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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Ágúst Guðmundsson 
vill að Íslendingar taki Dani sér 
til fyrirmyndar í kvikmynda-
gerð. 26

MENNING Ástin og dauðinn er 
heiti Tíbrártónleika í Salnum í 
kvöld. 42

LÍFIÐ Mímir og Mímisbar verða 
opnaðir í dag á Hótel Sögu að 
loknum endurbótum þar sem 
horft er til fortíðar. 56
PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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kemur 
    öllum 
   við

Einelti hefur hægt og 
bítandi aukist undan-

farin ár. Neteinelti, hugsa 
eflaust margir, og er 

það vissulega hluti af 
vandanum en um er að 

ræða hefðbundið einelti, 
segir prófessor í félags-
vísindum. Lykillinn að 
lausnum er meðal ann-
ars góð samskipti for-

eldra og skóla.  ➛ 16-18
Áhugavert 
forvarnar-
verkefni í 
leikskólum 
á vegum 
Barnaheilla 
er hafið.

HEILBRIGÐISMÁL Á síðasta ári fengu 
18 prósent allra kvenna ávísað 
þunglyndislyfjum á Íslandi og rúm-
lega 10 prósent karla. Ljóst hefur 
verið í langan tíma að Íslendingar 
eru sér á báti þegar kemur að þung-
lyndislyfjanotkun samanborið við 
önnur lönd. Við notum tvöfalt af 
þeim á við meðaltal OECD og 24 
prósent meira af þessum lyfjum en 
næsta OECD-þjóð.

Leystu 31 þúsund konur út þung-
lyndislyf á síðasta ári og 17 þúsund 
karlar samkvæmt nýjustu upp-
lýsingum frá embætti Landlæknis. 
Aukningin er langmest hjá konum 
á aldrinum 15-40 ára. Fyrir 20 árum 
notuðu Íslendingar minna af tauga- 
og geðlyfjum en Svíar og Danir, en 
á tímabilinu 1995 til 2016 jókst 
notkun Íslendinga um 130 prósent. 
Töluvert umfram aðrar þjóðir.

Fimmta hver 
kona tekur lyf 
við þunglyndi

2016
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18%
allra kvenna hér á landi 

fengu ávísað þunglyndis-

lyfjum í fyrra.
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Halldór

Það er ekki aðeins þunglyndis-
lyfjanotkun Íslendinga sem er í 
sögulegu hámarki, heldur svefn-
lyfjanotkun okkar líka.

„Okkar áhyggjuefni er hversu 
margir eru á þessum lyfjum og 
virðast vera að festast á þessum 
lyfjum í langan tíma,“ segir Ólafur B. 
Einarsson, verkefnisstjóri lyfjamála 
hjá Embætti landlæknis, um svefn-
lyfjanotkun Íslendinga en það sem 
af er ári hafa 33 þúsund Íslendingar 
fengið ávísað svefnlyfjum.

Rannsóknir hafa sýnt að lang-
tímanotkun svefnlyfja getur haft 
skaðleg áhrif. Af þeim 27 þúsund 
einstaklingum sem fengu ávísað 
svefnlyfjum árið 2003 voru tæplega 
11 þúsund enn að fá svefnlyf árið 
2018. Vinsælasta svefnlyfið hér á 
landi, Imovane, má nota að hámarki 
í tvær til fjórar vikur í senn. Margir 
virðast hafa fengið svefnlyfjum ávís-
að um árabil.

Ólafur segir embættið fá dæmi 
þess að fólk ógni læknum í starfi 
til að fá ávanabindandi lyf sín og 
skammtastærðir. Þrátt fyrir aðgang 
lækna að lyfjagagnagrunni í raun-
tíma síðan 2016, sem átti að taka 
á læknarápi, er það enn vandamál 
með ávanabindandi lyf. 
– smj / sjá síðu 4

ALÞINGI Annarri umræðu um fjár-
lagafrumvarp næsta árs lauk í gær 
með fjölda atkvæðagreiðslna en 
þær tóku fjórar klukkustundir 
rúmar. Líkt og oft vill verða náðu 
breytingartillögur meirihlutans 
fram að ganga en breytingartillögur 
minnihlutans voru felldar. Lánveit-
ingarheimild til Íslandspósts (ÍSP) 
var felld út.

Meðal þess sem fellt var má 
nefna tillögu Miðflokksins um að 
veita Krabbameinsfélagi Íslands 
fimmtíu milljónir króna, tillögur 
Samfylkingarinnar um hækkun á 
barnabótum og vaxtabótum um tvo 
milljarða til hvors málaflokks og til-
lögur Pírata um lækkun útgjalda til 
ýmissa málaflokka.

Til stóð að greidd yrðu atkvæði 
um heimild ríkissjóðs til að lána 
ÍSP 1,5 milljarða króna til að mæta 
lausafjárvanda sem blasir við fyrir-
tækinu. Sú breytingartillaga var 
hins vegar dregin til baka.

„Meirihluti fjárlaganefndar tók 
þá ákvörðun í [gærmorgun] að 
draga breytingartillöguna til baka 
og skoða málið betur. Það er til 
skoðunar hvort einhver frekari skil-
yrði verði sett fyrir þessari heimild 
til lánveitingar. Þá kæmi breytt 
breytingartillaga inn á milli ann-
arrar og þriðju umræðu. Nefndin 
vildi skoða málið betur og kalla 
eftir frekari skýringum áður en þessi 
heimild yrði veitt,“ segir Sjálfstæðis-
maðurinn Páll Magnússon, nefndar-
maður í fjárlaganefnd.

Fyrir Alþingi liggur einnig frum-
varp, sem er nú til meðferðar í 
umhverfis- og samgöngunefnd, til 
nýrrar heildarlöggjafar um póst-
þjónustu. Þar stendur meðal ann-
ars til að afnema einkarétt ÍSP 
á almennum bréfum. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að það frum-
varp spili rullu í málinu auk þess að 
mikilli óvissu sé háð hvort ÍSP geti 
með nokkru móti endurgreitt lánið.

Fjárlög fara nú fyrir fjárlaganefnd 
áður en þriðja umræða um það 
hefst. – jóe

Tóku út heimild 
fyrir láni til 
Íslandspósts

Páll  
Magnússon



Veður

Hæg austlæg eða breytileg átt og 
léttskýjað, en stöku skúrir suðaust-
anlands. Hiti að 5 stigum sunnan til, 
en annars víða 0 til 7 stiga frost. 
SJÁ SÍÐU 38

Veður

Kjóll
9.990 kr.

Hans og Gréta í Norðurljósum

Generalprufa var í gær í Norðurljósasal Hörpu fyrir Hans og Grétu eftir Engelbert 
Humperdinck í uppfærslu Íslensku óperunnar. Von er á spennu er verkið verður 
frumsýnst á sunnudaginn og nornin spinnur sinn svikavef. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

LÖGREGLAN Embætti lögreglustjór-
ans á höfuðborgarsvæðinu greiddi 
almannatengslafyrirtækinu Góðum 
samskiptum tæpar 900 þúsund 
krónur fyrir sérfræðiþjónustu í síð-
asta mánuði. Þjónustan fól meðal 
annars í sér ræðuskrif og að svara 
spurningum fjölmiðla. Fjármála-
stjóri lögreglunnar á höfuðborgar-
svæðinu (LRH) segir lögregluna ekki 
hafa nægan mannskap til að sinna 
upplýsingamálum og hagkvæmara 
sér að útvista þessari þjónustu.

Á vefnum opnirreikningar.is, þar 
sem birtar eru reikningsupplýsingar 
úr fjárhagskerfi ríkisins til að auka 
gagnsæi, er að finna nýbirtan reikn-
ing frá Góðum samskiptum til emb-
ættis lögreglustjórans á höfuðborg-
arsvæðinu frá 3. október. Hljóðar 
hann upp á 872 þúsund krónur fyrir 
sérfræðiþjónustu.

Í skriflegu svari við fyrirspurn 
Fréttablaðsins um hvaða þjónustu 
embættið hefði keypt af Góðum 
samskiptum segir Halldór Hall-
dórsson, fjármálastjóri LRH, fyrir-
tækið hafa komið að yfirstandandi 
stefnumótun í upplýsingamálum 
með embættinu.

„Aðstoðað við ræðusmíðar, svör 
til fjölmiðla o.þ.h. LRH hefur ekki 
nægan mannskap til að sinna þess-
ari vinnu, sérstaklega þegar krafa 
er gerð um skjót viðbrögð og kallar 
því til utanaðkomandi ráðgjafa til 
aðstoðar. Það er einnig hagkvæmara 
en að hafa marga starfsmenn í þessu 
verkefni hjá embættinu.“

Hjá lögreglunni á höfuðborgar-
svæðinu starfar nú þegar að 
minnsta kosti einn kynningar- og 
upplýsingafulltrúi, Gunnar Rúnar 
Sveinbjörnsson.

Almannatenglar smíða 
ræður fyrir lögregluna
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki mannskap til að sinna öllum 
upplýsingamálum sínum. Hagkvæmara að útvista hinum ýmsu verkefnum til 
Góðra samskipta sem fengið hafa greitt fyrir ræðuskrif og að svara fjölmiðlum.

Góð samskipti Andrésar Jónssonar aðstoða LRH. FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT MYND

Spurður nánar út í það hvers eðlis 
aðkoma fyrirtækisins er að því að 
svara fjölmiðlum, hvort fyrirtækið 
sé að fá áframsendar fyrirspurnir 
fjölmiðla til lögreglu um tiltekin 
mál og svara þeim, kveðst Halldór 
ekki þekkja það nákvæmlega.

„En ég reikna með að þetta sé 
svipuð þjónusta og þjónusta Gunn-
ars Rúnars, fjölmiðlatengiliðsins 
okkar, laga til orðalag og þess háttar.“

Halldór segir að reikningurinn 
sem birtist á vefsíðunni hafi verið 
fyrir aðkeypta þjónustu af fyrirtæki 
almannatengilsins Andrésar Jóns-
sonar á tímabilinu 20. mars til 30. 
ágúst. Þá beri að athuga að virðis-
aukaskatturinn fáist endurgreiddur 
og kostnaðurinn sé því rúmlega 703 
þúsund krónur. mikael@frettabladid.is

LRH hefur ekki 

nægan mannskap til 

að sinna þessari vinnu, 

sérstaklega þegar krafa er 

gerð um skjót viðbrögð. 

Halldór Halldórsson, 
fjármálastjóri LRH

GRÆNLAND Grænlendingar kunna 
að missa styrk upp á 164 milljónir 
danskra króna frá Evrópusamband-
inu á árunum 2021 til 2027 vegna 
útgöngu Breta og ýmissa sparnaðar-
aðgerða. Í frétt grænlenska útvarps-
ins segir að Brexit verði dýrt fyrir 
ESB og að sparnaðaraðgerðirnar 
koma niður á Grænlendingum.

Haft er eftir utanríkisráðherra 
Danmerkur, Anders Samuelsen, 
segir að þegar sé byrjað að tryggja 
áframhaldandi fjárveitingar til 
Grænlands. – ibs

Brexit gæti verið 
Grænlandi dýrt

ESB þarf að spara. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

DÓMSMÁL Tímamót urðu í sögu 
Hæstaréttar í gær er mál var í síðasta 
skipti flutt fyrir þremur dómurum.

Um síðustu áramót tóku gildi lög 
um millidómsstig. Áður voru þrír 
eða fimm dómarar í málum fyrir 
Hæstarétti eða sjö þegar um sér-
staklega mikilvæg mál var að ræða. 
Nýju lögin gera ráð fyrir því að fimm 
eða sjö dómarar dæmi í málum fyrir 
Hæstarétti.  – jóe

Síðasta þriggja 
dómara málið

Fimm dómarar er nú meginreglan í 
Hæstarétti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fleiri myndir af Hans og Grétu er að finna á +Plús-
síðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Frétta-
blaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

DÓMSMÁL Karlmaður var í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í liðinni viku 
dæmdur í sex mánaða óskilorðs-
bundið fangelsi fyrir akstur undir 
áhrifum fíkniefna og án ökuskír-
teinis auk brots í nánu sambandi.

Maðurinn játaði greiðlega sök, 
meðal annars að hafa ráðist að 
sambýliskonu sinni, kýlt í höfuð og 
líkama hennar, bitið í nef hennar 
og tekið hana hálstaki. Hlaut hún 
af mar, bólgur og eymsli víðs vegar 
um líkamann auk sárs á nefi.

Maðurinn hefur í þrígang gengist 
undir sátt og í fjórgang hlotið dóm 
vegna umferðar- og fíkniefnalaga-
brota. Brotin nú voru framin fyrir 
uppkvaðningu tveggja nýlegra 
dóma í málum hans og var honum 
því dæmdur hegningarauki. Við 
ákvörðun refsingar var litið til þess 
að hann hefur nýlega lokið meðferð 
og játaði brotin greiðlega. – jóe

Beit kærustu 
sína í nefið
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Heldur áfram
Allar seríur og jólaljós

Opið til 21:00 í Skútuvogi alla daga til jóla

25%
afsláttur

Gervijólatré

Mikið úrval

25%
afsláttur

Kerti

Mikið úrval

Jólahlaðborð Húsasmiðjunnar 
í Skútuvogi hefst í dag kl. 17
Sjávarrétta ljúfmeti • Marineruð síld, kryddsíld og karrísíld • 
Rúgbrauð, flatkökur og smjör • Kjúklingalifrarpaté • Jólaskinka • 
Purusteik •  Rauðkál  • Sykurbrúnaðar kartöflur  • Grænar baunir • 
Rauðvínssósa • Kjúklingaleggir • Tartalettur með hangikjöti • 
Eplasalat  • Ris a la mande • Piparkökur

Verð aðeins 1.990 kr.

Börn yngri en 12 ára  1.190 kr.

17-20 alla daga

Opið til

alla daga til jóla
í Skútuvogi

21:00



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
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HEILBRIGÐISMÁL Þunglyndis- og 
svefnlyfjanotkun Íslendinga er í 
sögulegu hámarki. Nýjar tölur sýna 
að 18 prósent allra kvenna fengu 
ávísað þunglyndislyfjum í fyrra og 
rúmlega 10 prósent allra karla. Lang-
tímanotkun okkar á svefnlyfjum er 
líka áhyggjuefni. Af þeim 27 þúsund 
einstaklingum sem fengu ávísað 
svefnlyfjum árið 2003 voru tæplega 
11 þúsund enn að fá svefnlyf árið 
2018.

„Okkar áhyggjuefni er hversu 
margir eru á þessum lyfjum og virð-
ast vera að festast á þessum lyfjum í 
langan tíma,“ segir Ólafur B. Einars-
son, verkefnisstjóri lyfjamála hjá 
Embætti landlæknis, um svefnlyfja-
notkun Íslendinga. Það sem af er ári 
hafa 33 þúsund Íslendingar fengið 
ávísað svefnlyfjum.

„Það eru um 400 einstaklingar sem 
hafa verið á samfelldum tvöföldum 
skammti öll þessi ár, frá 2003 til 
2018,“ segir Ólafur. Margar rann-
sóknir staðfesta skaðsemi langtíma-
notkunar svefnlyfja en samkvæmt 
sérlyfjaskrá ber ekki að nota algeng-
asta svefnlyfið, Imovane, lengur 
en að hámarki tvær til fjórar vikur. 
Margir hafi þó verið á þeim um ára-
bil. Lítið er um skýringar á þessu að 
sögn Ólafs annað en að margir ánetj-
ist bara þessum lyfjum.

Eins og með svo margt annað 
þá erum við að sigla langt fram úr 
nágrannaþjóðum okkar í þessari 
notkun. Ólafur segir Íslendinga hafa 
árið 2016 notað 37 prósent meira af 
svefnlyfjum en næsta Norðurlanda-
þjóð, Svíar.

Í þunglyndislyfjum er aukningin 
mest hjá konum á aldrinum 15 til 40 
ára. Á síðasta ári leystu 31 þúsund 
konur út þunglyndislyf og 17 þúsund 
karlar. Ólafur segir alltaf stöðuga 

aukningu í þunglyndislyfjanotkun 
og búið að vera ljóst í langan tíma 
að Ísland sker sig verulega úr. Við 
notum tvisvar sinnum á við meðal-
tal OECD og 24 prósentum meira en 
næsta OECD-þjóð, Ástralir.

Hlutverk Landlæknisembættisins 
er fyrst og fremst að hafa eftirlit með 
ávanabindandi lyfjum og þunglynd-
islyf eru ekki flokkuð sem slík. Ólafur 

Fimmta hver kona á Íslandi fær 
nú ávísað þunglyndislyfjum
Átján prósent allra kvenna á Íslandi fengu ávísað þunglyndislyfjum í fyrra og rúmlega 10 prósent karla. 
Mikil og langvarandi svefnlyfjanotkun Íslendinga áhyggjuefni, segir verkefnisstjóri hjá Landlæknisembætt-
inu. Af þeim 27 þúsundum sem fengu ávísað svefnlyfjum árið 2003 fengu nær 11 þúsund enn svefnlyf í ár.

Mikil þunglyndis- og svefnlyfjanotkun Íslendinga er áhyggjuefni, segir Landlæknisembættið. NORDICPHOTOS/GETTY

31.000 konur leystu 
út þunglyndislyf í fyrra.

17.000 karlar leystu 
út þunglyndislyf í fyrra.

33.000 Íslendingar 
hafa fengið ávísað svefn-
lyfjum í ár.

segir að embættið hafi verið í marg-
þættu átaki til að reyna að sporna 
við þessari aukningu. Til dæmis hafi 
læknar árið 2016 fengið aðgang að 
lyfjagagnagrunni í rauntíma.

„Ráp milli lækna ætti því ekki að 
vera mikið vandamál en við sjáum 
það enn vera vandamál með þessi 
ávanabindandi lyf.“

Læknar séu oft í erfiðri aðstöðu.
„Ef fólk fær ekki lyfin sín getur það 

brugðist við á ýmsan hátt. Við fáum 
upplýsingar frá læknum um að þeir 
verði fyrir ógnunum í sínu starfi og 
fólk sækir mjög stíft að fá þessi lyf og 
halda þessum skömmtum.“ 
mikael@frettabladid.is

Ólafur B.  
Einarsson, verk-
efnissstjóri lyfja-
mála.

SAMGÖNGUMÁL „Þetta eru góðar 
tillögur. Það er bæði verið að ræða 
stofnvegi og almenningssamgöngur. 
Nú er það stóra verkefnið að ná 
samkomulagi milli allra aðila um 
forgangsröðun og fjármögnunar-
leiðir,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, 
formaður Samtaka sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu, um skýrslu 
viðræðuhóps um samgöngur.

Hópurinn starfaði á grundvelli 
viljayfirlýsingar samgönguráðherra 
og SSH. Verkefnið var að leggja 
grunn að samkomulagi um fjár-
magnaða áætlun um fjárfestingar 
í stofnvegum og almenningssam-
göngum á höfuðborgarsvæðinu. 
Skýrslan hefur verið kynnt ráðherra 
og stjórnarformanni SSH og verður 
gerð opinber í næstu viku.

„Ég lít svo á að þessar tillögur séu 
mjög gott innlegg í frekari viðræður 
við ríkið,“ segir Rósa. Mikil vinna 
verði að komast að samkomulagi.

„Við erum 65 prósent íbúa lands-
ins en aðeins einn þriðji fjármagns-
ins sem settur er í samgöngumál í 
landinu fer til þessa svæðis. Það eru 
vonbrigði en við verðum að spila úr 
þessari stöðu,“ segir Rósa.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru í tillögunum hugmynd-
ir um fyrsta áfanga borgarlínu sem 
áætlað er að verði framkvæmdur 
2021-2023.

Byrjað yrði á leiðinni frá Hlemmi 
upp á Ártúnshöfða og frá Hlemmi 
niður í miðbæ. Einnig yrði tenging 
suður í Hamraborg og Kársnes í 
Kópavogi. – sar

Telur tillögur gott innlegg í viðræður við ríkið um samgöngumálin
Nú er það stóra 

verkefnið að ná 

samkomulagi milli allra 

aðila.

Rósa Guðbjartsdóttir, formaður 
Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu

TYRKLAND Flokka mætti úrskurð 
Mannréttindadómstóls Evrópu um 
að Tyrkir verði að leysa Selahattin 
Demirtas, fyrrverandi leiðtoga 
Kúrdaflokksins HDP, úr haldi undir 
stuðning við hryðjuverk. Þetta sagði 
Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrk-
lands, í ræðu í forsetahöllinni í gær.

Dómstóllinn sagði að Tyrkjum 
bæri að leysa Demirtas úr haldi á 
þriðjudag. Sögðu að hann hefði 
verið of lengi í gæsluvarðhaldi. 
Demirtas hefur verið í haldi í um tvö 
ár og á yfir höfði sér 142 ára fangels-
isdóm fyrir ýmis brot tengd meint-
um stuðningi við Verkamannaflokk 
Kúrda (PKK) er Tyrkir, NATO og ESB 
flokka sem hryðjuverkasamtök.

„Ekkert ríki eða stofnun sem lofar 
Gulenista á rétt á því að tjá sig um 
lýðræði. Þetta er engin leit að rétt-
lætinu, þetta er einfaldlega ást á 
hryðjuverkum,“ sagði Erdogan og 
vísaði þar til útlæga klerksins Feth-
ullahs Gulen. Hann hefur Erdogan 
sakað um að bera ábyrgð á mis-
heppnaðri valdaránstilraun árið 
2016. – þea

Erdogan segir 
MDE elska 
hryðjuverk

Tyrkjaforseti gagnrýnir Mannrétt-
indadómstólinn. NORDICPHOTOS/AFP
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PRO PLUS SERIA
...............................................................................................................

320 verkfæri

129.000 
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HLEÐSLUBORVÉL 18V VERKFÆRASKÁPUR 283 VERKFÆRI

BLACK
FRIDAY
ALVÖRU VERKFÆRI

a f s l á t t u r

*ALLAR VÖRUR

20%FJÖLDI BLACK FRIDAY TILBOÐA ÁSAMT 
ÖÐRUM VÖRUM Á 20% AFSLÆTTI.

*2
0%

 af
slá

ttu
r g

ild
ir 

ek
ki

 á 
bl

ac
k 

fr
id

ay
 v

ör
um

 n
é ö

ðr
um

 ti
lb

oð
sv

ör
um

.
M

eð
 fy

rir
va

ra
 u

m
 p

re
nt

vi
llu

r o
g 

m
yn

db
re

ng
l.

23.900 

BLACK
FRIDAY

Fullt verð 40.061 kr.

124.900 

BLACK
FRIDAY

Fullt verð 191.945 kr.

Fullt verð 233.054 kr.

94DCD790S2 IBTGT-28305

IBTGT-32010
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föstudaginn 23. nóvember.

AÐEINS
66 STK.

AÐEINS
68 STK.

AÐEINS
143 STK.



www.skoda.is

KODIAQ OG KAROQ. FYRIR FÓLKIÐ ÞITT OG NÁTTÚRUNA.

Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Hvort sem 
þú velur margverðlaunaðan KODIAQ eða glænýjan og snjallan KAROQ gerir þú 
hvort tveggja. Komdu og prófaðu jeppabræðurna frá ŠKODA. Hlökkum til að sjá þig!

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

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN 
               MEÐ KODIAQ OG KAROQ.

4.690.000 kr.5.790.000 kr.

UTANRÍKISMÁL „Ég fór yfir það að við 
hefðum frestað málinu til að gaum-
gæfa það enn frekar með þeim sér-
fræðingum sem best til þekkja. Við 
værum að skoða alla þá gagnrýni 
sem komið hefur fram,“ segir Guð-
laugur Þór Þórðarson utanríkisráð-
herra um þriðja orkupakkann sem 
var meðal umræðuefna á fundum 
hans í Brussel síðustu daga.

Guðlaugur Þór sat meðal annars 
fund EES-ráðsins auk þess að funda 
með þingmannanefnd og ráðgjafar-
nefnd EFTA. Í EES-ráðinu sitja utan-
ríkisráðherrar EES-ríkjanna auk 
fulltrúa framkvæmdastjórnar og 
ráðherraráðs ESB.

Ráðherrann segist hafa lagt 
áherslu á að hagsmunir Íslands í 
orkumálum yrðu áfram tryggðir.

„Það komu fram spurningar í 
þingmannanefndinni frá norskum 
þingmönnum. Þeir spurðu út í 
stöðu málsins og það varð nokkur 
umræða um þetta og um EES-málin. 
Ég notaði tækifærið til þess að vekja 

athygli á því sem snýr að okkur og 
okkar hagsmunum. Það er tveggja 
stoða kerfið og það eru þessi mál 
sem eru í umræðunni og fleiri,“ segir 
Guðlaugur Þór.

Utanríkisráðherra kveðst hafa 

lagt áherslu á það að EES-samning-
urinn hafi gengið mjög vel og styrkt 
Íslendinga mikið en það skipti máli 
að framkvæmdin á honum sé eins 
góð og mögulegt er.

„Við höfum verið að efla mjög 
hagsmunagæsluna í Brussel. Það er 
mjög mikilvægt að við gætum hags-
muna okkar og það er best gert á 
fyrstu stigum þegar kemur að þeim 
innleiðingum sem við þurfum að 
taka inn í EES-samninginn en það 
er alls ekki bundið bara við það.“

Utanríkisráðherrar EES-ríkjanna 
ræddu líka stöðuna í Brexit og voru 
sammála um að það væri fagnaðar-
efni að náðst hefði samkomulag um 
útgönguskilmála Bretlands úr ESB.

„Það hefur farið mikil vinna af 
hálfu EFTA-ríkjanna í Brexit-málin, 
bæði sameiginlega og síðan hafa 
ríkin verið að undirbúa sig fyrir þær 
stöður sem geta komið upp. Málinu 
er ekki lokið en það eru komnir 
stórir áfangar,“ segir Guðlaugur Þór 
Þórðarson. sighvatur@frettabladid.is

Ráðherra ræddi þriðja 
orkupakkann í Brussel
Norskir þingmenn í þingmannanefnd EFTA spurðu Guðlaug Þór Þórðarson 
utanríkisráðherra um þriðja orkupakkann. Hann sagði að hagsmunir Íslands í 
orkumálum yrðu tryggðir. Málinu hefði verið frestað til að fara yfir gagnrýni.

Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra Íslands, á fundi hjá ESB í Brussel í Belgíu gær. NORDICPHOTOS/GETTY

Ráðuneytið birtir svör

Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið hefur birt spurningar 
og svör um þriðja orkupakkann 
á vef sínum. Þar segir að tekin 
hafi verið saman svör við helstu 
spurningum sem uppi hafa verið 
í málinu.

Alls er að finna svör við 
19 spurningum auk lista yfir 
gagnlegt lesefni tengt þriðja 
orkupakkanum. Fram kemur að 
skjalið verði uppfært komi fram 
ábendingar um spurningar sem 
enn sé ósvarað.

INTERPOL Öllum að óvörum var 
Suður-Kóreumaðurinn Kim Jong-
yang kjörinn forseti Interpol á 
árlegu þingi stofnunarinnar sem 
fór fram í borginni Dúbaí í Sam-
einuðu arabísku furstadæmunum 
í gær. Kjör Kim kom á óvart þar 
sem talið var nærri öruggt að Rúss-
inn Alexander Prokoptsjúk myndi 
verða fyrir valinu.

Prokoptsjúk hefur verið varafor-
seti Interpol frá árinu 2016. Hann 
hefur hins vegar verið sakaður um 
að beita handtökuskipana-
valdi sínu sérstaklega gegn 
gagnrýnendum rússneskra 
stjórnvalda á meðan hann 
var yfir Interpol í Moskvu. 
Engar slíkar ásakanir hafa 
hins vegar verið settar 
fram á meðan hann hefur 
verið varaforseti.

Samkvæmt úttekt BBC má 
meðal annars kenna 
ó t t a  r ú s s -
neskra mann-

réttindabaráttusamtaka og emb-
ættismanna annarra ríkja um að 
hann myndi nýta stöðu sína til þess 
að hjálpa stjórn Vladimírs Pútín 
forseta. Þá er vert að taka fram að 
hópur bandarískra öldungadeildar-
þingmanna úr báðum flokkum 
sendi frá sér yfirlýsingu sem sagði 
að það væri líkt og að troða minki 
í hænsnabú að kjósa Prokoptsjúk.

Yfirvöld í Moskvu brugðust illa 
við ósigrinum. Í yfirlýsingu frá 
Kreml sagði að orð öldungadeildar-

þingmannanna teldust óeðlileg 
afskipti af kosningum. Setja 

má það í samhengi við 
meint áhrif Rússa á forseta-
kosningar Bandaríkjanna 
2016.

Suður-Kóreumenn fögn-
uðu niðurstöðunum hins 
vegar. „Við erum ofboðs-
lega stolt. Ég, og vitaskuld 

þjóðin öll, sendi 
hamingjuósk-

ir,“ tísti Moon 
Jae-in, forseti 
Suður-Kóreu. 
– þea

Rússar ósáttir við afskipti 
af kosningum í Interpol

Kim Jong-
yang, nýkjör-
inn forseti 
Interpol. 
NORDIC-
PHOTOS/AFP

NOREGUR Norðmenn vænta þess að 
gera góð kaup á svörtum föstudegi. 
Einn af hverjum fimm telur eðlilegt 
að vænta 60 prósenta afsláttar eða 
jafnvel enn meiri verðlækkunar.

Könnun á vegum þjónustunnar 
Prisjakt, þar sem skoðaðar voru 10 
þúsund vinsælustu vörurnar, leiddi 
í ljós að meðalverðlækkunin á svört-
um föstudegi í fyrra var 24 prósent.

Könnunin leiddi jafnframt í ljós 
að verð á 16 prósentum varanna 
hækkaði. Bent er á að á svörtum 

föstudegi í Noregi í fyrra kostaði 
Samsung 65 tommu 4K UHD Smart-
TV 24.995 norskar krónur. Tveimur 
dögum áður var þessi tegund sjón-
varps 10 þúsund norskum krónum 
ódýrari. – ibs

Dýrt á svörtum föstudegi
Viðskiptavinir vænta góðra tilboða á svörtum föstudegi. NORDICPHOTOS/GETTY

Samsung-sjónvarp var 

tíu þúsund norskum krón-

um dýrara á svörtum föstu-

degi en tveimur dögum fyrr.
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Opið allan sólarhringinn 
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Ferskur kalkúnn

1.999 kr/kg

Spennandi nýjar 
kalkúnafyllingar frá Paxo

verð frá 449 kr/stk

Turkey Brine & Rub tryggir k i b i
þér safaríkari kalkún

Kalkúna eldhúsvörur

verð frá 499 kr/stk

Sætar kartöflur eru ómissandi 
með kalkúninum

449 kr/kg

Brakandi fersk trönuber

599 kr/pk

Campbell ś kalkúnasósa 
bara opna og hita

299 kr/kg
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 xDrive40e. Verð: 11.190.000 kr.

BMW X5 PLUG-IN HYBRID
MEÐ VEGLEGUM AUKAPAKKA
Á EINSTÖKU VERÐI.
M-Sportpakki (19" álfelgur), vetrardekk, Adaptive LED aðalljós, Panorama glerþak, leðurklætt mælaborð, aðstoð fyrir háageisla, LED 
inniljósapakki, LED þokuljós, þakbogar, rafdrifið dráttarbeisli, 600W Harman Kardon 16 hátalara hljómkerfi, lykillaust aðgengi, Comfort 
framsæti, speglapakki, skyggðar afturrúður, sjálfvirk 4ja svæða loftkæling, hitað stýrishjól, hirslupakki og skyggðar afturrúður.

✿  Önnur umræða fjárlaga hefst yfirleitt seint í nóvember eða snemma í desember og tekur oftast tvo daga 

ALÞINGI Aðalumræðu um fjárlögin, 
2. umræðu, lauk í gær með tæp-
lega fjögurra klukkustunda langri 
atkvæðagreiðslu. Umræður um 
fjárlög hafa á undanförnum árum 
verið að færast æ nær jólum en í ár 
sló Alþingi met því atkvæðagreiðsla 
eftir 2. umræðu hefur ekki farið jafn 
snemma fram alla þessa öld.

„Þetta er að virka eins og til var 
stofnað og ætlunin var,“ segir Stein-
grímur J. Sigfússon, forseti Alþingis, 
og vísar til þess að fyrsti samkomu-
dagur Alþingis að hausti hafi verið 
færður fram í tveimur áföngum 
á undanförnum árum. Fyrst frá 
10.  október til 1. október og svo 
til annars þriðjudags í september, 
sem hafði það að markmiði að gefa 
Alþingi rýmri tíma til að vinna með 
fjárlagafrumvarpið.

„Einnig hafa ný lög um opinber 
fjármál væntanlega jákvæð áhrif; 
frumvarpið er fyrirsjáanlegra og 
í raun útfylling á römmum sem 
afgreiddir hafa verið að vori með 

Þingið slær met í stundvísi með fjárlög

fjármálaáætlun,“ segir Steingrímur 
og bætir við: „Einnig hjálpar að hér 
er nokkuð góður andi og gangur í 
málum, reglubundið og vel undir-
búið þinghald í stað afbrigðilegra 
aðstæðna síðastliðin tvö ár.“

Tímalengd umræðu um fjárlög var 
nokkuð stöðug fyrstu ár aldarinnar, 
eins og línuritið sýnir, en lengdist 
smám saman á árunum eftir hrun 
og náði toppi árið 2015. Árin 2016 og 
2017 gefa þó ekki raunhæfa mynd af 

þróuninni enda kosningar skömmu 
fyrir jól bæði árin og fór 2. umræða 
um fjárlög þau ár fram á einum degi, 
22. desember. Umræðan í ár árið stóð 
í 1.884 mínútur, eða 31,4 klukku-
stundir, sem er nálægt því tvöfalt 

lengri tími en tíðkaðist á fyrstu árum 
aldarinnar og nær eftirhrunsárunum 
að því leyti.

Toppar urðu nokkur ár í takt við 
óróa í íslenskum stjórnmálum á liðn-
um árum. adalheidur@frettabladid.is 
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Atkvæðagreiðsla um 
fjárlög eftir 2. umræðu 
hefur ekki farið fram jafn 
snemma á þessari öld. 
Góður andi í þinginu 
hjálpar til en einnig ný 
lög um opinber fjármál. 
Þróun í tímalengd um-
ræðunnar segir sögu  
óróleika í stjórnmálum. 

2000 10.12.1999 13.12.1999 2 dagar
2001 30.11.2000 4.12.2000 2 dagar
2002 27.11.2001 28.11.2001 2 dagar
2003 27.11.2002 28.11.2002 2 dagar
2004 25.11.2003 26.11.2003 2 dagar

2005 25.11.2004 26.11.2004 2 dagar
2006 24.11.2005 25.11.2005 2 dagar
2007 23.11.2006 24.11.2006 2 dagar
2008 29.11.2007 3.12.2007 3 dagar
2009 15.12.2008 16.12.2008 2 dagar

2010 14.12.2009 15.12.2009 2 dagar
2011 8.12.2010 9.12.2010 2 dagar
2012 29.11.2011 30.11.2011 2 dagar
2013 29.11.2012 6.12.2012 6 dagar
2014 13.12.2013 18.12.2013 5 dagar

2015 3.12.2014 10.12.2014 6 dagar
2016 8.12.2015 17.12.2015 8 dagar
2017 22.12.2016 22.12.2016 1 dagur
2018 22.12.2017 22.12.2017 1 dagur
2019 15.11.2018 21.11.2018 4 dagar

Fjárl. Hófst Lauk Dagar Fjárl. Hófst Lauk Dagar Fjárl. Hófst Lauk Dagar Fjárl. Hófst Lauk Dagar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fjármálaráðherrar:   Sjálfstæðisflokksins  Vinstri grænna  Samfylkingarinnar

Mikill ófriður var í 
þinginu á síðasta 
starfsári vinstri 
stjórnarinnar. 
Sjálfstæðismenn 
nýttu fjárlaga-
umræðuna árið 
2012 til að þæfa 
ýmis mál. Ný 
stjórnarskrá var 
þar efst á blaði. 

r í
a

n

a 

Mótmæli

Kosningar

Stjórn Geirs H. 
Haarde 2007 - 

2008

Stjórn Jóhönnu 
Sigurðardóttur 

2009 - 2013

Stjórn Sigmundar 
D. Gunnlaugs-

sonar 2013 - 2016

Hörð stjórnar-
andstaða var 
við stjórn Sig-
mundar Davíðs 
Gunnlaugs-
sonar. Skulda-
leiðrétting og 
fleiri átakamál 
settu svip sinn 
á fjárlög árið 
2015.

✿  Lengd 2. umræðu um fjárlög  
í mínútum frá aldamótum 
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Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is S

SUZUKI 4X4 FJÖLSKYLDAN
Fjölbreytt úrval af fjórhjóladrifsbílum í öllum stærðum 
og við allra hæfi. 
Suzuki 4x4 fyrir veturinn og öryggið.

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

SUZUKI 4X4

KOMDU Í HEIMSÓKN 
OG KYNNTU ÞÉR ÚRVALIÐ

Verð frá kr. 

4.190.000

Verð frá  kr. 

4.640.000

Verð frá kr. 

3.455.000*
*Áætlað verð

Verð frá kr. 

2.590.000 

Verð frá kr. 

4.390.000

Swift 4x4

S-Cross 4x4

Vitara S 4x4

Jimny 4x4

Ignis 4x4

Vitara 4x4

SwSwwiffifififttttt 44x4x4x4x44444 Verð kr. 

