI 

Þráðlaus Trust mús
Trut XANI Optical Bluetooth mús

1.990

VERÐ ÁÐUR 2.990

3DAGATILBOÐ

PRIMO SLEEVE

FARTÖLVU SLEEVE
Mjúk Primo 13-15” sleeve á verði frá:

995
FARTÖLVU SLEEVE

50%Afsláttur
50%Afsláttur

79.990ACER ASPIRE 3 2018
Öflug með nýja kynslóð 
4ra kjarna Ryzen örgjörva 219.990HELIOS 300 2018

2018 haust línan er með 
15” 144Hz IPS leikjaskjá

GTX 1060
6GB með 1280 CUDA Cores 

Intel i7 8750H
4.1GHz Turbo Hexa Core örgjörvi

16GB minni 
DDR4 2666MHz

512GB SSD
NVMe diskur

Leikja
Skjákjarni

Radeon Vega 8 

skjákjarni í léttari 

leikina:)

15” FHD LED 
1920x1080 ComfyView skjár

Ryzen5 2500U
3.6GHz Turbo Quad Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

1
19

R
3.

8
D

2

89.990HP NOTEBOOK 17
Glæsileg 17” fartölva frá HP 
með 9 tíma rafhlöðu

17” HD+ LED 
1600x900 Anti-Glare skjár

AMD A9 9425
3.7GHz Turbo Dual Core örgjörvi 

8GB minni 
DDR4 1866MHz

256GB SSD
M.2 diskur

VERÐ ÁÐUR 99.990

3DAGATILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 99.990

3DAGATILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 249.990

3DAGATILBOÐ

FARTÖLVUVEISLA

69.990SWIFT 1 2018
Ný kynslóð Ultra-thin  
lúxus fartölva með 
baklýstu lyklaborði og 
17 tíma rafhlöðu

Byltingarkennd 2018 
útgáfa í lúxus gulli 

109.990SWIFT 1 2018
Nýja lúxus línan með 
enn öflugri 4 kjarna 
örgjörva, fislétt og ör-
þunn úr gegnheilu áli

Nýja öflugri lúxus línan 
kemur í 5 glitur litum

14” FHD IPS 
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N5000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

14” FHD IPS 
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N4000
2.6GHz Burst Dual Core

4GB minni 
DDR4 2400MHz

128GB SSD
M.2 diskur

”
-N
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D I
kjára

000
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Ultra-
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PS
amm

000
e
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S
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NÝ
2018 HAUST LÍNAN

FRÁ ACER

17tímar

149.990SPIN 5 2018
Fjölhæf lúxusfartölva 
með IPS fjölsnertiskjá 
sem hægt er að snúa 
360° og Stylus penna

Fjölhæf og öflug Acer 
360° lúxusfartölva ;)

13” FHD IPS
1920x1080 snertiskjár

Intel i7 8550U
4.0GHz Turbo Quad Core örgjörvi

8GB minni 
DDR4 2400 MHz

512GB SSD
M.2 diskur

3” FHD IPS
20x1080 snertiskjá

ntel i7 85

STYLUS PENNI

SNERTISKJÁR

550U
Core örgjörvi

i

S
iskjár

550U

VERÐ ÁÐUR 79.990

3DAGATILBOÐ
VERÐ ÁÐUR 119.990

3DAGATILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 179.990

3DAGATILBOÐ
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Öflugur Milwaukee mótor skilar
14000 til 24000 strokum á mínútu. 
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu)

Öflugur Milwaukee mótor ski
14000 til 24000 strokum á mín
REDLINK™ yfirálagsvörn
REDLITHIUM-ION™ rafhlaða.

Sveigjanlegt rafhlöðukerfi 
sem virkar með öllum 
Milwaukee® M18™ rafhlöðu

Verð 29.900 kr. (án rafhlöðu

M18 FCOT
Alvöru hjámiðja  
frá Milwaukee 

vfs.is

s. 511 1 110101 11 1 0 | 0 || w| w| ww.rymi.is 

gRa agRaRafafmfmamagagngnsns akkkasttjajakakkkkarar
KyKy ga vv ð:KyKyynnnnininngagaarvrveveerrðð: 

8 897 k .  m//v282882.2.8.89989797 kkr.r. m/m/v/vvsksk

KVIKMYNDIR

22 July
★★★★★

Leikstjórn: Paul Greengrass
Aðalhlutverk: Anders Danielsen 
Lie, Jonas Strand Gravli, Seda Witt

Á skömmum tíma hafa tvær kvik-
myndir byggðar á voðaverkum 
norsku fasistaskepnunnar Anders 
Behring Breivik skollið á okkur. Fyrst 
kom hin norska Utøya:July 22 og í 
kjölfarið kom sýn breska leikstjórans 
Pauls Greengrass á hryllinginn. Net-
flix gerði þá mynd aðgengilega í síð-
ustu viku og hún mun því væntan-
lega fara víðar.

Greengrass er vitaskuld feikilega 
öflugur leikstjóri og fáir ef nokkrir 
komast með tærnar þar sem hann 
er með hælana þegar kemur að því 
að kvikmynda sannsögulega atburði 
og framreiða raunverulegan hrylling 
og voðaverk í alvöru kvikmyndum.

Greengrass vakti mikla og verð-
skuldaða athygli með myndinni 
Bloody Sunday árið 2002 þar sem 
hann dramatíseraði af mikilli íþrótt 
hryllilegar afleiðingar mótmæla-
göngu í Derry á Norður-Írlandi þann 
30. janúar 1972. Þá skutu breskir her-
menn á göngufólk með þeim afleið-
ingum að þrettán lágu í valnum og 
fjórtán til viðbótar særðust.

Í raun var Bloody Sunday „leikin“ 
heimildarmynd, ágeng, heiðarleg og 
erfið og lét engan ósnortinn. Fjórum 
árum síðar tók Greengrass hryðju-
verkin þann 11. september 2001 
sínum tökum með hinni firnasterku 
United 93.

Sú mynd fjallaði um örlög og 
andspyrnu farþeganna í fjórðu 
flugvélinni sem var rænt í Banda-
ríkjunum þennan örlagaríka dag og 
lýsti tilraun farþeganna til þess að 
yfirbuga flugræningjanna eftir að 
tveimur vélum hafði verið flogið á 
Tvíburaturnana og sú þriðja hrapað 
við Pentagon.

Myndin skilaði Greengrass 
Óskarsverðlaunatilnefningu 
fyrir bestu leikstjórn og þótt 
hann geti auðveldlega einn-
ig kvikmyndað ekta Holly-
wood-hasar er ljóst að sam-
tímasagan togar stöðugt í 
hann. Árið 2013 sló 
hann í gegn með 
Captain Phill-
ips þar sem 
Tom Hanks 
l é t  s k i p -
stjóra sem 
stóð uppi 
í hárinu á 

sómölskum sjóræningjum í sann-
kölluðu fréttadrama sem fangaði 
athygli heimsbyggðarinnar á sínum 
tíma.

Og þaðan rak hann á fjörur Úteyj-
ar og töfrar fram enn eina hádrama-
tíska en um leið jarðbundna skýrsl-
una um raunverulegan hrylling sem 
er óþægilega nálægur okkur í tíma 
og rúmi.

Áður en lengra er haldið er rétt 
að halda því til haga að Greengrass 
hefur einnig gert afskaplega vel 
heppnaðar, þvottekta hasarmyndir 
með Matt Damon og kenndar eru 
við ofurnjósnarann Jason Bourne; 
The Bourne Supremacy, The Bourne 
Ultimatum og Jason Bourne.

Greengrass er því meira en jafn-
vígur á byssuhasar og gerviofbeldi 
og raunverulega skelfingu og þegar 
hann nær hæstu hæðum í 22 July 
laðar hann fram stemningu sem 
nístir í gegnum merg og bein áhorf-
enda.

Ísköld og yfirveguð aftaka Anders 
Behring Breivik á börnum „vinstri 
elítunnar“ er eitthvert erfiðasta 
atriði sem sést hefur í kvikmynd 
lengi. Samt svo hófstillt og laust við 
subbuskapinn sem hægt hefði verið 
að freistast til þess að troða framan í 
áhorfendur. Samt langar mann mest 
til þess að líta undan. Hætta að horfa.

Mögulega vegna þess að þessi 
hryllingur stendur okkur 

óþægilega nærri í tíma og 
það sem gerist í Noregi 
getur í hugum okkar allt 
eins gerst á Íslandi. Green-
grass nær þó ekki sömu 
hæðum og í fyrri „heim-

ildarmyndum“ sínum og 

eftir að Breivik hefur náð takmarki 
sínu tekur uppgjörið við og myndin 
verður á köflum langdregin og hún 
er of löng.

Þótt ekki séu nema átta ár liðin frá 
voðaverki hans er það samt hulið 
þoku gleymskunnar. Mögulega 
vegna þess að við lifum dofin í heimi 
þar sem börn svelta, eru skotin á færi 
og sprengd í tætlur á hverjum degi. 
Bara í öðrum heimshlutum.

Öll höfum við því gott af því að 
horfa á þessa köldu, ágengu og hráu 
upprifjun en maður hlýtur að spyrja 
sig hvort maður myndi nenna henni 
til enda ef hún hverfðist ekki um 
dráp á unglingum í landi sem við 
tengjumst órjúfanlegum sögulegum 
og landfræðilegum böndum.

Hefði Greengrass yfirleitt nennt að 
kvikmynda dráp á börnum í Palest-
ínu eða Jemen? Og myndi eitthvert 
okkar nenna að horfa á 143 mínútna 
kvikmynd um morðin sem þar eru 
framin og eftirmálin? Þau eru að vísu 
engin þannig að slík mynd yrði aldr-
ei annað en stuttmynd.

Látið það samt ekki þvælast fyrir 
ykkur og leggið þessa mynd á ykkur. 
Hún er óháð öllum svona vanga-
veltum, harkaleg hugvekja. Vel 
gerð, ágeng og fantavel leikin en 
þar standa þó tveir upp úr. Anders 
Danielsen Lie sýnir yfirvegaðan stór-
leik í hlutverki manndjöfulsins Brei-
viks og Jonas Strand Gravli er frábær í 
hlutverki eins fórnarlamba Breiviks 
sem lifði af en hann stendur fyrir 
norska þjóðarsál, sorgarferlið allt 
og hversu frændur vorir tókust á við 
þennan hrylling á aðdáunarverðan 
hátt. thorarinn@frettabladid.is

NIÐURSTAÐA: Ágeng og fagmann-
leg afgreiðsla meistara sannsögu-
legra hryllingsmynda á skelfingunni 
í Útey. Greengrass nær þó ekki fyrri 
hæðum en 22 July er engu að síður 
ruddaleg hugvekja sem við höfum 
öll gott af því að fara í gegnum.

Löng og átakanleg áminning
Paul Greengrass er mikill meistari þegar kemur að því að 
kvikmynda raunverulegar hörmungar. Hann nær þó ekki fyrri 
hæðum í afgreiðslu sinni á voðaverkunum í Útey árið 2011.

Paul Greengrass kann 
að gera hasarmyndir 
og fáir filma sann-
sögulegar hörm-
ungar betur en hann. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Anders Danielsen Lie sýnir stórleik í túlkun sinni á ómenninu Anders Breivik.

Paul Greengrass sýnir hvers hann er megnugur í átakanlegu og löngu atriði þar sem fjöldamorðinginn Anders Behring 
Breivik, pollrólegur og yfirvegaður, sallar ungmennin í Útey niður. Ógleymanleg sena sem erfitt er að horfa á. 

BÍÓ



Við eigum afmæli og höldum upp 
á það með 4 daga afmælishátið

Afmæli

15% AFSLÁTTUR 
AF RAFTÆKJUM

30% AFSLÁTTUR 
AF BÚSÁHÖLDUM 
OG GJAFAVÖRU

HELGINA 18. - 21. OKTÓBER

ALLT Á 
AFSLÆTTI!