2.720.000

Suzuki er áreiðan leg asti bíll inn samkvæmt niður stöðum 
ár legr ar könn un ar breska bíla rits ins „What Car?“.

ÞAÐ ER ALLTAF SUZUKI VEÐUR



Elliot Schrage, samskiptastjóri sam-
félagsmiðlarisans Facebook, tók þá 
umdeildu ákvörðun að fyrirtækið 
skyldi kaupa þjónustu af fyrirtækinu 
Definers Public Affairs, sem hefur 
stundað andstæðingarannsóknir fyrir 
Repúblikana, og fékk það til þess að 
setja af stað neikvæða umfjöllun um 
samkeppnisaðila. Þetta segir í minnis-
blaði sem Techcrunch hefur undir 
höndum.

Þessi viðurkenning hefur trúlega 
engin áhrif á störf Schrage enda var 
hann nú þegar á útleið. Schrage sagði 
upp í júní vegna Cambridge Analyt-
ica-hneykslisins en ákvað að starfa 
áfram þangað til eftirmaður tæki við. 
Í stað hans kemur Nick Clegg, fyrr-
verandi varaforsætisráðherra Bret-
lands. Schrage segir í minnisblaðinu 
að rannsóknir á andstæðingum séu 
nauðsynlegar en bendir á að Clegg 
muni endurskoða alla vinnu sína með 
pólitískum ráðgjöfum þegar Bretinn 
tekur við störfum.

Ráðning Definers var lykilatriði í 
stórri umfjöllun The New York Times 
um krísustjórnunaraðferðir sem 
birtist á dögunum. Þar kom fram að 
fyrirtækið skrifaði falsfréttir í umboði 
Facebook og reyndi þannig að tengja 
gagnrýnendur fyrirtækisins við ung-
verska auðjöfurinn George Soros.

Ungverjinn er reglulega skotmark 
samsæriskenninga íhaldsmanna. 
Þannig hefur Donald Trump Banda-
ríkjaforseti ýjað að því að Soros fjár-
magni flóttamannalest Mið-Amer-
íkumanna og Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, formaður Miðflokks-
ins, talað um að Soros hafi keypt 
Panamaskjölin „og gat notað að vild“ 
í viðtali á Útvarpi Sögu í júlí 2016.

Einnig ritar Schrage um að Face-
book hafi sérstaklega beðið Definers 
um að rannsaka Soros eftir að auð-
jöfurinn sagði miðilinn „ógn við 
almenning“ í ræðu í Davos í janúar. 
Facebook vildi sum sé rannsaka hvort 
Soros hefði fjárhagslegar ástæður fyrir 
gagnrýninni.

„Seinna fréttum við af hreyfingunni 
„Freedom from Facebook“ sem sagðist 
grasrótarhreyfing. Samskiptateymið 
bað Definers um að hjálpa okkur að 
skilja bakgrunn hreyfingarinnar. Þau 
komust að því að George Soros fjár-
magnaði nokkra meðlimi, sem undir-
bjuggu skjöl sem sýndu fram á að ekki 
væri um raunverulega grasrótarhreyf-
ingu að ræða og dreifði skjölunum til 
fjölmiðla.“

Facebook bað Definers hins vegar 

aldrei um að skrifa falsfréttir, að því er 
segir frá í minnisblaðinu. Þá er einnig 
að finna ummæli frá Sheryl Sandberg 
framkvæmdastjóra þar sem hún segir 
að Facebook hafi aldrei viljað „taka 
þátt í herferð gyðingahatara“ gegn 
títtnefndum Soros.

„Ábyrgðin á þessum ákvörðunum 
hvílir á herðum samskiptateymisins. 
Það er ég. Mark [Zuckerberg forstjóri] 
og Sheryl treystu á að ég myndi stýra 
þessu án nokkurra vandræða. Ég vissi 
af og samþykkti ákvörðunina um að 
ráða Definers og önnur svipuð fyrir-
tæki. Ég hefði átt að vera meðvitaður 
um ákvörðunina um að stækka verk-
efni þeirra. Mér þykir það leitt að ég 
hafi valdið ykkur vonbrigðum. Ég sé 
eftir mistökum mínum,“ sagði Schrage 
í minnisblaðinu.

Zuckerberg var sjálfur í viðtali á 
CNN í fyrrinótt. Þar kom fram að 
hann ætlaði ekki að stíga til hliðar 
vegna hneykslismála ársins og að 
hann ætlaði ekki að segja Sandberg 
upp. thorgnyr@frettabladid.is

Tekur ábyrgð 
á ráðningu 
falsfréttaritara
Samskiptastjóri Facebook sagði í minnisblaði að 
hann hefði borið ábyrgð á ráðningu fyrirtækis sem 
rannsakaði andstæðinga og gagnrýnendur, meðal 
annars George Soros, og skrifaði falsfréttir um þá. 

Rússar kæra Facebook

Definers-hneykslið er vitaskuld 
ekki það eina sem Facebook 
stríðir við þessa dagana. Á þriðju-
daginn kærði rússneska fyrir-
tækið Federal Agency of News 
(FAN) samfélagsmiðilinn og 
krafðist þess að banni á aðgangi 
fyrirtækisins á samfélagsmiðl-
inum yrði aflétt. Aðgangur FAN 
var bannaður vegna meintra 
óeðlilegra afskipta Rússa af for-
setakosningunum 2016.

FAN sagðist raunverulegur 
fréttamiðill og heldur því fram 
að með banninu hafi Facebook 
brotið gegn fjölmiðlafrelsinu. 
Engadget greindi frá því að FAN 
hefði mögulega sterk tengsl við 
nettröllabúið Internet Research 
Agency enda deilt með því 
skrifstofuhúsnæði. Þá var Elena 
Kúsjajnóva, sem Bandaríkja-
menn hafa ákært fyrir afskipti af 
kosningum fyrr í mánuðinum, í 
vinnu hjá FAN.

TÆKNI

Geimstöðin tvítug

Alþjóðlega geimstöðin (ISS) fagnaði tvítugsafmæli sínu í vikunni. Tuttugu ár eru sem sagt liðin frá því fyrstu 
einingu hennar, Zarya, var skotið á loft frá Baikonur í Kasakstan. Níu mánuðum síðar var Zarya komin á 
sporbaug og breiddi úr sólarsellum sínum og loftnetum. Samkvæmt NASA fögnuðu íbúar afmælinu með 
útsendingu á Facebook og með því að taka upp birgðir frá Bandaríkjunum og Rússlandi. MYND/NASA

Elliot Schrage, 
fráfarandi  
samskiptastjóri. 

Niantic, framleiðandinn á bak við 
snjallsímaleikina Pokémon Go og 
Ingress, gefur gert samkomulag 
við Alþjóðaferðamálastofnunina 
(UNWTO) um gerð sambærilegra 
GPS-tölvuleikja fyrir ferðamenn. 
Þannig mun Niantic skapa leiki sem 
hvetja spilara til þess að skoða sig 
um í fríinu og læra um umhverfið. 
Frá þessu greindi Engadget.

Ion Vilcu, stjórnandi hjá UNWTO, 
sagði enga standa framar Niantic í 
því að skapa símaleiki sem hvetja 
spilara til þess að skoða umhverfi 
sitt og læra um menningu þess.

Þetta er ekki eina verkefnið sem 
Niantic fæst nú við. Von er á Harry 
Potter: Wizards Unite, leik sambæri-

legum Pokémon Go, á næsta ári. Þá 
munu leikmenn geta lært að galdra 
og barist við ófreskjur í breyttum 
raunveruleika með síma sinn að 
vopni.  þea

Pokémon Go fyrir túrista

Pokémon Go naut gríðarlegra vin-
sælda um tíma. NORDICPHOTOS/GETTY

Nánari upplýsingar má finna á reykjavik.is/lodir

Lambhagavegur 8 og 10

8

10

Byggingarréttur til sölu

Reykjavíkurborg óskar eftir kauptilboðum í tvær 

atvinnulóðir, Lambhagaveg 8, sem er 3.391 m2    

og Lambhagaveg 10, sem er 3.115 m2

Tilboðsblöð og nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar. 

Tilboðum skal skila til þjónustuvers Reykjavíkurborgar fyrir  

kl. 14.00 fimmtudaginn 6. desember 2018.
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SVARTUR  
FÖSTUDAGUR

30% 
AFSLÁTTUR AF  ÖLLUM 
VÖRUM ALLA HELGINA

KÓÐI Í VEFVERSLUN:  
SVARTUR

MIÐNÆTUROPNUN  
FÖSTUDAG Á SMÁRATORGI OG GLERÁRTORGI

SENDUM FRÍTT 
Á NÆSTA PÓSTHÚS



Flísabúðin
Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Finndu okkur  
á facebook

30% 
afmælisafsláttur 
á Heliosa hiturum

HELIOSA hitarar henta bæði 
innan- og utandyra. 
Helstu kostir HELIOSA hitara 
eru: 
 • Hitna strax
 • Með fjarstýringu
 • Vatnsheldir og menga ekki

FlísabúðinFlísabúðin

30 
ÁRA

2018

Margar gerðir til á lager.
Hvítir og svartir.

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 
 Vöðvakrampar, 

    kippir og spenna
 
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

JEMEN Talið er að 85.000 börn undir 
fimm ára aldri gætu hafa dáið úr 
sulti í Jemen frá því hernaðarbanda-
lag undir forystu Sádi-Araba hóf 
þátttöku í borgarastyrjöldinni sem 
geisar þar í landi árið 2015. Þetta 
sagði í yfirlýsingu sem mannúðar-
samtökin Save the Children sendu 
frá sér í gær.

„Það fyllir okkur hryllingi að um 
85.000 börn hafi mögulega dáið í 
Jemen af hungri frá því stríðið hófst. 
Fyrir hvert barn sem deyr vegna 
sprengja og skothríðar deyja tugir úr 
sulti og sjúkdómum og það er hægt 
að koma í veg fyrir þessi dauðsföll,“ 
sagði í yfirlýsingunni.

Talan sem Save the Children 
nefnir er mun hærri en síðasta mat 
Sameinuðu þjóðanna á tölu látinna. 
Sú tala stóð í 10.000 þegar mat var 
síðast gert en vissulega eru komin 
tvö ár síðan.

Hernaðarbandalag Sádi-Araba 
réðst inn í Jemen árið 2015 í von um 
að koma alþjóðlega viðurkenndri 
ríkisstjórn aftur til valda eftir að 
Hútar, uppreisnarmenn sem taldir 
eru á bandi Írana, steyptu henni af 

stóli árið 2014. Síðan bandalagið 
tók yfir hafnarborgina Aden árið 
2015 hefur ákveðin pattstaða verið 
í styrjöldinni. Stríðið má flokka sem 
leppstríð Sádi-Araba og Írana en kalt 
stríð ríkjanna um ítök í Mið-Austur-
löndum birtist einnig í leppstríði í 
Sýrlandi.

Í síðustu viku lýsti bandalagið því 
yfir að það myndi gera hlé á hern-
aðaraðgerðum sínum við hafnar-
borgina Hodeidah. Þar hefur þungt 

umsátur verið undanfarna mánuði. 
Hins vegar sagði Reuters frá því, og 
hafði eftir sjónarvottum, að skot-
hríðin hafi haldið áfram.

Martin Griffiths, erindreki Sam-
einuðu þjóðanna, kom til San’a í 
gær til þess að funda með Hútum og 
biðja þá um að sækja friðarviðræður 
í Svíþjóð í desember. Hútar hund-
suðu slíkar viðræður í september 
síðastliðnum og er verkefni Griff iths 
því flókið. – þea

Nærri hundrað þúsund börn hafa farist

Eitt þeirra fjölmörgu barna sem styrjöldin hefur bitnað á. NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND Theresa May, forsætis-
ráðherra Bretlands, ferðaðist til 
Brussel, höfuðborgar Belgíu, í gær 
til þess að reyna að klára gerð yfir-
lýsingar um framtíðarsamband 
Bretlands og Evrópusambandsins 
eftir útgöngu Breta. Yfirlýsingin á að 
vera um tuttugu blaðsíðna pólitískt 
skjal, samkvæmt Reuters, og hugsað 
til þess að fylgja með um 600 síðna 
samningi um framtíðarsambandið. 
Þá mun May einnig reyna að klára 
gerð samningsins sjálfs.

„Við munum halda áfram samn-
ingaviðræðum um þetta framtíðar-
samband til að tryggja að við náum 
samningi sem við teljum sem bestan 
fyrir Bretland,“ sagði May á þingi 
áður en hún lagði af stað. Bretar eiga 
að ganga út úr sambandinu næsta 
haust en það var samþykkt í þjóð-
aratkvæðagreiðslu árið 2016.

Samkvæmt Reuters leitaðist hún 
sérstaklega við að tryggja skuldbind-
ingar í von um að lægja öldurnar 
heima fyrir. Harðir Brexit-sinnar 
innan Íhaldsflokks May hafa sagst 
ósáttir við drög að samningi sem birt 
voru í síðustu viku og reynt að knýja 
fram vantraustsatkvæðagreiðslu og 
nýtt leiðtogaval.

Þá hafa þingmenn Lýðræðis-
lega sambandsflokksins (DUP) á 
Norður-Írlandi, sem verja ríkis-
stjórn May vantrausti, einnig greint 
frá óánægju sinni. Sú óánægja stafar 
af því að Norður-Írland þarf áfram að 
hlýða reglum tollabandalags og innri 
markaðar ESB til að fyrirbyggja sýni-
leg landamæri við Norður-Írland, 
annað en aðrir hlutar Bretlands.

Samflokksmenn May á þingi hafa 
hvatt hana til þess að reyna að semja 
um nýtt samkomulag vegna þessarar 
óánægju. Andrew Rosindell, einn 
harðra Brexit-sinna, spurði í fyrir-

spurnartíma á þingi í gær hvort May 
myndi geta hugsað sér að endur-
skoða afstöðu sína.

Manfred Weber, leiðtogi EPP á 
Evrópuþinginu, sagði á dögunum 
að samningurinn væri sanngjarn. 
Þá sagði hann að samningurinn yrði 
ekki endurskoðaður. Boltinn væri nú 
hjá Bretlandi og breska þingið ætti 
næsta leik.

Ekki er ljóst hvort breska þingið 

samþykki samninginn. Stór hluti 
Íhaldsflokksins, sem er í minni-
hlutastjórn, er til að mynda andvígur 
honum. 

Enn á þó eftir að semja um nokkur 
atriði. Til að mynda rétt evrópskra 
skipa til veiða í breskri landhelgi, 
aðkomu Breta að innri markaði ESB 
og um stöðu bresku hólmlendunnar 
Gíbraltar. Þar af leiðir að vafi er um 
hvort fyrirhugaður fundur leiðtoga-
ráðs Evrópusambandsins, sem fram 
á að fara á sunnudaginn, fari fram. 

Samkvæmt Bloomberg hefur 
Angela Merkel, kanslari Þýskalands, 
til dæmis lýst því yfir að hún muni 
ekki sækja fundinn nema hún geti 
skrifað undir fullkláraðan samning.
thorgnyr@frettabladid.is

May reynir nú að reka 
smiðshöggið á Brexit

Theresa May í fyrirspurnatíma á breska þinginu í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Forsætisráðherra Bret-
lands fór til Brussel í 
gær til að reyna að klára 
gerð Brexit-samnings. 
Staðan er erfið heima 
fyrir og samflokks-
menn forsætisráðherra 
reynast henni erfiðir. 
Óljóst er hvort nokkuð 
verði af fyrirhuguðum 
fundi leiðtogaráðs ESB á 
sunnudaginn.

BANDARÍKIN Donald Trump, forseti 
Bandaríkjanna, hefur sent Robert 
Mueller, sérstökum saksóknara 
dómsmálaráðuneytisins sem rann-
sakar meint afskipti Rússa af forseta-
kosningunum 2016 og meint samráð 
við framboð Trumps, bréf þar sem 
hann svarar skriflega spurningum 
rannsakenda. Axios greindi frá í gær.

Rudy Giuliani, einn lögmanna 
Trumps og fyrrverandi borgarstjóri 
New York, sagði að hann hefði mikla 
trú á því að Trump væri í góðri stöðu. 
„Ég held að þau hafi engin sönnunar-
gögn fyrir nokkurs konar samráði. 
Og ég held að það sé ómögulegt að 
ákæra Trump fyrir að hindra fram-
gang réttvísinnar.“

Borgarstjórinn fyrrverandi vildi 

ekki segja Axios hverjar spurningar 
Muellers voru. Hann gaf þó upp að 
Mueller hefði annars vegar spurt 
um hvort Trump hafi vitað af fundi 
ráðgjafa hans með rússneskum 
útsendara í Trump-turninum og um 
rússneskar tölvuárásir sem fylgdu 
í kjölfar þess að Trump skoraði á 
Rússa að skoða tölvupóst mótfram-
bjóðandans, Hillary Clinton, á kosn-
ingafundi í Flórída. – þea

Svarar spurningum Bobs Mueller

Við munum halda 

áfram samningavið-

ræðum um þetta framtíðar-

samband.

Theresa May, forsætisráðherra Breta

Donald Trump, 
forseti Banda-
ríkjanna.
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Aðventukvöld
Garðheima

— W W W —
fImMtuDaGskVölDið  22. nóvEmbER

ætlA gArðhEimAr að VerA Með NotAlEgt aðvEntUKvölD tIl að 
uNdiRbúa og fAgnA aðvEntUnNi. dAgsKráiN sTeNduR YfiR Frá 

kLukKaN 19-21 En VeRslUnIn Er opIn tiL 22:00 

í gErð hUrðaKraNSa, aðvEntUkRanSa og jólAskReYtiNga 
sJáið nýjUstU StrAuMa Og stEfNur í jólAskReYtiNguM

fáið góð ráð Og LæRið rétTu TaKtaNa Hjá BlómAskReYtuM gArðhEimA

hEiTt KAkó oG
iRisH CofFeE

JólAkaFfI fRá 
kAffItáR

20% 
afsláttur

— W W W —

gRaSkeRSsúpA mEð nýböKuðu brAuði og hUmmUs. 
kALkúnN mEð þaKkaRGjörðaRfyLlIngU, LjúfFenGri sósU oG sætUm KaRtöflUm.

rIsTað pEcAn/vAnIllU CruMblE

ÞaKkaRGjörðarKvölDveRðuR á sPírUnnI Frá kL 17:30-20:00

2 rétTir kR 2.690                3 rétTir kR 3.200
FrítT fYriR 5 árA oG YngRi - HálFviRði fyRiR 6 - 12 árA

— W W W —

af hurðakrönsum, 
jólaskrauti, 
skreytingarefni,
og kertum

20% 
afsláttur
af ljósaseríum,
ljósahlutum,  
og batterískertum

lJúfIr JólAtónAr Frá 
sönGhópNum lYrIka

tIlBoðiN gIldA
fImmTuDagInN 22. nóv 
og fösTudAgInn 23. nóV

hAfLiðI rAgNarSsoN
súkKulAðiMeiStAri
gEfuR SmaKk af
jólAnaMmI

Sýnikennsla

góðiR sAmStaRfSaðiLar og góMsætT sMakK

kYnNinG á MatVörU fRájólAkoNfEkt Frá

20% AfsLátTur aF ölLum jólAskReYtiNguM



Ég myndi hiklaust segja að 
íslenski markaðurinn sé nógu 
stór. Þess vegna erum við að 

opna tvær verslanir á Íslandi,“ segir 
Christian Thune Thomsen, svæðis-
stjóri þýsku tískuverslunarinnar 
New Yorker á Norðurlöndum.

Þýska tískuverslanakeðjan New 
Yorker opnar verslun í Kringlunni í 
dag og í Smáralind eftir viku. Thom-
sen segir að þeim hafi þótt mikilvægt 
að reka verslanir í tveimur stærstu 
verslanamiðstöðvum landsins enda 
séu þær ansi ólíkar. Um 40 starfs-
menn munu starfa í verslununum.

Að sögn Thomsen hafði stórauk-
inn ferðmannastraumur ekkert 
með þá ákvörðun að gera að opna 
verslanir á Íslandi. Fyrirtækið hafi 
lengi haft augastað á landinu og 
hafi meðal annars verið að bíða eftir 
að komast yfir hentugt húsnæði. 
Verslanirnar séu í eigu þýska fyrir-
tækisins, sem sagt ekki reknar af sér-
leyfishafa. Það gefi fyrirtækinu færi 
á að hafa betri stjórn á uppbyggingu 
verslananna.

„New Yorker er tískumerki sem 
höfðar til ungs fólks. Litir leika stórt 
hlutverk í hönnuninni. Verðið er afar 
sanngjarnt og við fáum nýjar vörur 

í hverri viku. Í hvert skipti sem við-
skiptavinir heimsækja verslun okkar 
sjá þeir eitthvað nýtt,“ segir hann í 
samtali við Fréttablaðið. New York-
er rekur ekki netverslun en kynnir 
vörurnar meðal annars á samfélags-
miðlum.

„Í verði keppum við við H&M 
en frá mínum bæjardyrum séð eru 
fötin okkar einstök,“ segir Thomsen. 

Markhópur New Yorker er frá 15 til 
39 ára. Vörulínunni er skipt annars 
vegar í götutísku og hins vegar klass-
ískari fatnað. Auk þess er boðið upp 
á fylgihluti og nærfatnað.

New Yorker, sem hefur verið starf-
rækt í 40 ár, rekur meira en eitt þús-
und verslanir í 40 löndum, þar af eru 
um 60 verslanir á Norðurlöndunum. 
Starfsmenn eru um 18 þúsund. – hvj

Markaðurinn er „hiklaust“ nógu stór 

Heildartekjur        2.065
Heildarkostnaður        1.890 
EBITDAR        175
EBITDA        65
EBIT        -88 

✿   Sameinaður rekstrar-
reikningur 2018

     milljónir USD

„Litir leika stórt hlutverk í hönnuninni,“ segir Christian Thune Thomsen, 
svæðisstjóri New Yorker á Norðurlöndum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Rekstrarbati samein-
aðs félags Icelandair 
og WOW air þarf að 
vera allt að 250 millj-
ónir Bandaríkjadala, 
jafnvirði 31 milljarðs 

íslenskra króna, til þess að félag-
ið geti rökstutt vöxt miðað við 
núverandi flota. Fyrirhugaður sam-
runi flugfélaganna tveggja mun því 
krefjast töluverðrar endurskipu-
lagningar á leiðakerfinu, minnkunar 
á framboði og verulegrar lækkunar 
á kostnaði.

Þetta kemur fram í nýbirtri grein-
ingu hagfræðideildar Landsbankans 
á samruna íslensku flugfélaganna 
en þar er áætlað að rekstrarbatinn 
þurfi að vera á bilinu 200 til 250 
milljónir Bandaríkjadala. „Ef það 
ætti að ná þessum bata á einum 
kostnaðarlið þá þyrfti: launakostn-
aður að lækka um 40% eða; elds-
neytiskostnaður að lækka um 45% 
eða; yield að hækka um 15%,“ segir 
í greiningunni.

Ef gert er ráð fyrir tveimur þátt-
um, til dæmis hækkandi fargjöldum 
og lækkun launakostnaðar, þá mun 
10 prósenta hækkun á arðsemi 
og óbreytt nýting, og 10 prósenta 
lækkun launakostnaðar duga til að 
knýja fram ásættanlega afkomu, að 
því er kemur fram í greiningunni.

Hagfræðideildin telur að mögu-
lega megi minnka það fjármagn 
sem bundið er í báðum félögum 
um að minnsta kosti 10 prósent 
án þess að það hafi neikvæð áhrif á 
afkomuna. „Ef það tekst þá metum 
við að rekstrarbatinn á sameigin-
legum rekstri þurfi eingöngu að 
vera á bilinu 80-180 milljónir dala 
næstu tvö ár til að réttlæta núver-
andi markaðsverð Icelandair, þ.e. 
að EBITDAR verði 260-360 milljónir 
dala árið 2020.“

Rekstrarbatinn er settur í sam-
hengi við sameinaðan rekstrar-
kostnað félaganna sem nemur um 
1.900 milljónum dala og tekjurnar 
sem nema um 2.100 milljónum 
dala. Segir í greiningunni að í þessu 
samhengi virðist tækifærin með 
sameiningu félaganna svo sannar-
lega vera til staðar.

Aðskilinn rekstur ólíklegur
Hagfræðideildin metur sem svo 
að litlar sem engar líkur séu á því 

að félögin verði rekin hvort í sínu 
lagi ef af sameiningunni verður. 
„Að reka WOW sem „lággjaldaarm“ 
Icelandair er möguleg sviðsmynd, 
en myndi áfram fela í sér þörf á 
endurskipulagningu leiðakerfisins 
og minnkun á framboði. Reynslan 
sýnir misgóðan árangur af slíkum 
lággjaldadótturfélögum,“ segir í 
greiningunni.

Bent er á að undanfarin tuttugu ár 
hafi sjö af tíu stærstu hefðbundnu 
flugfélögunum (e. Legacy airlines) 
stofnað lággjaldadótturfélag. Af 40 
slíkum dótturfélögum sé aðeins 
helmingur starfandi í dag. Þá hafi 
aðgreining Icelandair og WOW air 
miðað við þróun verðs og þjónustu-
stigs minnkað með árunum.

„Því teljum við að WOW yrði 
að skerpa sig enn frekar sem lág-
gjaldafélag og Icelandair sem 
„premium“ félag til að skapa nægi-
lega aðgreiningu milli félaganna. 
Aðskilinn rekstur félaganna gæti 
verið nauðsynlegur til skamms 
tíma en til lengri tíma myndi það 
rýra möguleika á arðbærum sam-

Þyrfti allt að 31 milljarðs rekstrarbata
Verði af samruna Icelandair og WOW air mun sameinað félag þurfa á allt að 31 milljarðs króna rekstrarbata að halda, samkvæmt nýrri 
greiningu. Samsvarar 40 prósenta lækkun launakostnaðar að öðru óbreyttu. Litlar líkur á að flugfélögin tvö verði rekin hvort í sínu lagi.

Kaupin verða ein flóknasta sameining Íslandssögunnar að mati greinenda Landsbankans. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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10%
minnkun bundins fjármagns 

gæti félagið komist upp með 

án þess að það hefði neikvæð 

áhrif á afkomuna.

Einn nefndarmaður í peninga-
stefnunefnd Seðlabankans 
greiddi atkvæði gegn tillögu 

seðlabankastjóra og vildi hækka 
vexti um 0,5 prósentur. Þetta kemur 
fram í fundargerð af síðasta vaxta-
ákvörðunarfundi nefndarinnar

Seðlabankastjóri lagði til að vextir 
bankans yrðu hækkaðir um 0,25 
prósentur og var tillagan sam-
þykkt. Í fundargerðinni 
segir að helstu rökin fyrir 
þessari hækkun hafi 
verið þau að töluverð 
óvissa sé um hversu hratt 
dragi úr hagvexti, og 
hvernig gengi krónunnar 
muni bregðast við hækkun 
vaxta og lækkun hlutfalls 
sérstakrar bindiskyldu.

Helstu rökin fyrir 
hækkun um 0,5 
prósent voru 
hins vegar þau 

að verðbólguhorfur hefðu versnað 
töluvert og verðbólguvæntingar 
hækkað það mikið að 0,25 prósenta 
hækkun vaxta dygði ekki til, enda 
yrði taumhald peningastefnunnar 
áfram minna en það var á októ-
berfundi nefndarinnar þrátt fyrir 
þessa vaxtahækkun. Þá væru raun-
vextir bankans afar lágir þegar haft 
er í huga að spenna er enn í þjóðar-

búskapnum.
Nefndin var sammála um að 

ef verðbólguvæntingar héldu 
áfram að hækka og festust 
í sessi umfram markmið 

myndi það kalla á harðara 
taumhald peningastefnunn-
ar. Aðrar ákvarðanir, einkum 
á vinnumarkaði og í ríkis-

fjármálum, hefðu þá 
áhrif á hversu 

mikill fórn-
a r k o s t n -
aður yrði 
í  lægra 
atvinnu-
stigi. 
– tfh

Einn vildi 0,5 prósenta 
hækkun á stýrivöxtum

Icelandair Norður-Ameríka Á heimsvísu Evrópa Flugvélaeldsneyti
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legðaráhrifum sem sameiginlegt 
félag gæti náð.“

Samþykki ekki sjálfgefið
Tilkynning um kaup Icelandair á 
WOW air er nú á borði Samkeppnis-
eftirlitsins sem þarf að taka flókna 
ákvörðun innan þröngs tíma-

ramma. Hagfræðideildin nefnir tvö 
helstu rökin fyrir samþykki á kaup-
unum.

„Í fyrsta lagi að sameinað félag 
starfar á alþjóðlegum flugmarkaði 
og er eingöngu með 3-4% mark-
aðshlutdeild, og getur því ekki 
talist markaðsráðandi og þar með 

hindrað virka samkeppni. Í öðru 
lagi er heimild hjá SKE til þess að 
samþykkja samruna sem talist gæti 
skaðlegur samkeppni ef annað 
félagið er á fallanda fæti og að hverfa 
af markaði, en fordæmi eru fyrir að 
slík rök séu notuð til að heimila 
samruna,“ segir í greiningunni.

Að mati hagfræðideildar gefa 
fordæmi í öðrum ákvörðunum 
eftirlitsins síðustu ár ekki tilefni 
til bjartsýni fyrir samþykki á kaup-
unum. Erfitt sé að horfa fram hjá því 
að sameinað félag verði með tæp-
lega 80 prósenta markaðshlutdeild 
í umferð til og frá landinu.

„Á móti gæti SKE litið svo á að 
aðrir markaðsaðilar hefðu ekki 
fengið að sitja við sama borð og að 
Icelandair sé ekki eini aðilinn sem 
hefði getað keypt WOW,“ segir í 
greiningunni. „Haldreipið fyrir sam-
þykki liggur að okkar mati í því að 
WOW sé að hverfa af markaðinum 
hvort eð er og/eða að sameiningin 
sé þjóðhagslega mikilvæg.“

Verði kaupin samþykkt án skil-
yrða tekur við ein „flóknasta sam-
eining Íslandssögunnar“ að mati 
greinenda Landsbankans. Tekið 
verði fljótlega til hendinni við að 
sameina félögin og allar líkur á að 
dregið verði úr framboði. „Hversu 
mikið og hvaða áhrif það hefur á 
fargjaldaverð, nýtingu og þar með 
afkomu er í höndum stjórnenda 
félaganna.“ thorsteinn@frettabladid.is

Már  
Guðmunds-
son seðla-
bankastjóri. 
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Stjörnugrís er eini 
íslenski framleiðandinn 
sem framleiðir eingöngu 
úr íslensku grísakjöti

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



meira fyrir einelti en þeir sem 
eldri eru,“ segir Ársæll. „Við 
birtum nýlega rannsókn þar sem 

verið var að skoða hvaða áhrif 
einelti hefur á börn. Þar kemur 
fram að einelti hefur mjög 

alvarlegar afleiðingar í för 
með sér. Börnum sem verða 

fyrir einelti líður miklu verr 
líkamlega og andlega, þau 

hafa lakari heilsu og gengur 
verr að einbeita sér, þau 
eru kvíðnari og þunglynd-
ari og líklegri til þess að fá 

sjálfsvígshugsanir. Það 
er alveg klárt að þetta 
hefur mikil áhrif á þau 
strax á skólaaldri þegar 

þau lenda í einelti. Það 
þarf í raun engan prófessor til 
að segja manni það að þetta 
situr í fólki langt fram eftir 
aldri. Eflaust þekkja allir ein-

hvern sem hefur hlotið lang-
tímaskaða af því að verða fyrir 
einelti.“

Í rannsókn Ársæls kemur 
einnig fram að einelti hefur 

verri áhrif á einstakling sem er sá 
eini í bekknum sem verður fyrir 
einelti frekar en ef það eru fleiri í 
bekknum sem verða fyrir einelti.

Ársæll segir að það sem skipti 
miklu máli í eineltismálum sé að 
foreldrar gerenda taki því alvar-
lega ef einelti kemur upp. „Það er 
eðlilegt að foreldrar fari í afneitun 

Vinátta hófst sem til-
raunaverkefni í sex 
leikskólum en er nú 
í um helmingi allra 
leikskóla. Auk þess 
hefur það verið þróað 

fyrir yngri bekki grunnskóla. Á næsta 
ári verður svo kynnt viðbót fyrir allra 
yngstu börnin á aldrinum 0-3 ára.

Margrét Júlía Rafnsdóttir er 
verkefnisstjóri verkefnisins hjá 
Barnaheillum og segir í samtali við 
Fréttablaðið að henni hafi fund-
ist verkefnið spennandi því það er 
byrjað snemma þegar börnin eru 
ung og að verkefnið og árangur 
þess hafi verið vel rannsakað, bæði 
í Danmörku þaðan sem það er upp-
runnið og hér á Íslandi eftir að því 
var komið á fót.

„Þangað til þetta efni kemur þá er 
aðallega verið að vinna með inngrip 
og hvað eigi að gera til að bregðast 
við. Þannig hafa verkefnin gjarnan 
verið. En þá er skaðinn skeður og 
jafnvel búinn að vera að magnast 
upp í langan tíma, jafnvel mánuði 
eða ár, og fengið að þróast óáreitt 
því enginn hefur tekið eftir eða 
verið að fylgjast með hópnum í 
heild,“ segir Margrét.

Hún útskýrir að öll umræða um 
gerendur og þolendur hafi verið 
tekin úr umræðu í verkefninu.

„Vegna þess að það er engin sér-
stök týpa sem er gerandi eða þol-
andi. Það er engin ein týpa sem 

gæti lent í einelti. Það er kannski 
einhver sem er fórnarlamb eineltis 
í einhverju ákveðnum aðstæðum 
en í öðrum aðstæðum er hann það 
kannski ekki,“ segir Margrét.

Hún segir að það sé þó alls ekki 
þannig að það sé ekki verið að vinna 
með hegðun barnanna. Í stað þess 
að líta einungis á slæma hegðun 
er einnig lögð áhersla á styrkleika 
þeirra.

„Auðvitað þarf að vinna með 
hegðun hjá börnunum. Þau eiga 

ekkert að komast upp með hvað 
sem er. Við leggjum því áherslu á, 
alltaf þegar upp koma einhverjar 
aðstæður meðal barna sem þarf að 
hjálpa þeim að leysa, þá eiga allir 
að koma út með reisn. Ekki búa til 
sökudólg og fórnarlamb,“ segir Mar-
grét.

Eins er ekki endilega lögð áhersla 
á að komast að því hver hafi byrjað 
og hver eigi að biðja hvern afsök-
unar.

„Þá erum við að velta okkur upp 

úr stöðunni. Börn lenda í alls konar 
árekstrum og það stoðar ekkert 
endilega alltaf að kafa ofan í hvert 
mál fyrir sig , heldur er mikilvægt að 
halda áfram,“ segir Margrét.

Hún segir að þess vegna fyrst og 
fremst lögð áhersla á góðan skóla-
brag í verkefninu. Hver skóli fær 
tösku með verkfærum auk þess 
sem kennarar og aðrir starfsmenn 
skólanna eru beðnir að setja upp 
ákveðin gleraugu um hvernig þau 
horfa á samskipti krakkanna og 
hvernig þau geti komið í veg fyrir 
að samskipti verði slæm.

Í hverri tösku er síðan að finna 
bangsann Blæ, sem er táknmynd 
verkefnisins og vináttunnar. Blær 
getur verið af hvaða kyni sem er. 
Auk þess fá börnin öll sinn eigin 
bangsa.

„Það hefur hjálpað þeim mikið. 
Þau treysta bangsa fyrir alls konar 
hlutum og svo er bangsinn notaður 
í alls konar verkefnum. Það verða 

hugrenningatengsl. Ef eitthvert 
barn er að skilja út undan þá fer 
það barn sem er skilið út undan að 
sækja bangsann sinn. Þá horfir hitt 
barnið og skilur: O, já, nei, þú mátt 
vera með,“ segir Margrét.

Hún segir að leikskólarnir séu 
búnir að hjálpa þeim hvað mest við 
að koma verkefninu á framfæri. „Það 
er svo gaman fyrir okkur sem erum 
að halda námskeiðið. Það er svo 
mikil gleði og ánægja. Við erum svo 
þakklátar fyrir hversu vel leikskól-
inn hefur tekið þessu og leggur sitt á 
vogarskálarnar til að koma í veg fyrir 
einelti og bæta samskipti barna. Það 
er nú heila málið,“ segir Margrét.

Hún segir að börnin séu farin 
að þekkja verkefnið og þegar þau 
skipta yfir í grunnskóla séu þau 
jafnvel farin að biðja um það og 
segir að margir kennarar tali um að 
það hjálpi með yfirfærsluna úr leik- 
í grunnskóla.

„Í einum skóla í Kópavogi sagði 
einn kennarinn að hún hefði aldrei 
fengið annan eins árgang. Svo mikil 
samhygð og þau hjálpast að og þau 
þökkuðu það því að þau hefðu 
komið úr þessi verkefni,“ segir hún.

Margrét segir að verkefnið sé 
öllum opið sem hafi áhuga og að 
næsta námskeið verði haldið þann 
29. nóvember. Enn sé hægt að skrá 
sig á heimasíðu Barnaheilla.

„Þetta er algert ævintýri þetta 
verkefni. Ég vona að sem flestir 
leikskólar verði komnir með þetta 
innan fárra ára, það verður enginn 
svikinn af því,“ segir Margrét að 
lokum.