Með þér í yfir 30 ár!



Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

18. OKTÓBER 2018
Tónlist
Hvað?  Freyjujazz
Hvenær?  17.15
Hvar?  Listasafn Íslands
Í dag mun söngkonan Ingrid Örk 
Kjartansdóttir koma fram á tón-
leikaröðinni Freyjujazz í Lista-
safni Íslands og syngja nokkra vel 
valda djassstandarda í gypsidjass-
búningi ásamt Gunnar Hilmars-
son Tríó. Tríóið skipa Gunnar 
Hilmarsson (gítar), Jóhann Guð-
mundsson (gítar) og Leifur Gunn-
arsson (kontrabassi) en þeir eru 
sérfræðingar í gypsidjasstónlist.

Hvað?  Mojodontgo, Ari Árelíus og 
Quest á Gauknum
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu

Viðburðir
Hvað?  Uppistand á Hard Rock
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hard Rock Cafe, Lækjargötu
Í kvöld verður uppistandsveisla á 
Hard Rock þegar þær Anna Þóra, 
Björk Guðmunds, Hildur Birna, 
Karen Björg og Kristín María stíga 
á svið með stjórnlaust grín. Þær 
hafa allar komið víða við í gríni 
sínu og verður enginn svikinn af 
þessari veislu. Ókeypis og allir vel-
komnir meðan húsrúm leyfir.

Hvað?  Skáldakvöld í Gunnarshúsi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gunnarshús, Dyngjuvegi
Skáldin og rithöfundarnir Linda 
Vilhjálmsdóttir, Börkur Gunn-
arsson, Einar Kárason og Júlía 

Margrét Einarsdóttir munu lesa 
upp úr verkum sínum. Linda 
Vilhjálmsdóttir skáld er lands-
mönnum að góðu kunn og mun 
hún lesa upp úr nýrri ljóðabók 
sinni Smáa letrinu. Einar Kárason 
mun lesa upp úr nýrri bók sinni 
Stormfuglum og Börkur Gunnars-
son les upp úr þríleik sínum Þau 
– þrjár nóvellur í einni bók, Hann, 
Hún og Þeir. Júlía Margrét Einars-
dóttir les úr fyrstu skáldsögu sinni 
Drottningunni á Júpíter sem fékk 
nýlega fjórar stjörnur í Morgun-
blaðinu.

Hvað?  Annað rými – Listamanna-
spjall með Eygló Harðardóttur og 
Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Marshallhúsið
Í tilefni af sýningunni Annað rými 
eftir Eygló Harðardóttur býður 
Nýlistasafnið ykkur hjartanlega 
velkomin á listamannaspjall með 
Eygló og Guðbjörgu R. Jóhannes-
dóttur. Spjallið fer fram á íslensku 
og er opið öllum.

Hvað?  Frá drengjakollum til 
#MeToo – Líkamsbyltingar í eina 
öld
Hvenær?  12.00
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands
Dr. Þorgerður H. Þorvaldsdóttir 
flytur fjórða fyrirlestur fyrirlestra-
raðar RIKK á haustmisseri 2018 og 
nefnist hann „Frá drengjakollum 
til #MeToo: Líkamsbyltingar í eina 
öld“.

Hvað?  Ólafur Elíasson – Einar Þor-
steinn
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hönnunarsafn Íslands
Ólafur Elíasson myndlistarmaður 
fjallar um samstarf sitt við Einar 
Þorstein Ásgeirsson (1942–2015) 
arkitekt og stærðfræðing en þeir 
störfuðu náið saman í um tólf ár 
meðal annars að glerhjúpnum 
utan um tónlistarhúsið Hörpu. 
Undanfarna mánuði hefur Hönn-
unarsafn Íslands staðið fyrir 
opinni skráningu á innvolsi vinnu-
stofu Einars Þorsteins sem hann 
afhenti safninu stuttu fyrir andlát 
sitt.

Hvað?  Opinberun UTON.is
Hvenær?  17.00

Hvar?  Setur skapandi greina, 
Hlemmi
Fimmtudaginn 18. október mun 
ÚTÓN opinbera nýja heimasíðu 
sína og býður af því tilefni til 
kynningarfundar. Á fundinum 
verður ný heimasíða kynnt auk 
þess sem við munum fara yfir 
helstu verkefni og áherslur kom-
andi árs og svörum spurningum 
viðstaddra. Meðal þess sem farið 
verður yfir verður aðkoma ÚTÓN 
að „showcase“ hátíðum erlendis, 
kynning á Útflutningssjóði, hvaða 
ráðgjöf er í boði hjá ÚTÓN og 
margt fleira.

Hvað?  Sextíu kíló af sólskini – út-
gáfuhóf
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bryggjan Brugghús, Granda-
garði
Verið velkomin í útgáfuhóf nýrrar 
bókar Hallgríms Helgasonar, Sex-
tíu kíló af sólskini, á Bryggjunni 
Brugghúsi.

Hvað?  Nýtt Be@rbrick drop í Maia
Hvenær?  19.00
Hvar?  Kringlan
100%, 400%, 1000%, seríur 35 
og 36. Kíktu við hjá okkur í Maia 
í Kringlunni á annarri hæð á 
fimmtudaginn milli kl. 19 og 21 
í drykk, taktu þína kalla með og 
skiptu við aðra Be@rbrick safnara. 
Í tilefni dagsins verður 15% 
afsláttur af öllum Be@rbricks í 
báðum verslunum þann daginn.

Hvað?  Tannhjól: Griðastaður – 
umræður eftir sýningu
Hvenær?  21.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Verið hjartanlega velkomin á 
umræður með Allir deyja leik-
félagi í Tjarnarbíói í kvöld. Spjallið 
hefst strax að lokinni sýningu á 
einleiknum Griðastaður og munu 
Matthías Tryggvi Haraldsson, höf-
undur og leikstjóri verksins, og 
leikarinn Jörundur Ragnarsson 
ræða um verkið, samvinnuna 
og ferlið og sitja fyrir svörum úr 
áhorfendasal.