F jölþjóðleg rannsókn 
HBSC, um heilsu og 
lífskjör skólabarna, er 
ein sú umfangsmesta á 
sínu sviði og er unnin í 
samstarfi við Alþjóða-

heilbrigðisstofnunina. Safnað er 
gögnum á fjögurra ára fresti frá 
nemendum í 6., 8., og 10. bekk í 48 
löndum í Evrópu og Norður-Amer-
íku en rannsóknin var fyrst gerð 
árið 1982. Ísland varð þó ekki hluti 
af rannsókninni fyrr en Olweus-
áætlunin var tekin í gildi hér á landi 
árið 1997. Sú áætlun hafði mikil 
áhrif á tíðni eineltis á Íslandi sem 
fór minnkandi.

„Við megum ekki gleyma því að 
einelti er mjög sjaldgæft á Íslandi 
miðað við önnur lönd. Skólum 
landsins verður að þakka það sem 
þeir hafa gert í eineltismálum og 
margir unnið mjög gott starf. Auð-
vitað má þó alltaf gera betur og 
ekki hefur í öllum tilfellum tekist 
að leysa slík mál. Flestir skólar taka 
þessu þó mjög alvarlega,“ segir 
Ársæll M. Arnarsson, prófessor við 
félagsvísindadeild, sem fer fyrir 
rannsókninni á Íslandi ásamt Þór-
oddi Bjarnasyni.

Ísland hefur verið meðal þeirra 
landa þar sem minnst er um einelti 
ef miðað er við önnur lönd. „En ef 
við lítum til síðustu 12 ára þá sjáum 
við hins vegar að tíðni eineltis hefur 
hægt og sígandi verið að aukast hér 
á landi. Það er erfitt að segja til um 
það hverjar ástæður þess eru en það 
verður þó ekki skýrt með auknu 
neteinelti því hefðbundið einelti 

hefur verið að aukast. Það kemur 
svo í ljós að það eru ekki endilega 
sömu krakkarnir sem eru að lenda 
í neteinelti og eru að lenda í hefð-
bundnu einelti.“

Samkvæmt skilgreiningu Dans 
Olweus, sálfræðiprófessors í Nor-
egi sem hefur gjarnan verið kallaður 
guðfaðir eineltisrannsókna, felst 
einelti í því að nemandi verður fyrir 
síendurtekinni neikvæðri hegðun 
af hendi eins eða fleiri samnem-
enda sinna. Hegðunin er viljandi 
og veldur þolandanum vanlíðan og 
jafnvel áverkum. Hegð-
unin getur verið 
með beinum hætti, 
í formi líkamlegs 
eða andlegs ofbeld-
is en einnig getur 
hún verið með 
óbeinum hætti, 
eins og andlits-
tjáningu, illu 
umtali eða 
m e ð  þv í 
að skilja 
út undan 
e ð a 
h u n d s a . 
Í einelti 
felst einn-
ig valda-
ójafnvægi 
þ a r  s e m 
þolandinn á 
í erfiðleikum 
með að verja 
sig og er því 
hjálparlaus 
g a g n v a r t 
g e r e n d u m 
sínum.

„ Y n g r i 
börnin verða 

Einelti hefur aukist á síðustu tólf árum
Þrátt fyrir að Ísland sé meðal þeirra landa þar sem minnst er um einelti hefur tíðnin aukist. Prófessor í félagsvísindum segir einelti hafa 
gríðarlega mikil áhrif á börn út í lífið, bæði hjá þolendum og gerendum. Mikilvægt að foreldrar taki því alvarlega ef einelti kemur upp.

En það sem er 

mikilvægt í þessu er 

að rannsóknir hafa sýnt fram 

á það að gerendur eru líka í 

áhættuhópi fyrir sálræna 

erfiðleika á lífsleiðinni, líkt 

og þolendur en á öðruvísi 

hátt.

Vegna þess að það 

er engin sérstök 

týpa sem er gerandi eða 

þolandi. Það er engin ein 

týpa sem gæti lent í einelti.

✿   Hlutfall nemenda sem hafa orðið fyrir einelti 
 2-3 í mánuði eða oftar – HBSC-rannsóknin

Margrét Júlía Rafnsdóttir með bangsanum Blæ. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ekki talað um gerendur og þolendur
Vinátta er forvarnarverkefni gegn einelti í leikskólum og grunnskólum. Verkefnið er ólíkt öðrum slíkum því að þar er hvorki talað um 
gerendur né þolendur heldur er meiri áhersla lögð á að börn læri félagsfærni, að bera kennsl á tilfinningar sínar og að þeim líði vel. 
Lovísa  
Arnardóttir
lovisaa@frettabladid.is

Gunnþórunn  
Jónsdóttir 
gunnthorunn@frettabladid.is
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enda mikið áfall að heyra það að 
barnið manns sýni slíka hegðun. 
Einhverjir geta farið að réttlæta 
þetta með einhverjum hætti og geta 
hreinlega ekki séð það fyrir sér að 
barn þeirra geti sýnt af sér einhvern 
ótuktarskap. En það sem er mikil-
vægt í þessu er að rannsóknir hafa 
sýnt fram á það að gerendur eru líka 
í áhættuhópi fyrir sálræna erfiðleika 
á lífsleiðinni, líkt og þolendur, en á 
öðruvísi hátt.“

Gerendur eru líklegri til þess að 
sýna af sér ofbeldishegðun gagn-
vart öðrum á fullorðinsaldri, hvort 
sem það eru börn þeirra eða gagn-
vart öðrum á heimilinu. Einnig eru 
gerendur líklegri til að fá refsidóma 
einhvern tímann á lífsleiðinni og 
líklegri til að vera með sjálfsvígs-
hugsanir. Þeir aðlagast verr félags-
lega, hafa lakari stjórn á tilfinning-
um sínum, sýna einbeitingarskort 
og þjást af þunglyndi. Rannsókn 
Olweus frá 1989 sýndi fram á að 
60% drengja sem lögðu aðra í ein-
elti í 6. til 9. bekk höfðu hlotið að 
minnsta kosti einn refsidóm fyrir 
24 ára aldur.

„Það að barn sýni svona hegðun 
er í mörgum tilfellum saklaust, við 
gerum öll mistök og særum aðra. En 
við þurfum hins vegar að bregðast 
við og setja börnum skýr mörk um 
það hvernig á að umgangast annað 
fólk. Við þekkjum líka fólk á full-
orðinsaldri sem leggur aðra í ein-
elti, er ekki líklegt að sama fólkið 
hafi lagt aðra í einelti í grunnskóla? 
Hegðunarmynstur sem virkar fyrir 
einstakling til þess að ná vilja sínum 
fram er ólíklegt að taki breytingum 
eftir því sem líður, ef viðkomandi 
kemst upp með það,“ segir Ársæll 
að lokum.

 6. bekkur
 8. bekkur
 10. bekkur
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

6. DESEMBER 10. - 12. JANÚAR15. & 16. DESEMBER

Fallegir aðventutónleikar með tónlist  
eftir Bach, Rameau og Mozart.  
Hljómsveitarstjóri er Dirk Vermeulen.

Jólatónleikarnir hafa notið gífurlegra  
vinsælda og eru fastur liður í jólahaldi  
margra fjölskyldna á Íslandi.

Vínartónleikarnir eru ómissandi  
upphaf á nýju ári þar sem gleði og  
glæsileiki ráða ríkjum. 



Það er okkur öllum ljóst að einelti er eitt-
hvað sem á ekki að eiga sér stað, engu að 
síður er það daglegt brauð víða. Við sem 
erum foreldrar, hvað þá fagaðilar, höfum 
sannarlega áhyggjur af slíku þar sem við 
gerum okkur grein fyrir því hversu dulið 

það oft er. Krakkar tjá sig ekki endilega um það sem 
fram fer innan veggja skólans, við íþróttaiðkun eða 
annars staðar. Fullorðnir sem verða fyrir einelti gera 
það ekki heldur, þrátt fyrir vakningu í samfélaginu 
koma enn reglulega upp mál sem byggja á einelti og 
verður þetta því að vera stöðugt í umræðunni.

Einelti er endurtekið niðurlægjandi áreiti eða 
ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt, andlegt eða 
félagslegt, af hálfu einstaklings eða hóps sem beinist 
gegn öðrum einstaklingi. Iðulega eiga þessir einstakl-
ingar erfitt með að verjast þessu áreiti með ófyrir-
sjáanlegum afleiðingum fyrir heilsu þeirra.

Við höfum um langt skeið vitað að sá sem verður 
fyrir slíku getur glímt við margháttaðan vanda, oft-
ast er verið að horfa til andlegra þátta. Kvíði, van-
líðan, óöryggi, depurð, einangrun og spenna, jafnvel 
hegðunarraskanir geta byggt á slíku. Einkennin geta 
komið fram strax eða hægt og rólega yfir tíma eftir 
því sem niðurbrot einstaklingsins eykst. Fjölskylda, 
vinir og aðrir geta átt erfitt með að átta sig á þessu 
þar sem sá sem verður fyrir slíku tjáir sig oft ekki. 
Opinská umræða og samtal um slíkt getur hjálpað 
auk þess sem vitundarvakning í skólum og atvinnu-
lífi skilar miklu.

Nýlega hefur þó komið í ljós að það eru mun 
fleiri vandamál sem geta fylgt því að lenda í slíku 
áreiti. Grein sem var rituð í tímaritið Pediatrics fyrir 
nokkru varpar ágætu ljósi á tenginguna við heilsu-
far barna sem verða fyrir einelti yfir lengri tíma. Þar 
kemur í ljós að margháttuð heilsufarsleg vandamál 
koma upp sem myndu flokkast sem líkamleg. Börn 
kvarta um höfuðverk, magaverki, svima, svefn-
truflun, lystarleysi, ógleði og öndunarfæraeinkenni. 
Þarna er nokkuð ljóst af upptalningunni að andleg 
vanlíðan getur framkallað öll framangreind atriði. 
Við þekkjum það til dæmis hjá fullorðnum sem í 
kvíðakasti upplifa mikinn brjóstverk eða andnauð 
auk meltingartruflana.

Hin duldu einkenni og áhrif á heilsufar til lengri 
tíma byggja hins vegar á fleiri þáttum, en það er 
þekkt að fórnarlömb eineltis draga sig í hlé, stunda 
síður íþróttir, hafa tilhneigingu til minni þátttöku í 
verkefnum og hópavinnu. Auk þess sem viðvarandi 
streituálag á börn hefur að öllum líkindum haml-
andi áhrif á vöxt og þroska, þá ekki bara líkamlegan 
heldur einnig andlegan og ekki má gleyma ónæmis-
kerfinu. Við vitum í dag að margir sjúkdómar sem 
tengjast ónæmiskerfinu og ræsingu þess koma fram 
undir miklu álagi, eitt dæmi er psoriasis, annað eru 
gigtarsjúkdómar ýmiss konar og jafnvel krabbamein.

Minni skipulögð hreyfing hefur áhrif á beinþéttni, 
sérstaklega á vaxtarskeiðinu, það er því geysimikil-
vægt að viðhalda henni og tryggja að lagt sé í beina-
bankann á réttum tíma. Sumir hafa haldið því fram 
að hegðunarmynstur sem geta framkallast í kjölfar 
vanlíðunar eins og reykingar, áfengis- eða vímuefna-
neysla megi rekja til eineltis. Aðrir telja að sá sem 
hefur orðið fyrir slíku sé í meiri hættu á að fá hjarta- 
og æðasjúkdóma, jafnvel krabbamein.

Ekki er hægt að fullyrða þetta með beinum hætti, 
þó við getum ekki á einfaldan máta mælt streitu og 
álag, þá er ljóst að þar liggur einn af stóru orsaka-
völdunum í þróun og meingerð sjúkdóma í dag. 
Hvort slíkt byggir að hluta til á einelti skal ósagt 
látið, en það eru til afturvirkar rannsóknir sem 

sýna fram á tengsl alvarlegra sjúkdóma og þróun 
þeirra í samhengi við áföll og vanlíðan. Við skulum 
því öll sameiginlega vera vakandi fyrir því að hindra 
að nokkur einstaklingur lendi í einelti, hvort sem 

hann er barn eða fullorðinn. Það á ekki að líða 
slíkt undir nokkrum kringumstæðum. Opin 

umræða við börn og leiðir til að þau geti 
tjáð slíkt og þekki birtingarmyndir 

eru lykilatriði í fræðslu. Gamaldags 
stríðni eins og kallað var herðir ekki, 

hún brýtur niður og skapar vanda-
mál og sjúkdóma. Komum í veg 

fyrir það!

Einelti og 
heilsufar barna

Salka Sól steig fram fyrir 
um ári og lýsti því að hún 
hefði orðið fyrir miklu 
einelti á grunnskólaaldri. 
„Það sem ég get gert til að 
sporna gegn einelti er að 

miðla reynslu minni og því hvernig 
ég vann úr mínum málum. Ég legg 
áherslu á það í þessu samstarfsverk-
efni. Það er mjög gott að hafa Vöndu 
með mér í þessu verkefni enda er 
hún sérfræðingur á sínu sviði, mjög 
fróð og búin að kynna sér þessi mál 
í víða. Við erum búin að fá afskap-
lega örláta styrki fyrir verkefninu og 
stefnum að því að fara af stað með 
það eftir áramót,“ segir Salka Sól. 

Sjálf hefur hún einnig verið með 
fyrirlestra í nokkrum grunn- og 
menntaskólum en einnig meðal 
foreldrafélaga til að vekja fólk til 
umhugsunar um einelti. „Við viljum 
með þessu verkefni einblína á ein-
staklinginn og að hann sé hluti af 
heildinni.“

Salka Sól segir að hún hefði 
viljað byrja að vinna fyrr í sjálfri sér 
en gerði það í raun ekki fyrr en 12 
árum eftir að eineltið hætti þegar 
hún leitaði til sálfræðings.

„Fyrir vikið átti ég í erfiðleikum 
með að mynda sambönd og finna 
mig. Eineltið gerist á þeim tíma á 
unglingsárunum, sem er viðkvæmur 

tími og allir að reyna að finna sig. Ég 
var eins og það kallast „late bloom-
er“ og stór hluti af því er þessi lífs-
reynsla.“

Salka Sól elti drauma sína um að 
verða leik- og söngkona og upp-
skar vel. Eftir að hún varð þekkt í 
þjóðfélaginu tók hún þá ákvörðun 
að ræða aldrei erfiða reynslu sína 
af einelti. „Það var skömm sem 
fylgdi því að hafa orðið fyrir ein-
elti. Ég sagði engum frá þessu lengi 
vel. Foreldrar mínir og fjölskylda 
vissu þetta en enginn í seinni tíð. Ég 
skammaðist mín.“

Þegar hún fékk hlutverk í Þjóð-
leikhúsinu og kynntist nýju fólki 
hafi hún opnað sig og rætt sín mál 
við nokkra sem hún vann með. „Ég 
ræddi þetta við Stefán Karl, blessuð 
sé minning hans. Stefán Karl, besti 
maður í heimi, varð líka fyrir ein-
elti. Þeir hjálpuðu mér mikið og það 
helltist yfir mig einhver tilfinning 
um að það væri mín samfélagslega 

skylda að gera eitthvað meira með 
þetta,“ segir Salka Sól.

„Í stað þess að tönnlast alltaf á því 
sem gerðist og því sem var þá vil ég 
hamra á því að fagna fjölbreytileik-
anum og kenna krökkum að það eru 
ekki allir eins. Þetta er svo lítið land 
og ef það kemur einhver úlpa í tísku 
þá eiga allir hana og ef þú átt hana 
ekki þá getur það verið erfitt. Við 
erum öll skrítin á okkar hátt og það 
eru ekki allir eins, sem betur fer!“

Internetið var ekki orðið eins 
stór hluti af lífi samfélagsins á þeim 
tíma sem Salka Sól varð fyrir ein-
elti. Hins vegar hafa gerendur í dag 
tekið tæknina í sína þjónustu sem 
veldur því að börn eru í ríkari mæli 
lögð í einelti með smáskilaboðum í 
gegnum síma og á samskiptasíðum 
á netinu.

„Mér finnst ég nú þurfa að fjalla 
um það líka þó ég þekki það ekki 
af eigin reynslu en stór hluti af ein-
elti í dag fer fram á netinu. Ég man 
reyndar eftir því þegar samfélags-
miðlar voru að ryðja sér til rúms 
þegar ég var í menntaskóla, þá var 
predikað yfir manni um að haga sér 
vel á netinu því það sem maður setti 
þar fram væri þar að eilífu. En svo sér 
maður hvernig margt fullorðið fólk 
hagar sér á netinu í dag, það ætti 
kannski að líta í eigin barm.“ –- gj

Ákveðin samfélagsleg 
skylda að ræða eineltið
Leik- og söngkonan Salka Sól Eyfeld vinnur nú að forvarnarverkefni gegn ein-
elti, Krakkar með krökkum, í samstarfi við Heimili og skóla og Vöndu Sigur-
geirsdóttur, sérfræðing í eineltismálum. Verkefnið fer af stað eftir áramót. 

Salka Sól varð fyrir einelti á grunnskólaárum og fer senn með reynslusögu sína í skóla landsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég vil hamra á því 

að fagna fjölbreyti-

leikanum og kenna krökk-

um að það eru ekki allir eins.

Við skulum 

því öll sam-

eiginlega vera 

vakandi fyrir 

því að hindra 

að nokkur 

einstaklingur 

lendi í einelti, 

hvort sem 

hann er barn 

eða fullorð-

inn.

Þolendur
1. Láta skólann vita strax og grípa inn í eins fljótt og 

hægt er. Halda ró sinni þrátt fyrir að skiljanlega séu 
tilfinningar sterkar.

2. Setjast niður með barninu, útskýra að einelti sé ekki í 
lagi og að tekið verði á málum.

3. Hvetja barnið til að segja frá ef einelti heldur áfram.
4. Þrátt fyrir að einelti sé aldrei þolendum að kenna 

þá þurfa þolendur gjarnan aðstoð sálfræðings eða 
annars fagaðila til að styrkja það.

5. Aðstoða barnið við að styrkja það félagslega með því 
að bjóða heim eða gera eitthvað skemmtilegt með 
börnum og bekkjarfélögum.

Gerendur
1. Þakkaðu fyrir að láta þig vita af hegðun barnsins þíns, 

því símtalið gefur tækifæri til að breyta hegðuninni.
2. Ekki fara í afneitun og vörn.
3. Fara í jákvætt samstarf við skólann með það í huga 

að breyta þessari neikvæðu hegðun sem er ekki 
æskileg.

4. Hægt er að hringja í foreldra þolanda og óska eftir 
samstarfi. Oft eru foreldrar þolenda brotnir og því 
getur skipt miklu máli að fá slíkt símtal.

5. Vinna með barnið. Oft er hægt að gera það á eigin 
spýtur en stundum þarf inngrip.

Góð samskipti lykillinn að lausn

Vanda Sigurgeirsdóttir, sér-
fræðingur í eineltismálum, segir að 
rannsóknir meðal kennara sýni að 
góð samskipti meðal foreldra séu 
lykillinn að góðum árangri. Á sama 
tíma eru slæm samskipti ávísun á 

að illa gangi að leysa málin. Hún 
segir að mikilvægt sé fyrir foreldra 
að hafa í huga að vera hluti af 
lausninni, ekki vandanum. Vanda 
gefur foreldrum bæði gerenda og 
þolenda eineltis góð ráð.

Teitur Guðmundsson, læknir
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Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
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RENAULT Clio Sport Tourer  
Nýskr. 10/15, ekinn 61 þ.km, 
dísil, 5 gírar.
Verð: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ:

1.390 þús. kr.

BMW 218d Active Tourer  
Nýskr. 06/15, ekinn 25 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.  
Verð: 3.290 þús. kr.

TILBOÐ:

2.290 þús. kr.

TOYOTA Prius Active  
Nýskr. 01/17, ekinn 23 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 3.690 þús. kr.

TILBOÐ:

2.990 þús. kr.

NISSAN X-Trail Acenta 4wd 
Nýskr. 06/15, ekinn 76 þ.km,
dísil, 6 gírar.  
Verð: 3.690 þús. kr.

TILBOÐ:

2.690 þús. kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort 
Nýskr. 05/16, ekinn 95 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 4.390 þús. kr. 

TILBOÐ:

3.490 þús. kr.

TOYOTA Rav4 GX
Nýskr. 06/17, ekinn 93 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 3.990 þús. kr. 

TILBOÐ:

3.390 þús. kr.

VW Golf Alltrack 4wd  
Nýskr. 06/16, ekinn 106 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 3.390 þús. kr.  

TILBOÐ:

2.490 þús. kr.

SUBARU Forester Premium 
Nýskr. 08/15, ekinn 73 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð: 3.590 þús. kr. 

TILBOÐ:

2.990 þús. kr.

OPEL Mokka Enjoy 
Nýskr. 09/16, ekinn 16 þ.km,
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 2.690 þús. kr. 

TILBOÐ:

2.190 þús. kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd 
Nýskr. 01/16, ekinn 59 þ.km,
dísil, 6 gírar.
Verð: 3.190 þús. kr. 

TILBOÐ:

2.390 þús. kr.

HYUNDAI I30 Classic Wagon 
Nýskr. 04/15, ekinn 78 þ.km, 
dísil, 6 gírar.
Verð: 1.990 þús. kr. 

TILBOÐ:

1.490 þús. kr.

RENAULT Megane III Sport Tourer 
Nýskr. 02/15, ekinn 64 þ.km,
dísil, 6 gírar.
Verð: 1.990 þús. kr. 

TILBOÐ:

1.490 þús. kr.

DACIA Logan  
Nýskr. 06/17, ekinn 28 þ.km,
dísil, 5 gírar. 
Verð: 2.290 þús. kr. 

TILBOÐ:

1.790 þús. kr.

BMW X5 Xdrive25d  
Nýskr. 08/16, ekinn 50 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 7.990 þús. kr.

TILBOÐ:

7.290 þús. kr.

Rnr. 391516Rnr. 331176 

Rnr. 145253Rnr. 390988

Rnr. 145344

Rnr. 121533

Rnr. 391350

Rnr. 153390

Rnr. 430162

Rnr. 192674

Rnr. 145524 Rnr. 430137 Rnr. 144653

Rnr. 192705

2017
Árgerð

2017
Árgerð

2014
Árgerð

2016
Árgerð

2017
Árgerð

2018
Árgerð

2012
Árgerð

2017
Árgerð

2017
Árgerð

2017
Árgerð

2016
Árgerð

35.215 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

44.281 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

18.380 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.30.035 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

39.101 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

32.625 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

39.101 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

28.740 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

31.330 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

45.576 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

19.675 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

19.675 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

23.560 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.

94.787 kr.

á mán. m.v. 20% útborgun.
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Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Bílaland býður nokkra bíla á einstökum kjörum! 
Vetrardekk fylgja völdum bílum. Komdu strax í  
dag og tryggðu þér góðan bíl á frábæru verði! 

VETRARTILBOÐ
BÍLALANDS
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TILVERAN

Fasteign vikunnar  úr Fasteignablaði Fréttablaðsins

Jakkar  
og kápur  
fyrir kalt 

veður

Pink 
Bommer 

jakki, 54.000 kr. 
eftir Petru Bender.

Fallegur laxableikur 

jakki með glimmer í 
stroffi. 

Fæst í Kvartýra 
N°49.

Kasmír- kápa frá Another Creation, 129.000 kr.Kápan er úr kasmír og 
fóðruð með silki. Hægt að 
renna ermum, kraga og neðri parti af. Fæst í Kiosk, Ingólfs-stræti.

Ýr Þrastar-

dóttir, hönnuður 

Another Creation, verður 

með útgáfuteiti fyrir nýja 

fatalínu í Kiosk milli 17-20 í 

kvöld og Ási Már, hönnuður 

Kismet, verður einnig með út-

gáfuteiti í Kvartýra N°49 milli 

16-20. Stutt á milli staða 

og allir 

velkomnir.

Veðrið hefur boðið 
upp á hressandi 

vindhviður undan-
farna viku og því 

betra að klæða sig 
vel. Tilveran tíndi 

saman nokkrar 
fallegar yfirhafn-

ir eftir íslenska 
hönnuði sem 

eru eins ólíkar 
og þær eru 

margar. Vand-
aðar eru þær 
þó, hlýjar og 

einstaklega 
fallegar.

Kvísker, vaxfrakki úr 100% vaxborinni bómull, 48.900 kr. Fæst í Farmers Market, Laugavegi.

Ullarponsjó úr 100% endurunninni ull með leðurkögri, 54.900. Fæst í Aftur, Laugavegi. 

Reynir & Alda, 
49.800 kr. Tvíhneppt-

ir frakkar fyrir bæði kyn. 

Báðir úr 100% ítalskri 

gæðaull. Koma í svörtu 

og ólífulit. Fæst í Geysi, 

Skólavörðustíg

Kismet Flat-
head Bobby eftir 

Ása Má, 52.700 kr. 

Fæst í Kiosk og  Kvar-

týra N°49. Jakkinn 
er úr flaueli með 

stálpinnum.

Candy 
Coat 

eftir Hörpu Einars, 
62.900 kr. Jakkinn 

er hluti af hátíðarlínu 

MYRKA. Frumgerðin 
fæst í Kiosk og 

veskið fylgir 
með.

Shearling jakki úr 100% mongólskri 
lambagæru, 198.900 kr. og  

mohair peysa úr merinóull, 
29.900 kr. eftir Hildi 

Yeoman. Fæst í Yeoman, Skólavörðustíg. 

Glæsilegt tvílyft 247.7 fermetra einbýlishús í Fjallakór 11 í Kópavogi með óhindruðu útsýni yfir til Reykjavíkurborgar, sundin blá ásamt Esju og Snæfellsnesi í baksýn enda húsið staðsett á 
frábærri lóð innst í botnlanga Fjallakórs. Stutt í þjónustu verslana og skóla ásamt íþróttasvæðum. Einstaklega gott skipulag einkennir húsið en aðalhæðin er opið rými með miklum útsýnis-
gluggum og útgengt á tæplega 18 fm svalir sem snúa í suður. Neðri hæð er með fjórum svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi. Hönnun hússins hefur í hávegum þarfir fjölskylduheimilis.

gunnthorunn@frettabladid.is
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Banvæn árás í Chicago
Fjórir týndu lífi í skotárás á sjúkra-
húsi í Chicago í Illinois-ríki Banda-
ríkjanna á mánudag. Árásina má 
rekja til rifrildis árásarmannsins við 
unnustu sína, sem var læknir, en 
hún var meðal hinna látnu.

Auk árásarmannsins og unn-
ustunnar létust lyfjafræðingur 
og lögreglumaður í skotárásinni. 
Árásin átti sér stað á bráðamóttöku 
sjúkrahússins. Læknirinn og árásar-
maðurinn voru trúlofuð og höfðu 
ætlað að gifta sig í október en ekki 
varð af því.

Eftir að þeim sinnaðist reif 
maðurinn fram skotvopn og skaut 
unnustu sína þremur skotum. 
Síðan hóf hann að skjóta á allt 
kvikt í kringum sig. Þau sem fórust í 
árásinni voru öll um þrítugt.

Hart deilt um framlög

Önnur umræða fjárlaga næsta árs 
hefur staðið yfir á þingi liðna viku. 
Nokkuð hefur verið deilt á ríkis-
stjórnarflokkana fyrir að skera fram-
lög til öryrkja niður um 1,1 milljarð 
frá því sem upphaflega var áætlað.

„Vinnuhópar á vegum velferðar-
ráðuneytisins eru að undirbúa 
tillögur um endurbætt örorkumats-
kerfi og nýtt framfærslukerfi. Ekki er 
þó gert ráð fyrir að nýtt heildstætt 
kerfi taki gildi fyrr en í fyrsta lagi 1. 
janúar 2020 þar sem stefnt er að því 
að ná sem víðtækastri pólitískri sátt 
um kerfisbreytingar,“ sagði Willum 
Þór Þórsson, formaður efnahags- og 
viðskiptanefndar, við upphaf ann-
arrar umræðu.

„Ef menn fela sig á bak við það 
að erfitt sé að breyta kerfinu, gott 
og vel, breytum þá kerfinu. Ef við 
segjum að kerfið breytist í mars eða 
apríl er hægðarleikur fyrir okkur, og 
við gerum það oft, að láta svona 
ívilnandi aðgerðir gilda afturvirkt. 
Það hefur meira að segja verið gert 
þegar við höfum hækkað laun þing-
manna,“ sagði Ágúst Ólafur Ágústs-
son, þingmaður Samfylkingarinnar.

Ætlarðu að nýta þér afsláttinn á svörtum föstudegi? Finnst þér að ætti að leyfa áfengisauglýsingar í prent- og ljósvakamiðlum?

Fólkið á götunni

Sigríður  
Ásgeirsdóttir 
Nei, en ég hugsa 
að ég nýti amer-
íska afsláttinn 
í eitthvað sætt 
handa sjálfri mér.

Hlynur  
Sigurðsson 
Nei, líklega ekki. 
Heima hjá mér 
er meira að segja 
byrjað að pakka 
inn jólagjöfum, 
aldrei slíku vant. 
Þannig að það er allt 
klárt. Með þessu áframhaldi tökum 
við líklega upp pakkana í byrjun 
desember.

Frosti Logason 
Já, ég er alltaf 
mættur fyrstur 
á allar útsölur, 
ég held í húninn 
þegar það er 
opnað og missi 
ekki af neinu. Ef 
þú hittir mig á Black 
Friday segi ég bara, vertu ekki fyrir.Anna Sóley  

Viðarsdóttir
Á hverju einasta 
ári þann 21. 
desember ákveð 
ég að vera skyn-
söm, sniðug og 
aldrei aftur eiga jóla-
gjafirnar eftir á þessum 
tíma. Þessi fögru fyrirheit hafa fram 
að þessu ekki staðist. Heiðarlega þá 
held ég að ég endi sennilega í sama 
pakka á þessu ári. En það er aldrei að 
vita!

Jói B. Bjarnason 
Mér hefur alla tíð fundist asnalegt að  
fyrirtæki sem eru að framleiða vöru á 
Íslandi, sem veitir fólki atvinnu og býr 
til skatttekjur megi ekki auglýsa hana 
á sama tíma og ég má horfa á enska 
boltann.

Jón Haukur Baldvinsson
Já, það á að leyfa áfengisauglýsingar í 
prent- og ljósvakamiðlum en ég myndi 
vilja takmarka það við áfengi undir 
20% eða bjór, léttvín og líkjöra. Ein-
faldlega vegna þess að heimurinn er 
alltaf að verða minni og minni og fólk 
á öllum aldri sér þessar auglýsingar 
út um allt í kringum okkur. Þessi boð og 
bönn allt í kringum okkur á Íslandi eru barn síns tíma.

Bryndís Rán Birgisdóttir 
Það á ekki að leyfa það. Það eykur sýni-
leika til þeirra sem eru undir lögaldri 
og eiga ekki að þurfa að sjá þetta. Að 
sama skapi og við erum ekki að sjá 
tóbaksauglýsingar.

Þura Stína 
Já að sjálfsögðu, sérstaklega ef einokun 
ríkisins á áfengissölu verður einhvern 
tímann aflétt þá finnst mér það algjör-
lega. En ég sé ekki að það skipti máli 
að auglýsa áfengi neitt sérstaklega á 
meðan ÁTVR er einvaldur í smásölu. 
Þeir ráða algjörlega hversu vel ný vara er 
kynnt, uppsett og seld sem er auðvitað fáránlegt.

Auðmaður kaupir
Sagt var frá því í vikunni að ítök 
auðkýfingsins Jims Ratcliffe, ríkasta 
manns Bretlands, í veiðijörðum á 
Austurlandi hefðu aukist til muna. 
Ratcliffe á nú tæplega 87 prósenta 
hlut í Veiðifélaginu Streng ehf. eftir 
að hann keypti eignarhaldsfélagið 
Grænaþing af Jóhannesi Kristins-
syni.

Strengur er sem stendur með 
árnar Selá og Hofsá í Vopnafirði á 
leigu. Þá á félagið sex jarðir í Vopna-
firði að hluta eða öllu leyti auk 
nýlegs veiðihótels við Selá.

Jim Ratcliffe hefur á síðustu 
árum eignast fjölda jarða og lóða 
á Norðausturlandi með það að 
yfirlýstu markmiði að komast yfir 
laxveiðiréttindi. Tilboð breskra 
auðkýfinga í jarðir á svæðinu hafa 
í gegnum tíðina valdið deilum hjá 
fjölskyldum um hvort selja skuli 
þær eður ei.

Erjur í Orkuveitunni

Skýrsla Innri endurskoðunar 
Reykjavíkurborgar um vinnustaða-
menningu og mannauðsmál innan 
fyrirtækisins kom út í vikunni.

Niðurstöður úttektarinnar voru 
meðal annars þær að uppsagnir 
Áslaugar Thelmu Einarsdóttur, for-
stöðumanns einstaklingsmarkaðar 
Orku náttúrunnar (ON), og Bjarna 
Más Júlíussonar, framkvæmdastjóra 
ON, voru metnar réttmætar.

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orku-
veitu Reykjavíkur, mun snúa aftur 
úr leyfi, sem hann fór í á meðan á 
úttektinni stóð, í næstu viku. Helga 
Jónsdóttir, tímabundinn forstjóri, 
mun starfa áfram þangað til. Sem 
stendur er meðal annars verið að 
ákveða hvort kært verði vegna 
tölvupósta eiginmanns Áslaugar 
Thelmu þar sem þeir gætu hafa 
falið í sér hótanir.

Auk árásarmannsins og 

unnustunnar létust lyfja-

fræðingur og lögreglumaður 

í skotárásinni.

Deilt hefur verið á 

ríkisstjórnarflokkana fyrir 

að skera framlög til öryrkja 

niður um 1,1 milljarð frá því 

sem upphaflega var áætlað.

Jim Ratcliffe hefur á 

síðustu árum eignast fjölda 

jarða og lóða á Norðaustur-

landi.

Niðurstöður voru að 

uppsagnir Áslaugar Thelmu 

Einarsdóttur, forstöðumanns 

einstaklingsmarkaðar Orku 

náttúrunnar (ON), og Bjarna 

Más Júlíussonar, fram-

kvæmdastjóra ON, voru 

metnar réttmætar.

Vikan
Jarðakaup auðmanns 
í Vopnafirði, framlög 
á fjárlögum til öryrkja, 
átök um starfsmanna-
mál í Orkuveitu Reykja-
víkur og skotárás við 
sjúkrahús í Chicago í 
Bandaríkjunum voru 
meðal fréttaefnis í 
vikunni sem er að líða.

TILVERAN
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Síðumúla 30 - Reykjavík  |  Sími 533 3500
Hofsbót 4 - Akureyri  |  Sími 462 3504
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Dreamline dýna með botni 
UnUndidirdrdívan 160 xx 200cm + lappir

30% AFSLÁTTUR: 110.600
Fullt verð: 158.000

Diamond sófi 
Stærð: 185x85cm | Litir: Blár, grár og sand

Fullt verð: 149.900
30% AFSLÁTTUR: 104.930

Acacia borðstofuborð 
Stærð: 200/240x100cm

Fullt verð frá: 288.800
30% AFSLÁTTUR: Frá 202.160

Tvennutilboð 
Dúnsæng og dúnkoddi

Fullt verð frá: 28.800
30% AFSLÁTTUR
Frá  20.160

Wizar hægindastóll
Áklæði: fullt verð: 199.900
30% AFSLÁTTUR: 139.930 
Leður: fullt verð: 239.900
30% AFSLÁTTUR: 167.930

Gjafavara
Vönduð og falleg gjafavara
við öll tækifæri.

30% AFSLÁTTUR

Fataefni
Mikið úrval

30% AFSLÁTTUR

Sófaborð og sófar
Mikið úrval af glæsilegum vörum

30% AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR*

Tilboð gilda fimmtudag, föstudag og laugardag 

Gjafavaraa

Ljós og lampar - mikið úrval

30% AFSLÁTTUR

Wizar hægiiigindndastóll

30% AFSLÁTTUR



Frá degi til dags
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Meirihluti 

borgarstjórn-

ar hefur 

margbrugðist 

í þessu máli 

og furðulegt 

er að sjá hann 

gera sitt 

ýtrasta til að 

svipta mið-

bæinn sjarma 

sínum og 

sérstöðu.

 

Þetta eru 

mikil og góð 

tíðindi fyrir 

foreldra 

ungbarna í 

borginni.

N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N

Komið og skoðið úrvalið

KEBE
Hvíldarstólar 
Tegundir: Rest og Fox

N

Opið virka daga
 

11-18
laugardaga 

11-15

B lessunarlega er mikil andstaða við þau 
áform að reisa hótel á Landssímareitn-
um, hjá þeim reit sem áður var Víkur-
kirkjugarður. Þeir sem gagnrýna þessa 
ákvörðun hvað harðast segja helgispjöll 
að byggja yfir kirkjugarð og raska ró 

þeirra sem þar hvíla. Forsvarsmenn fyrirtækisins sem 
standa að byggingu hótels á svæðinu fullyrða hins 
vegar að það muni ekki rísa á sjálfum grafreitunum. 
Þannig er deilt um það hvort hótel verði í nálægð við 
grafreiti eða á grafreitum, en það breytir engu um 
það að forkastanlegt er að planta þarna niður hóteli. 
Ef það er eitthvað sem miðbærinn þarf síst á að halda 
þá er það enn eitt hótelið, og allra síst á þessum stað.