Hvað?  Tjarnarslamm IV
Hvenær?  21.00
Hvar?  Iðnó
Í kvöld verður efnt til fyrsta 
Tjarnarslamms haustsins sem er 

Linda Vilhjálmsdóttir, Einar Kárason, Börkur Gunnarsson og Júlía Margrét lesa upp í Gunnarshúsi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

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

Honda Civic Comfort

Ford Mondeo

Honda CR-V Elegance

Honda Jazz

Nýskráður 5/2012, ekinn 34 þús.km., 
 bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 3/2012, ekinn 101 þús.km., 
 dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2017, ekinn 54 þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2017, ekinn 38 þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 1.690.000
Afborgun kr. 26.274 á mán.*

Verð kr. 1.690.000
Afborgun kr. 26.274 á mán.*

Verð kr. 4.350.000
Afborgun kr. 56.037 á mán.*

Verð kr. 2.190.000
Afborgun kr. 28.267 á mán.*
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Sófasett
Borðstofuborð
Stólar
Skenkar/skápar
Hvíldarstólar
Kommóður/hillur
o.m.fl.

Komið og skoðið úrvalið N Ý FKomið og sk ðið ú lið

GLOBL VIKTORGLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

BELLUS VISBY
Hornsóófi

KRAGELUND OTTO

KRAGELUKRAGELUND K371

Kragelunndd ssttóólaarrrrr
K 4066

Umræður verða eftir sýningu Matthíasar Tryggva Haraldssonar, Griðastað, í Tjarnarbíói. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

jafnframt það fjórða í viðburða-
röðinni. Viðburðurinn hefst kl. 21 
og er haldinn í Sunnusal Iðnó sem 
er á annarri hæð hússins.

Hvað?  Lof mér að falla – styrktar-
sýning
Hvenær?  20.50
Hvar?  Háskólabíó og Borgarbíó, 
Akureyri
Í dag verður haldin sérstök 

styrktarsýning á Lof mér að falla 
í Háskólabíói klukkan 20.50 og 
Borgarbíói á Akureyri klukkan 
17.00. Allur aðgangseyrir rennur til 
skaðaminnkunarverkefnis Rauða 
krossins, Frú Ragnheiðar, Ungfrú 
Ragnheiðar á Akureyri og Konu-
kots. Einnig er hægt að styrkja 
skaðaminnkunarverkefni Rauða 
krossins með því að senda SMS-ið 
TAKK í númerið 1900.

Kler (Clergy) (POLISH W/ENG SUB) ......... 17:30

Bráðum verður bylting! ..............  18:00

Útey 22. júlí ............................................  18:00

Nordic Council Film Prize 2018 - FRÍTT/FREE*

*Euthanizer-Finnland (ENG SUB)  20:00

National Theatre Live - Breska Þjóðleikhúsið

King Lear (ENGLISH-NO SUBTITLES) .....  20:00

Sorry to Bother You  ....................... 20:00

Mandy (ENGLISH WITHOUT SUBTITLES)... 22:00  

Lof mér að falla (ENG SUB) ................. 22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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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 Tommi og Jenni 
07.40 Strákarnir 
08.05 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Anger Management 
10.35 Planet’s Got Talent 
11.00 Grey’s Anatomy 
11.45 Sælkeraferðin 
12.05 Lögreglan 
12.35 Nágrannar 
13.00 Lost in Translation 
14.50 The Little Rascals Save the 
Day 
16.30 Enlightened 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá. 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Kevin Can Wait  Önnur 
syrpa þessara stórskemmtilegu 
gamanþátta með Kevin James í 
hlutverki lögreglumanns sem er 
kominn á eftirlaun. Hann hyggst 
eyða meiri tíma í faðmi fjölskyld-
unnar en kemst fljótlega að því 
að heima fyrir mætir hann jafnvel 
enn meiri áskorunum heldur en á 
götum úti.
19.45 Masterchef USA 
20.30 Lethal Weapon
21.15 Counterpart  Dularfullir 
þættir með Óskarsverðlaunahaf-
anum J.K. Simmons. Howard Silk 
er vansæll fulltrúi hjá Sameinuðu 
þjóðunum. Hann hefur unnið 
sama starfið í þrjátíu ár án þess 
þó að vita nákvæmlega tilgang 
vinnu sinnar. En líf hans tekur 
stakkaskiptum þegar hann kemst 
að tilvist heims sem er hlið-
stæður okkar – en þó ekki.
22.00 Ballers 
22.30 Humans 
23.20 Real Time with Bill Maher 
00.15 Mr. Mercedes 
01.00 Shameless 
01.55 Queen Sugar 
02.40 S.W.A.T. 
03.25 Wyatt Cenac’s Problem 
Areas 
03.55 Lost in Translation

18.55 Anger Management 
19.20 Curb Your Enthusiasm 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 The New Girl 
21.15 Supergirl 
22.00 Arrow 
22.45 Boardwalk Empire 
23.35 The Simpsons 
00.25 American Dad 
00.50 Curb Your Enthusiasm 
01.30 Friends 
01.55 Seinfeld 
02.20 Tónlist

11.50 Emma’s Chance 
13.25 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery 
14.50 The Day After Tomorrow 
16.55 Emma’s Chance
18.30 Murder, She Baked: A 
Chocolate Chip Cookie Mystery
19.55 The Day after Tomorrow 
 Sláandi raunsæ, vel gerð og æsi-
spennandi stórslysamynd sem 
fjallar um það hvað gæti gerst ef 
spár svartsýnustu veðurfræðinga 
og umhverfissérfræðinga yrðu að 
veruleika. Þeir telja að gróður-
húsaáhrif og önnur mannanna 
verk kunni að valda meiri háttar 
veðurbreytingum; svo miklum að 
jöklar bráðni, úthöf flæði yfir land 
og straumbreytingar geti af sér 
nýja ísöld. Afleiðingin af slíkum 
náttúruhamförum yrði hrein 
martröð fyrir mannkynið. Dennis 
Quaid leikur vísindamann sem 
spáð hefur slíkum hamförum en 
talað fyrir daufum eyrum – þar til 
spár hans verða að veruleika.
22.00 The Departed 
00.30 When the Bough Breaks 
02.15 Hardcore Henry 
03.50 The Departed