Nýlega var haldinn fjölmennur mótmælafundur 
í Víkurgarði, enn ein tilraun til að koma viti fyrir þá 
stjórnmálamenn sem lögðu blessun sína yfir að hótel 
yrði reist þar. Þar tók til máls Vigdís Finnbogadóttir, 
fyrrverandi forseti Íslands, gáfuð og merk kona sem 
Íslendingar hafa í miklum hávegum. Hún hvetur 
borgaryfirvöld til að falla frá áformum um hótelbygg-
ingu á þessum stað. Hún segist jafnframt vera tilbúin 
að vera í forsvari fyrir því að safna fyrir skaðabótum 
til framkvæmdaaðila þurfi að greiða þær. Víst er að 
almenningur myndi glaður leggja Vigdísi lið í þeirri 
söfnun. Þetta er mál sem vert er að berjast fyrir.

Ekki er þó hægt að treysta á öfluga liðveislu stjórn-
málamanna í þessu máli. Í Ráðhúsinu mæta stjórn-
málamenn gagnrýni á hótelbyggingu á dýrmætu 
svæði með muldri um að ómögulegt sé að breyta því 
sem þegar hafi verið ákveðið. Það er máttlaust svar. 
Ef stjórnmálamenn gera mistök verða þeir að hafa 
manndóm í sér til að stíga fram, viðurkenna þau og 
gera allt sem í þeirra valdi stendur til að leiðrétta 
þau. Því miður er ekki nægur dugur í íslenskum 
stjórnmálamönnum og nær óþekkt er að þeir viður-
kenni mistök, hvað þá að þeir sjái sóma sinn í því að 
bæta fyrir þau.

Þegar kemur að skipulagsmálum miðbæjarins 
er engu líkara en borgarfulltrúar meirihlutans hafi 
glatað sjálfstæðri hugsun og séu orðnir strengja-
brúður í höndum verktaka sem fá óheftir að valsa 
um miðbæinn og leggja sína dauðu hönd á verðmæt 
svæði. Nýtt pólitískt afl í borginni, Viðreisn, sem 
einhverjir bundu vonir við að hefði vott af samvisku 
í þessu máli, virðist vart með meðvitund. Úr þing-
húsinu heyrist svo ekki margt, þingmenn láta nær 
allir eins og þeim komi málið ekki við. Þar hefur 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verið svo að segja 
sá eini sem hefur látið í sér heyra þegar kemur að 
skipulagsmálum í borginni. Varnaðarorðum hans 
hefur verið mætt með hæðnishlátri pólitískra and-
stæðinga.

Meirihluti borgarstjórnar hefur margbrugðist 
í þessu máli og furðulegt er að sjá hann gera sitt 
ýtrasta til að svipta miðbæinn sjarma sínum og sér-
stöðu. Gamli bærinn í Reykjavík er það fallegasta við 
borg sem í auknum mæli er farin að minna á hverja 
aðra hótelborg. Í stað þess að leyfa miðbænum að 
njóta sín virðist ætlunin að leyfa hótelbyggingum að 
gleypa hann.

Mistök í borginni

Borgarstjórn hefur samþykkt samhljóða tillögur um 
viðamikla leikskólauppbyggingu á næstu árum 
til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. 

Þetta eru mikil og góð tíðindi fyrir foreldra ungbarna í 
borginni en með þeim verður hægt að bjóða öllum 12 
mánaða börnum og eldri í leikskóla innan fimm ára.

Nýir leikskólar, viðbyggingar og ungbarnadeildir
Til að brúa bilið munum við fjölga leikskólarýmum 
um 700-750 á næstu 5 árum. Það verður gert með því 
að opna fimm nýja leikskóla, í Úlfarsárdal, Miðborg, 
Kirkjusandi, Vogabyggð og Skerjafirði, byggja við fimm 
starfandi leikskóla og opna 5-6 nýjar leikskóladeildir 
við leikskóla þar sem eftirspurn hefur verið með mesta 
móti í Fossvogi, Laugardal, Grafarvogi, Grafarholti og 
Breiðholti.

Nú eru 14 ungbarnadeildir starfræktar við leikskóla 
borgarinnar og þeim verður fjölgað um sjö á ári þar til 
ungbarnadeild verður til staðar í öllum stærri leik-
skólum borgarinnar. Þær eru sérútbúnar, með hita í 
gólfum, leiksvæði og búnaði sem hæfir börnum frá 12 
mánaða aldri.

Gengið verður til samninga við sjálfstætt starfandi 
leikskóla um fjölgun barna og er ráðgert að þeim fjölgi 
um tæplega 170 á komandi árum til viðbótar þeirri 
fjölgun um 80 rými sem þegar hefur orðið á þessu hausti.

Við munum áfram bæta vinnuumhverfi starfsfólks 
leikskóla til að gera þá að eftirsóknarverðari vinnu-
stöðum. Á þessu ári höfum við samþykkt og fjármagnað 
slíkar aðgerðir fyrir 1.100 milljónir með fjölgun starfs-
fólks á elstu deildum, auknu rými fyrir börn og starfs-
fólk, fjölgun undirbúningstíma, sumarstörfum ungs 
fólks á leikskólum o.m.fl. Við teljum að þessar aðgerðir 
hafi átt sinn þátt í því að mönnunarmál ganga nú mun 
betur en sl. tvö ár. 98 prósent allra stöðugilda eru nú 
mönnuð og einungis hálft stöðugildi að meðaltali 
ómannað á hverjum leikskóla. Þá eru mun færri börn á 
biðlista eftir leikskóla.

Við munum verja 5,2 milljörðum til þessarar miklu 
uppbyggingar og ljúka þannig því mikla átaki í leikskóla-
málum sem Reykjavíkurlistinn hóf fyrir aldarfjórðungi.

Nú brúum við bilið!

Skúli Helgason
borgarfull-
trúi Sam-
fylkingarinnar 
og formaður 
skóla- og frí-
stundaráðs

Tungumálsörðugleikar
Notkun Birgittu Haukdal á orð-
inu „hjúkrunarkona“ í barnabók 
er eitthvert girnilegasta bitbeinið 
á hlaðborði dægurþrassins. 
Verkfræðingurinn Hallgrímur 
Óskarsson er einn þeirra sem 
koma söngkonunni til varnar. 
Ekki felur orðanotkunin í sér 
kynjahalla að hans mati og máli 
sínu til stuðnings bendir hann 
á að orðið hafi komið athuga-
semdalaust fyrir í Útkalls-bókum 
Óttars Sveinssonar. „En þegar 
Birgitta notar orðið einu sinni þá 
verður mikill æsingur. Hvað ætli 
valdi þessum mun í viðbrögðum 
eftir því hver á í hlut?“ spyr hann.

Ósköp einfalt
Hallgrímur gæti fundið svarið í 
Facebook-færslu Eiríks Rögn-
valdssonar, sem nýlega var 
heiðraður fyrir að „tryggja þróun 
og framtíð tungumálsins okkar“. 
Þegar hann lá á barnadeild Land-
spítalans haustið 1965 kölluðu 
strákarnir í kringum hann 
„sjúkrunarkona!“ þegar þeir 
þurftu athygli. „Mér finnst þetta 
skemmtilegt orð og þetta er auð-
vitað mjög eðlileg og skiljanleg 
orðmyndun – mun gagnsærra orð 
frá sjónarmiði barna en „hjúkr-
unarkona“ sem nú er mikið rætt 
og rifist um,“ skrifar Eiríkur og 
kemur síðan að kjarna málsins: 
„Mér finnst meginreglan eiga að 
vera sú að við notum þau orð um 
fólk sem það vill sjálft nota um 
sig. Það er ekkert flókið við það.“
thorarinn@frettabladid.is
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Þorvaldur  
Gylfason

Í DAG R  eykjavík—Grikkland má heita vagga vest-
rænnar menningar, en Afríka er vagga 
mannsins eins og ég lýsti á þessum stað fyrir 

viku.
Gana varð fyrst Afríkulanda til að taka sér sjálf-

stæði 1956. Richard Nixon varaforseti Banda-
ríkjanna sótti sjálfstæðishátíðina fyrir hönd lands 
síns. Þegar lúðrasveitin gerði hlé á leik sínum, vék 
Nixon sér að nærstöddum gesti og spurði hann 
glaðlega: Hvernig tilfinning er að vera nú loksins 
frjáls?

Gesturinn svaraði um hæl: Ég hef ekki hugmynd, 
ég er frá Alabama.

Afríka sunnan Sahara-eyðimerkurinnar, stund-
um kölluð Svarta Afríka, telur nú um 50 lönd og 
1.060 milljónir manna (2017). Fólksfjöldinn 1960 
var aðeins röskur helmingur af fólksfjölda þeirra 
landa sem nú mynda ESB. Dæmið hefur snúizt við. 
Afríkubúar eru nú rösklega tvisvar sinnum fleiri en 
íbúar ESB. Afríkubúum hefur fjölgað um 2,7% á ári 
að jafnaði frá 1960. Mannfjöldafræðingar spá því 
að íbúar sunnan Sahara verði 2,2 milljarðar 2050 á 
móti 515 milljónum manns í ESB. Í spánni felst að 
fólksfjölgunin í Afríku hægi á sér og verði héðan 
í frá 2,2% á ári að jafnaði. Íslendingum fjölgaði til 
samanburðar um 1,2% á ári 1960-2017.

Bergmál frá Íslandi
Hægari fólksfjölgun í Afríku birtist í fækkun barns-
fæðinga á hverja konu. Barnsfæðingum í álfunni 
fækkaði úr 6,6 á hverja konu 1960 í 4,8 fæðingar 
2016. Þessi fækkun leynir miklum mun á einstökum 
löndum. Á eynni Máritíus í miðju Indlandshafi, 
einu ríkasta landi álfunnar, fækkaði fæðingum 
úr 6,2 í 1,4 frá 1960 til 2016. Í óspilltasta landi 
álfunnar, Botsvönu, sem hefur einnig vegnað vel, 
fækkaði fæðingum úr 6,6 á hverja konu í 2,7 á sama 
tíma. Fátækustu löndunum miðar hægar. Í Malaví 
þar sem tekjur á mann eru aðeins um tuttugasti 
partur af tekjum á mann á Máritíus fjölgaði barns-
fæðingum úr 6,9 í 7,6 frá 1960 til 1980 áður en þeim 
fækkaði í 4,6 2016. Á Íslandi fækkaði fæðingum á 
hverja konu úr 4,3 1960 í 1,8 2016.

Höldum áfram að ausa af talna súpudiskinum. 
Um 1860 fæddu íslenzkar konur sex börn hver að 
jafnaði og stóðu þá að því leyti í sömu sporum og 
afrískar konur við sjálfstæðistökuna um og eftir 
1960. Sextán Afríkulöndum af 50 tókst að fækka 
barnsfæðingum á hverja konu 2016 niður fyrir 4,3 
sem var fjöldi fæðinga á hverja íslenzka konu 1960. 
Tölur um barnadauða segja svipaða sögu. Þegar 
Kenía tók sér sjálfstæði 1964, dó fimmta hvert barn 
þar fyrir fimm ára afmælið líkt og á Íslandi 1871-
1890. Nú deyja innan við 5% kenískra barna svo 
snemma. Barnadauði í Keníu er nú eins og hann 
var á Íslandi 1931-1950. Afríka er eins og bergmál 
frá Íslandi.

Lengri ævir
Einn gleggsti vottur framsóknar Afríku frá 1960 
er að íbúar álfunnar lifa nú miklu lengur en áður. 
Meðalævin í Afríku var 40 ár 1960 eins og á Íslandi 
1881-1900. Nú er meðalævi Afríkubúa komin upp 
fyrir 60 ár eins og hún var hér heima 1931-1940. 
Afríka stefnir að sama marki og við hin. Markið 
er ekki bara rafmagn, rennandi vatn og önnur 
þægindi sem við teljum sjálfsögð, heldur einnig 
langar ævir í litlum fjölskyldum. Í Malí, landluktu 
eyðimerkurlandi í Vestur-Afríku, gat nýfætt barn 
vænzt þess að ná 28 ára aldri 1960 eins og á Íslandi 
1861-1870. Meðalævin í Malí hefur meira en tvö-
faldazt frá 1960 og er nú 58 ár eins og hún var hér 
heima um 1930. Jafnvel í Madagaskar, einu fátæk-
asta landi álfunnar þar sem fólkið dregur fram lífið 
með tekjur sem nema nú um 500 kr. á mann á dag, 
er meðalævin komin upp í 66 ár eins og á Íslandi 
1941-1950. Það er vel yfir meðallagi álfunnar. 
Ævirnar halda áfram að lengjast þrátt fyrir erfiðan 
efnahag. Kaupmáttur þjóðartekna á mann í Afríku 
2016 var aðeins um einn ellefti af tekjum á mann 
í ESB á móti einum tíunda 1990. Afríka hefur því 
dregizt aðeins aftur úr Evrópu frekar en að draga 
á til að þrengja bilið. Á sama kvarða nam kaup-
máttur þjóðartekna á mann í Afríku 2016 tæpum 
fjórðungi tekna á mann um heiminn allan en hafði 
verið sléttur fjórðungur 1990.

Menntun í sókn
Enn er því langt til lands. Um aldamótin síðustu 
sótti aðeins fimmti hver unglingur í Afríku fram-
haldsskóla á móti röskum helmingi um allan heim. 
Nú sækir þriðji hver unglingur í Afríku framhalds-
skóla á móti tveim unglingum af hverjum þrem í 
heiminum öllum. Við sjáum þarna greinileg merki 
um framför. Menntun er í sókn um allan heim, 
einnig í Afríku. Fullorðinslæsi í Afríku hefur aukizt 
úr helmingi 1984 í tvo þriðju 2016 borið saman 
við aukningu á heimsvísu úr 72% 1984 í 86% 2016. 
Þetta mjakast. Meira næst.

Framsókn 
Afríku frá 1960

Oft hefur verið rætt um hátt 
hlutfall sjúklinga í greiðslu-
þátttöku vegna læknis- og 

lyfjakostnaðar. Þótt vissulega hafi 
þau mál þokast í rétta átt er enn 
umtalsverður kostnaður sem lendir 
á sjúklingum.

Þannig taka Sjúkratryggingar 
Íslands ekki þátt kostnaði við sál-
fræðiþjónustu, nema að takmörk-
uðu leyti, og lítinn þátt í tann-
læknakostnaði. Reynslan sýnir að 
þeir sem greinast með lífsógnandi 
sjúkdóm þurfa margir hverjir ekki 
síður á sálfræðiþjónustu að halda 
en hefðbundinni læknisþjónustu. 
Þá er það þekkt staðreynd að 
sumar lyfjameðferðir hafa afar 
slæm áhrif á tennur sem felur í sér 
umtalsverðan tannlæknakostnað.

Þá er enn ónefndur kostnaður 
vegna tæknifrjóvgunar sem er 
aðeins að mjög litlu leyti niður-
greiddur af SÍ. Skjólstæðingar 
Krafts, ungt fólk sem greinst hefur 
með krabbamein, eiga flestir í 

erfiðleikum með að eignast barn 
á hefðbundinn hátt þar sem lyfja-
meðferðin hefur neikvæð áhrif á 
frjósemi – bæði karla og kvenna. 
Krabbameinsgreint ungt fólk 
þarf því annaðhvort að gangast 
undir tæknifrjóvgun eða ættleiða 
barn. Síðari valkosturinn er svo 
kostnaðarsamur að fæstir fara þá 
leið. Tæknifrjóvgun er einnig afar 
dýr kostur og ekki á færi allra að 
standa straum af honum. Þannig 
kostar glasafrjóvgun kr. 480.000 í 
fyrsta skipti en meðferðir nr. 2-4 
kosta 255.000 krónur hver en þó 
aðeins fyrir þá sem eiga ekki barn 
saman. Allar meðferðir eftir það 
kosta 480.000. Það skal tekið fram 
að algengt er að fólk þurfi að undir-
gangast fleiri en eina meðferð og 
fyrir þær þarf að borga – án tillits 
til árangurs.

Auk þeirra upphæða sem hér 
hafa verið tilgreindar er margs 
konar annar kostnaður sem fylgir 
tæknifrjóvgun, s.s. geymsla sæðis 
og fósturvísa og margt fleira. Þá er 
enn ónefndur kostnaður við kaup 
á alls kyns lyfjum sem nauðsynleg 
eru í ferlinu, læknisheimsóknir, 
rannsóknir og fleira Það segir sig 
því sjálft að kostnaður við að eign-
ast barn með hjálp tækninnar getur 
hlaupið á hundruðum þúsunda og í 
mörgum tilfellum milljónum.

Varla þarf að taka fram hversu 

þungbært það er fyrir fólk að 
greinast með krabbamein – hvað 
þá ungt fólk í blóma lífsins. Ofan á 
það mikla álag sem því fylgir bæt-
ast áhyggjur af því hvernig standa 
skuli straum af þeim kostnaði sem 
sjúkdómnum fylgir. Þar gildir ekki 
að forgangsraða í heimilisbókhald-
inu – því fólk hefur ekkert val. Það 
verður að borga. Þessi umtalsverði 
kostnaður bætist við aðra kostn-
aðarliði hjá ungu fólki sem flest 
hefur nægar skuldbindingar fyrir, 
t.d. húsnæðis- og bílalán, námslán 
og fleira.

Þótt greiðsluþátttaka þeirra sem 
eru með langvinna sjúkdóma hafi 
lækkað eitthvað, þurfa margir auk 
þess að greiða háar fjárhæðir í sál-
fræði- og tannlæknaþjónustu. Það 
voru því sár vonbrigði þegar þeir 
kostnaðarliðir voru ekki teknir til 
greina, hvað þennan hóp varðar, 
þegar greiðsluþátttökukerfið var 
endurskoðað á síðasta ári. Það 
hljóta einnig að vera almenn 
mannréttindi að eiga möguleikann 
á að eignast barn án þess að stefna 
fjárhag fjölskyldunnar í voða.

Kraftur hvetur stjórnvöld til að 
forgangsraða þeim fjármunum sem 
eru til skiptanna heilbrigðiskerfinu 
á þann veg að ungt fólk með lífs-
ógnandi sjúkdóm geti lifað mann-
sæmandi lífi á sama tíma og það 
berst fyrir að ná heilsu á ný.

Þungbær reynsla og rándýr!
Ragnheiður 
Davíðsdóttir
verkefnastjóri 
hjá Krafti,  
stuðningsfélagi

Sími: 561 1433

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

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

JÓLIN ERU
HJÁ OKKUR...

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

www.bjornsbakari.is
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Ég tel mig ekki hafa meira vit á 
rigningu eða snjókomu heldur 
en aðrir á Suðvesturlandinu, 

sem sáu varla til sólar vegna rign-
ingar síðastliðið sumar. Ég fékk því 
upplýsingar hjá Umhverfisstofnun 
og spurði: „Hvernig hefur loftslags-
mengun verið háttað síðustu ár á 
Reykjavíkursvæðinu og hefur hún 
farið versnandi eða batnandi eða 
staðið í stað?“

Mér til undrunar var svarið: 
„Mengun í andrúmslofti á Reykja-
víkursvæðinu hefur farið batnandi 
á þrjátíu ára tímabili.“ Undrun mín 
var mikil að heyra þetta svar enda 
talið að mengun færi versnandi ári 
til árs og því yrðu allir að skipta út 

bensín- og dísilbílum sínum fyrir 
rafbíla. Þegar ég var ungur heyrði 
ég oft eldra fólk segja eftir rigningu, 
en þó sérstaklega eftir stórkorna 
snjókomu í logni: „Finnið þið hvað 
andrúmsloftið er tært eftir snjó-
komuna?“ og bættu svo við: „Úrkom-
an hreinsar andrúmsloftið fyrir 
okkur,“ og er ennþá að því og þó 
að við höfum ekið um á bensín- og 
dísilbílum undanfarið fer mengunin 
minnkandi á þrjátíu ára tímabili.

Ég er ekki mjög hrifinn af raf-
magnstækjum sem ganga fyrir raf-
hlöðum, hafandi átt fimm rafmagns-
borvélar sem gengu alltaf í styttri 
og styttri tíma í einu og urðu kraft-
minni í hvert sinn, þó að þær væru 
hlaðnar eftir hverja notkun. Ekki 
var hægt að fá nýjar rafhlöður fyrir 
minna verð en það sem ný borvél 
kostaði með rafhlöðu og að kaupa 
nýjan rafmagnsbíl á fimm ára fresti 
og þurfa að henda þeim eldri er ekki 
gott því hver mundi vilja kaupa raf-
magnsbíl með ónýtum rafhlöðum 
ef ný rafhlaða myndi kosta meira 
heldur en nýr rafmagnsbíll með 
nýrri rafhlöðu?

Mér finnst rigningin góð  
(en leiðinleg)

Landvernd styður heilshugar 
við bann á burðarplastpokum 
og öðrum einnota plast-

vörum. Rökin fyrir því eru skýr. 
Bann á burðarplastpokum kemur 
til skila mikilvægum skilaboðum 
um skaðsemi þeirra og annars ein-
nota plasts. Slík vitundarvakning 
hefði mun víðtækari áhrif heldur 
en eingöngu á notkun pokanna og 
væri þannig mikilvægt skref í átt að 
því að breyta neysluvenjum Íslend-
inga, en ofneysla mannsins er rótin 
að stærstu umhverfisvandamálum 
heims.

Einungis hluti af burðarplast-
pokum endar í plastendurvinnslu. 
Urðun á þeim skapar framtíðar-
vandamál og plastpokar valda mikl-
um skaða þegar þeir lenda úti í nátt-
úrunni. Þótt burðarplastpokar séu 
ekki stærsti hluti plastmengunar í 
heiminum þá skipta þeir samt máli 
í víðara samhengi. Það að banna 
notkun þeirra sendir skýr skilaboð, 
nær til flestra heimila og rímar við 
fyrirhugað bann í Evrópu á öðrum 
einnota plastvörum.

Rétt er að hafa í huga að erlendar 
lífsferilsgreiningar sem gerðar hafa 
verið á burðarplastpokum og fjöl-
nota pokum eru ekki hafnar yfir 
gagnrýni. Í nýlegri danskri lífsferils-
greiningu, sem töluvert hefur verið 
vitnað til, eru plastpokar sagðir 
koma best út en þar er gert ráð fyrir 
að þeir lendi í endurvinnslufarvegi. 
Aðstæður erlendis eru hins vegar oft 
afar ólíkar þeim íslensku. Urðun er 
til dæmis ekki ásættanlegur endur-
vinnslufarvegur í neinu samhengi, 
en þar lendir stór hluti íslenskra 
burðarplastpoka, sem „pokarnir 

undir ruslið“. Í dönsku lífsferils-
greiningunni vantar einnig algjör-
lega greiningu á umhverfisáhrifum 
á þeim pokum sem lenda úti í nátt-
úrunni, þar á meðal í sjó þar sem 
þeir valda mestum skaða.

Fjölnota pokar eru misumhverfis-
vænir og afar fróðlegt er að bera 
vistspor þeirra saman. Bómullar-
pokar eru skiljanlega með hátt vist-
spor og þannig poka þarf að nota 
oft til að þeir borgi sig umhverfis-
lega séð. Allt öðru máli gegnir um 
poka sem unnir eru úr endurnýttu 
efni, hvort sem það er bómull, 
plast, lífplast eða annað, en þannig 
pokar voru ekki settir í samanburð í 
dönsku lífsferilsgreiningunni.

Með stórbættri samræmdri 
endurvinnslu á öllu landinu, þar 
sem lífrænum úrgangi yrði safnað 
sér, ætti næstum ekkert að falla til á 
heimilum sem færi í almenna ruslið. 
Og það er einmitt þetta almenna 
rusl sem virðist vera það sem kallar 
mest á notkun á burðarplastpokum.

Kynslóð eftir kynslóð hefur orðið 
háð því að nota plastpoka í ruslið og 
kominn tími til breytinga. Hér geta 
stjórnvöld svo auðveldlega gripið 
inn í, með vitundarvakningu um 
einnota plast, banni á burðarplast-
pokum og nýjum endurvinnslu-
lausnum í sátt við fólk og náttúru.

Skýr skilaboð

Jóhann  
Tryggvason
fv. flugstjóri

Rannveig  
Magnúsdóttir
sérfræðingur og 
verkefnastjóri 
verkefna um 
loftslagsmál, 
matarsóun og 
vistheimt

Með stórbættri samræmdri 

endurvinnslu á öllu landinu, 

þar sem lífrænum úrgangi 

yrði safnað sér, ætti næstum 

ekkert að falla til á heimilum 

sem færi í almenna ruslið. Og 

það er einmitt þetta almenna 

rusl sem virðist vera það 

sem kallar mest á notkun á 

burðarplastpokum.

Það er óhætt að tala um sérstakt 
blómaskeið í íslenskum kvik-
myndum. Íslenskur leikstjóri 

hlýtur Norðurlandaverðlaunin 
fyrir báðar sínar fyrstu bíómyndir, 
myndir annarra vekja einnig verð-
skuldaða athygli og hljóta alls kyns 
viðurkenningar víða um heim. Ef 
við værum að tala um fótbolta, þá 
stæði þjóðin á öndinni af stolti yfir 
sínu fólki.

Nú ætla ég ekki að detta í þann 
pytt að fara að níða niður íþrótt-
irnar til að upphefja listirnar. Þvert 
á móti er einkar ánægjulegt að 
geta státað af afreksfólki á ólíkum 
sviðum. Hér finnst mér hins vegar 
komið ærið tilefni til að stórefla 
kvikmyndasjóð í því augnamiði að 
gera Ísland að raunverulegum þátt-
takanda í hinum alþjóðlega kvik-
myndaheimi.

Fyrirmynd okkar gæti verið 
Danmörk, sem hefur margoft lagt 
umtalsverða fjármuni í átak í kvik-
mynda- og sjónvarpsmyndagerð. 
Tvennt stendur þar upp úr: í fyrra 

skiptið var útkoman Dogma, í 
seinna skiptið leiddi það til sjón-
varpsþátta sem nú ganga undir 
enska heitinu „Scandinavian noir“. 
Almennt er stuðningur mikill við 
danska kvikmyndagerð, sem mótast 
meðal annars af sterkum vilja til að 
dönsk börn alist upp við myndefni 
þar sem talað er móðurmálið.

Í okkar litla landi þar sem enskan 
sækir stöðugt á er ekki síður þörf á 
kvikmyndum á móðurmálinu. Nú 
ætla ég ekki að detta í þann pytt að 
fara að níða niður enskuna til að 
upphefja íslenskuna. Framgangur 
heimstungunnar er tímanna tákn, 
börn okkar munu tileinka sér 
enskuna, hvað sem tautar og raular. 
Það má þó ekki gerast á kostnað 
íslenskunnar. Einmitt þess vegna 
er mikilvægt að stórefla innlenda 
framleiðslu á gæðaefni fyrir alla 
aldurshópa. Það er gert með með-
vituðum hætti annars staðar á 
Norðurlöndum, og það eigum við 
líka að gera hér.

Íslenskir framleiðendur hafa sótt 
mikið fé í fjölþjóðlega sjóði. Það 
geta þeir ekki gert nema fyrst komi 
til innlendur stuðningur. Framlag 
frá Kvikmyndamiðstöð er forsenda 
þess að hægt sé að efna til samstarfs 
við önnur lönd um íslenskar bíó-
myndir. Nú bíða allmörg verkefni 
þess að fá að hefja þetta ferli fjár-
mögnunar. Sjóðurinn er einfald-
lega ekki nógu öflugur til að hleypa 

öllum þeim verkefnum af stað sem 
hlotið hafa gæðastimpil stofnunar-
innar. Höfum við efni á að láta þau 
tækifæri að engu verða?

Næst á eftir Eyjafjallajökli eru 
kvikmyndir besta kynning á landi 
og þjóð sem völ er á. Þjónusta við 
erlendar kvikmyndir hefur reynst 
heilmikil búbót, m.a. fyrir ríkis-
kassann. Á öllum sviðum kvik-
myndagerðar eru Íslendingar að 
skapa sér nafn úti í heimi, klipparar, 
tökumenn, tónskáld, leikstjórar og 
leikarar, svo eitthvað sé nefnt. Opin-
bert fé sem fer í kvikmyndagerð er 
ekki ölmusa heldur skynsamleg fjár-
festing sem borgar sig.

Stundum fara landar okkar offari 
í ákefð sinni og athafnagleði. Hér 
er engin hætta á slíku slysi. Hér er 
allt til reiðu fyrir stórátak í íslenskri 
kvikmyndagerð. Látum á það reyna!

Átak í kvikmyndagerð
Ágúst  
Guðmundsson
kvikmynda-
leikstjóri

Framgangur heimstung-

unnar er tímanna tákn, börn 

okkar munu tileinka sér 

enskuna, hvað sem tautar og 

raular. Það má þó ekki gerast 

á kostnað íslenskunnar.

Hrunið varð tíu ára sl. haust. 
Deildar meiningar hafa 
verið um orsakir þess og 

afleiðingar. Hvaða frásögn, full-
yrðing eða röksemdafærsla verður 
að lokum ríkjandi er enn óljóst. Það 
er ekki sjálfgefið því sannleikurinn 
getur haft ýmsar hliðar. Niðurstaðan 
er mikilvæg. Hún verður hluti af 
reynslusögu þjóðarinnar og mun 
þannig móta viðhorf almennings. 
Dómstólar hafa dæmt gerðir flestra 
fjármálamanna. Niðurstaða þeirra 
blífur. Þar er lítið rými fyrir frekari 
túlkanir fjölmiðla.

Öðru máli gegna aðgerðir stjórn-
valda. Þrátt fyrir skýrslu Alþingis má 
enn deila um hvað var á seyði eða 
hverjar voru fyrirætlanir stjórnvalda. 
Í þeirra málum verður ekki frekar 
dæmt. Þá er hlutur einstakra forystu-
manna í stjórnmálum smám saman 
að koma í ljós. Veganesti þjóðar-
innar til framtíðar var því óskýrt, 
hálfgerð ráðgáta. Hér myndaðist 
því rými fyrir spunameistara. Þeirra 
hlutverk er ætíð að móta skoðanir 
almennings í anda umboðsmanna 
sinna. Þeir tóku til óspilltra málanna. 
Skröksögur fengu sannleiksblæ.

Bjarga átti bönkunum
Afmælisviðtöl við Geir Haarde voru 
því vissulega gagnleg. Þar greindi 
Geir m.a. frá því hver var ásetningur 
ráðamanna dagana fyrir hrun. Geir 
segir nú að stjórnvöld hafi gert allt 
sem í þeirra valdi stóð til að bjarga 
bönkunum. Þá segir hann einnig að, 
„við hefðum staðið betur, ef okkur 
hefði tekist að bjarga einum banka“, 
sem er hárrétt hjá Geir. Þau ætluðu 
sem sé að bjarga bönkunum eða 
a.m.k. einum þeirra, en það tókst 
ekki, þeir gáfu upp andann í miðjum 
lífgunaraðgerðunum.

Í eftirleik spunameistara var þess-
ari einörðu fyrirætlan stjórnvalda, 
sem Geir lýsir nú, snúið við. Skrök-

sagan hljóðaði svo, að frá upphafi 
hafi það verið meðvituð ákvörðun 
stjórnvalda að láta bankana verða 
gjaldþrota. „Við borgum ekki skuldir 
óreiðumanna!“ Þetta var nokkuð 
snjallt, því þarna var að finna fræ-
korn að uppskrift þess ásetnings að 
velta ábyrgð á óförunum yfir á aðra, 
helst útlendinga. Það er gamalreynt 
trix. Úr þessum spuna varð síðan til 
sú mýta að ríkisstjórnin hefði leyft, 
jafnvel stuðlað að því að bankarnir 
féllu – andstætt því sem gerðist í 
löndum innan ESB, þar sem bank-
arnir fengu aðstoð til að lenda ekki 
út í skurði. Þessi staðreyndafölsun 
var síðan notuð áfram til að undir-
strika yfirburði okkar „sjálfstæða“ 
peningakerfis. Þetta hentaði þeim 
sem lögðu allt kapp á að hvítþvo sig 
af Hruninu. Það var einnig einkar 
hentugt þeim sem koma vildu óorði 
á aðgerðir Evrópuríkja og ESB í eftir-
mála fjármálakreppunnar.

Veikburða gjaldmiðill hrapaði
Einn armur þessa hráskinnaleiks var 
að snúa annarri staðreynd á haus. 
Það þykir orðin gjaldgeng fullyrðing 
að krónan hafi bjargað okkur frá 
verri afleiðingum en einnig, að það 
hafi verið hrun bankanna sem leitt 
hafi til gengishraps krónunnar. Það 
er spuni. Frá febrúar 2007 til júní 
2008 fellur krónan um 37%. Krónan 
er fallin að verulegum hluta löngu 
fyrir Hrun, meðan ráðamenn prís-
uðu enn hetjulega útrás bankanna. 
Með gjaldþroti bankanna og falli 
krónunnar, hrundi Ísland, pólitískt, 
efnahagslega og fjármálalega.

Fall krónunnar kom fjölmörgum 
heimilum og fyrirtækjum á vonar-
völ bæði vegna vísitölutryggðra lána 
auk þess sem framfærslukostnaður 
heimilanna rauk upp úr öllu valdi. 
Tugþúsundir áttu vart málungi 
matar. Fyrirtæki urðu gjaldþrota. 
Nú tíu árum seinna er enn fjölmörg 
ógróin svöðusár á samfélaginu, sem 
afleiðing gengishraps krónunnar. 
Hrunadansinn hefur langstíg spor. 
Fjölmargir flúðu land vegna atvinnu-
leysis. Samningar við nágrannalönd, 
þar sem engin eða sársaukalítil fjár-
málakreppa hafði gert vart við sig, 
gerði það að verkum að við losuðum 
okkur nokkuð auðveldlega við þann 
ömurlega draug sem atvinnuleysi 

er. Það var ekki krónunni að þakka 
heldur milliríkjasamningum.

Krónan var skaðvaldurinn
Í framhaldi af Hruninu hafa mýtur, 
goðsagnir og hrein ósannindi verið 
spunnin af mikilli list. Sú skæðasta 
er að krónan hafi bjargað lands-
mönnum. Án hennar værum við 
enn að bryðja grjót. Það var skyndi-
leg og stóraukin koma erlends ferða-
fólks sem rétti við gjaldeyrisstöðuna 
og bætti atvinnustigið. Lágt gengi 
auðveldaði í fyrstu en þegar gengið 
hækkaði á ný dró ekkert úr komu 
ferðamanna. Þeir komu til landsins 
til að njóta náttúru þess og menn-
ingar, ekki vegna dásemda krón-
unnar. Það var gjaldmiðillinn sem 
kom okkur á vonarvöl og lamaði allt 
þjóðlífið um leið og hann stórlækk-
aði kaupmátt launafólks. Gjaldmið-
illinn ásamt skattakerfinu, getur 
verið afkastamesta verkfærið til að 
misskipta auði og tekjum.

Ef Hrun Íslands er borið saman við 
önnur lönd í álfunni, þá má til gam-
ans geta þess, að mér vitanlega notar 
engin önnur þjóð, nema Grikkland, 
orðið hrun yfir fjármálakreppuna. 
Þau lentu mörg í djúpri hagsveiflu, 
miklu atvinnuleysi, samdrætti í við-
skiptum, mislömuðu bankakerfi og 
hálfgjaldþrota ríkissjóði. En dagleg 
kjör almennings í evrulöndunum 
versnuðu mun minna en hér, litlar 
verðhækkanir á nauðsynjavörum, 
engin hengingaról vegna húsnæðis-
lána, þökk sé evrunni. Hún seig um 
tíma, en án umtalslegra áhrifa á lífs-
kjör almennings.

Verst var atvinnuleysið. Það 
bitnaði misþungt á þjóðunum. Þær 
þjóðir sem lengi höfðu lifað um efni 
fram og safnað erlendum skuldum, 
og liðu fyrir harðnandi samkeppni 
á sameiginlega markaðinum, áttu í 
erfiðleikum með að fá framlengingu 
á skuldabagga sínum. En almenn-
ingur missti ekki húsnæði sitt. 
Hann missti ekki tökin á daglegum 
útgjöldum. Almenningur í evruríkj-
unum lenti ekki í áratuga aftökuógn 
vegna vísitölutryggða lána. Það var 
hins vegar eitt af mörgum afrekum 
íslensku krónunnar. Þessi refsi-
vöndur mun hanga yfir íslenskum 
alþýðuheimilum meðan krónan er 
gjaldmiðill landsins.

Skröksögur úr Hruninu
Þröstur  
Ólafsson
hagfræðingur
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599 
kr.
pk.

Rauðkál heimagert, 250 g

999 
kr.
pk.

Waldorf salat, 500 g

1299 
kr.
kg

Þakkargjörðarfuglinn, veislu kjúklingur

999 
kr.
pk.

Sætkartöflumús, 500 g

Þessi 
er stór

2-2,4 kg

1769 
kr.
á mann*

Veisla fyrir fimm = 8.844 kr.

*Miðað við 2,2 kg þakkargjörðarfugl

1999 
kr.
pk.

Kalkúnafylling, 700 g

1390 
kr.
stk.

Kalkúnasósa með salvíu, 500 ml

Á að bjóða til ve
islu

?

kronan.is/
Takk

Allt fyrir 
einfalda og góða 

þakkargjörðar 
veislu



Kirkjugarður Víkurkirkju var 
talinn fullgrafinn í byrjun 
19.  aldar og þá var hann 

stækkaður til austurs. Á árunum 
1817-1838 voru grafnir ríflega 600 
menn í garðinum, að líkindum flestir 
í austurhlutanum. Þótt kirkjugarður-
inn við Suðurgötu hafi verið tekinn 
í notkun haustið 1838 þá var áfram 
grafið í Víkurkirkjugarði og þekktar 
eru grafir nafngreindra einstaklinga 
í austurhlutanum frá 1882 og 1883.

Nýja hótelbyggingin sem ráðgert 
er að reisa á svokölluðum Land-
símareit verður að töluverðu leyti í 
austurhluta Víkurkirkjugarðs. Þetta 
vita forsvarsmenn hótelsins mætavel 
og einnig borgarstjórnarfulltrúar. 
En þeir þræta þó og segja gegn betri 
vitund að ekki sé ætlunin að byggja í 
kirkjugarðinum.

Þetta er auðvitað lágkúra og þessu 
fólki alls ekki sæmandi. Þessi mál-
flutningur er hafður uppi í nafni 
almenningshlutafélagsins Iceland-
air og borgarstjórnar.

Þegar byggt var við Landsímahús-
ið árið 1967 var í fyrstunni áformað 
að byggja miklu stærra hús en raun 
varð á. Því mótmælti þjóðminja-
vörður og biskupinn yfir Íslandi og 
að lokum kom ríkisstjórn landsins í 
veg fyrir þá framkvæmd.

Að lokum var þó fallist á að reisa 
þarna minni viðbyggingu og þess 

var gætt að raska gröfum sem allra 
minnst. Þetta þótti réttlætanlegt 
vegna þess að samfélagslega nauðsyn 
bæri til að Póstur og sími gæti aukið 
við þjónustu sína.

Upp úr 1980 var farið að kalla vest-
urhluta kirkjugarðsins Fógetagarð 
og náði sú nafngift ekki yfir allan 

kirkjugarðinn því austasti hlutinn 
var nefndur Landsímareitur eftir að 
viðbyggingin reis. Á skipulagsupp-
drætti frá 1987 er Fógetagarðurinn 
nefndur Víkurgarður.

Stjórnendur borgarinnar og eig-
endur væntanlegs hótels grípa til 
þess óheiðarlega bragðs í málflutn-
ingi sínum að segja að ekki standi til 
að byggja í Víkurgarði. Þeir láta sem 
Víkurgarður í merkingu skipulagsins 
frá 1987 sé hið sama og Víkurkirkju-
garður.

Ef ekki væri jafn augljóst og raun 
ber vitni að þetta fólk talar gegn 
betri vitund væri freistandi að biðja 
það að skýra hvernig stendur á þeim 
fjölda beinagrinda sem upp kom við 
fornleifagröft á væntanlegu hússtæði 
hótelsins.

Borgarstjórn Reykjavíkur og for-
ráðamenn væntanlegs hótels eiga 
strax að gangast við að byggingar-
áformin eru mistök sem hægt er að 
leiðrétta. Þannig geta þeir bjargað 
einum mikilvægasta stað Reykja-
víkur og forðað mannorði sínu frá 
meiri skaða en orðið er.

Aðförin að Víkurkirkjugarði 
Hjörleifur 
Stefánsson
arkitekt

Fake news“, „CNN sucks“ segir 
Trump ítrekað og fær lófa-
klapp og fagnaðaróp frá 

stuðningsmönnum sínum. Þessi orð 
nægja til að heilla enn og aftur aðdá-
endahópinn sem mun að öllum 
líkindum kjósa forsetann aftur eftir 
tvö ár.

Theresa May skrifaði 565 blað-
síðna skjal sem á að vera undir-
staða samnings Breta við Evrópu-
sambandið. Forsætisráðherrann 
þarf að koma samningnum í gegn á 
breska þinginu, því annars er líklegt 
að gripið verði til þjóðaratkvæða-
greiðslu. Til að kjósendur geti tekið 
upplýsta ákvörðun þurfa þeir að 
geta sett sig vel inn í þær afleiðingar 
sem áframhaldandi aðild eða brott-
hvarf úr Evrópusambandinu felur í 
sér. Til að ná góðum skilningi á því 
hvað slíkir afarkostir fela í sér þarf 
að skilja tungumálið, orðin sem 
notuð eru þegar fjallað er um þessi 
flóknu málefni. Það er ljóst að ein-
föld, algeng orð sem notuð eru í 
daglegum samtölum duga skammt, 
heldur þarf að grípa til sjaldgæfari 
orða og flókinna hugtaka. Í hverju 
tungumáli er að finna ótal mörg 
slík orð. Algengu orðin eru á hinn 
bóginn aðeins örfá talsins þó þau 
fylli tungumál talaðs máls og stór-
an hluta ritaðs máls. Skilningur á 
sjaldgæfum orðum liggur til grund-
vallar því að unnt sé að átta sig á 
meginatriðum flókinna málefna, 
velta vöngum yfir ýmsum hliðum og 
ólíkum áhrifum. Viska og þekking 
eru þannig samofin orðskilningi. 

Orðaforði einstaklinga er einnig 
nátengdur reynsluheimi þeirra.

Leikarinn John-Rhys Davies 
fjallar um það í viðtali í Fréttablað-
inu 17. nóvember sl. að hann hafi 
dvalið á fyrstu árum ævinnar í villtri 
náttúru Afríku en verið sendur níu 
ára gamall á heimavistarskóla í Bret-
landi. Líf hans tók stakkaskiptum og 
aðstæður í skólanum voru honum 
ógnvekjandi. Ungi drengurinn var 
óhamingjusamur og bálreiður. 
Þegar hann svo kynntist Shake-
speare öðlaðist hann orðaforða 
fyrir tilfinningarnar, hann eignaðist 
orð yfir flókna líðan og hinar miklu 
breytingar sem hann hafði gengið 
í gegnum. Frásögn leikarans varpar 
ljósi á það hversu þýðingarmikill 
orðaforði er fyrir eflingu vitsmuna-
legs þroska.

Frá fæðingu læra börn tungu-
málið af uppalendum sínum, fyrst 
algengu orðin sem tengjast daglegu 
amstri. Með ríkulegum samskiptum 
getur orðanotkun orðið fjölbreytt-
ari, sjaldgæf hugtök læðast með. 
Dæmi um orð af því tagi eru drengur 
og piltur. Orðin heiðarlegur, vel-
megun og kaupmáttur teljast líka 
í hóp sjaldgæfra orða en þau hafa 
flóknari merkingu. Það er einmitt 
þekking á sjaldgæfum orðum sem 
liggur til grundvallar í námi. Rann-
sóknir hér á landi og erlendis hafa 
leitt í ljós að börn með góðan orða-
forða hafa verulegt forskot á hin í 
lesskilningi og munurinn hefur til-
hneigingu til að aukast með hverju 
skólaári.

Eiríkur Rögnvaldsson ítrekar 
mikilvægi málörvunar sem börn fá 
á fyrstu árum ævinnar, að framtíð 
íslenskunnar ráðist á málþroska-
skeiði. Nú steðjar hætta að íslensk-
unni, hugsanlega vegna aukinnar 
enskunotkunar í íslensku samfélagi.

Í því ljósi ber að íhuga hvernig við 
getum túlkað þá breytingu að ung 
íslensk börn heyra í umhverfi sínu 
ekki lengur aðeins íslensku heldur 

líka ensku. Þegar við íhugum stöðu 
og framtíð íslenskra barna er mikil-
vægt að vitna í niðurstöður fjöl-
margra rannsókna sem sýnt hafa að 
ung börn læra orð sem þau heyra í 
þeim tungumálum sem notuð eru í 
samskiptum við þau og í umhverfi 
þeirra, því meira sem þau fá í einu 
máli þeim mun meira læra þau í því 
tungumáli.

Læri börn íslensk hugtök sem 
liggja til grundvallar djúpri hugsun 
um flókin viðfangsefni og tilfinn-
ingar geta þau náð dýpri skilningi 
og fjallað um þau á íslensku. Læri 
íslenskir nemendur ensk orð sem 
beitt er í rökræðum um flókin sam-
skipti og áskoranir einstaklinga 
og þjóða ná þau skilningi á þeim 
þó umræðan fari fram á ensku. Fái 
íslensk ungmenni ríkulega málörv-
un bæði í íslensku og á ensku geta 
möguleikar þeirra til þekkingaröfl-
unar aukist.

Fái íslensk börn hins vegar ekki 
tækifæri til að taka stöðugum fram-
förum í íslensku er hætta á að sjald-
gæf íslensk orð, sem eru meginhluti 
íslensks orðaforða, hverfi í gleymsk-
unnar dá sem er veruleg ógn við 
íslenska tungu. Sé málumhverfi 
íslenskra barna fátæklegt í íslensku, 
ensku og öðrum málum þeirra er 
vitsmunalegur þroski þeirra í húfi.
Lengri útgáfa greinarinnar er á fretta-
bladid.is

Orð og viska
Sigríður  
Ólafsdóttir
lektor á Mennta-
vísindasviði 
 Háskóla Íslands Skilningur á sjaldgæfum orð-

um liggur til grundvallar því 

að unnt sé að átta sig á meg-

inatriðum flókinna málefna, 

velta vöngum yfir ýmsum 

hliðum og ólíkum áhrifum. 

Viska og þekking eru þannig 

samofin orðskilningi.

Nýja hótelbyggingin sem ráð-

gert er að reisa á svokölluð-

um Landsímareit verður að 

töluverðu leyti í austurhluta 

Víkurkirkjugarðs. Þetta 

vita forsvarsmenn hótelsins 

mætavel og einnig borgar-

stjórnarfulltrúar. En þeir 

þræta þó og segja gegn betri 

vitund að ekki sé ætlunin að 

byggja í kirkjugarðinum.

...Fyrir skapandi jól

Jólaskraut á jólatréð, 4 stk.
Föndursett

Englar á jólatréð, glerkúlur, 8 stk.
Föndursett

Snjókarlar, 4 stk.
Föndursett

2.599

2.599

2.599
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Slípirokkur
MW 4933441502

Sverðsög
MW 4933416785

Skrúfvél m/högg
MW 4933448452

Herslulykill
MW 4933443590

Sverðsög
MW 4933447275

Fjölnotavél
MW 4933446203

Höggborvél
MW 4933443320

Hjólsög
MW 4933419134

Vinkilborvél
MW 4933427189

Útvarp
MW 4933451250

Stingsög
MW 4933451391

2 rafhlöður
og hleðslutæki
MW 4933459215

A
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B
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Sverðsög
MW 4933411925

Flöskufræs
MW 4933427183

Borvél 38Nm
MW 4933441950

Vinkilborvél
MW 4933416900

Skrúfvél
MW 4933441910

2 rafhlöður
og hleðslutæki
MW 4933451250

Fjölnotavél
MW 4933427180

Ljós
MW 4933451394

Útvarp
MW 4933416365

Skrúfvél m/högg
MW 4933441955

Herslulykill
MW 4933447134

VELDU ÞÉR TÆKI 
Á AÐEINS 25.900 KR.

VELDU ÞÉR TÆKI 
Á AÐEINS  15.900 KR.

M12 BPD-402C 38Nm
Borvél m/höggi

+ Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki og taska

TILBOÐ 28.900 KR.
Vnr. MW 4933441935

M18 BLDD-202X
Borvél

+ Tvær 2,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki og taska

TILBOÐ 33.900 KR.
Vnr. MW 4933448442

Kauptu 3 tæki 
og þá fylgir
4,0 Ah rafhlaða*
*50 fyrstu kaupum.

Kauptu 3 tæki 
og þá fylgir
5,0 Ah rafhlaða*
*50 fyrstu kaupum.

M12 BPD-202C 32Nm
Borvél m/höggi

+ Tvær 2,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki og taska

TILBOÐ 23.900 KR.

Fjarstýrður Milwaukee
trukkur fylgir 25 fyrstu

kaupunum

M18 BPP2J-402B
Borvél og hersluvél

TILBOÐ 54.900 KR.
Vnr. MW 4933459038

Fjarstýrður Milwaukee
trukkur fylgir 25 fyrstu

kaupunum

+ Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
 hleðslutæki, taska og hettupeysa

Fjarstýrður Milwaukee
trukkur fylgir 25 fyrstu

kaupunum

Fjarstýrður Milwaukee
trukkur fylgir 25 fyrstu

kaupunum

Vnr. MW 4933441940 

Tilboð

gilda aðeins

föstudaginn

23. nóvember

Opið 8:00-20:00
Kauptu aukahluti 

fyrir 10.000 kr.

og þá fylgir fjarstýrður

Milwaukee trukkur

á meðan birgðir endast

VERKFÆRASALAN vfs.is

Borasett SDS+
MX4 sett 7stk

8.900 KR.
MW 4932451464

Borasett
HSSG 19stk.

4.900 KR.
MW 4932352374

Taska
f/ holusög

með höldurum

3.900 KR.
MW 4932430327

Bitasett
56 stk 

4.590 KR.
MW 4932430907

Bitasett
32stk

Shockwave 

2.900 KR.
MW 4932464240

Sverð-
sagarblöð
sett 12stk  

8.290 KR.
MW 49221129

Hallamál
slim box, sett

60, 120 og 200cm

8.900 KR.
MW 4932459618

HD Box
120 stk

7.290 KR.
MW 4932464550

vfs.is



Það er orðið langt um liðið 
síðan ég hef fundið löngun 
til þess að tjá mig um geð-

heilbrigðismál en nú langar mig að 
drepa niður staf um málaflokkinn.

Fyrir tuttugu árum bað móðir 
þáverandi unnustu minnar mig í 
einlægni um að hætta afskiptum af 
geðheilbrigðismálum. Ég hafði þá 
tjáð mig um eigin reynslu af geð-
næmu ástandi um nokkurt skeið 
með það að leiðarljósi að auka 
skilning fyrir öðruvísi hugsanaferl-
um. Það er skemmst frá því að segja 
að ég fór ekki að ráðum hennar. 
Henni gekk gott eitt til en viðhorf 
hennar endurspegluðu þá forsendu 
að best væri að þegja um eitthvað 
sem samfélagið fordæmdi. Allt tal 
væri einungis til þess fallið að sam-
félagslegt „virði“ viðkomandi félli.

Mér fannst í kjölfarið skynsam-

legast að beina herferð um geð-
rækt, sem þá var í undirbúningi, 
í þann farveg að herferðin byggði 
á geðheilsu, því að hana ættu allir 
sameiginlega. Umræða um geð-
heilbrigði hefur aukist og flestir 
eru sammála um að geðheilsa allra 
sé mikilvæg.

Umfang málaflokksins hefur 
aldrei verið meira. Það á við um 
alla hina þrjá samofnu hluta hans, 
þ.e. örorku, geðröskun og geðheil-
brigði. Hlutfall örorkuþega vegna 
geðraskana af heildarfjölda örorku-
þega hefur aldrei verið hærra eða 
40%. Aldrei hafa fleiri greinst með 
geðraskanir enda hefur greiningar-
sniðmátið verið víkkað og raskan-
irnar orðnar um 600. Að síðustu 
hafa „geðheilbrigðir“ verið æ upp-
teknari af aðferðum sem bæta geð-
heilsu, eins og gjörhygli, hreyfingu 
og aðferðum sem almennt skila 
jafnvægi.

Hvað vil ég segja ykkur?
Í fyrsta lagi er það frábært hversu 
margir eru orðnir meðvitaðir um 
geðheilbrigði. Hvað það eru margir 
sem tjá sig um eigin reynslu. Hve 
margir ráðgjafar og fyrirlesarar 
fjalla um og vinna með fólki að 
bættri geðheilsu. Okkar hugsana- 

og hegðunarmynstur eru afar 
mikil væg og í grunninn skiptir 
höfuð máli að fara vel með lífs-
orkuna. Athygli okkar er ekkert 
annað en framkvæmdaarmur lífs-
orkunnar. Líf okkar er það sem við 
beinum athyglinni að.

Í annan stað er sjúkdóma-
væðingin innan geðheilbrigðis-
kerfisins uggvænleg. Að hluta til er 
hún skiljan leg, þegar rýnt er í það 
hversu ríka hagsmuni margir hafa 
af því að til séu sem flestar grein-
ingar og „lyfjalausnir“ við þeim, 
auk þess sem samfélagsmynstur 
okkar mótast í æ ríkara mæli af 
kröfu um skyndilausnir. Hér þarf 
að ná betra jafnvægi á framboði og 
eftirspurn.

Í þriðja lagi vil ég segja ykkur að 

það fyrirfinnast enn fordómar og 
mismunun í garð þeirra sem eru 
geðnæmir. Ég hef ekki rannsókn 
til þess að styðja mig við og vil hér 
með eggja Jón Gunnar Bernburg og 
Sigrúnu Ólafsdóttur, prófessora við 
Háskóla Íslands, til þess að endur-
taka alþjóðlega fordómakönnun 
frá árinu 2009. Ég vil sérstaklega 
meina að það séu fordómar í garð 
þeirra sem opinbera reynslu sína. 
Getur verið að skoðanir þeirra og 
viðhorf séu ekki metin að jöfnu 
og þessir einstaklingar almennt 
„virðisfelldir“ í samfélaginu?

Við erum öll sprottin af sama 
meiði, það eru ekki nema fáeinir 
niturbasar sem skilja okkur að. 
Jaðarinn er orðinn að miðjunni 
og „venjulega“ fólkið sem á síðari 
hluta síðustu aldar taldi best að 
tala ekki um fordæmda hluti er að 
deyja út. Áætlað er að nú séu um 
25% þjóðarinnar geðnæm.

Hvað svo?
Nú höfum við búið við svipaða 
nálgun að geðheilbrigðismálum í 
tuttugu og fimm ár, þ.e. meðferð 
geðraskana með lyfjum, aukna sál-
fræðimeðferð, sérstaklega hugræna 
atferlismeðferð, og aukna umræðu 
og virkni þegar kemur að geðrækt. 

Á þessum tuttugu og fimm árum 
hefur geðsjúkum fjölgað, meðferð 
og endurhæfing aukist en engu að 
síður hefur öryrkjum vegna geð-
raskana fjölgað. Það hljómar þver-
sagnakennt.

Það þarf því ekki að koma á óvart 
þó að nú berist fréttir af nýjum 
nálgunum. Frá því um síðustu 
aldamót hafa háskólar í Banda-
ríkjunum og Bretlandi verið að 
gera tilraunir með notkun hug-
víkkandi efna (einkum psilocybin) 
í meðferð við þunglyndi. Þessar 
tilraunir hafa gengið vel og aðal-
lega snúið að smáskammtameð-
ferðum. Fyrr í þessum mánuði 
bárust fréttir þess efnis að frum-
kvöðlafyrirtækið Atai Life Science 
hefði ákveðið að fjárfesta fyrir 
tæpa 3 milljarða íslenskra króna 
í frekari rannsóknum á mögulegu 
lækningargildi hugvíkkandi efna 
fyrir geðsjúkdóma. Áhugavert 
er að sjá að ráðgjafar þessa fyrir-
tækis, eru þekktir sérfræðingar úr 
geðheilbrigðisgeiranum, þeir David 
Nutt og Tom Insel. Það skyldi þó 
aldrei vera að hugvíkkandi efni 
yrðu næsta framfarabylgja innan 
geðlæknisfræðinnar? Nógu lengi 
höfum við beðið eftir nýmælum í 
meðferð geðsjúkdóma.

Nýir tímar?
Héðinn  
Unnsteinsson
stefnumót-
unarráðgjafi  
hjá Capacent

Einu sinni fyrir langa löngu í 
þorpi nokkru bjuggu versl-
unarmaður og verkakona 

með börnum sínum. Fjölskyldan 
hafði það nokkuð gott og van-
hagaði um fátt. Þau áttu undur-
fagra kjaragæs sem verpti eggi á 
hverjum degi. Það var ekki venju-
legt egg, heldur gullegg!

Verslunarmanninum og verka-
konunni hafði áskotnast gæsin 
eitt kvöldið. Það kvöld hafði 
hann ekki átt neitt í matinn og fór 
á stúfana. Eftir stutta leit sá hann 
útundan sér gæs og reyndist það 
auðveldur eftirleikur að ná henni. 
Verslunarmaðurinn og verkakon-
an hugsuðu sér gott til glóðarinnar 

enda veislumatur í huga fjölskyld-
unnar, en í þann mund sem þau 
ætlaðu að snúa gæsina úr háls-
liðnum skrækti hún upp: „Ekki 
drepa mig, miskunnsama fólk, 
ég mun hjálpa ykkur.“ Undrandi 
stundu þau upp: „Hvernig getur þú 
hjálpað okkur?“

Gæsin svaraði því til að á hverj-
um degi myndi hún verpa gulleggi 
sem myndi falla í þeirra hlut. „En 
af hverju ætti ég að trúa þér? Þú 
gætir verið að ljúga,“ spurði versl-
unarmaðurinn en gæsin, snögg 
til svars, sagði honum að ef hún 
verpti ekki gullnu eggi daginn eftir 
gætu þau drepið hana. Verslunar-
maðurinn og verkakonan féllust 
á þetta, þyrmdu gæsinni og viti 
menn, gæsin verpti gulleggi dag-
inn eftir og alla daga þar eftir.

Kaupmáttur fjölskyldunnar 
jókst hratt og leið ekki á löngu 
áður en þau urðu vel stæð. En eftir 
nokkur ár af gósentíð fór þeim 
að leiðast þófið. „Hvers vegna að 
sætta okkur við eitt egg á hverjum 
degi og bíða þess á milli eftir því 
næsta? Ef við ristum gæsina á hol 

þá hljótum við að ná öllum gullnu 
eggjunum út í einu!“

Verslunarmaðurinn og verka-
konan biðu ekki boðanna. Strax 
um kvöldið sótti þau gæsina og 
skáru hana upp. En engin fundu 
þau gulleggin í kvið gæsarinnar. Í 
angist sinni kallaði verslunarmað-
urinn upp yfir sig: „Hér eru engin 
egg og nú hef ég drepið gæsina 
sem sá fyrir mér og fjölskyldunni! 
Hvað hef ég gert?“

Og víkur þá að samtímanum. Frá 
2014 hefur kaupmáttur ráðstöf-
unartekna allra tekjutíunda auk-

ist um meira en fimmtung og í dag 
eru allar líkur á að óvenju hraðri 
uppsveiflu sé að mestu lokið. Hvað 

ætli verkalýðsforystan geri við 
kjaragæsina og kaup máttar eggin 
á komandi kjaravetri?

Kjaragæsin og kaupmáttareggin
Ísak Einar  
Rúnarsson
sérfræðiingur 
hjá Viðskiptaráði 
Íslands

Aldrei hafa fleiri greinst 

með geðraskanir enda 

hefur greiningarsniðmátið 

verið víkkað og raskanirnar 

orðnar um 600.

Hvað ætli verkalýðsfor-

ystan geri við kjaragæsina og 

kaupmáttareggin á komandi 

kjaravetri?

ÚTSALAN ER HAFIN
10-50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

Bæjarlind 12, Kópavogi. www.egodekor.is

BLACK FRIDAY 
TILBOÐSDAGAR  

10-50% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM

Opið um helgina:
LAU: 10.00-16.00
SUN: 13.00-16.00

Bæjarlind 12, Kópavo

10-50
AF Ö
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KYNNINGARBLAÐ

Margrét Eymundardóttir, 
kennari og umhverfis-
fræðingur, hefur alltaf 
haft mikinn áhuga á 
fötum. Hún hrífst af 
sterkum litum og falleg-
um mynstrum þótt erfitt 
geti verið að láta slík föt 
passa saman.   ➛4
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Fagnaðarerindi úr 
hágæða damaski
Verslunin Rúmföt.is var opnuð fyrir mánuði á Nýbýlavegi og óhætt er að segja 
að hún hafi slegið í gegn. Björn Þór Heiðdal verslunarstjóri segir viðskiptavini 
koma aftur og aftur enda gæði og vönduð vara aðalsmerki verslunarinnar. ➛2

Björn Þór Heiðdal, verslunarstjóri Rúmföt.is, segir að góð rúmföt vaxi ekki á trjánum en í versluninni má finna mikið úrval af hágæða rúmfötum við allra hæfi. 
MYND/ERNIR

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,  

Góð rúmföt vaxa ekki á 
trjánum,“ segir Björn Þór 
Heiðdal, verslunarstjóri 

Rúmföt.is sem er ný rúmfataversl-
un við Nýbýlaveg 28 í Kópavogi, 
og bætir við brosandi: „Vissulega 
er þetta pínu klisja hjá mér. En 
sannleikurinn er sá að flest rúmföt 
sem fólk kaupir í dag eru alls ekki 
góð. Það er vöntun á gæðum. 
Eftir að Verið og Fatabúðin hættu 
starfsemi hefur verið erfitt að 
finna vönduð rúmföt á Íslandi. Við 
opnuðum í síðasta mánuði og við-
tökurnar hafa farið fram úr okkar 
björtustu vonum. Fólk er virkilega 
þakklátt fyrir að hægt sé að kaupa 
gæða sængurföt aftur á Íslandi.“

Rúmföt.is á sér lengri sögu en 
þennan rúmlega mánuð sem búðin 
hefur verið opin. Björn hefur, 
ásamt móður sinni Hrefnu Smith, 
flutt inn rúmföt og selt í Þvotta-
húsi A. Smith undanfarin ár. „Það 
má segja að skortur á bílastæðum 
og lagerplássi hafi verið kveikjan 
að þessari búð. Mér fannst vera 
kominn tími til að bjóða fleirum en 
bara viðskiptavinum Þvottahúss 
A. Smith upp á himnesk rúmföt frá 
færustu vefurum Ítalíu.“

Björn segir frá heimsókn frá 
samkeppnisaðila í Rúmföt.is um 
daginn. „Þetta er herramaður sem 
búinn er að vera lengi í bransanum 
og mamma þekkir ágætlega. Hann 
sagði við mig: „Björn, það þýðir 
ekkert að selja fólki of mikil gæði. 
Í fyrsta lagi vill fólk ekki borga 
fyrir þau. Í öðru lagi endist varan 
of lengi og í þriðja lagi græðir þú 
minna!“ Þetta er fínn kall sem er 
nýhættur en ég er ekki sammála 
honum. Ég held að fólk vilji gæði 
og vandaða vöru.“

Björn hefur heimsótt verk-
smiðjur úti um allan heim og fjöl-
margar sýningar en segir að bestu 
gæðin séu að finna á Ítalíu. „Ég er 
búinn að skoða vörur frá nálægt 
tvö hundruð framleiðendum 
meðal annars í Kína, Indlandi, 
Pakistan, Ítalíu, Króatíu, Portúgal, 
Egyptalandi og Tyrklandi svo ein-
hver lönd séu nefnd. Og þrátt fyrir 
að ég hafi alltaf beðið um bestu 
og dýrustu damask- og satínefni 
frá viðkomandi verksmiðju eða 
fyrirtæki hef ég ekki enn þá fengið 
meiri gæði en frá ítölsku aðilunum 
sem ég versla við.“

Þessi ítalski aðili nefnist Quagli-
otti og er þekkt nafn víða um heim. 
„Þar eru framleidd afburða mjúk 
og flott rúmföt fyrir kóngafólk og 
fínustu lúxushótel,“ segir Björn. 
„Breska konungsfjölskyldan og 
hótel eins og Ritz í París, Armani 
í Mílanó, The Mark í New York, 
MGM í Macau, The Peninsula í 
Hong Kong og 101 í Reykjavík 
bjóða gestum sínum upp á rúmföt 
frá Quagliotti.“

Rúmföt.is selur einnig vönduð 
rúmföt frá Kína. „Við látum fram-
leiða fyrir okkur gæðarúmföt í Kína 
úr 300, 600 og 800 hundruð þráða 
satín- og damaskefnum. Gæðin eru 
mikil og verðin enn þá betri,“ segir 
Björn og bætir við að hægt sé að fá 
mjög glæsileg satínrúmföt á 10.900 
krónur fram að jólum. „Gæði sem 
aðrar búðir rukka meira fyrir og 
jafnvel selja ekki.“

Hann segir að segja megi að 
Rúmföt.is hafi slegið í gegn. „Búðin 
hefur fengið fljúgandi start og 
margir viðskiptavinir hafa komið 
aftur og keypt meira. Ein kona 
kom til mín og sagðist vera búin að 
prófa rúmfötin, þau væru æðisleg 
og ætlaði fá fleiri til að gefa. Það 
eru svona móttökur sem maður er 
þakklátur fyrir og er ástæðan fyrir 
því að mig langar að sinna þessu 
áfram. Kannski má segja að þetta 
sé hálfgert trúboð og fagnaðar-
erindið dásamleg rúmföt úr hágæða 
damaski og satíni.“

Rúmföt.is selur ekki bara vönduð 

rúmföt heldur einnig borðdúka og 
skrautleg viskustykki frá Frakk-
landi. Einnig leggur Björn mikla 
áherslu á að sinna hótelum og 
litlum gistiheimilum. „Við flytjum 
inn beint frá framleiðendum í Kína 
mjög vönduð hótelrúmföt, einnig 
servéttur og borðdúka frá Króatíu.“

Verslunin á Nýbýlavegi er opin 
frá 12-18 virka daga og 11-15 um 
helgar. Nánari upplýsingar má finna 
á www.rumfot.is.

Ítölsku Quagli-
otti-rúmfötin 
eru ávana-
bindandi, segja 
þeir sem reynt 
hafa.

Í Rúmföt.is má 
finna rúmföt í 
ýmsum verð-
flokkum en öll í 
miklum gæðum. 

Rúmföt.is býður einstök gæðarúmföt á verði sem kemur á óvart.

Framhald af forsíðu ➛

Móðir Björns, 
Hrefna Smith, 
hefur arfleitt son 
sinn að brenn-
andi áhuga á 
vönduðum rúm-
fatnaði. 

„Kannski má segja að þetta sé hálf-
gert trúboð og fagnaðarerindið dá-
samleg rúmföt úr hágæða damaski 
og satíni,“ segir Björn hjá Rúmföt.is. 
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Ég hrífst af fal-
legum og ein-
stökum flíkum 
með sögu, sem 
vekja jafnvel 
upp minn-
ingar. Stundum 
klæða þær mig 
vel og þá finnst 
mér ég fín,“ 
segir Margrét. 
MYNDIR/ANTON 
BRINK

Margrét Eymundardóttir 
hefur skemmtilegan fata-
stíl og er óhrædd við að 

fara eigin leiðir. Hún segist oft 
kaupa föt hjá Rauða krossinum og 
Hjálpræðishernum.

„Ég kaupi föt og gef þau síðan oft 
aftur. Ef það á að vera eitthvert vit í 
allri þessari fataframleiðslu þá þarf 
að vera hringrás, að gefa og þiggja. 
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 
fötum, sniðum, litum og áferð. Í 
þessum búðum ægir öllu saman og 
það er skemmtilegt að skoða. Best 
væri að láta það nægja en stundum 
kaupi ég eina og eina flík. Það spillir 
ekki fyrir að með því að kaupa 
notað og endurnýta finnst mér ég 
hafa einhvern hemil á vistsporinu 
mínu.“

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
fatastíl? „Ég hrífst af fallegum og 
einstökum flíkum með sögu, sem 
vekja jafnvel upp minningar. Stund-
um klæða þær mig vel og þá finnst 
mér ég fín. Það er lykilatriði hjá 
mér að finnast ég sjálf vera fín og 
ekki síst að vera ég sjálf. Stundum 
þegar ég máta fjöldaframleiddan 
tískufatnað finnst mér þau vera fín 
en ég ekki vera ég þegar ég klæðist 
honum, skilurðu?“

Ertu búin að kaupa þér jóla-
kjólinn og hvernig er hann? 

„Ég fann einn mjög fallegan um 
daginn. Hann er fallega gulgrænn. 
Hressandi litur sem ég laðaðist að 
á einhvern hátt.“

Fylgistu með tískustraumum?
„Já, já, ég veit alltaf hvað er í tísku 

þó svo að ég sé ekkert að eltast við 
hana. Stundum er eitthvað í tísku 
sem mér finnst frábært og þá kaupi 
ég það kannski.“

Hvað flík er í uppáhaldi?
„Uppáhaldsfötin mín eru þægi-

legu fötin; gallabuxurnar, bolir úr 
bómull og hlýjar peysur úr ull en 
veikust er ég fyrir kjólum. Ég á alls 
kyns kjóla, sumir eru listaverk.“

En skór? 
„Já, talandi um list þá eru fallegir 

skór tær list.“
Notar þú fylgihluti? 

„Já, ég er hrifnust af litríkum 
þjóðlegum skartgripum og fylgi-
hlutum, héðan og þaðan úr 
heiminum.“

Áttu þér uppáhaldsfatahönnuð? 
„Nei, eiginlega ekki en ég hrífst 

af mörgum, t.d. Vivienne Westwo-
od vegna þess að mér finnst hún 
tjá skoðanir sínar með fötum.“

Hver er helsti veikleiki þinn þegar 

kemur að tísku og útliti? 
„Ég hrífst mjög af sterkum litum 

og fallegum mynstrum. Stundum 
getur verið snúið að láta slík föt 
passa saman.“

Bestu og verstu fatakaupin? 
„Bestu eru þau síðustu, græni 

kjóllinn, og verstu gleymast jafn-
óðum. Á maður nokkuð að muna 
svoleiðis?“

Veik fyrir kjólum
Margrét Eymundardóttir, kennari og umhverfisfræð-
ingur, hefur alltaf haft mikinn áhuga á fötum. Hún 
hrífst af sterkum litum og fallegum mynstrum þótt 
erfitt geti verið að láta slík föt passa saman.
Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Jólakjóllinn er kominn í hús en Margrét fékk hann í verslun Rauða krossins. 

KLÆDDU ÞIG UPP
FYRIR VETURINN

YFIRHAFNIR - PEYSUR - KULDASKÓR

Við erum á Facebook

20% 
afsláttur 
fimmtudag, 
föstudag, 
laugardag

Kjólar
Túnikur
Peysur
Jakkar
Toppar
Blússur
Bolir

Svartur föstudagur

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit
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Verð gildir til og með 25. nóvember eða meðan birgðir endast

Bónus Allra
Landsmanna

498
kr. 12 stk.

Stjörnuegg SStjörnuegg SStórStór
12 stk. 8166 g

Gott fyrir
JÓLABAKSTURINN

Bónus

Hveiti, 1 kgSykur, 1 kg

95
kr. 1 kg

95
kr. 1 kg

Heima Suðusúkkulaði
300 g

379
kr. 300 g

Heima Smjörlíki
500 gg

179
kr. 500 g



Verð gildir til og með 25. nóvember eða meðan birgðir endast

MAGNKAUP
Betra verð

SAMA VERd
um land allt

BBetra vverðða v

Egils Kristall kippa
4 x 2 l, 3 tegundir

598
kr. 4x2 l

4x2 l

Aðeins

150kr.
flaskan

Bónus Réttir
Fyrir 3-4, 6 teg.

1.298
kr. pk.

FLJÓTLEGT
í dagsins önn

Mexíkósk Kjúklingasúpa, 1 kg
Ungversk Gúllassúpa, 1 kg

Íslensk Kjötsúpa, 1 kg

1.598
kr. 1 kg

1kg

Lambakjötsréttur
Lambapottréttur í karrý-kókos 

g gmeð fersku grænmeti og 
basmati hrísgrjónum

Kjúklingaréttur
Kjúklingabringur í karrýsósu með 

g gfersku grænmeti og ofnbökuðum 
túrmerik kartöflum

2.198
kr. pk.

2.198
kr. pk.

Matarmiklar súpur  
FULLELDAÐAR

Aðeins að hita

MATUR
fyrir tvo

MATUR
fyrir tvo



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

Stjörnugrís Bayonnneskinka
Nýreykt, úr lææri

998
kr. kg

ÚR LÆRI

SS LambalæriSS Lamb
Krydduð haustslátrun 2018

1.398
kr. kg

Haust
slátrun

2018

Kalkúnabringa
Þýskaland, frosin

1.995
kr. kg

98%
kjöt

Emmessís RjómaísEmmessís RRjómaísRjómaís
4 tegundir, 1,5 lítri

698
kr. 1,5 l

1,5 LÍTRI

Krydduð, haustslátrun 2018
kjö

Ísfugl Kalkúnahakk
600 g, frosið

459
kr. 600 g



Opnunartími í Bónus:
Bónus Smáratorgi:

Rex Gjafapappír
Brúnn, 5 m

359
kr. 5 m

Koop Gjafapappír
Silfur/gull, 5 m

498
kr. 5 m

5m

Bónus Kjallarabollur
Með osti, 4 stk.

359
kr. 4 stk.

Bónus Kringlur
4 stk.

259
kr. 4 stk.

4stk. 4stk.ALLTAFALLTAF
NÝBAKAÐ

rauðBónus Kornbr ðBó K b
500 g

139
kr. 500 g

129
kr. pk.

Bónus Flatkökur 
170 g, 5 stk. í pakka

5 FLATKÖKUR
í pakka

18 SNEIÐAR
í pakka

398
kr. pk.

Pågen HHönö brauð
18 sneiðar í pakkaðar í pakkað í

MS Góðostur 26%
í sneiðum, 330 g

679
kr. 330 g

500g



Útskrifaðir dansarar frá Listaháskóla Íslands sýna fatnað frá 

BITTE KAI RAND, PBO, og MOS MOSH 

kl. 18 í dag!
Tískusýningargestum býðst 10% afsláttur 

af öllum fatnaði og skóm eftir sýninguna, opið til kl 21. 

DANSANDI 
TÍSKUSÝNING!



Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

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

kl. 11:00 - 22:00

ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa

Jólatilboð
20% afsláttur 

af öllum stór rækju-, 
andakjöts-, nautakjöts-, 

kjúklinga-, og núðluréttum 
til 16. desember 2018.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

BLACK FRIDAY TILBOÐ
Ze-Ze og Zhenzi peysu-
kápa Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 8.990 
BF-Tilboð kr. 4.495

Ze-Ze og Zhenzi peysa 
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 7.990 
BF-Tilboð kr. 3.995

Ivy Beu kjóll, 
Stærðir 38-48
Verð áður kr. 6.990 
BF-Tilboð kr. 4.893

Ze-Ze rúllukraga bolur 
Stærðir 44-48 
Verð áður kr. 4.990  
BF-Tilboð kr. 3.493

Bjarni Viðar  
Sigurðsson 
keramiker hefur 
haldið jólamark-
að á vinnustofu 
sinni í Hafnarfirði 
undanfarin ár  
og svo verður  
einnig núna. 

Jólamarkaður Bjarna byrjar 
í dag kl. 16 og stendur alla 
helgina. Hann hefur verið á 

haus undanfarna daga við undir-
búning en markaðurinn hefur 
verið mjög vinsæll undanfarin ár. 
„Ég bjó lengi í Danmörku en þar 
var ég alltaf með jólamarkað. Mér 
fannst áhugavert að bjóða Íslend-
ingum að koma til mín fyrir jólin,“ 
segir Bjarni sem bjó í Danmörku 
frá árinu 1996-2007 þar sem hann 
stundaði nám og síðan vinnu. 
„Þetta var bara lítill og sætur mark-
aður í upphafi sem óx og dafnaði,“ 

segir Bjarni en á markaðnum selur 
hann eigin hönnun á jólatilboði.

„Mér finnst þetta mjög skemmti-
legt. Ég býð upp á lambakjöt með 
bearnaise á fyrsta deginum, auk alls 
kyns smárétta alla helgina. Tertur 
og smákökur og léttir drykkir eru 
á borðum. Allt heimabakað en ég 
fékk hjálp frá tveimur vinkonum 
mínum núna með baksturinn,“ 
segir Bjarni sem sjálfur hefur mjög 
gaman af því að vera með matar-
boð og bjóða gestum heim.

Bjarni segir að fólk komi og 
kaupi jólagjafir eða eitthvað fallegt 
fyrir sjálft sig. „Ég hanna nytja-
hluti, alls kyns hluti fyrir heimilið. 
Hver hlutur er einstakur og enginn 
eins,“ segir hann. „Það fer mikið af 
bollum, diskum og blómavösum 
um þessar mundir. Sumir hlutir 
eru alltaf vinsælir eins og litlar 
skálar sem ég hef gert frá því ég 
var í námi og voru eiginlega bara 
prufur. Þær seljast ótrúlega vel. Ég 
nota þær undir sprittkerti, kon-
fektmola eða krydd. Ég hef unnið 
mikið með pastelliti en ákvað að 
fara meira út í jarðliti núna. Ég 
er litaglaður og hef gaman af að 
breyta til. Keramikið mitt hefur 
verið mjög vinsælt í Danmörku og 
þar eru mattir glerungar mjög vin-
sælir um þessar mundir. Ég hef því 
verið að leika mér svolítið með þá.“

Hönnun Bjarna hefur verið 
vinsæl í Danmörku og hefur hann 
selt vöruna í Illums Bolighus í 
Kaupmannahöfn og Árósum. „Nú 
er verið að breyta Illums í Árósum 

í verslunina Paustian sem er 
alþjóðleg keðja sem mun veita mér 
mörg tækifæri,“ segir hann. „Þegar 
ég var í námi átti ég mér þann 
draum að komast í Paustian og nú 
er hann að rætast.“

Bjarni stundaði nám við Aarhus 
Kunstakademi í Danmörku árið 
1996-2000. Hann og eiginmaður 
hans, Guðbrandur Árni Ísberg 
sálfræðingur, ákváðu að flytja 
heim árið 2007, korter í hrun. „Ég 
starfaði lengi í Búnaðarbankanum 

áður en við fórum út og þegar 
ég kom heim fór ég að vinna í 
Íslandsbanka á meðan við vorum 
að koma okkur fyrir. Ég upplifði 
því hrunið í gegnum bankakerfið 
og á stundum langaði mann helst 
að fara aftur til Danmerkur. Í dag 
erum við fegnir að hafa verið hér 
um kyrrt. Þetta var ekki alltaf 
auðvelt en við komumst í gegnum 
það,“ segir Bjarni.

Hann segist ekki hafa gengið 
með listamannadraum í maganum 

á meðan hann starfaði í bank-
anum. „Það var í rauninni Guð-
brandur sem hvatti mig til að sækja 
myndlistarnámskeið áður en við 
fluttum út. Ragnhildur Stefáns-
dóttir myndlistarkennari lét mig 
eitt kvöldið fá 5 kíló af leir en ég 
hafði aldrei snert hann fyrr. Það 
varð einhver sprenging hjá mér og 
út frá því fór ég í framhaldsnám-
skeið og sótti síðan um í skólanum 
í Árósum,“ segir Bjarni sem er 
mikið jólabarn.                                   

Með krúttlegan jólamarkað
Þess má geta að 
jólamarkaður 
Bjarna er í Hraun-
tungu 20 í Hafnar-
firði og er opinn í 
dag frá kl. 16-21 
og um helgina frá 
11-18. Bjarni er 
tilbúinn að taka 
móti gestum á 
jólamarkað sinn 
um helgina.
MYND/EYÞÓR

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Verslunin Belladonna

BLACK FRIDAY TILBOÐ
Ze-Ze og Zhenzi 
peysukápa 
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 8.990 
BF-Tilboð kr. 4.495

Zhenzi blússa 
Stærðir 42-56.
Verð áður kr. 5.990 
BF-Tilboð kr. 4.193

Zhenzi bolur 
Stærðir 42-56.
Verð áður kr. 8.990 
BF-Tilboð kr. 6.293

Ze-Ze og Zhenzi peysa 
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 7.990 
BF-Tilboð kr. 3.995
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Bílar 
Farartæki

 2013 CHEVROLET Cruze. Ekinn 
122.000 km, dísel, sjálfskiptur. 
Flottur og rúmgóður bíll. Hálf 
leðraður, bakkmyndavél, nýr 
rafgeymir, nýtt í bremsum, ný 
smurður. Verð 1.690.000 kr.. 
Rnr.150036.

2016 CHEVROLET Spark. Ekinn 
32.000 km, bensín, 5 gírar. Sparibíll 
á ótrúlegu verði. Verð 990.000 kr. 
Rnr.150026.

2017 RENAULT Talisman. Ekinn 
91.000 km, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Lúxús kerra stútfullur aukabúnaði. 
Verð 2.690.000 kr. Rnr.150138.

2016 VOLVO V60 d5 Plug-In Hybrid 
Twin engine. Ekinn 36.000 km, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Lúxús bifreið 
sem eyðir litlu sem engu. Verð 
4.190.000 kr. Rnr.110135.

Betri bílasalan
Ármúla 4, 108 Reykjavík

Sími: 571 7166
Netfang: sala@betribilasalan.is

www.betribilasalan.is

2017 Chrysler Pacfica Hybrid 
Touring Plus. Ekinn 106.000 km. 
7 sæta Plug-In Hybrid. Ódýrasti 
valkosturinn í boði að þessu sinni! 
Verð: 4.590.000 kr.

2017 Chrysler Pacfica Hybrid 
Touring Plus. Ekinn 54.000 km. 7 
sæta Plug-In Hybrid. Rosalega flott 
eintak. Verð: 5.290.000 kr.

 2017 Chrysler Pacifica Platinum. 
Ekinn 27.000 km. 7 sæta Plug-In 
Hybrid . Viltu bílinn hlaðinn búnaði? 
Þá er þessi er fyrir þig. 6.190.000 kr.

2018 Chrysler Pacifica Premium 
Hybrid. Ekinn 4.500 km. 7 sæta Plug-
In Hybrid. Svo gott sem nýr bíll, rétt 
tilkeyrður. 6.490.000 kr.

Betri bílakaup ehf. 
Ármúla 4, 108 Reykjavík

Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is

www.betribilakaup.is

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Station. 
Árgerð 2014, ekinn 49 Þ.KM. Verð 
2.190.000. Rnr.136431.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel. Árgerð 
2014, ekinn 52 Þ.KM. Verð 
1.990.000. Rnr.136611.

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0 Dísel Sjálfskiptur 
Station. Árgerð 2014, ekinn 71 Þ.KM. 
Verð 2.590.000. Rnr.136716.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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.

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

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

 Garðyrkja

JÓLATRÉ Í POTTI
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er 
að selja lifandi jólatré í potti. Tilvalið 
til skreytinga utandyra fyrir jólin. 
www.skogmos.net og S:867-2516

 Húsaviðhald

HÚSASMIÐIR GETA BÆTT VIÐ 
SIG VERKEFNUM.

Uppsteypu, Sökklar, Nýbyggingar.
Byggingarstjórn.

Upplýsingar sendist á  
nybyggd@gmail.com

Smiðir geta bætt sig verkefnum. 
Uppl. í s. 783 6006

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

Snyrti & nuddstofan Smart

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, litun og plokkun á augabrúnir 
Verð 7.000,-

Jólatilboð

Munið gjafabréfin okkar. íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

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

 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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

 Atvinna óskast

SKIPULAGSBREYTING
Tillaga að deiliskipulagsbreytingu við Brenniskarð 1-3, Hafnarfirði.
Á fundi Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar þann 6.11.2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu við lóðina að Brenniskarði 1-3 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Breytingin felst í að: bílastæði í kjallara Brenniskarð 1 færist undir hús við Brenniskarð 3 innan sömu lóðar.  Fyrirkomulag 
bílastæða innan lóðar breytist. Jafnframt er fjölgað um eina íbúð við Brenniskarð 3.

Tillögurnar ásamt fylgigögnum verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu 
að Norðurhellu 2, frá 22.11.2018-03.01.2019. Hægt er að skoða  breytingartillögurnar ásamt fylgigögnum á vef 
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.  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 03.01.2019.

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Til sölu: Rekstur vinsæls veitinga staðar á Laugvegi sem tekur 
50 gesti í sæti. Vínveitingaleyfi. Geysivinsæll á Trip Advisor. 
Frábært tækifæri. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson í síma 773-4700 og á  
netfanginu oskar@atveignir.is     

Vinsæll veitingastaður  
á Laugavegi

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is

Kynningarstjóri Nordplus og Erasmus+

Sérfræðingur menntasjóða og skólahluta Nordplus

 

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

Opið hús fimmtudaginn 22. nóvember  
milli kl 17:00 og 17:30 verið velkomin.

Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu 
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarfirði, glæsilegt útsýni, tvennar svalir. 
Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla í snyrtilegri 
sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri bílageymslu 
innangengt. 

Húsið er klætt að utan í mjög góðu ástandi. 

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni. 
Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteignasali í 
síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

Hilmar Þór Bryde Löggiltur fasteignasali.

Hringbraut 2a, 220 Hafnarfjörður
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Tilboð á 
rúðuþurrkum

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Með hverjum 
tveimur Valeo 
eða Trico rúðu-
þurrkum fylgja 
5 lítrar af Vaski 
rúðuvökva og 
brúsi CarPlan 
hrímeyði.
Meðan birgðir endast.

l l ing hf | Sími 520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l

Allt fyrir bílinn

Meðan birgðir



Selfoss - Fram 28-23 
Selfoss: Árni Steinn Steinþórsson 7, Hergeir 
Grímsson 6, Haukur Þrastarson 6, Atli Ævar 
Ingólfsson 5, Guðjón Baldur Ómarsson 3, 
Elvar Örn Jónsson 1. 
Fram: Þorgrímur Smári Ólafsson 6, Þorgeir 
Bjarki Davíðsson 5, Andri Þór Helgason 
3, Þorsteinn Gauti Hjálmarsson 2, Bjarki 
Lárusson 2, Aron Gauti Óskarsson 2, Andri 
Heimir Friðriksson 1, Svavar Kári Grétars-
son 1, Valdimar Sigurðsson 1.  

Efri
Haukar 14
Selfoss  14
FH 13
Valur 12 
Afturelding 11 
Stjarnan 8 

Nýjast
Olís-deild karla

Aðalfundur
Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins 2018

Aðalfundur Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins verður 
haldinn í golfskála félagsins fimmtudaginn 29. nó-

vember nk. kl. 19.30.

Dagskrá:
 1. Venjuleg aðalfundarstörf
 2. Önnur mál.

Allar nánari upplýsingar um fundinn 
má sjá á heimasíðu klúbbsins, nkgolf.is

Ísland mætir 
Noregi í dag
HANDBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í handbolta leikur síðari leik 
sinn í æfingarleikjaferðalagi til Nor-
egs í dag þegar það mætir ríkjandi 
Evrópumeisturum Noregs. 

Er þetta í 33. sinn sem liðin mæt-
ast og hefur íslenska liðið ekki riðið 
feitum hesti frá fyrri leikjunum. 
Noregur hefur unnið síðustu fimm 
viðureignir liðanna og samtals 25 
leiki af þessum 32.

Er leikurinn hluti af undirbúningi 
íslenska liðsins fyrir undankeppni 
HM 2019 sem hefst á föstudaginn 
eftir viku í Skopje. 

Íslenska liðið vann sex marka 
sigur á Kína í Noregi á þriðjudag-
inn. Íslenska liðið var lengi af stað 
í leiknum og var einu marki undir í 
hálfleik en náði að snúa leiknum sér 
í hag í seinni hálfleik. Það er ljóst að 
verkefni dagsins í dag verður heldur 
erfiðara enda norska liðið eitt það 
besta í heiminum.

Þjálfari norska liðsins er okkur 
Íslendingum góðkunnur. Selfyssing-
urinn Þórir Hergeirsson hefur stýrt 
liðinu í rúm níu ár. Undir stjórn 
Þóris hefur norska liðið unnið þrjá 
Evrópumeistaratitla, tvo heims-
meistaratitla og gull á Ólympíu-
leikunum í London árið 2012. – kpt

Neðri 
ÍR  8
KA  8 
Grótta 6
ÍBV  6
Fram 5 
Akureyri 3 

2 2 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R32 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 2 2 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8   F I M M T U D A G U R

SPORT

ÍSLAND
74
41

BOSNÍA
84 
42

Stig Íslands: Hildur Kjartans-
dóttir 27/11 fráköst, Helena 
Sverrisdóttir 22/14 fráköst/9 
stoðsendingar, Unnur Tara Jóns-
dóttir 7, Ingunn Kristínardóttir 5, 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 4, Þóra 
Kristín Jónsdóttir 4, Sigrún Sjöfn 
Ámundadóttir 3, Bríet Sif Hinriks-
dóttir 2.

FÓTBOLTI Noregur tryggði sér sæti í 
B-deild Þjóðadeildarinnar með 0-2 
útisigri á Kýpur í vikunni. Þetta var 
áttundi sigur norska landsliðsins 
á árinu 2018 en hvað stigasöfnun 
varðar er þetta besta ár Noregs frá 
1929. Arkitektinn að þessum árangri 
er Íslendingum að góðu kunnur; Sví-
inn geðþekki Lars Lagerbäck.

Líkt og hann gerði með íslenska 
landsliðið hefur Lars snúið gengi 
Noregs við eftir að hann tók við lið-
inu á síðasta ári.

Gengið í fyrstu leikjunum undir 
stjórn Lars var upp og ofan. Noregur 
tapaði til dæmis 6-0 fyrir Þýskalandi 
í undankeppni HM 2018. Norðmenn 
unnu aðeins þrjá af fyrstu níu leikj-
unum eftir að Lars tók við, gerðu 
tvö jafntefli og töpuðu fjórum. En 
íslenska liðinu gekk líka illa í fyrstu 
leikjunum undir stjórn Lars.

Árið 2018 var hins vegar frá-
bært hjá norska landsliðinu. Nor-
egur vann átta af tíu leikjum sínum 
á árinu, gerði eitt jafntefli og tapaði 
aðeins einum leik. Það gerir 2,5 stig 
að meðaltali í leik. Markatalan í 
leikjunum tíu er 16-5. Noregur hefur 
haldið hreinu í sex af tíu leikjum 
sínum á árinu.

Framtíðin virðist vera nokkuð 

björt hjá norska liðinu en átta af 
þeim 14 leikmönnum sem komu við 
sögu gegn Kýpur eru fæddir 1994 eða 
síðar. Yngri landslið Noregs hafa líka 
náð ágætum árangri á árinu.

Næsta verkefni Lars er undan-
keppni EM þar sem Norðmenn 
eru í 3. styrkleikaflokki. Noregur 
hefur ekki komist á stórmót síðan 
EM 2000. Þrátt fyrir að vera orðinn 
sjötugur er Lars enn í fullu fjöri og 
norska endurreisnin er enn ein rósin 
í hnappagat þessa færa þjálfara. – iþs

Lars stýrir norsku endurreisninni

Árið 2018 hjá Noregi
4-1 sigur á Ástralíu
0-1 sigur á Albaníu
2-3 sigur á Íslandi
1-0 sigur á Panama
2-0 sigur á Kýpur
1-0 tap fyrir Búlgaríu
1-0 sigur á Slóveníu
1-0 sigur á Búlgaríu
1-1 jafntefli við Slóveníu
0-2 sigur á Kýpur

Lars er að vinna frábært starf með norska liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

KÖRFUBOLTI Hildur Björg Kjartans-
dóttir og Helena Sverrisdóttir 
voru í broddi fylkingar þegar 
íslenska kvennalandsliðið í körfu-
bolta lék sinn besta leik í langan 
tíma. Niðurstaðan var hins vegar 
svekkjandi 84-74 tap gegn Bosníu í 
lokaumferð í undankeppni EM 2019. 
Það var allt annað að sjá til íslenska 
liðsins en í fyrri leikjum liðsins í 
undankeppninni. 

Leikmenn íslenska liðsins vernd-
uðu miðjuna vel í varnarleiknum 
og voru greinilega búnir að finna 
veikleika á bosníska liðinu. Hvað 
eftir annað fann liðið Hildi Björgu 
Kjartansdóttur í ákjósanlegri stöðu 
undir körfunni og hún skilaði bolt-
anum rétta leið.

Hildur Björg ræddi mikilvægi þess 
að gera betur í frákastabaráttunni í 
þessum leik eftir tapið gegn Slóvak-
íu í síðasta leik. Íslenska liðið gerði 
það svo sannarlega, en Helena tók 
flest fráköst fyrir Ísland, 14 talsins, 
Hildur Björg tók svo 11 fráköst og 
liðið í heild sinni 51 frákast.

Höfuðverkur íslenska liðsins hing-
að til í undankeppninni var sóknar-
leikurinn, en liðið hafði skorað 56 
stig að meðaltali í leikjum sínum 
fyrir þennan leik. Liðið var komið 
langleiðina með að ná þeim stiga-
fjölda í hálfleik, en þá var staðan 
42-41 Bosníu í vil.

Bosníska liðið var sterkari aðilinn 
í seinni hálfleik og hafði að lokum 
tíu stiga sigur. Hildur Björg lék á als 
oddi í fyrri hálfleik og skoraði 18 
stig í hálfleiknum og þegar upp var 
staðið hafði hún skorað 27 stig og var 
stigahæst hjá íslenska liðinu. 

Helena kom næst með 22 stig í 
sínum 70. landsleik, en hún er þriðji 
íslenski leikmaðurinn til þess að ná 
þeim áfanga og vantar tíu leiki til að 
ná metinu yfir flesta leiki.

„Það er margt jákvætt sem við 

getum tekið út úr þessum leik þó svo 
að við höfum tapað. Við vorum frá-
bærar í fyrsta leikhluta og þar sýndi 
liðið virkilega hvað það getur þegar 
það spilar á fullri getu,“ sagði Helena 

í samtali við Fréttablaðið eftir leik-
inn.

„Það er gaman að ná að kveðja 
þessa undankeppni með bjartsýni í 
huga eftir að hafa spilað góðan leik. 
Við misstum boltann aðeins of oft til 
þess að geta farið með sigur af hólmi 
en við lærum bara af því,“ sagði hún 
enn fremur.

„Það er sérstök stund að ná 70 
landsleikjum og vera nefnd í sömu 
andrá og þær goðsagnir sem eru 
fyrir ofan mig á listanum yfir leikja-
hæstu leikmenn í sögunni. Nú er 
bara markmiðið að komast á topp 
listans,“ sagði þessi öflugi leikmað-
ur, en ansi líklegt er að hún verði að 
endanum leikjahæst þar sem hún er 
eingöngu 29 ára gömul. 
hjorvaro@frettabladid.is

Besta spilamennskan í lengri 
tíma dugði ekki til gegn Bosníu
Íslenska kvennalandsliðið lék á köflum frábærlega en það dugði ekki til í tíu stiga tapi gegn Bosníu Herseg-
óvínu í lokaleik undankeppni Eurobasket í Laugardalshöllinni í gærkvöld. Gott flæði var í sóknarleiknum 
lengst af og stigu fleiri leikmenn upp, sem hefur verið höfuðverkur liðsins til þessa í undankeppninni. 

Við sýndum það í 

fyrsta leikhluta 

hvað liðið getur þegar spilað 

er á fullri getu.

Helena Sverrisdóttir

Hildur átti frábæran dag í íslenska liðinu í gærkvöld með tvöfalda tvennu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



Grótta sækir 
meistarana heim
HANDBOLTI Bikarmeistarar ÍBV fá 
Gróttu í heimsókn í 16-liða úrslitum 
Coca-Cola bikars karla í handbolta. 

Lið úr Olís-deildinni mætast í 
tveimur viðureignum til viðbótar. 
Haukar mæta Aftureldingu og Fram 
og Selfoss eigast við. Liðin mættust 
í undanúrslitum bikarkeppninnar á 
síðasta tímabili þar sem Frammarar 
höfðu betur eftir vítakastkeppni.

Fjölnir, topplið Grill 66 deildar-
innar, fær Val 2 í heimsókn. Aðallið 
Vals mætir hins vegar HK á Hlíðar-
enda. Víkingur og FH eigast við, ÍBV 
2 og ÍR og Mílan og Þróttur R. – iþs

Eyjamenn taka á móti Seltirningum í 
16-liða úrslitum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FÓTBOLTI Nicklas Bend tner, sam-
herji Matthíasar Vilhjálmssonar 
hjá Rosenborg, mun ekki áfrýja 
héraðsdómi Kaupmannahafnar sem 
dæmdi hann í 50 daga fang elsi fyr-
ir lík ams árás fyrr í þessum mánuði.

Danska blaðið BT grein di frá 
þessu í frétt sinni í gær, en Bend t-
ner hlaut dóm sinn, fyrir að ráðast 
á leigu bíl stjóra í Kaup manna höfn í 
sept em ber, í þessum mánuði.

Leigubílstjórinn kjálkabrotnaði 
eftir árás danska framherjans sem 
sagðist hafa brugðist við í sjálfsvörn 
með þessum afleiðingum. Ekki var 
fallist á vörn hans fyrir héraðsdómi 
og Bendtner hefur ákveðið að una 
þeirri niðurstöðu og sitja dóminn 
af sér. – hó

Bendtner á 
leiðinni í grjótið

FÓTBOLTI Sumarið 2014 samþykkti 
ráðherraráð Evrópuráðsins samn-
ing sem Evrópuráðið hafði  unnið 
að í nokkur ár og ætlað var að taka 
á vandamálum sem tengjast  hag-
ræðingu úrslita í íþróttakappleikj-
um. Íslenska ríkið undirritaði samn-
inginn sama ár, en hann hefur ekki 
verið fullgiltur hér á landi. 

Síðan þá hafa aftur á móti verið 
tekin nokkur skref í átt til þess að 
fullgilda samninginn og liður í því 
er skipun samstarfsvettvangs í sam-
ræmi við 13. grein samningsins. 
Þessi samráðshópur hefur nú verið 
settur á laggirnar og þar eiga sæti 

fulltrúar frá ÍSÍ, KSÍ, Íslenskum 
getraunum, dómsmálaráðuneyti, 
mennta- og menningarmálaráðu-
neyti og lögreglu.  

Samráðshópurinn hefur það hlut-
verk að samræma aðgerðir til þess 
að sporna við hagræðingu úrslita 
hérlendis og taka þátt í erlendu 
samstarfi um málaflokk-
inn. Gert er ráð fyrir 
að samráðshópurinn 
stuðli að því að auka 
þekkingu á hagræð-
ingu úrslita í íþrótta-
keppnum og verði 
upplýsingamiðstöð.

Óskar Ármanns-
s o n ,  s é r f ræ ð -
i n g u r  h j á 
mennta- og menn-
ingarmálaráðu-
neytinu, segir að 

samráðshóp-
urinn 

geti ekki tekið að sér eftirlitshlut-
verk  þegar kemur að hagræð-
ingu  úrslita  í  þeim skilningi að 
hópurinn hafi frumkvæðisskyldu 
að því að kæra  brot sem varða 
hagræðingu úrslita. Hópurinn 
verður ekki stjórnsýslustofnun 
sem hefur vald til þess að taka 
stjórnsýsluákvarðanir. Þess  í 
stað  taki hann á móti og greini 
upplýsingar um óeðlileg eða grun-
samleg veðmál á íþróttaleiki og 
veki athygli réttra aðila á því, fari 
yfir reglur sem íþróttahreyfingin 
setur um hagræðingu úrslita og 
meti hvort þær samræmist löggjöf 

landsins sem og alþjóðasamn-
ingnum um hagræðingu úrslita í 
íþróttakeppnum.

Þá eigi hópurinn að vera í sam-
starfi við viðeigandi aðila og 
stofnanir innanlands og á alþjóð-
legum vettvangi, þar á meðal við 
þá sem starfa að sambærilegum 
málum í öðrum löndum, veita 
umsögn um áhættu af einstökum 
tilboðum um hliðarveðmál eins 
og  til dæmis  fyrsta innkast eða 
hornspyrnu og fylgjast með þróun 
í málaflokknum og fjalla um það 
sem mikilvægt kann að þykja á 
þessu sviði. – hó

Samráð um aðgerðir gegn veðmálasvindli 

Bendtner gengur út úr réttarsal í 
Kaupmannahöfn ásamt lögmanni 
sínum. NORDICPHOTOS/GETTY
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SPENNANDI 

GRÆJUM

TILBOÐS

BÆKLINGUR

Reykjavík  Hallarmúla 2  563 6900 | Akureyri  Undirhlíð 2  430 6900

BLACKFRIDAY

Af móðurb. og skjákortum

Allt að

20%Afsláttur Af lyklaborðum og músum

Allt að

50%Afsláttur Af heyrnartólum

Allt að50%Afsláttur Af tölvuskjám

Allt að50%Afsláttur
m

ð

%%
ururturtur Af fartölvum

Allt að40.000Afsláttur

BROTHER MERKIVÉL
Já þetta er sú eina sanna;)
Fullkomin í jólapakkann!

1.495OO

Aðeins 100 stk1 stk á mann!

50%Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 2.990

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins föstudag

TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins laugardag

2.997T&V FREI BT 2.1
Öflugur 2.1 þráðlaus BT 
ferðahátalari með bassa!

16W RMS

VERÐ ÁÐUR 9.990

Aðeins 100 stk1 stk á mann!

70%Afsláttur

5
LITIR

Chili krydd
Glósur stærðfræðiHrannar Máni 1. b

Bláberja sulta

3.995TRUST LEIKJASETT
Trust Spectra leikjaheyrnar-
tól, leikjamús og motta VERÐ ÁÐUR 7.990

Aðeins 50 stk1 stk á mann!

50%Afsláttur
TILBOÐ DAGSINS
Gildir aðeins fimmtudag

ALLA VIKUNA

20.000Afsláttur

14” FHD IPS 
Ultra-Narrow skjárammi

Intel N5000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni 
DDR4 2400MHz

256GB SSD
M.2 diskur

MÖGNUÐ BLACK FRIDAY TILBOÐ ALLA VIKUNA:)LLA VIKUNA:)

ALLA VIKUNA

75%Afsláttur
UNAAANAANANNAANANANAAAANANANAAANAAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ur

VERÐ ÁÐUR 3.990

PRIMO 5200mAh
Með allt að 21 tíma 
hleðslu fyrir síma og 
8 tíma hleðslu fyrir 
spjaldtölvur

99899.990
SWIFT 1 2018
Nýja lúxus línan með 
enn öflugri 4 kjarna 
örgjörva, fislétt og ör-
þunn úr gegnheilu áli VERÐ ÁÐUR 119.990

D IPS 
kjárammi

5000
Quad Core

minni

LACK FRIDAY TILBOÐ ALLACK FRIDAY TILBOÐ ALÐ A

32” WQHD IPS
178° Ultra Wide sjónarhorn

ALLA VIKUNA

40%Afsláttur

VERÐ ÁÐUR 69.990

ACER EB321HQU
Glæsilegur 32’’ IPS 
skjár með 2560x1440
upplausn á flottum 
burstuðum álstandi 

41.994

B
irt m

eð fyrirvara um
 breytingar, innsláttarvillur og m

yndabrengl

 
Óskar 
Ármannsson.
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HANDBOLTI Íslands-, bikar- og 
deildarmeistarar ÍBV lutu í lægra 
haldi fyrir nýliðum KA, 30-32, á 
heimavelli sínum í Olís-deild karla í 
fyrradag. Þetta var fimmta tap Eyja-
manna á tímabilinu og það þriðja á 
heimavelli.

Þegar níu umferðir eru búnar af 
Olís-deildinni er ÍBV í tíunda og 
þriðja neðsta sæti deildarinnar með 
sex stig, einu stigi frá fallsæti. Átta 
stigum munar á ÍBV og efstu liðum 
deildarinnar (Haukum og Selfossi).

Það þarf að fara alla leið aftur til 
tímabilsins 1996-97 til að finna jafn 
slaka byrjun Íslandsmeistara. Þá 
voru Valsmenn, sem höfðu orðið 
Íslandsmeistarar fjögur ár í röð á 
undan, einnig með sex stig eftir níu 
leiki. Valsmenn urðu fyrir mikilli 
blóðtöku fyrir tímabilið þegar 
Dagur Sigurðsson og Ólafur Stefáns-
son héldu út í atvinnumennsku og 
Sigfús Sigurðsson fór í Selfoss. Valur 
endaði í 7. sæti tímabilið 1996-97 og 
tapaði fyrir Haukum í 8-liða úrslit-
um úrslitakeppninnar.

Eyjamenn misstu vissulega leik-
menn eftir tímabilið frábæra í fyrra 
þegar þeir unnu alla þrjá titlana 
sem í boði voru. Agnar Smári Jóns-
son og Róbert Aron Hostert fóru 
í Val, Andri Heimir Friðriksson í 
Fram og markverðirnir Aron Rafn 
Eðvarðsson og Stephen Nielsen 
hurfu einnig á braut. Þá hætti Arnar 
Pétursson þjálfun liðsins og við tók 

Erlingur Richardsson sem þjálfaði 
ÍBV á árum áður og er þrautreyndur 
í bransanum. 

En þrátt fyrir þessar breytingar er 
byrjun Eyjamanna verri en nokkurn 

gat órað fyrir. Og liðsstyrkurinn sem 
ÍBV fékk í sumar var ekki alslæmur. 
Kristján Örn Kristjánsson, ein efni-
legasta skytta landsins, kom frá 
Fjölni, leikstjórnandinn Fannar Þór 
Friðgeirsson úr atvinnumennsku 
og Hákon Daði Styrmisson og Kol-
beinn Aron Ingibjargarson sneru 
aftur heim til Eyja.

Einu sigrar ÍBV í Olís-deildinni til 
þessa komu gegn Stjörnunni, þegar 
Garðbæingar voru á mjög vondum 
stað, og botnliði Akureyrar. ÍBV 
bjargaði stigi með góðum enda-
spretti gegn Gróttu í 1. umferðinni 
og gerði svo jafntefli við Aftureld-
ingu í Mosfellsbænum. Aðrir leikir 
hafa tapast.

Eyjamenn geta huggað sig við að 
tímabilið er ekki hálfnað og nægur 
tími til bjarga málunum. En Erlingur 
og strákarnir eiga mikið verk fyrir 
höndum að snúa genginu við. 
ingvithor@frettabladid.is

Versta byrjun Íslandsmeistara í 22 ár
ÍBV hefur ekki sýnt neina meistaratakta það sem af er tímabili eftir að hafa unnið allt sem var í boði í fyrra. Eftir níu umferðir í Olís-
deild karla í handbolta eru Eyjamenn aðeins stigi frá fallsæti. Íslandsmeistarar hafa ekki farið jafn illa af stað í rúma tvo áratugi. 

Kári Kristján Kristjánsson og félagar í ÍBV eru átta stigum frá efstu liðum Olís-deildarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Versta byrjun Íslands-
meistara eftir níu leiki 
frá tímabilinu 1994-95
6 stig – ÍBV 2018-19
6 stig – Valur 1996-97
8 stig – Haukar 2016-17
8 stig – HK 2012-13
9 stig – ÍBV 2014-15

ÍBV hefur fengið á sig flest mörk allra liða í Olís-deildinni 

það sem af er tímabili, eða 28,9 að meðatali í leik. Á síðasta 

tímabili fengu Eyjamenn 26,7 mörk á sig að meðaltali í leik í 

deildakeppninni.
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,,Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.”

Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 



Móðir okkar,
Elísabet Þorkelsdóttir

lést 20. nóvember  
á hjúkrunarheimilinu Eir.

Þorkell Bjarnason Ása K. Oddsdóttir
Björgvin Á. Bjarnason Kristjana S. Kjartansdóttir
Ólöf H. Bjarnadóttir Stefán Kristjánsson

barnabörn, barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi, 

Egill Svanur Egilsson
Mávahrauni 16, 220 Hafnarfirði,
lést föstudaginn 16. nóvember. 

Útför verður frá Hafnarfjarðarkirkju 
mánudaginn 26. nóvember klukkan 13.

Maggý Guðmundsdóttir
Sturla Egilsson Hildur Erlingsdóttir
Egill Steinar Sturluson
Erling Orri Sturluson
Eiður Darri Sturluson

Okkar innilegustu þakkir færum  
við öllum þeim sem sýndu okkur 
samúð, vináttu og hlýhug vegna 

fráfalls ástkærrar eiginkonu minnar, 
móður okkar, tengdamóður,  

ömmu og langömmu,
Huldu Pálmadóttur
fyrrverandi læknaritara, 

Engjavegi 14, Ísafirði.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 

hjúkrunarheimilinu Eyri fyrir aðdáunarverða  
umhyggju og hlýhug.

Jón Páll Halldórsson
Halldór Jónsson jr. María Guðnadóttir
Guðfinna Jónsdóttir Halldór Jakob Árnason
Pálmi Kristinn Jónsson Jóhanna Jóhannesdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Jónas Jónasson
frá Neðra-Hól,

andaðist laugardaginn 17. nóvember.
Útför hans fer fram frá Borgarneskirkju, 
miðvikudaginn 28. nóvember kl. 14.

Guðmundur Kjartan Jónasson Sigríður Helga Skúladóttir
Guðjón Jónasson Friðrika Ásmundsdóttir
Elísabet Jónasdóttir Andrew Kevin Session

afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,
Guðný Anna Eyjólfsdóttir

lést á heimili sínu, Hrafnistu,  
Boðaþingi, í faðmi fjölskyldunnar  

16. nóvember 2018. Útförin mun fara 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Rúnar Gils Hauksson
Jón Hjálmar Hauksson Ike Tiora Hauksson
Hannes Hauksson Hjördís Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri
Bragi Pétursson

 Hjarðarhaga 46, Reykjavík,
lést 14. nóvember á dvalarheimili 

Hrafnistu í Hafnarfirði. Útför hans fer 
fram frá Garðakirkju föstudaginn  

23. nóvember kl. 13.00.

Ásbjörn Ólafsson
Svala Ásbjörnsdóttir Ásgeir Sigurðsson
Erna Ásbjörnsdóttir Daníel Jósefsson

og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Hannes Bjarni Kolbeins
ökukennari,

lést í Svíþjóð sunnudaginn  
16. september.  

Útförin fór fram í Svíþjóð 3. október.
Minningarathöfn um Hannes verður haldin í Fella- og 
Hólakirkju mánudaginn 26. nóvember klukkan 15.00.

Guðrún Hildur Kolbeins Atli Már Guðjónsson
Jóhanna Rósa Kolbeins
Kristine B. Kolbeins
Arnhildur Ásdís Kolbeins Þórarinn K. Ólafsson
Þorkell Kolbeins Eyrún Steindórsdóttir
Kolbrún P. Hannesdóttir Eyjólfur Þór Jónsson
Hera Guðrún Cosmano

barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir fyrir hlýhug  
og samúð við andlát og útför

    Arndísar Markúsdóttur
Sérstakar þakkir til starfsfólks  

á hjúkrunarheimilinu Skjóli  
fyrir góða umönnun.

Kristjana E. Kristjánsdóttir Ingi Gunnar Ingason
Sesselja H. Kristjánsdóttir
Reynir Markússon Steinunn B. Ólafsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir okkar og mágur,
Magnús Bergsson

rafvirki 
Hilmisgötu 4, Vestmannaeyjum,

lést á Sjúkrahúsinu í Vestmannaeyjum 
fimmtudaginn 15. nóvember sl. 

Útför hans fer fram frá Landakirkju í 
Vestmannaeyjum laugardaginn 24. nóvember kl. 14.00.  
Þeir sem vilja minnast hans láti líknarfélög njóta þess.