 13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2009-2010 
13.55 Úr Gullkistu RÚV: 360 
gráður 
14.25 Úr Gullkistu RÚV: Flikk flakk 
15.05 Úr Gullkistu RÚV: Popp-
punktur 
15.50 Úr Gullkistu RÚV: Orðbragð 
16.20 Úr Gullkistu RÚV: Hæpið 
16.50 Úr Gullkistu RÚV: Tíu fingur 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Gullin hans Óðins 
18.24 Hvergidrengir 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Íþróttafólkið okkar 
20.35 Máttur fegurðarinnar 
21.05 Indversku sumrin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Glæpahneigð 
23.05 Ófærð 
00.00 Kastljós 
00.15 Menningin 
00.25 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.15 Everybody Loves Raymond 
12.35 King of Queens 
12.55 How I Met Your Mother 
13.20 Dr. Phil 
14.05 America’s Funniest Home 
Videos 
14.30 The Voice 
16.05 Everybody Loves Raymond 
16.25 King of Queens 
16.45 How I Met Your Mother 
17.10 Dr. Phil 
17.55 The Tonight Show 
18.40 The Late Late Show 
19.25 Ný sýn - Davíð Þór Jónsson 
20.00 Með Loga 
21.00 9-1-1 
21.50 The Spy Who Loved Me 
23.55 The Tonight Show 
01.25 Scandal 
02.10 Marvel’s Cloak & Dagger 
02.55 Marvel’s Agent Carter 
03.40 Marvel’s Inhumans 
04.25 Síminn + Spotify

07.45 The CJ Cup @ Nine Bridges
11.45 PGA Highlights 2018
12.40 Golfing World 2018
13.30 Buick LPGA Shanghai
18.30 Champions Tour Highlights
19.25 Inside the PGA Tour 
19.50 The CJ Cup @ Nine Bridges
23.50 Champions Tour Highlights
00.45 Golfing World 
01.35 Inside the PGA Tour
02.00 The CJ Cup @ Nine Bridges

10.25 Qarabag - Arsenal 
12.05 AC Milan - Olympiacos 
13.45 Evrópudeildarmörkin 
14.35 Spænsku mörkin 
15.05 Udinese - Juventus 
16.45 Ítölsku mörkin 
17.15 Slóvakía - Tékkland 
18.55 Spánn - England 
20.40 Ísland - Sviss 
22.20 Frakkland - Þýskaland 
00.30 NFL Gameday 18/19 
01.00 UFC Unleashed 2018

08.10 Ísland - Sviss 
09.50 CSKA Moskva - Real Madrid 
11.30 Manchester United - Val-
encia 
13.10 Meistaradeildarmörkin 
13.40 Napoli - Liverpool 
15.20 Tottenham - Barcelona 
17.00 Meistaradeildarmörkin 
17.30 Stjarnan - Snæfell 
19.10 Grindavík - Keflavík 
21.20 Premier League World 
21.50 NFL Gameday  
22.20 UFC Unleashed  
23.10 Grindavík - Keflavík Mörgæsirnar

08.24, 12.24 og 16.24

07.13 Tindur 
07.23 Mæja býfluga 
07.35 K3 
07.46 Grettir 
08.00 Dóra könnuður 
08.24 Mörgæsirnar 
08.47 Doddi litli og Eyrnastór 
09.00 Áfram Diego, áfram! 
09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Lalli 
09.54 Pingu 
10.00 Strumparnir 
10.25 Ævintýraferðin 
10.37 Gulla og grænjaxlarnir 
10.48 Hvellur keppnisbíll 
11.00 Stóri og litli 
11.13 Tindur 
11.23 Mæja býfluga 
11.35 K3 
11.46 Grettir 
12.00 Dóra könnuður 
12.24 Mörgæsirnar 
12.47 Doddi litli og Eyrnastór 
13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveinsson 
13.49 Lalli 
13.54 Pingu 
14.00 Strumparnir 
14.25 Ævintýraferðin 
14.37 Gulla og grænjaxlarnir 
14.48 Hvellur keppnisbíll 
15.00 Stóri og litli 
15.13 Tindur 
15.23 Mæja býfluga 
15.35 K3 
15.46 Grettir 
16.00 Dóra könnuður 
16.24 Mörgæsirnar 
16.47 Doddi litli og Eyrnastór 
17.00 Áfram Diego, áfram! 
17.24 Svampur Sveinsson 
17.49 Lalli 
17.54 Pingu 
18.00 Strumparnir 
18.25 Ævintýraferðin 
18.37 Gulla og grænjaxlarnir 
18.48 Hvellur keppnisbíll 
19.00 Elías og fjársjóðsleitinBALLERS

Frábærir þættir með Dwayne 
Johnson í aðalhlutverki. Þættirnir 
fjalla um hóp leikmanna NFL deild-
arinnar og fjölskyldur þeirra en það 
er aldrei lognmolla í kringum þær.

KL. 22:15

THE DEPARTED

Óvægin spennumynd um spillingu 
innan glæpamafíunnar í Boston og 
lögreglunnar en skilin þar á milli eru 
oft ansi óljós.

KL. 22:00

COUNTERPART

Howard Silk er vansæll fulltrúi hjá Sameinuðu þjóðunum. Hann hefur 

hann hittir tvífara sinn. Dularfullir 
og stórskemmtilegir þættir með 
Óskarsverðlaunahafanum J.K. 
Simmons í aðalhlutverki.

KL. 21:15

LETHAL WEAPON

Skemmtilegir spennuþættir sem eru 
byggðir á hinum vinsælu Lethal 
Weapon myndum sem slógu 
rækilega í gegn á níunda og tíunda 
áratugnum og fjalla um þá Martin 
Riggs og Roger Murtaugh. 

KL. 20:30

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær

a sinn. Dularfullir
egir þættir með 
hafanum J.K.
lutverki.

krift á stod2.is

ær

THR NEW GIRL

Jess er söm við sig, en sambýlingar 
hennar og vinir eru smám saman 
að átta sig á þessarri undarlegu 
stúlku.