Þórey Bergsdóttir  Jón G. Tómasson
Karl Bergsson  Erna Sigurjónsdóttir

Það voru konur í kvenfélag-
inu Seltjörn sem stofnuðu 
Selkórinn fyrir hálfri öld 
en fljótlega fengu konurnar 
til liðs við sig nokkra karla. 
Selkórinn hefur dafnað vel, 

ferðast víða um heim og sungið á ýmsum 
stöðum innanlands, bæði einn og með 
öðrum. Hann hélt afmælistónleika í vor 
með léttum lögum eftir þekkta íslenska 
lagasmiði. Nú ræðst hann í hátíðatón-
leika í Seltjarnarneskirkju á laugardag-
inn klukkan 16, í samstarfi við Sinfóníu-
hljómsveit áhugamanna. 

Á efnisskránni er Missa in Tempore 
Belli eftir Joseph Haydn. Í messunni, 
sem einnig er oft nefnd Pákumessa, 
syngja, auk kórsins, fjórir einsöngvarar, 
þau Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir sópran, 

Sesselja Kristjánsdóttir mezzosópran, 
Egill Árni Pálsson tenór og Ágúst Ólafs-
son bassi. Stjórnandi er Oliver Kentish.

Afmælistónleikarnir eru líka tileink-
aðir 100 ára afmæli fullveldis Íslands. Af 
því tilefni fékk Oliver skáldið Sigurð Ing-
ólfsson til þess að semja ljóð og samdi 
tónverk við það. Verkið nefnist Mitt land 
og verður frumflutt á tónleikunum.

Meðal nýjustu félaga Selkórsins er 
Arna Ösp Magnúsardóttir sem syngur 
sópran. „Ég byrjaði bara í fyrravetur. Er 
búandi á Seltjarnarnesinu og það er gott 
að eiga stutt á æfingar á kvöldin, sérstak-
lega þegar börn eru á heimilinu,“ segir 
hún. „Selkórinn er líka svo góður, þar er 
reynt fólk innan um sem jafnvel hefur 
sungið með kórnum frá því á 8. áratug 
síðustu aldar.“

Einn af eldri kórfélögunum er Har-
aldur Þráinsson, hann syngur tenór. 
„Það eru 40 ár síðan ég söng fyrst með 
kórnum og hef verið stöðugt í honum 
frá áramótunum 1984-5. Er sá karl sem 
er búinn að vera lengst,“ segir Haraldur, 
sem er járniðnaðarmaður og búinn að 
vera í því starfi líka í 40 ár. Hann segir 
félagsskapinn í kórnum góðan. „Það 
er alltaf gaman hjá okkur og maður 
kemst alltaf í gott skap þegar maður 
fer á æfingar. Ef ég lendi í leiðinlegum 
störfum er ég búinn að ná að stjórna 
hugsunum mínum þannig að ég komist í 
söngskap, þá verður allt miklu skemmti-
legra.“

 Miða á tónleikana er hægt að fá hjá 
kórfélögum en líka við innganginn á 
tónleikadag. gun@frettabladid.is

Selkórinn fagnar 50 árum
Á hátíðartónleikum í Seltjarnarneskirkju á laugardaginn, í tilefni 50 ára afmælis Sel-
kórsins, er Pákumessa Haydns á dagská ásamt frumflutningi tónverksins Mitt land. 

Selkórinn í haustblíðunni. Arna Ösp er í ljósri úlpu til vinstri og Haraldur með gleraugu í svartri úlpu fyrir miðri mynd.

Merkisatburðir
1979 Í tilefni af ári barnsins sjá börn um meginhluta dag-
skrár Ríkisútvarpsins.
1986 Fyrsti lottómiðinn er keyptur í Reykjavík af Steingrími 
Hermannssyni, þáverandi forsætisráðherra.
1990 Skautafélagið Björninn er stofnað í Reykjavík.
1991 Línuskipið Eldhamar GK 13 strandar á Hópsnesi við 
Grindavík. Fimm af sex manna áhöfn skipsins farast.
2005 Angela Merkel er kjörin kanslari Þýskalands af þýska 
sambandsþinginu, fyrsta konan til að gegna því embætti.
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BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18  |  Laugardaga 11 – 16

HEFST Á MORGUN!



LÁRÉTT
1. aurar 
5. tré 
6. tveir eins 
8. hugboð 
10. átt 
11. bókstafur 
12. lofttegund 
13. eyðing 
15. múrsteinn 
17. félag

LÓÐRÉTT
1. fréttast 
2. mýkja 
3. starf 
4. gifta 
7. framleiðsla 
9. skipaður 
12. ei 
14. kvk nafn 
16. í röð

LÁRÉTT: 1. klink, 5. við, 6. vv, 8. innsæi, 10. sa, 11. 
enn, 12. etan, 13. slit, 15. tígull, 17. firma.
LÓÐRÉTT: 1. kvisast, 2. lina, 3. iðn, 4. kvæna, 7. 
vinnsla, 9. settur, 12. eigi, 14. líf, 16. lm.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnús Carlsen (2.835) átti leik 
gegn Fabiano Caruana (2.832) í 
níundu skák heimsmeistaraein-
vígisins í gær. 

25. h5? Heimsmeistarinn 
vanmat mótspil svarts.  25. Bf3 
hefði tryggt frumkvæðið. 25...
gxh5! 26. Dc4 f5! 27. Bf3 h4! 
Kraftmikil varnartaflmennska 
dugði Caruana til jafnt-
eflis. Staðan er 4½-4½. Tíunda 
skákin fer fram í dag í London. 

www.skak.is: Allt um HM ein-
vígið.

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

Hæg austlæg 
eða breytileg átt 
og léttskýjað, 
en stöku skúrir 
suðaustanlands. 
Hiti að 5 stigum 
sunnan til, en 
annars víða 0 til 7 
stiga frost.

Fimmtudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Finnur mest 
fyrir því 

hérna niðri?

Alg jörlega! 
Ég fann 

þetta um 
leið og ég 
kom niður 
stigann.

Ég fékk hræðilega 
tilfinningu! Alveg 

niður eftir bakinu!

Það er enginn vafi á 
því... hér niðri gerðist 
eitthvað hræðilegt! 

HRÆÐILEGT.

Sjúkir 
hlutir!

Ég tengi við 
þennan þátt. Ég 
fæ þessa sömu 
tilfinningu inni á 
klósettinu okkar.

Þú ert að 
ímynda 

þér hluti, 
kona.

Gamlar minningar Nýr sannleikur

HA! Það er 
kominn hálftími 

og þú fannst 
okkur ekki! 
VIÐ VINNUM!

Fjárinn!
Felum 
okkur 
aftur!

Þú 
virðist 
ekki í 

uppnámi 
yfir að 
hafa 

tapað?

Ég er bara 
svona ljúf.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

10% afsláttur
fimmtudag-laugardags

NÝJUSTU 
JÓLALÍNURNAR 

skoðið laxdal.is
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

FRAMÚRSKARANDI BÍLL
Á FRÁBÆRU TILBOÐSVERÐI

OPEL CROSSLAND     

Við eigum ennþá 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: 3.190.000 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
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Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



BÍLAR

Rauðagerði 25 · 108 Reykjk avík · Sími 440 1800 · kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Vatnskælar á frábæru verði

25-35%  
Afsláttur

Keyptann og eigðann
Ekkert mánaðargjald
Lítið viðhald
Sjá nánar á  
heimasíðu Kælitækni 
www.kaelitaekni.is

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttlitónlistarfólkstarfaraaaarfrfrfrfararararararaaatatatatatalistttstssnlnlnntóótótótt
j

Óhætt er að segja að skoð-
unarfyrirtækið Frumherji 
hafi staðið í stórræðum 

frá því að það seldi gömlu höfuð-
stöðvarnar á Hesthálsi fyrir tveimur 
árum. Nú er því ferli sem hófst með 
sölunni lokið því Frumherji hefur 
komið sér fyrir á nýjum stað og eru 
skrifstofur fyrirtækisins nú að Þara-
bakka 3 í Mjóddinni.

Þá hefur Frumherji opnað tvær 
nýjar skoðunarstöðvar. Ástands-
skoðunarstöð hefur verið opnuð 
að Kletthálsi 1a og er þar komin 
stöð sem þjónusta mun bílasölur, 
bílaumboð, einstaklinga og aðra 

þá sem þurfa á ástands- eða sölu-
skoðun bifreiða að halda. Einnig 
verður boðið upp á almenna lög-
bundna bifreiðaskoðun í stöðinni.

Almenn skoðunarstöð hefur 
síðan verið opnuð í Hádegis móum 
8. Þar er boðið upp á skoðun allra 
handa bíla allt frá fólksbílum til 
stærstu gerðar ökutækja enda skoð-
unarbrautin í stöðinni 33 metrar 
að lengd. Stöðin er búin mjög full-
komnum skoðunartækjum og í 
henni fer vel um starfsmenn jafnt 
sem viðskiptavini. Hún er til húsa í 
nýrri byggingu Brimborgar sem ber 
heitið Veltir.

Tvær nýjar skoðunarstöðvar Frumherja

Frumherji hefur opnað tvær nýjar 
skoðunarstöðvar í Reykjavík.

Safn BMW-bíla MotoGP öku-
mannsins Marc Marques er 
fagurt og telur orðið sex bíla 

á sex árum en alla þessa bíla hefur 
hann unnið fyrir það að eiga besta 
brautartíma í undankeppnum í 
MotoGP-mótaröðinni. Hann vann 
BMW M6 Coupe árið 2013, M4 CS 
árið 2014, M6 Convertible árið 
2015, M2 Coupe árið 2016, M4 CS 
árið 2017 og nú nýverið M3 CS bíl, 
en allir þessir bílar teljast til ofur-
öflugra bíla frá M-deild BMW. 

BMW mun aðeins smíða 1.200 
bíla af þessari nýjustu gerð BMW 
M3 CS, en hann er búinn 453 hest-
afla forþjöppudrifinni 3,0 lítra og 
6 strokka vél. Bíllinn er aðeins 3,9 
sekúndur í 100 km hraða og er með 
hámarkshraðann 280 km/klst., en 
hann er takmarkaður rafrænt við 
þann hraða en kemst mun hraðar 
án þeirrar takmörkunar.

BMW hefur gefið þeim öku-
manni bíl úr sinni smiðju sem í lok 
hvers keppnistímabils fær flest stig 
úr tímatökum fyrir allar keppnir 
ársins. Þetta hefur BMW gert síðast-
liðin 20 ár og hefur Marc Marques 
náð því öll síðustu sex árin. Magn-
aður árangur það.

 Vann sinn sjötta BMW á 6 árum

Marc Marques við BMW M4 CS bílinn sem hann vann fyrir skömmu.

Æði mikill munur 
er á bensínverði 
í löndum heims 
og til dæmis 
er sjö og hálf-
faldur munur á 

verðinu þar sem það er lægst og þar 
sem það er hæst. 

Ódýrasta bensín í heimi er í Íran 
og þar kostar lítrinn innan við 34 
krónur. Hins vegar kostar hann 253 
krónur í Hong Kong þar sem hann 
er dýrastur. Ekki munar reyndar 
miklu á verðinu í Hong Kong og 
hér á Íslandi, en algengt verð á lítra 
hérlendis er 232,3 kr. Það er reyndar 
aðeins í þremur löndum heims sem 
bensín er dýrara en á Íslandi, eða 
í Hollandi, Noregi og Hong Kong. 
Ísland er því í fjórða sæti hvað þetta 
varðar en í næstu sætum fyrir ofan 
okkur eru Ítalía, Danmörk, Portúgal, 
Ísrael, Frakkland og Svíþjóð, sem er 
með tíunda dýrasta bensínið. Í Sví-
þjóð kostar lítrinn 215 kr.

Flest þau ódýrustu framleiða olíu
Ódýrustu 10 löndin eru hins vegar í 
þessari röð: Íran (34 kr.), Nígería (50 
kr.), Egyptaland (52 kr.), Sádi-Arabía 
(65 kr.), Malasía (65 kr.), Sameinuðu 
arabísku furstadæmin (80 kr.), Indó-
nesía (82 kr.), Rússland (87 kr.), Pak-
istan (93 kr.) og Kólumbía (97 kr.). 
Flest þessara landa eru olíufram-
leiðslulönd og skýrir það að miklu 
leyti lága verðið. 

Bílalandið Bandaríkin er svo í ell-
efta sætinu með 101 kr. bensínverð, 
en þar í landi er einnig umfangs-
mikil eldsneytisframleiðsla, sem og 
lágar opinberar álögur á eldsneyti.

Ef eldsneytisverð hérlendis væri 
á pari við Íran myndi það kosta 
um 2.800 krónur að aka hringinn 
um Ísland á bíl sem eyðir 6 lítrum 
á hverja 100 km í langkeyrslu. Það 
þætti mörgum hagstætt.

Í þessum löndum er bensínið ódýrast
Í Íran kostar lítrinn 
34 krónur en 253 í 
Hong Kong, sem er 
þó ekki miklu hærra 
verð en hér á landi.

EF ELDSNEYTISVERÐ 
HÉRLENDIS VÆRI Á 

PARI VIÐ ÍRAN MYNDI ÞAÐ 
KOSTA UM 2.800 KRÓNUR AÐ 
AKA HRINGINN UM ÍSLAND Á 
BÍL SEM EYÐIR 6 LÍTRUM Á 
HVERJA 100 KM Í LANG-
KEYRSLU. ÞAÐ ÞÆTTI MÖRGUM 
HAGSTÆTT.

Það er reyndar aðeins í þremur löndum heims sem bensín er dýrara en á Íslandi, eða í Hollandi, Noregi og Hong Kong.

Finnur  
Thorlacius
finnurth@frettabladid.is
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Tilboðin gilda 22.– 25. nóvember 2018

Lægra verð – léttari innkaup

-63%

Valdar Playmovörur á 50% afslætti

Fjölbreytt úrval af folaldakjöti á tilboðsverði

Hangil
Kjötsel

1.799KR/KG
ÁÐUR: 2.398 KR/KG

Hangiframpartur 
Kea

989KR/KG
ÁÐUR: 1.798 KR/KG

4.498KR/KG
ÁÐUR: 4.998 KR/KG

Folaldavöðvar
Blandaðir

1.799KR/KG
ÁÐUR: 2.998 KR/KG

Folaldahakk

349KR/KG
ÁÐUR: 498 KR/KG

Bayonne
Kjötsel

998KR/KG
ÁÐUR: 1.995 KR/KG

Riddara kastali
Playmo

3.999KR/STK
ÁÐUR: 7.998 KR/STK

Lögreglubíll
Playmo

3.249KR/STK
ÁÐUR: 6.498 KR/STK

TT Furreal hundur

4.999KR/STK
ÁÐUR: 9.998 KR/STK

TT Furreal api

3.999KR/STK
ÁÐUR: 7.998 KR/STK

Klementínur

159KR/KG
ÁÐUR: 429 KR/KG

FULLKOMNAÐU SVARTAN FÖSTUDAG
- Tilboðin gilda alla helgina

G

-45%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

læri á beini
l

-25%

-30%

j

l ld öð

-40%-10%



TÓNLIST

Kammertónleikar

Verk eftir Mozart, Beethoven, 
Vaughan Williams, Snorra S. 
Birgisson og Sveinbjörn Svein-
björnsson. 
Flytjendur: Hallveig Rúnarsdóttir, 
Guðný Guðmundsdóttir, Ragnar 
Jónsson og Richard Simm.
Norðurljós í Hörpu
Sunnudaginn 18. nóvember

Halldór Laxness fann þjóðsöng 
Íslendinga allt til foráttu í grein 
sem hann skrifaði í Þjóðviljann á 
lýðveldisárinu 1944. Hann kvartaði 
m.a. yfir tónsviðinu sem spannar 
hvorki meira né minna en þret-
tán tónbil. Það gerði lagið erfitt að 
syngja fyrir venjulegt fólk. Halldór 
hélt því fram að enginn annar þjóð-
söngur hefði svo ópraktískt tónsvið. 
Það væri „leitun á manni sem getur 
sungið svo hátt upp og djúpt niður, 
enda er lagið ævinlega stórilla flutt, 
nema af völdum kröftum, hljóm-
sveit eða menntuðum tenórum.“

Sveinbjörn Sveinbjörnsson var 
höfundur þjóðsöngsins, og honum 
voru mislagðar hendur. Hann á 
heiðurinn af einhverju versta verki 
sem heyrst hefur í Kammermúsík-
klúbbnum í háa herrans tíð. Þetta 
var tríó fyrir fiðlu, selló og píanó í 
a-moll frá 1920. Þar eru vissulega 
snotrar laghugmyndir, en tón-
skáldið vann svo illa úr þeim að þær 
urðu aldrei að neinu bitastæðu. Eitt 
helsta einkenni klassískrar tónlistar 
er úrvinnsla lítillar hendingar þann-
ig að hún umbreytist í stórfenglega 
tónbyggingu, sinfóníu, sónötu eða 
eitthvað ámóta. Í verki Sveinbjörns 
var hins vegar lofað meira en staðið 
var við, aftur og aftur. Yfirborðið var 
álitlegt, en maðkar skriðu undir því, 
ef svo má segja.

Guðný Guðmundsdóttir lék á 

fiðlu, Ragnar Jónsson á selló og 
Richard Simm á píanó. Guðný 
virtist ekki í sínu besta formi, því 
leikur hennar markaðist af nokkurri 
ónákvæmni, þó henni hafi vaxið 
ásmegin eftir því sem á leið. Richard 
og Ragnar voru aftur á móti með allt 
sitt á hreinu. Ég minnist þess ekki að 
hafa heyrt í Ragnari áður, en hann 
er auðheyrilega stórgóður sellisti. 
Leikur hans var hljómmikill, tær og 
tilfinningaríkur.

Annað á efnisskránni var sem 
betur fer mun skemmtilegra. Hall-
veig Rúnarsdóttir sópran var ein-
söngvari. Hún flutti tónlist úr 
ýmsum áttum með sellóleikaranum, 
fiðluleikaranum eða öllum þremur 
saman. Þar á meðal var Lysting er 
sæt að söng, fjögur sönglög eftir 
Snorra S. Birgisson við texta úr 
íslenskum handritum. Hallveig söng 
þar með Ragnari á sellóið, og kom 
það prýðilega út. Sellóleikurinn 
var ekki eitthvert undirspil, heldur 
sjálfstæð rödd sem rímaði þó ávallt 
fullkomlega við sönginn. Og söng-

línurnar voru grípandi, sérstaklega 
var Hvítasunnukvæði magnað. Þar 
er fjallað um það þegar heilagur 
andi yfirskyggði postulana og þeir 
töluðu tungum. Lagið var í dorískri 
tóntegund sem var algeng á mið-
öldum, en fyrirfinnst stundum í 
djassinum. Það var svo fallegt að ég 
spái því ódauðleika.

Önnur viðfangsefni Hallveigar 
og félaga voru söngvar úr Along the 
Field eftir Vaughan Williams, valin 
skosk þjóðlög eftir Beethoven og 
aría eftir Mozart. Hljóðfæraleikur-
inn var yfirleitt pottþéttur og Hall-
veig söng af innileika og smekkvísi. 
Hún hefur afar kröftuga rödd sem 
getur orðið eilítið hörð, en það gerð-
ist aldrei hér. Söngurinn einkennd-
ist þvert á móti af áreynsluleysi og 
næmum fínleika sem unaður var á 
að hlýða. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Tríó eftir Sveinbjörn 
Sveinsbjörnsson kom afskaplega 
illa út, en söngur Hallveigar Rúnars-
dóttur var hrífandi.

Höfundur þjóðsöngs í óstuði

Flytjendurnir:  Ragnar, Guðný, Hallveig og Richard.

Andri Björn svarar síman-
um við sjálfan Gullfoss. 
„Ég er hér í líki leiðsögu-
manns að sýna píanó-
leikaranum, henni 

Edwige, eina af perlum Íslands. 
Hún er frönsk og er hér bara þessa 
viku,“ segir hann og á við Edwige 
Herchenroder sem kemur fram með 
honum í Salnum í kvöld á ljóðatón-
leikunum Ástin og dauðinn í Tíbrá 

sem hefjast klukkan 20. Þau munu 
flytja verk eftir tónskáldin Franz 
Schubert, Johannes Brahms, Robert 
Schumann, Hugo Wolf, Carl Loewe, 
Edvard Grieg, Árna Thorsteinson, 
Vaughan Williams og Ivor Gurney.

„Við fluttum þetta prógramm á 
tónlistarhátíðinni Aix-en-Provence 
í Frakklandi fyrir tveimur árum og 
aftur í óperunni í Lille,“ segir Andri 
Björn og kveðst þekkja Edwige 

Hlýða á Gullfoss í  
aðdraganda tónleika
Ástin og dauðinn er heiti Tíbrár-
tónleika í Salnum í kvöld. Þar f lytja 
Andri Björn Róbertsson bassabarítónn 
og Edwige Herchenroder píanóleikari 
sönglög sem ýmist f jalla um ást eða 
dauða og jafnvel hvort tveggja.

Edwige Herchenroder og Andri Björn hafa bæði hlotið verðlaun á hátíðinni Aix-en-Provence. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

síðan á námsárum í Royal Academy 
of Music í London.

Síðasta hálfa árið hefur Andri 
Björn sungið í nýrri óperu eftir Georg 
Benjamin, Lessons in Love and Vio-
lence, sem var frumflutt í maí í 
Covent Garden í London. „Við erum 
búin að fara með óperuna til Amst-
erdam og eftir áramótin sýnum við 
hana í Hamborg og síðan Lyon. Ég er 

þar í hlutverki manns sem heldur því 
fram að hann eigi að vera kóngur en 
mætir mikilli andspyrnu og endar 
með að vera drepinn mjög grimmi-
lega á sviðinu.“

 Andri Björn kveðst búa í 
heimabæ konu sinnar, Ruth Jenkins 
sópransöngkonu, rétt hjá Newcastle 
á Norðaustur-Englandi. Upplýsir að 
þau eigi litla stúlku og strákur sé á 

leiðinni. „Ég ferðast því dálítið í lest-
um upp og niður austurströndina, 
þegar ég vinn í London, það tekur 
bara tæpa þrjá tíma.“

Nú, þú prjónar bara á meðan! 
grínast ég. „Já, ég er reyndar prjón-
ari en þó ekki eins öflugur og Pétur 
vinur minn sem hefur verið heil-
mikið í fréttunum að undanförnu.“
gun@frettabladid.is

M annskæðasta farsótt sögunnar, kölluð spænska veikin,  er talin 
hafa borist til Íslands með farþegaskipinu Botníu  í október 1918. 

Spænska veikin breiddist út með ógnarhraða  og náði hámarki á þremur 
vikum. Í byrjun nóvember lágu margir íbúar Reykjavíkur rúmfastir og 
fyrsta dauðsfallið var skráð. Nær allt athafnalíf lamaðist í nóvember 
þegar farsóttin var sem skæðust. Blöð hættu að koma út, samband 
við útlönd féll niður, sorphirða lagðist af, messufall varð víða og 
verslunum var lokað vegna manneklu og vöruskorts. Skráð voru 484 
dauðsföll á Íslandi vegna spænsku veikinnar en þá var íbúafjöldi 
landsins tæplega 92 þúsund manns.

Spænska veikin dró tugi milljóna manna til dauða í heiminum 
á árunum 1918-1919.

Við birtum margvíslegan 
fróðleik um fullveldisárið 1918 
á jólafernunum í ár.

Lestu meira á fullveldi1918.is

SPÆNSKA VEIKIN 1918

100 ÁRA FULLVELDI ÍSLANDS 
FAGNAÐ Á JÓLAFERNUM MS
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KAUPTHINKING EFTIR ÞÓRÐ SNÆ JÚLÍUSSON

BEINT Á TOPPINN!
 

Metsölulisti
Eymundsson

1.

BJARTUR-VEROLD.IS

„LOKSINS, LOKSINS!“
BENEDIKT JÓHANNESSON BJZ.IS

„STÓRMERKILEG.“
VILHJÁLMUR BJARNASON

„SNILLDARLEG.“
GUÐRÚN JOHNSEN

„Þórður Snær rekur hér snilldarlega sögu

Kaupþings, sem í reynd er saga umfangsmestu

efnahagsbrota Íslandssögunnar.“ 

Guðrún Johnsen, hagfræðingur

SLÁANDI
BÓK UM

OFMETNAÐ
OG GRÆÐGI!



Vinalega verslunarmiðstöðin
 í miðbæ Hafnarfjarðar

Bjóðum einnig 
nýja verslun í hópinn

afsláttur af völdum vörum

MIÐ.-LAU.

BLACK

SPRENGJA

20-60%

Friday

BÆKUR

Stúlkan hjá brúnni

Arnaldur Indriðason

Útgefandi: Vaka-Helgafell
Fjöldi síðna: 300

Það er síður en svo að ástæðulausu 
að Arnaldur Indriðason hefur 
gnæft yfir íslenskum glæpabók-
menntum í rúma tvo áratugi og 
ekki þarf að fjölyrða um það trölla-
tak sem hann hefur náð á forminu.

Styrkur Arnaldar og úthald 
felst ekki síst í því hvernig honum 
hefur tekist að halda sér ferskum 
í öll þessi ár. Í stað þess að slaka á 
klónni og leyfa sér að staðna, gull-
tryggður með sína vel rúmlega 
20.000 föstu áskrifendur á ári, fer 
hann reglulega með lesendur sína 
út á óvæntar brautir en svíkur þá 
aldrei.

Þannig var það stórsnjall leikur 
hjá Arnaldi að skilja á sínum tíma 
við hinn feikivinsæla Erlend og gefa 
nýju fólki pláss á sínu breiða saka-
málasviði. Í fyrra kynnti hann fyrr-
verandi rannsóknarmanninn Kon-
ráð til leiks í Myrkrið veit og heldur 
nú áfram að vinna með persónuna 
í Stúlkan á brúnni.

Rétt eins og hjá Erlendi sækja 
draugar fortíðar á Konráð sem 
hefur í áratugi glímt við ráðgátuna 
um hvers vegna og hver myrti föður 
hans sem var þvottekta drulluhali.

Í Stúlkan hjá brúnni leita eldri 
hjón til Konráðs og með því að gera 
út á meðvirkni hans og tilfinningar 
til látinnar eiginkonu hans fá þau 
hann til þess að reyna að finna 

týnda dótturdóttur sína sem er 
komin á kaf í neyslu og innflutning 
fíkniefna.

Konráð gruflar í málinu af hálf-
um hug enda sækir morð föður 
hans stöðugt á hann. Fortíðar-
þráhyggjan leiðir hann síðan að 
annarri óleystri ráðgátu um örlög 
ungrar stúlku sem drukknaði í 
Reykjavíkurtjörn.

Lúmskar og óljósar tengingar 
eru á milli sakamálanna í fortíð 
og nútíð og spennan í framvind-
unni eykst jafnt og þétt eftir því 
sem Arnaldur skrúfar málin þétt-
ar saman og Konráð þokast nær 
óþægilegum og óhugnanlegum 
sannleikanum.

Arnaldur hefur löngum leikið 
sér að því að blanda saman fortíð 

og nútíð í bókum sínum auk þess 
sem hann hefur stundum tekið stór 
stökk aftur á bak í tíma í heilu bók-
unum. Enda fer ekkert á milli mála 
að Arnaldi líður vel í Reykjavík 
horfinna tíma og þótt ekkert vanti 
upp á spennu og ljótleika í sam-
tímamálinu sem Konráð glímir við 
að þessu sinni rís Arnaldur hæst í 
fortíðinni. Þá má segja að í Stúlk-
unni hjá brúnni sé alvöru drauga-
gangur á ferðinni og stundum má 
ætla að þar gangi afturgöngur bók-
staflega ljósum logum.

Það er ekki heiglum hent að 
dansa á mörkum raunveruleikans 
og hins ókennilega og eitt feilspor 
getur gert út af við annars góða 
sögu. Arnaldi skrikar þó hvergi 
fótur og stígur dansinn við drauga 
fortíðar af seiðandi öryggi og vissu-
lega hjálpar þar til að Íslendingar 
eru í grunninn galopnir fyrir því að 
hér á kreiki sé margur óhreinn og 
ósýnilegur andinn.

Það segir síðan allt sem segja þarf 
um styrk Arnaldar að þessi 21. bók 
hans hlýtur að mega teljast með 
hans allra bestu glæpasögum. Hann 
klikkar ekki frekar en fyrri daginn 
og þótt ég hafi verið að enda við að 
hrósa honum fyrir að gefa Erlendi 
frí er ég handviss um að ég er ekki 
einn um þá frómu ósk að Arnaldur 
haldi áfram að segja okkur sögur af 
Konráði. Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Fantavel fléttuð 
glæpasaga þar sem glæpir fortíðar 
og nútíðar kallast á í bráðskemmti-
legri aðalpersónu. Stúlkan hjá 
brúnni er traustur vitnisburður um 
að Arnaldur veður bara betri og 
betri.

Hárfínn línudans við fortíðardrauga

Spennusögur kanadíska rit-
höfundarins Shari Lapena 
njóta mikilla vinsælda víða 
um heim. Tvær þeirra hafa 
komið út í íslenskri þýð-

ingu, Óboðinn gestur og Hjónin 
við hliðina sem er vinsælasta bók 
hennar og hefur verið seld til tæp-
lega 40 landa. Lapena kom hingað 
til lands vegna Iceland noir glæpa-
sagnahátíðarinnar og tók með 
sér eiginmann sinn og dóttur sem 
var afar áhugasöm um að koma til 
Íslands.

Lapena starfaði um tíma sem 
lögfræðingur en segir að starfið 
hafi ekki átt við sig. „Mig langaði til 
að skrifa skáldsögu. Ég hafði ekki 
mikið sjálfstraust svo ég skrifaði í 
laumi og sagði engum frá því. Skáld-
sagan mín kom út og fékk góða 
dóma svo ég skrifaði aðra. Þessar 
sögur voru með gamansömum tón 
og þar var ekkert planað fyrirfram, 
ég settist bara niður og persónur og 
atburðarás kom til mín. Mig lang-
aði til að skrifa spennusögu því ég 
les mikið af þeim, en hélt að þar yrði 
atburðarásin að vera ákveðin fyrir-
fram. Ég vissi ekki hvernig ég ætti að 
fara að því, ég get ekki planað heila 
bók fyrirfram. Ég verð fyrst að skapa 
persónur og þær taka svo af mér 
völdin og þá fara alls konar hlutir 
að gerast. Ian Reid sagði mér að það 
sama ætti við um hann þegar hann 
væri að skrifa.“

Aðalpersónurnar í spennubókum 
Lapena hafa alltaf einhverju miklu 
að leyna. „Þegar fólk á í hlut þá er 
ekki alltaf allt sem sýnist, en ég er 

að skrifa spennusögur og þá verður 
mikið að ganga á í lífi persónanna 
sem búa yfir leyndarmálum og bak 
við snyrtilegt yfirborð leynist ýmis-
legt. En ef maður skoðar hvað er í 
fréttum þá er greinilegt að fólk gerir 
alls konar einkennilega og stundum 
hræðilega hluti,“ segir hún.

Í sögunum leynist líka svartur 
húmor. „Sögurnar sem ég skrifaði 
áður en ég fór að skrifa spennu-
sögur voru gamansögur og ég hélt 
að ég myndi alltaf skrifa þann-

ig bækur. Ég vil ekki setja mikinn 
húmor í spennusögurnar því það 
tekur athyglina frá spennunni en 
leyfi mér einstaka sinnum að sýna 
svartan húmor.“

Nýjasta bók Lapena er An Un-
wanted Guest sem er skrifuð undir 
áhrifum frá einni frægustu bók 
Agöthu Christie, And Then there 
Were None, en þar er hópur fólks 
fastur á eyðieyju og jafnt og þétt fer 
að fækka í hópnum. „Ég er mikill 
aðdáandi Agöthu Christie, ég ólst 
upp við bækur hennar og hef lesið 
þær allar. Í síðustu bók minni eru 
tíu einstaklingar innilokaðir á hóteli 
í óveðri í New York og hvert dauðs-
fallið rekur annað,“ segir Lapena 
sem er byrjuð að skrifa nýja bók en 
vill ekkert gefa upp um efni hennar, 
segir það vera leyndarmál.

Persónurnar taka völdin
Shari Lapena er í hópi vinsælustu spennusagnahöfunda 
heims. Byrjaði að skrifa gamansögur en sneri sér síðan að  
því að skapa spennu. Er aðdáandi Agöthu Christie.

„Ég hafði ekki mikið sjálfstraust svo ég skrifaði í laumi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

EF MAÐUR SKOÐAR 
HVAÐ ER Í FRÉTTUM 

ÞÁ ER GREINILEGT AÐ FÓLK 
GERIR ALLS KONAR EINKENNI-
LEGA OG STUNDUM HRÆÐILEGA 
HLUTI.
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SVARTLYNG
GRAL KYNNIR

 
 

TAKMARKAÐUR SÝNINGAFJÖLDI

23. nóvember kl. 20:00
1. desember kl. 20:00

Miðasala á tix.is

ÞT. Mbl. SJ. Frbl.

„Svartlyng er ein af þessum sýningum 
sem okkur bráðvantar“ 

HA. RÚV Menning

„Rammpólitískt ádeiluverk sem virkar“ 
ÞT. Mbl.

„Óborganlega fyndið og súrrealískt.“ 
HA. RÚV Menning

SÓTSVARTUR GAMANLEIKUR
eftir Guðmund Brynjólfsson
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FITUMÆLINGAVOGIR
... og svo miklu meira

Mikið úrval af vogum sem henta
einstaklingum og fyrirtækjum NETFLIX

Daredevil
Þáttaröð 3

Aðalhlutverk: Charlie Cox, Vincent 
D'Onofrio, Deborah Ann Woll.

A lvöru nördar allra 
landa sameinuðust 
í sorg í byrjun síð-
ustu viku þegar einn 
þeirra allra heilag-
asti andi, mynda-

söguhöfundurinn Stan Lee, kvaddi 
þennan heim væntanlega og von-
andi saddur lífdaga, 95 ára að aldri.

Flestar dáðustu, harmrænustu og 
flottustu ofurhetjur Marvel-heims-
ins eru hugarfóstur Lees. Látum hér 
nægja að nefna Spider-Man, Iron 
Man, Þór, Hulk, Black Panther og 
Doctor Strange.

Og auðvitað blinda lögmanninn 
Matt Murdock sem notar frístundir 
sínar um kvöld og helgar til þess 
að berja á glæpahyski sem herjar á 
New York. Daredevil er dásamlega 
svöl ofurhetja og hefur verið í algeru 
uppáhaldi hjá mér frá 1982 þegar 
frábær nálgun myndasöguhöfund-
arins Franks Miller á persónuna var 
notuð sem aukaefni og uppfylling í 
íslensku hasarblöðunum um Hulk 
sem Siglufjarðarprentsmiðjan gaf út.

Drungalegur film noir-andinn 
sem sveif yfir harmþrunginni hetju-
sögu Matts Murdock á Miller-tíma-
bilinu var og er algerlega ómót-
stæðilegur og því hefði mátt ætla 
að lítið mál væri að færa Daredevil 
fyrirhafnarlítið af síðum mynda-
sögublaðanna yfir á bíótjaldið.

Stórkostleg vonbrigði
Þegar síðan loksins kom að því að 
gengið var í málið og Daredevil 
var kvikmyndaður 2003 urðu von-
brigðin gríðarleg, beinlínis lamandi. 
Ben Affleck var ömurlegur Matt 
Murdock og Daredevil-búningur-
inn hans var hörmung. Jon Favreau 
var varla boðlegur sem félagi hans 
í lögmennskunni, sá annars yndis-
legi Foggy Nelson. Jennifer Garner 
tókst svo gott sem að gera út af 
við einhverja svölustu kvenhetju 
myndasagnanna, ninjuna Elektru, 
og risinn Michael Clarke Duncan, 
blessuð sé minning hans, skilaði 
gersamlega bitlausum Kingpin. Sá 
moldríki glæpakóngur er í mynda-
sögunum gersamlega siðlaust og 
morðótt hálftröll sem leggur lam-

andi krumlur kúgunar og ótta 
yfir New York og þá ekki 
síst æskustöðvar Dare-
devil í Hell’s Kitchen.

Frammistaða ofan-
talinna ætti að vera 
og var meira en nóg 
til þess að æra jafn-
vel stöðugustu Dare-
devil-aðdáendur en 
því miður er Colin 
Farrell og túlkun 
hans á leigumorð-
ingjanum sem aldrei 
missir marks, Bullseye, 
enn ónefnd. Bullseye á 
að vera ískaldur og ban-
vænn skrattakollur en Far-
rell, sem hlýtur að hafa gengið 
fyrir öflugasta kókaín- og amfeta-
mínkokteil sem sögur fara af, oflék 
morðingjann með svo átakanlegum 
fíflagangi að hann yfirskyggir eigin-
lega alla aðra stórgalla myndarinnar.

Kærkomin upprisa á Netflix
Sem betur fer dugði þessi hryggðar-
mynd ekki til þess að gera endan-
lega út af við Daredevil og þegar 
Fox missti blessunarlega kvik-
myndaréttinn á persónunni sneri 
Matt Murdock heim til Marvel. 
Og þar sem Daredevil á ekki bein-
línis heima í Avengers-genginu 
sem hefur staðið sig glimrandi í 
bíó í áratug, sameinað eða á eigin 
vegum, var Daredevil fengið það 
mikilvæga hlutverk að leiða sókn 
Marvel á sjónvarpsmarkaðinn á 
vegum Netflix.

Það gerði okkar maður með 
miklum glæsibrag og fyrsta þátta-
röðin um Daredevil sem kom fyrir 
sjónir áhorfenda 2015 var frábær. 
Viðtökurnar voru enda slíkar að í 
kjölfarið fylgdu Jessica Jones, Luke 
Cage, The Punisher og Iron Fist. 
Allt ágætis stöff en óneitanlega mis-
gott og engir þessara þátta hafa náð 
sömu hæðum og fyrsti árgangur 
Daredevil.