KL. 20:50

MASTERCHEF USA  

Gordon Ramsay og félagar freista 

Bandaríkjanna. Eins og áður reynir 

takenda og að lokum stendur einn 
uppi sem sigurvegari.

KL. 19:45
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HUMANS

Þættirnir gerast í heimi þar sem 
vélmenni eru notuð sem þjónar en 

hverjir eru mennskir og hverjir ekki.

KL. 22:45
Ný

þáttaröð
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Gerðu gott eldhús betra

944 187 849

944 188 106

949 597 214
949 597 214

949 597 297

949
597

214

949 597 297
949

597
297

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

ormsson

Ofnar og helluborð

með 20-25% afslætti



LÍF MAGNEU-
DÓTTIR  

HÚN SJÁLF 
– BORGAR-
STJÓRN

Hún hefur jú 
ullað á annan 
borgarfull-
trúa og trúlega 

myndi hún 
bara mæta 

með þann 
skets í 
pontu. 

EYÞÓR ARNALDS  
INDRIÐI – FÓSTBRÆÐUR

Eyþór er duglegur að benda á það sem er 
að. Hann gæti alveg lesið upp í pontu hinn 

goðsagnakennda Indriða. „Hver ber ábyrgð 
á ofnunum hérna? Það er alltaf eitthvert 

bank í þeim eins og þeir séu fullir af lofti. 
Hver á að hleypa því út? Á ég að gera 

það?“ Eyþór gæti hlaðið í þennan 
skets nánast á hverjum fundi. 

PAWEL BARTOSZEK  
EUREKA MOMENT – IT CROWD

Pawel er alltaf að 
leita að auðveldari 
lausnum. Í IT 
Crowd fékk Moss 
mikla hugljómun 
þar sem hann áttaði sig 
á því að trúlega væri auðveldara að 
geyma símann sinn í skyrtuvasanum 
en í buxnavasanum. Þannig væri hann 
fljótari að svara. 

BALDUR BORGÞÓRSSON 
BEKKPRESSA – SVÍNASÚPAN

Sterkasti maður borgarstjórnar gæti 
auðveldlega hlaðið í þennan magn-
aða skets úr 
Svínasúpunni. 
Hann gæti jú 
trúlega rifið 
símaskrá og 
það auðveld-
lega.

DAGUR B. EGGERTSSON 
DREKINN – FÓSTBRÆÐUR

Þegar Dagur fer yfir Braggamálið 
kæmi ekki á óvart að hann gripi í 
frægasta íslenska sketsinn frá upp-
hafi, Drekann úr Fóstbræðrum. Hann 
hafi ákveðið að reka þann sem bar 
ábyrgð á að verkefnið fór allar þessar 
milljónir fram úr áætlun en sá hafi 
bara heyrt að hann væri drekinn og 
haldið áfram að vinna.

VIGDÍS HAUKSDÓTTIR  
MÚSSÍ MÚSSÍ – FÓSTBRÆÐUR

Vigdís er einn af fremstu garðyrkju-
fræðingum landsins og það kæmi 
ekkert á óvart næst þegar stráin við 

Braggann yrðu rædd að hún fengi með 
leyfi forseta að taka Mússí Mússí-sketsinn 

úr Fóstbræðrum.

   Sketsarnir  
í borgarstjórn
Píratinn Dóra Björt Guðjónsdóttir las á 
borgarstjórnarfundi þekktan skets eftir 
bresku grínarana í Little Britain. Frétta-
blaðið tók saman hvaða aðra sketsa hátt-
virtir borgarfulltrúar gætu tekið.

ÞÓRDÍS LÓA  
OFNÆMISSTELPAN   
– STELPURNAR

Þórdís hefur staðið í ströngu frá því 
hún kom fram á hið pólitíska svið. 
Það kæmi ekkert á óvart að hún fengi 
með leyfi forseta að lesa einhvern 
ódauðlegan skets um ofnæmisstelp-
una sökum óþols á hinu pólitíska 
umhverfi. 

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

Stendur undir nafniStendur undir nafni

1 8 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R42 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 8 .  O K T Ó B E R  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R

LÍFIÐ



Barnagleði  
Harrys og Meghan
Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan Markle eru 
þessa dagana í opinberri heimsókn í Eyjaálfu. Hjóna-
kornin tilkynntu nýverið að þau ættu von á sínu fyrsta 
barni og börnin hafa átt hug þeirra allan í heimsókninni. 

Hertogahjónin af Sussex. Meghan mætti í gráum jakka 
sem tennisstjarnan Serena Williams hannaði og kostar 
145 dollara. Skyrtan er frá Maison Kitsune og kostar 
151 pund. Buxurnar eru frá Harriet og kosta 140 pund. 
Skórnir eru frá J Crew Sadie og kosta 178 pund.

Hjónakornin munu stoppa í 16 daga 
í Eyjaálfu og fara um Ástralíu, Fídjí, 
Tonga og Nýja-Sjáland. Hér eru þau í 
Sydney að hitta glæsilega blómarós.

Harry og Meghan Markle heimsóttu barnaskóla og hittu 
þar Luke Vincent sem var ófeiminn við hin eðalbornu 
hjón. Faðmaði þau að sér og strauk Harry um skegg og hár.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

HÁGÆÐA IÐNAÐARHURÐIR

Járnháls 2-4  |  414-8600  |  velaborg@velaborg.is

Blekhylki.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

Ódýr blekhylki
og tónerar!

máralind

nerar!

50 – 2. hæð Sm

og tón

Sm

ón

Nýjar vörur frá geoSilica
Kísill  Íslenskt kísilsteinefni

Recover  Fyrir vöðva og taugar

Renew  Fyrir húð, hár og neglur

Repair  Fyrir bein og liði

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum, 
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.

Nánari upplýsingar má fi nna á www.geosilica.is

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 vefntr anir
 Vöðvakrampar, 

    kippir og spenna
 ölk n lí æra
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is
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Mt. fujitive nefnist 
vinsæll lista-
maður á Spotify 
og er flokkaður 
undir svokallað 
Lo-fi, þægilega 

og lágstemmda instrúmental tón-
list. Hann er með milljón hlust-
endur á mánuði og er á nokkrum 
stórum lagalistum streymisveit-
unnar. Hann er líka Íslendingur og 
heitir Magnús Valur Willemsson 
Verheul.

„Ég og félagar mínir sem erum 
að gera svipaða tónlist köllum 
þetta lyftutónlist. Maður getur 
bara slappað af – 
hangið í sófanum, 
lært, lesið, gert eitt-
hvað heima hjá sér 
í algjörri afslöppun. 
Þetta er mjög hlut-
laus tónlist, þetta 
er ekki flókið né eru 
neinar raddir þarna 
sem pirra mann – 
þetta er bara taktur 
með flottu undir-
lagi,“ segir Magnús 
beðinn að lýsa þess-
ari tónlist sem hittir 
svona í mark hjá 
hlustendum.

Magnús segist 
hafa byrjað að gera 
þessa tegund af 
músík sirka árið 
2014, en raunar allt-
af verið í kringum 
tónlist frá blautu 
barnsbeini, spilað á bassa og verið 
í hljómsveitum í skóla.

„Ég byrjaði að fikta með tónlistar-
forrit í kringum 2014 og byrjaði að 
hlusta á þá sem kynntu mig þessa 
senu fyrir mér. Ég datt inn á svona 
músík á Soundcloud og hugsaði 
bara: „Holy shit, þetta er nice.“ Ég 
fór mjög mikið að hlusta á mis-
munandi svona listamenn og reyndi 
að melta hvaðan þessi hljóð koma. 
Það tók mig alveg sirka tvö góð ár af 
stöðugri vinnu að fá rétta „sándið“: 
hvaða sömpl ætti að nota og hvernig 
trommur. Þannig að það tók mig 
alveg svolítinn tíma að koma mér 
upp þessum hljómi sem ég er með 
núna.“

Árið 2016 kom út fyrsta smáskíf-
an frá mt. fujitive og fljótlega eftir 
það fóru hlutirnir að gerast.

„Einn daginn fæ ég skilaboð á 
Facebook frá einhverjum Þjóðverja 
sem býður mér að skrifa undir 
samning um stafræna dreifingu á 

efninu mínu – Spotify, iTunes og allt 
það. Ég segi náttúrulega: „Já, auð-
vitað,“ og þaðan fer snjóboltinn að 
rúlla og hefur stækkað rosa mikið á 
stuttum tíma.“

Tónlist eftir hann er sú íslenska 
tónlist sem flestir hafa streymt, að 
minnsta kosti á Spotify, þar sem 
hann er með fleiri mánaðarlega 
hlustendur en sjálf Sigur Rós og vin-
sælasta lagið hans hefur verið spilað 
um 10 milljón sinnum.

„Já, það er mesta ruglið – ég klóra 
mér bara í hausnum þegar ég sé 
þetta,“ segir Magnús hlæjandi þegar 
blaðamaður nefnir þessar geysilega 
háu tölur við hann.

„Ég er á nokkrum svona „official“ 
Spotify lagalistum sem eru tileink-
aðir svipaðri tónlist og ég er að gera. 
Það er auðvitað alveg ruglað – það 
er einn svona lagalisti með 900 
þúsund hlustendur, þannig að þetta 
springur bara í loft upp. Að vera 
settur inn á svona lista er partur af 
samningnum mínum – plötufyrir-
tækið mitt er í sambandi við Spotify 
og sendir lög eftir mig inn á svona 
lista. En það er gífurlegur heiður 
fyrir mig að vera þarna.“

Og þessi mikla spilun gerir það 
að verkum að hann getur lagt listina 
fyrir sig.

„Ég er það heppinn að geta gert 
þetta að vinnu – þetta er skemmti-
legasta vinna sem hægt er að vinna.“

Í febrúar kom út platan ventures 
og segist Magnús vera hægt og 
rólega vera að vinna að þeirri næstu. 
Í kvöld kemur hann svo fram á 
sínum fyrstu tónleikum hérlendis – 
þeir fara fram klukkan 22 á Prikinu.
stefanthor@frettabladid.is

Vinsælli en  
   Sigur Rós á Spotify

Tónlist mt. fujitive líklegast vinsælasta íslenska tónlistin á streymisveitum. 

mt. fujitive nefnist 
íslenskur listamað-
ur sem er gífurlega 
vinsæll á Spotify. 10 
milljónir hafa hlust-
að á vinsælasta lag 
hans og yfir milljón 
manns hlusta á tón-
list hans á mánuði. 
Hann spilar á sínum 
fyrstu tónleikum 
hér á landi á Prikinu 
í kvöld. 

ÉG ER ÞAÐ HEPPINN 
AÐ GETA GERT ÞETTA 

AÐ VINNU – ÞETTA ER 
SKEMMTILEGASTA VINNA SEM 
HÆGT ER AÐ VINNA.
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AUSTUR-INDÍAFJELAGIÐ
HVERFISGÖTU 56, 101 RVK

SEX RÉTTA HÁTÍÐARSEÐILL
18. OKTÓBER  TIL 18. NÓVEMBER
6.990 kr. sun-fim   |   7.790 kr. fös-lau

552-1630
AUSTURINDIA.IS



MISTRAL HOME – ÓTRÚLEGT ÚRVAL
Rúmfötin frá Mistral home eru úr bómullarsatíni, með vönduðum rennilás.  

Rúmfötin eru með 300 gsm bómullarþræði sem tryggir frábæra endingu, viðkomu og mýkt.

COLOURBLOCK – blue-grey

COLOURBLOCK – greyge 

HASTI – anthracite

HASTI – blue dark

LOST – black-white 

LUNA – darkgrey / light gray

SIVAN – black-white

SQUARE – black-white

Mistral Home sængurföt 

Fullt verð: 8.900 kr.

AFMÆLISVERÐ*
aðeins  6.900 kr.

Verð miðað við 140 x 200 cm.  Mynd sýnir tvöfalda sæng. 

CORE
u-sófi

Aðeins  179.925 kr.

DORMA LUX
heit dúnsæng
Dásamleg, heit dúnsæng frá Quilts of Denmark.  

Stærð: 140×200 cm. 800 g. 90% hreinn andadúnn. 10% smáfiður. 

Má þvo á 60°c en það er hitastig sem rykmaurar þola ekki – því er 

gott að nota sæng sem þolir þennan þvottahita ef um rykofnæmi 

er að ræða.

Satin stripe dúnkoddi. Tvöfalt lag. 500 gr. 

Moskus dúnn og smáfiður. Stærð: 50x70 cm.

Fullt verð: 27.900 kr.

Aðeins 19.530 kr.

SATIN STRIPE
koddi

Fullt verð: 9.900 kr.

Aðeins 7.920 kr.

30%
AFSLÁTTUR

Afmælis

20%
AFSLÁTTUR

Afmælis

DORMA KODDI
mjúkur

DORMA KODDI
stífur

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi. 

Stærð: 50x70cm. 30% andadúnn. 

70% smáfiður. 600g. 

Þægilegur Quilts of Denmark dúnkoddi. 

Stærð: 50x70cm. 15% andadúnn.  

85% smáfiður. 800g. 

Fullt verð: 7.900 kr.

Aðeins 5.530 kr.

Fullt verð: 6.400 kr.

Aðeins 4.480 kr.

di. 

30%
AFSLÁTTUR

Afmælis

i. 

30%
AFSLÁTTUR

Afmælis

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

Tilboðin gilda  til 31. október 2018  
eða á meðan birgðir endast.

       

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 10–18 (Holtagarðar)
Mán. til fös. kl. 11–18.30 (Smáratorg)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

Grátt slitsterkt áklæði. Hægri eða vinstri tunga 

Fullt verð: 239.900 kr.
25%

AFSLÁTTUR

Afmælis
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Fyrir þínar  
bestu stundir

STILLANLEGT HEILSURÚM
C&J silver með Infinity heilsudýnu

Stærð cm Fullt verð Afmælistilboð

90x200 208.900 kr. 167.120 kr.

90x210 222.900 kr. 178.320 kr.

100x200 222.900 kr. 178.320 kr.

C&J stillanleg rúm:   Inndraganlegur 
botn

  2 x 450 kg lyfti-
mótorar

  Mótor þarfnast 
ekki viðhalds

  Tvíhert stál í 
burðargrind

  Hliðar- og enda-
stopparar 

  Hljóðlátur mótor

20%
AFSLÁTTUR

Afmælis

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

ALLTAF 
OPIN

Dorma á afmæli 
og þá er veisla

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

EXCELENT

Aukahlutir á mynd: Teppi og koddar
Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

SPRING AIR EXCELLENT
heilsurúm með Classic-botni

Stærð 160 x 200 cm

Fullt verð 164.900 kr.

Aðeins 120.430 kr.
Stærð 180 x 200 cm

Fullt verð 174.900 kr.

Aðeins 126.930 kr.

30%
AFSLÁTTUR

af  Excellent dýnu en  
20% afsláttur  

af botni

Afmælis

  Pokagormakerfi   Hægindalag í yfirdýnu   Steyptur svampur í köntum   Bómullar áklæði



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

VINSÆLU  
KRANSARNIR  
ERU KOMNIR AFTUR
Hafa selst upp á hverju ári!

Krans
Snowflake 
hringlaga, 33cm.

5.595   
51880534

Krans
Snowflake.  
hjartalaga, 44cm.

7.995  
51880533

Komdu og skoðaðu    
 jólavöruna hjá okkur
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Bátur 
mánaðarins
Skinkubátur

499kr.

Guðrúnar  
Vilmundardóttur

BAKÞANKAR

Bókamessan í Frankfurt er 
nýafstaðin. Mér finnst ævin-
týralega gaman á messum 

– en þær eru heilmikið púl. Þar eru 
hálftímalangir fundir bókaðir frá 
morgni til kvölds, maður hleypur 
fram og til baka um risastórar 
sýningarhallir, man stundum varla 
hvort maður er að koma eða fara, 
kaupa eða selja – Svante Weyler, 
sænski útgefandi Auðar Övu og 
Jóns Kalman, sagði raunar ein-
hvern tímann eitthvað á þá leið, 
þar sem við sátum og horfðum á 
mannhafið, að það vissi enginn 
nákvæmlega hvað hann væri að 
gera á bókamessu … fyrstu sjö árin. 
Svo færi þetta að koma.

Á áttundu messu þekkir maður 
fullt af skemmtilegum útgefendum 
og umboðsmönnum, hittir vini á 
hlaupum þó við eigum ekki bókaða 
fundi, villist sjaldnar. Inni á mess-
unni. En þetta er púl, neðanjarðar-
lest í sýningarhallirnar snemma á 
morgnana og það er orðið dimmt 
þegar maður tekur strætó eða leigu-
bíl í kvöldprógrammið, móttökur 
eða dinnera, sem eru til þess fallin 
að mynda frekari tengsl.

Þetta hef ég verið að reyna að 
útskýra fyrir sambýlismanni 
mínum. Við ákváðum að hittast og 
frílista okkur í borginni yfir helg-
ina, eftir að vinnu lauk. Í þau skipti 
sem ég hef heimsótt Frankfurt hefur 
verið fallegt haustveður, en nú var 
þar 25 stiga hiti og sumarsól.

Ferðafélaginn gat ekki leynt 
furðu sinni yfir því hvað ég væri 
lélegur leiðsögumaður um borg sem 
ég væri að heimsækja í þrettánda 
sinn. „Hér er á,“ sagði ég. „Og gamall 
bær.“ Hvorugt þótti honum tíð-
indum sæta um evrópska stórborg. 
Sem heitir Frankfurt am Main.

Frá því er að segja að við fundum 
hvort tveggja, auðveldlega, gamla 
bæinn og ána. Nutum dvalarinnar.

Frankfurt  
við ána Main