Rauði djöfullinn hökti meira að 
segja aðeins í seríu tvö, aðallega 
vegna þess að Kingpin var fjarri 
góðu gamni bak við lás og slá. Þessi 
nýfrumsýnda þriðja sería er hins 
vegar svo ofboðslega góð að hún 
toppar meira að segja upphafið.

Daredevil 3 er þvottekta hámgláp 
og eftir fyrstu tvo þættina kemur 
ekkert annað til greina en að klára 
hina ellefu í einni beit. Spennan ríg-
heldur og út í gegn og tilfinninga-
tengslin sem myndast milli per-
sónanna og rétt stilltra áhorfenda 

Rauði djöfullinn lyftir 
Marvel aftur á hærra plan

Blinda ofurhetjan Daredevil neyðist til þess að byggja sig upp frá grunni í skugga Kingpin sem Vincent D’Onofrio gerir 
stórkostleg skil. Rauði búningurinn er farinn en Matt Murdock hefur aldrei verið grimmari.

Stan heitinn 
Lee kynnti 

Daredevil fyrst til 
leiks 1964 og þökk sé Netflix hefur 

hann aldrei verið hressari eða betri.

eru á köflum nánast þrúgandi. Það 
er engin leið að hætta öðruvísi en að 
fylgja þeim allt til enda og þau skilja 
við mann þyrstan í meira.

Grátið með vondu köllunum
Fegurðin sem fylgir harmrænum 
undirtónum sögunnar er ekki síst 
fólgin í því að illmennin eru ekki 
síður að sligast undan mannlegum 
tilfinningum en góða fólkið. King-
pin er djöfull, ef ekki Donald Trump, 
í útblásinni mannsmynd en samt  
keyrir ástin hann áfram.

Sá Bullesye sem hér stígur fram er 
líka ofboðslega harmræn persóna. 
Sikkópat vissulega en fórnarlamb 
aðstæðna, uppeldis eða skorts á því 
ásamt ást og hlýju. Báðir eru þessir 
skrattakollar skelfilegir óvinir okkar 
fólks en samt fá þeir smá samúð og 
maður er settur í þá ferlegu klemmu 
að finnast þeir eiga hana skilið.

Daredevil eru hreint út sagt bara 
frábærir þættir og akkúrat þegar 
maður óttaðist að Netflix væri að 
fara að glutra Marvel-pakkanum 
niður kemur þessi magnaði þriðji 
kafli í sögu blindu hetjunnar sem 
óttast ekkert.

Meira svona!
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Daredevil leiddi sókn 
Marvel-ofurhetjanna á Netflix og kemur 
svo firnasterkur inn í þessum þriðja 
árgangi að maður leyfir sér að vona að 
framtíðin sé björt. Þessi sería er nefni-
lega einfaldlega það besta úr þessum 
heimi á Netflix hingað til.
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1200SN
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STJÓRNBORÐ

ÞURRKARI
7 KG 

BARKALAUS

COMFORT 
LIFT

Uppþvottavélar Ofnar og 
helluborð

(áður 99.900,-)(áður 89.900,-)

HT914 913 404 HT916 097 949

Kr. 79.900,-Kr. 69.900,- 25% afsláttur 20% - 30%

25%

65“

Kr. 349.900,-
QN65Q7FNAFXZA

Kr. 149.900,- Kr. 154.900,-
RS50 - hvítur kæliskápur RS50 - stál kæliskápur

Sjónvörp af ýmsum stærðum og gerðum á 
fáránlegu verði. Takmarkaður fjöldi. 

Fyrstur kemur, fyrstur fær.

Kr. 17.430,-

R1 
Bluetooth
hátalari

HT 911 444 409
HT 911 444 410

Á meðan birgðir 
endast

!Aðeins brot 

af því besta!

Fleiri tilboð á 

ormsson.is



Litla Moskva (ICELANDIC - NO SUB) .. 18:00

Hinn seki // The Guilty (ENG SUB) ... 18:00

Mæri // Border (ICE SUB) .................... 18:00

Fashion Film Festival 2018

FFF: Advanced Style (NO SUB)       20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 20:00

Kalt stríð // Cold War (ENG SUB) .... 22:00

Juliusz (POLISH WITH ENGLISH SUB) ..... 22:00

Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 22:00

HARK KVIKMYNDAGERÐ KYNNIR:

HEIMILDARMYND EFTIR grím hákonarson

LITLA 
MOSKVA

HEIMILDARMYND EFTIR grím hákonarson

LEIKSTJÓRI/HÖFUNDUR: GrÍmur HÁkonarson FRAMLEIÐANDI: GrÍmur HÁkonarson, Hark films MEÐFRAMLEIÐANDI Á ÍSLANDI: GrÍmar JÓnsson, Netop films MEÐFRAMLEIÐANDI 
Í SLÓVAKÍU: Ivan Ostrochovský, Punkchart films MEÐFRAMLEIÐANDI Í TÉKKLANDI: Albert Malinovský & Martin Šmok, Školfilm KVIKMYNDATAKA: MargrÉt Seema Takyar, 
TÓmas TÓmasson KLIPPING: Janus Bragi Jakobsson TÓNLIST: Valgeir Sigurðsson HLJÓÐVINNSLA: Huldar Freyr Arnarson FRAM KOMA: GuÐmundur Sigurjónsson, 

Stella SteinÞÓrsdÓttir, Ingibjörg ÞÓrÐardÓttir, Kristinn V. Jóhannsson, Smári Geirsson, Guðmundur Bjarnason OG HÁkon HildibrandSAMVINNUFÉLAG ÚTGERÐARMANNA
NESKAUPSTAÐ

Eftir langa valdatíð sósíalista í Neskaupsstað 
standa bæjarbúar frammi fyrir breyttum Veruleika.

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Allt sem er frábært Litla sviðið

Kvenfólk Nýja sviðið

Tvískinnungur Litla sviðið

Jólaflækja Litla sviðið

Rocky Horror Stóra sviðið

Elly Stóra sviðið

Borgareikhúsið 568 8000 • borgarleikhus.is

Fim 22.11.  Kl. 20:00 U
Fös 23.11.  Kl. 20:00 U
Sun 25.11 Kl. 20:00 U

Fim. 29.11 Kl. 20:00 Ö
Lau 01.12 Kl. 20:00 U
Sun 02.12 Kl. 20:00 Ö

Fim 06.12 Kl. 20:00 Ö
Fös 07.12 Kl. 20:00 U
Sun 09.12 Kl. 20:00 Ö

Fim 13.12 Kl. 20:00 Ö
Sun 30.12 kl. 15:00 Ö
Sun 30.12 Kl. 20:00 U

Fös 23.11.  Kl. 20:00 U Fös 30.11.  Kl. 20:00 Ö Lau 08.12 Kl. 20:00 U Fös 14.12 Kl. 20:00 Ö

Fim 22.11 Kl. 20:00 U
Fös 23.11.  Kl. 20:00 U
Lau 24. 11 Kl. 20:00 U
Sun 25.11 Kl. 20:00 U

Fös 30.11 Kl. 20:00 U
Lau 01.12 Kl. 20:00 U
Fös 07.12 Kl. 20:00 U
Lau 08.12 Kl. 20:00 U

Fim 13.12 Kl. 20:00 U
Fös 14.12 Kl. 20:00 U
Sun 16.12 Kl. 20:00 U
Fim 20.12 Kl. 20:00 Ö

Fös 21.12 Kl. 20:00 Ö
Fös 28.12 Kl. 20:00 U
Lau 29.12 Kl. 20:00 Ö
Sun 30.12 Kl. 20:00 Ö

Fim 22.11 Kl. 20:00 Ö Sun 25.11 Kl. 20:00 Ö Lau 01.12 Kl. 20:00 Ö

Lau 24.11 Kl. 13:00 Ö
Sun 25.11 Kl. 13:00 Ö
Lau 01.12 Kl. 13:00 U

Sun 02.12 Kl. 13:00 Ö
Lau 08.12 Kl. 13:00 U
Sun 09.12 Kl. 13:00 Ö

Lau 15.12 Kl. 13:00 U
Sun 16.12 Kl. 13:00 Ö
Lau 22.12 Kl. 13:00 Ö

Lau 24.11 Kl. 20:00 U Fös 30.11 Kl. 20:00 U Lau 08.12 Kl. 20:00 Ö Fös 14.12 Kl. 20:00 ÖL

Fly Me To The Moon Kassinn

Leitin að jólunum Leikhúsloftið

Insomnia Kassinn

Einræðisherrann Stóra sviðið

Samþykki Stóra sviðið

Ronja Ræningjadóttir Stóra sviðið

Þjóðleikhúsið 551 1200 • leikhusid.is

Fim 22.11 kl. 19:30 Ö Fös 23.11 kl. 19:30 Ö Lau 01.12 kl. 19:30 Sun 02.12 kl. 19:30 

Fös 23.11 kl. 19:30 Ö Fim 29.11 kl. 19:30 Ö Fös 30.11 kl. 19:30 Ö Fös 07.12 kl. 19:30  

Lau 24.11 kl. 19:30 Ö
Sun 25.11 kl. 19:30 U

Fim 29.11 kl. 19:30 Ö
Fös 30.11 kl. 19:30 

Sun 09.12 kl. 19:30 Ö

Mið. 26.12 kl. 19:30 U
Fim. 27.12 kl. 19:30 U
Fös. 28.12 kl. 19:30 U

Lau. 05.01 kl. 19:30 U
Fös. 11.01 kl. 19:30 U
Lau. 12.01 kl. 19:31 U

Fim 17.01 kl. 19:30 U
Fös. 18.01 kl. 19:30 Ö
Fim. 24.01 kl. 19:30  

Fös. 25.01 kl. 19:30 

Lau 17.11 kl 11:00 U
Lau 17.11 kl. 12:30 U
Lau 24.11 kl 11:00 U
Lau 24.11 kl. 13:00 U
Lau 24.11 kl. 14:30 U
Sun 25.11 kl. 11:00 U
Sun 25.11 kl. 12:30 U
Lau 01.12 kl 11:00 U

Lau 01.12 kl 12:30 U
Sun 02:12 kl. 11:00 U
Sun 02.12 kl. 12:30 U
Lau 08.12 kl. 11:00 U
Lau 08.12 kl. 13:00 U
Lau 08.12 kl. 14:00 U
Sun 09.12 kl. 11:00 U
Sun 09.12 kl. 12:30 U

Fös 14.12 kl. 17:30 U
Fös 14.12 kl. 19:00 U
Lau 15.12 kl. 11:00 U
Lau 15.12 kl. 13:00 U
Lau 15.12 kl. 14:30 U
Sun 16.12 kl. 11:00 U
Sun 16.12 kl. 13:00 U
Sun 16.12 kl. 14:00 U

Lau 22. 12 kl. 11:00 U
Lau 22.12 kl. 13:00 U
Lau 22.12 kl. 14:30 U
Sun 23.12 kl. 13:00 U
Sun23.12 kl. 14:30 U

Lau. 24.11 kl. 17.00 U
Sun. 25.11 kl. 14:00 U
Sun. 25.11 kl. 17:00 U
Lau. 01.12 Kl. 14.00 U
Lau. 01.12 kl. 14:00 U
Sun 02.12 kl. 14:00 U
Sun 02.12 kl. 17:00 U
Sun 09.12 kl. 14:00 U

Sun 09.12 kl. 17:00 U
Lau 29.12 kl. 13:00 U
Lau. 29.12 kl. 16:00 U
Sun. 30.12 kl. 13:00 U
Sun. 30.12 kl. 16:00 U
Sun.06.01 kl. 13:00 U
Sun. 06.01 kl. 16:00 U
Sun.13 01 kl. 13:00 U

Sun 13.01 kl. 16:00 U
Sun. 20.01 kl. 13:00 U
Sun. 20.01 kl. 16:00 U
Sun. 27.01 kl. 13:00 U
Sun. 27.01 kl. 16:00 U
Sun. 03.02 kl. 13:00 U
Sun. 03.02 kl. 16:00 U
Sun. 10.02 kl. 13:00 U

Sun.10.02 kl. 16:00 Ö
Sun. 17.02 kl. 13:00 Ö
Sun. 17.02 kl. 16:00 Ö
Sun 24.02 kl. 13:00 Ö
Sun. 24.02 kl. 16:00 Ö

Ásamt Leifi skipa kvartettinn 
Sunna Gunnlaugsdóttir (píanó), 
Snorri Sigurðarson (trompet/ 
flugelhorn) og Scott McLemore 
(slagverk). Nánari upplýsingar og 
myndir má finna í viðhengi.

Hvað?  Ástin og dauðinn í Tíbrá
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Fimmtudaginn 22. nóvember kl. 
20.00 flytja Andri Björn Róberts-
son, bassabarítónn, og Edwige 
Herchenroder, píanóleikari, 
sönglög sem á einn eða annan 
hátt fjalla um ást eða dauða – og 
stundum hvort tveggja þar sem 
skammt getur verið þar á milli. 
Einstakir ljóðatónleikar með 
verkum eftir tónskáldin Franz 
Schubert, Johannes Brahms, 
Robert Schumann, Hugo Wolf, 
Carl Loewe, Edvard Grieg, Árna 
Thorsteinson, Vaughan Williams 
og Ivor Gurney.

Viðburðir
Hvað?  Bókaklúbbur FEB – Í skugga 
drottins
Hvenær?  14.00
Hvar?  Húsnæði FEB, Stangarhyl
Lesin og rædd söguleg skáldsaga 
eftir Bjarna Harðarson, sem gerist 
á 18. öld og fjallar um líf alþýðu og 
ýmsa áþján sem landsetar biskups-
stólsins í Skálholti þurfa að undir-
gangast. Umræðum stýrir Jónína 
Guðmundsdóttir.

Hvað?  Höfundakvöld Sögufélags
Hvenær?  19.30
Hvar?  Gunnarshús, Dyngjuvegi
Fimm nýjar fræðibækur eru 
komnar út hjá Sögufélagi og verða 
þær kynntar með léttu spjalli á 
höfundakvöldi í Gunnarshúsi, 
Dyngjuvegi 8, fimmtudaginn 
22. nóvember kl. 20-22. Valin-
kunnir menn, sagnfræðingar og 
fréttamenn, ræða við höfunda og 
ritstjóra bókanna, sem allir eru 
sagnfræðingar, og síðan fara fram 
almennar umræður. Kaffi og með-
læti er í boði og bækurnar fást á 
góðu tilboðsverði. Húsið verður 
opnað kl. 19.30 en dagskráin hefst 
kl. 20. Stutt hlé verður um miðbik 
kvöldsins og gefst þá tækifæri til 
að fá höfunda og ritstjóra til að 
árita bækurnar.

Hvað?  Bókakaffi | Auður Ava, Lilja 
Sigurðar og Kamilla Einars í Kringlunni
Hvenær?  17.30
Hvar?  Borgarbókasafnið Kringlunni
Fimmtudaginn 22. nóvember 
kl. 17.30 býður Borgarbóka-
safnið í Kringlunni gestum upp 
á upplestur þriggja höfunda úr 
mismunandi áttum, ásamt kaffi 
og smákökum til að ylja upp í 
skammdeginu. Auður Ava Ólafs-
dóttir, handhafi bókmenntaverð-
launa Norðurlandaráðs í ár fyrir 
bókina Ör, kemur með nýja bók 
sína, Ungfrú Ísland. Lilja Sigurð-
ardóttir sem hlaut Blóðdropann, 
hin íslensku glæpasagnaverðlaun, 
fyrir síðustu bók sína Búrið, fylgir 
henni eftir með spennusögunni 
Svik. Kamilla Einarsdóttir gefur 
út sína fyrstu bók, hina gaman-
sömu Kópavogskróniku núna 
fyrir jólin.

Hvað?  Handverkskaffi – Jólakransa-
gerð með Helgu blómahönnuði
Hvenær?  16.30
Hvar?  Borgarbókasafnið Árbæ
Það verður handagangur í öskjunni 
þennan fimmtudag þegar útbúnir 
verða jólakransar í Borgarbóka-
safninu í Árbæ. Aðventan er á 

næsta leiti og tími kominn til að 
huga að jólaskreytingum. Því er 
upplagt að skella sér á bókasafnið 
og læra að búa til fallegan aðventu- 
eða jólakrans sem festa má á úti-
hurðina eða til að hafa á borði. 
Helga Helgadóttir, blómahönnuður 
í Árbæjarblómum, mun leiðbeina 
gestum við kransagerðina. Hún 
verður með allt efni meðferðis sem 
hægt verður að kaupa á staðnum.

Hvað?  Útgáfusexa í Bíói Paradís
Hvenær?  20.00
Hvar?  Bíó Paradís, Hverfisgötu
Blásið er til mikillar útgáfu-
hátíðar á vegum Bjarts & Veraldar 
í Bíói Paradís, Hverfisgötu 54, 
fimmtudaginn 22. nóvember kl. 
20. Sex rithöfundar lesa upp úr 
nýútkomnum bókum sínum: 
Guðrún Eva Mínervudóttir (Ástin 
Texas), Sigurjón Bergþór Daðason 
(Óbundið slitlag), Þórdís Helga-
dóttir (Keisaramörgæsir), Kamilla 
Einarsdóttir (Kópavogskrónika), 
Benný Sif Ísleifsdóttir (Gríma) 
og Ármann Jakobsson (Útlaga-
morðin). Hamingjutími á barnum, 
bækur á tilboðsverði og ógleyman-
legur upplestur.

Hvað?  Masquerade 2018: Where is 
Hannelore? Ft. Linda Vilhjálmsdóttir
Hvenær?  20.00
Hvar?  Iðnó
Það er komið að árlegu gala grímu-
balli Rauða skáldahússins. Til 
að fagna huldum draumum og 
væntingum, bjóðum við gestum 
að kanna völundarhús dansara, 
tarotspáa, töfrabragða og skálda – í 
aðalsal og í einkarými. Við bjóðum 
þér í fantasíuheim hins óraunveru-
lega. Aðalskáld kvöldsins er Linda 
Vilhjálmsdóttir, sem les á íslensku 
en með enskum þýðingum Meg 
Matich. Aðgangseyrir er 3.000 

krónur í forsölu, en 3.500 krónur 
við innganginn. 50% afsláttur fyrir 
nema. Pókermyntir fyrir einka-
lestra, einkasöngva, tarotspá og/
eða þjórfé eru 750 krónur stykkið 
(eða 3 fyrir 2.000 krónur).

Hvað?  Fljúgandi fiskur pop-up
Hvenær?  14.00
Hvar?  Nýbýlavegur 8
Pop up Fljúgandi fiskur verður 
opnaður fimmtudaginn 22. nóv-
ember á Nýbýlavegi 8, í gamla 
Toyotahúsinu. Þar verða til sölu 
ýmsar gersemar svo sem húsgögn, 
skrautmunir og fleira fágæti sem 
flest kemur frá Belgíu, Frakklandi 
og Hollandi. Einnig verða til sölu 
austurlensk, handofin teppi. Pop 
upið verður opið frá 2-18 miðviku-
daga, fimmtudaga og föstudaga 
og 10-14 á laugardögum og mun 
standa fram að jólum.

Hvað?  20.000 milljarða fyrirtækið 
Disney
Hvenær?  17.00
Hvar?  Íslandsbanki, Hagasmára
Hvernig varð Disney svona mikils 
virði? Fróðlegur og skemmtilegur 
fræðslufundur um sögu og rekstur 
þessa merkilega fyrirtækis. Frítt er 
á fundinn og boðið verður upp á 
léttar veitingar. Skráning: islands-
banki.is/disney.

Sýningar
Hvað?  Sísí Ingólfsdóttir
Hvenær?  18.00
Hvar?  Gallerý Port, Laugavegi
Einungis þetta eina kvöld! Móðir, 
elskhugi, þerna – bara náttúra. 
Náttúran er á endanum móðir, 
elskhugi og þerna rétt eins og 
ímynd konunnar. Bara hugleiðing-
ar um hið dýrslega og aðra hluti.

Auður Ava og fleiri skáld lesa upp í bókasafninu Kringlunni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í Iðnó verður grímuball Rauða skáldahússins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

22. NÓVEMBER 2018

Tónlist
Hvað?  Jazz í hádeginu | Tónn úr tómi 
– stolin stef
Hvenær?  12.15
Hvar?  Borgarbókasafnið Grófinni
Kvartett Leifs Gunnarssonar 
heldur tónleika undir yfirskrift-
inni Tónn úr tómi – stolin stef í 
þremur menningarhúsum Borgar-
bókasafnsins núna í vikunni! 
Efnisskráin samanstendur af nýrri 
tónlist sem frumflutt verður á tón-
leikunum. Tónlistin fer um víðan 
völl en á það sameiginlegt að sækja 
innblástur beint og óbeint í verk 
stóru nafna sígildu tónskáldanna. 
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Algjört
súkkulæði!



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

16

ALEX

Það er ekki hlaupið að því að snúa við blaðinu og gerast heiðarlegur 
KL. 22:10

LETHAL WEAPON

leyniþjónustu CIA.

KL. 20:30

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

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær

krift á stod2.is

ær

MASTERCHEF USA  
KL. 19:50

HUMANS
KL. 22:55

SUPERGIRL
KL. 21:15

THE INTERPRETER
KL. 22:00

COUNTERPART

hann hittir tvífara sinn.

KL. 21:15

07.00 The Simpsons 
07.20 Tommi og Jenni 
07.45 Friends 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Anger Management 
10.00 Poppsvar 
10.40 Planet’s Got Talent 
11.05 Sælkeraferðin 
11.25 Grey’s Anatomy 
12.10 Lýðveldið 
12.35 Nágrannar 
13.00 Hitch 
14.55 The Simpsons Movie 
16.20 Major Crimes 
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar  Við fylgjumst 
með lífinu í Ramsey-götu en þar 
þurfa íbúar að takast á við ýmis 
stór mál eins og ástina, nágranna- 
og fjölskylduerjur, unglinga-
veikina, gráa fiðringinn og mörg, 
mörg fleiri.
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Kevin Can Wait 
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, hliðstæðs okkar 
eigin en þó ekki. Þar á hann tvífara 
sem vinnur við það að hafa hemil á 
skúrkum sem sækjast í að komast 
á milli heima og fremja ódæðis-
verk. Fljótlega fara hlutirnir þó úr 
böndunum og lífi hans og eigin-
konu hans er stefnt í hættu.
 22.10 Alex 
22.55 Humans 
23.45 Real Time with Bill Maher 
00.40 Keeping Faith 
01.30 Mr. Mercedes 
02.15 Queen Sugar 
03.00 Vice 
03.30 Hitch

19.10 Baby Daddy 
19.35 Schitt’s Creek 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 The New Girl 
21.15 Supergirl 
22.00 Arrow 
22.45 The Simpsons 
23.10 Bob’s Burgers 
23.35 American Dad 
00.25 Friends 
00.50 Schitt’s Creek 
01.15 Tónlist

11.55 Patch Adams 
13.50 Going in Style 
15.25 Dear Eleanor 
16.55 Patch Adams 
18.50 Going in Style 
20.30 Dear Eleanor
22.00 The Interpreter  Pólitískur 
spennutryllir um svikráð og sam-
særi innan Sameinuðu þjóðanna 
með Sean Penn og Nicole Kidman 
í aðalhlutverkum. Penn leikur 
leyniþjónustumann sem fenginn 
er til þess að njósna um túlk, 
leikinn af Kidman, hjá Sameinuðu 
þjóðunum sem kveðst hafa orðið 
vitni að samsæri um að ráða 
mikilvægan embættismann af 
dögum. Um leið verður túlkurinn 
sjálfur skotmark og leyniþjón-
ustumaðurinn þarf að beita allri 
sinni útsjónarsemi til að vernda 
hann.
00.10 The Vatican Tapes 
01.40 Black Sea 
03.35 The Interpreter

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2010-2011 
13.50 Sætt og gott 
14.05 Úr Gullkistu RÚV: 360 
gráður 
14.35 Úr Gullkistu RÚV: Taka tvö 
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Gulli 
byggir 
15.55 Úr Gullkistu RÚV: Popp-
punktur 2010 
16.50 Úr Gullkistu RÚV: Stein-
steypuöldin 
17.20 Úr Gullkistu RÚV: Orðbragð 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Anna og vélmennin 
18.23 Bitið, brennt og stungið 
18.38 Handboltaáskorunin 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.05 Íþróttafólkið okkar 
20.40 Nýja afríska eldhúsið 
21.10 Indversku sumrin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.25 Glæpahneigð 
23.10 Flateyjargátan 
00.05 Kastljós 
00.20 Menningin 
00.30 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 Life Unexpected 
14.35 America’s Funniest Home 
Videos 
14.55 The Voice 
16.25 Everybody Loves Raymond 
16.45 King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 LA to Vegas 
20.10 A Million Little Things 
21.00 9-1-1 
21.50 A View to a Kill 
00.45 The Late Late Show 
01.30 Marvel’s Cloak & Dagger 
02.15 Marvel’s Agent Carter 
03.00 Síminn + Spotify

09.00 Golfing World 
09.50 TOTO Japan Classic
13.50 Shriners Hospitals for 
Children Open
16.50 PGA Tour 2018 Special
17.40 Turkish Airlines Open
22.10 Golfing World 
23.00 PGA Tour 

 09.40 Chelsea - Everton 
11.20 Liverpool - Fulham 
13.00 Manchester City - Man-
chester United 
14.40 Messan 
15.40 Sevilla - Espanyol 
17.20 Celta Vigo - Real Madrid 
19.00 Spænsku mörkin 
19.30 Valur - FH 
21.00 Premier League World 
21.30 NFL Gameday  
23.00 Þór Þ. - Skallagrímur

 09.20 Norður-Írland - Austurríki 
11.00 Þýskaland - Holland 
12.40 ÍR - Valur 
14.20 Belgía - Ísland 
16.00 England - Króatía 
17.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur  
18.05 Premier League World 
18.35 NFL Gameday  
19.05 Þór Þ. - Skallagrímur 
21.15 Katar - Ísland 
22.55 UFC 230: Cormier vs. Lewis

07.13 Tindur
07.23 Mæja býfluga
07.35 K3
07.46 Grettir
08.00 Könnuðurinn Dóra
08.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
08.47 Doddi litli og Eyrnastór
09.00 Áfram Diego, áfram!
09.24 Svampur Sveinsson
09.49 Pingu
09.55 Sumardalsmyllan
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 Könnuðurinn Dóra
12.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
12.47 Doddi litli og Eyrnastór
13.00 Áfram Diego, áfram!
13.24 Svampur Sveinsson
13.49 Pingu
13.55 Sumardalsmyllan
14.00 Strumparnir
14.25 Ævintýraferðin
14.37 Gulla og grænjaxlarnir
14.48 Hvellur keppnisbíll
15.00 Stóri og Litli
15.13 Tindur
15.23Mæja býfluga
15.35 K3
15.46 Grettir
16.00 Könnuðurinn Dóra
16.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar
16.47 Doddi litli og Eyrnastór
17.00 Áfram Diego, áfram!
17.24 Svampur Sveinsson
17.49 Pingu
17.55 Sumardalsmyllan
18.00 Strumparnir
18.25 Ævintýraferðin
18.37 Gulla og grænjaxlarnir
18.48 Hvellur keppnisbíll
19.00 Skrímsli í París

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
08.24, 12.24 og 16.24
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STÓRBROTIN
SAGNALIST!

ÁSTIN TEXAS EFTIR GUÐRÚNU EVU MINERVUDÓTTUR

BJARTUR-VEROLD.IS

Mæðgur og feðgin, elskendur og vinnufélagar, hyski og góðborgarar –
í þessari stórbrotnu bók birist skrautlegt persónugallerí eins og
Guðrúnu Evu Mínervudóttur einni er lagið.

AF EINSTÖKU NÆMI OG STÍLGÁFU NÆR GUÐRÚN EVA FÁGÆTRI DÝPT

Í MANNLÝSINGUM Í BÓK SEM LEIFTRAR AF SAGNALIST OG LIFIR MEÐ 

LESANDANUM LENGI Á EFTIR.

Metsölulisti
Eymundsson

8.
Skáldverk

MagnúsGuðmundsson, Fblum SkeggRaspútíns



Í þættinum Plato’s Step-
childr en, sem var tíundi 
þáttur af þriðju seríu í Star 
Trek-þáttaröðinni, gerð-
ust undur og stórmerki í 
bandarísku sjónvarpi. Þá 

greip sjálfur Kirk kafteinn liðsfor-
ingjann Uhura og smellti á hana 
rembingskossi. Var þetta í fyrsta 
sinn í bandarísku sjónvarpi sem 
fólk af ólíkum kynþáttum kysstist. 
Sjónvarpssagnfræðingar hafa þó 
bent á að í þættinum Adventures 
in Paradise, sem var frumsýndur 
1960 kysstust þau Gardner McKay 

og Pilar Seurat, en hún var frá Fil-
ippseyjum. Ári síðar kysstust þau 
Nobu McCarthy og Robert Fuller 
í þættinum Laramie en foreldar 
McCarthy eru frá Japan.

Þá hafa sagnfræðingar sjón-
varpsins bent á að varir þeirra sjást 
aldrei snertast þó Nichols hafi sagt 
í ævisögu sinni, Beyond Uhura, að 
kossinn hafi aldeilis verið ekta og 
varir þeirra svo sannarlega snerst.

NBC-sjónvarpsstöðin, sem 
framleiddi Star Trek, hafði tölu-
verðar áhyggjur af kossinum og 
að hann myndi vekja reiði áhorf-

AÐRIR FRÆGIR SJÓNVARPSKOSSAR
E.R. Carol og Douga

Gilmore Girls  Luke og Lorelai

Staupasteinn Sam og Diane

Grey’s Anatomy Derek og Meredith

The O.C. Marissa og Ryan

The West Wing Josh og Donna

Parks and Recreation Leslie og Ben

Fimmtíu ár eru liðin síðan Kirk kafteinn í 
Star Trek kyssti Uhura liðsforingja en þetta 
var í fyrsta sinn í bandarísku sjónvarpi sem 
fólk af ólíkum kynþáttum kysstist.

Kynþáttakossinn  
sem braut skjái Bandaríkjamanna

enda. Sérstaklega í suðrinu, Ala-
bama, Georgíu, Mississippi og álíka 
ríkjum. Í bók sinni segir Nichols 
að þátturinn hafi þó fengið aðeins 
eitt bréf þar sem kvartað var undan 
kossinum. „Það streymdu inn bréf 
frá aðdáendum sem öll voru á 
jákvæðu nótunum. Engum fannst 
kossinn eitthvað móðgandi. Nema 

einum hvítum suðurríkjamanni 
sem skrifaði að hann væri algjör-
lega á móti því að blanda kyn-
þáttum saman. En þegar kafteinn-
inn fengi glæsilega dömu í fangið 
þá sleppti hann ekki tækifærinu,“ 
skrifaði hún. 

New Girl 
Nick og Jess

Buffy the Vampire Slayer 
Spike og Buffy

The X-Files  
Mulder og Scully

Friends  
Ross og Rachel

Orange Is the New Black 
Piper og Alex

True Blood  
Eric og Sookie
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KYNNINGARDAGAR Í  SIGURBOGANUM 

 22. - 23. NÓVEMBER 

BORN FROM SCIENCE 
MADE IN ICELAND

20% afsláttur af BIOEFFECT vörum.

Sérfræðingur verður á staðnum kl.13:00-17:00 báða dagana og 
býður þeim sem versla BIOEFFECT vörur upp á húðmælingu.

Umtal-
aðasti 
bröns-
staður 
lands-
ins og 

þótt víða væri leitað 
hefur verið auglýstur 
til leigu eins og hann 
leggur sig. Sverrir Einar 
Eiríksson,  eigandi 
staðarins, vonast eftir 
því að fá einhverja vana 
aðila inn til að taka við 
rekstrinum. Þrastalund-
ur vakti mikla athygli á 
síðasta ári og þá aðal-
lega vegna þess hve 
mjög áhrifavalda-mark-
aðssetningu var beitt 
til að koma staðnum á 
framfæri. Allir blogg-
arar og Instagrammarar 
landsins virtust hafa gert 
sér ferð austur í Grímsnes til að fá 
sér bröns og dásömuðu matinn í 
bak og fyrir.

Staðurinn komst svo aftur í frétt-
irnar snemma á þessu ári og þá voru 
fréttirnar heldur neikvæðari – með-
vitaður neytandi komst að því að 
750 millilítrar af vatni kostuðu 750 
krónur í Þrastalundi. En í kjölfar 

símtals frá blaðamanni mbl.is var 
verðið lækkað niður í 450 krónur 
og fyrra verð sagt hafa verið mistök. 
Reyndar hafði þetta verð víst fengið 
að standa í heila sex mánuði áður 
en blaðamaður hringdi á staðinn.
stefanthor@frettabladid.is

Sumir nutu matarins betur en aðrir. 

Það þótti fínt að 
sitja með brönsinn 
fyrir framan sig 
og horfa til hægri. 
MYNDIR/INSTAGRAM

Þrastalundur í Grímsnesi, þín verður sárt saknað. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

   In memoriam  
Þrastalundur
Þrastalundur í Grímsnesi hefur verið augýstur til leigu og er 
þar með orðið óvíst um framtíð eins þekktasta bröns-áfanga-
staðar íslenskra áhrifavalda. Þessi staður hefur farið hátt allt frá 
opnun og því er um að gera að minnast hans stuttlega hér.

Gatan sem rapparinn Notorious 
BIG, eða Christopher Wallace eins og 
hann hét í alvöru, ólst upp við verður 
endurnefnd Christopher Wallace 
Way honum til heiðurs. Á 
íslensku gæti það útlagst 
sem Christopher Wallace 
vegur. Þessi gata er í Brooklyn, 
nánar tiltekið á St. James Place 
á milli Gates-breiðstrætis og 
Fulton-götu. LeRoy McCarthy, 
íbúinn sem stóð fyrir því að fá 
þetta í gegn, segist í samtali við 
Rolling Stone vona að götu-
skilti með þessu nýja nafni 
verði sett upp og afhjúpað á 
afmæli rapparans þann 21. 
maí næstkomandi. – sþh

 Gata í Brooklyn nefnd  
til heiðurs Notorious BIG
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is 
558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

MISTRAL
Sjónvarpsskápur. Hvítur með 
svörtum hurðum. Stærð: 
161,5 x 45 x 42 (+ fætur) cm.

CONNECT  
U-sófi. Hægri tunga. Dökkgrátt slitsterkt áklæði. 
Stærð: 311 x 205 x 88 cm 

VIDIVI NADIA 
Litaðar glerskálar 11 cm. Glös í mörgum 
litum og tveimur stærðum 26 cl og 48 cl

TRIGON
Standlampi. Svartir 
stálfætur og svartur 
skermur.

FRIDAY
BLACK

DIVI RIALTOVID
víns (45 cl) og rauðvínsglösHvítv
og 60 cl) úr ítölsku gæðagleri.(58 o

 354 kr.   590 kr.  stk.

 64.782 kr.  
 143.960 kr.

 181.994 kr.   279.990 kr.

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

TILBOÐ
VIÐ TELJUM NIÐUR Í  SVARTAN FÖSTUDAG

AFSLÁTTUR
55%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

TILBOÐ DAGSINS GILDA AÐEINS Í DAG,   FIMMTUDAG, OG Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

AFSLÁTTUR
40%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

PARKER 
La-z-boy hægindastóll. Brúnt 
áklæði. Stærð: 82 × 86 × 104 cm

 59.994 kr.  
99.990 kr.

PRIME 
Borðstofu stóll. 
Svart PU- áklæði 
og svartir fætur.

 7.996 kr.  
 19.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

AFSLÁTTUR
50%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

 9.996 kr.   24.990 kr.

AFSLÁTTUR
60%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

AFSLÁTTUR
40%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY

O
Skálar

 995 kr.  
 1.990 kr.1 990 kr

Glas 40 cl

 745 kr.  
 1.490 kr.1 490 kr

Skál

 895 kr.  
 1.790 kr.1 790 kr

AFSLÁTTUR
35%
TILBOÐ
DAGSINS

BLACK FRIDAY



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
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 550 5077: 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 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Við erum búin að 
vera með foropnun 
í nokkra daga en 
opnum formlega í 
dag. Það er mikil til-
hlökkun, við iðum í 

skinninu og getum ekki beðið eftir 
að byrja,“ segir Sigurður Helgason, 
yfirmatreiðslumaður á Hótel Sögu, en 
þrátt fyrir opnun vantar tvo í eldhús-
ið. Yfirkokkurinn á veitingastaðnum 
Denis Grbic og eftirréttadrottning 
landsins, Snædís Xyza Jónsdóttir 
Ocampo, verða fjarverandi því þau 
eru að keppa á Heimsmeistaramótinu 
í matreiðslu í Lúxemborg með kokka-
landsliðinu.

Stólarnir á jarðhæðinni vekja 
athygli en hinn sérhannaði hæg-
indastóll Hótel Sögu hefur verið 
endurgerður eftir upprunalegum 
teikningum Halldórs Jónssonar, 
arkitekts hússins. „Þeir voru smíð-
aðir fyrir Hótel Sögu þegar það 
var byggt 1962. Hann lærði í Dan-
mörku og þetta er þessi klassíska 
skandinavíska hönnun. Hann var á 
sama tíma í skóla og Arne Jacobsen 
og stíllinn ber alveg þess merki. 
Í hönnunarferlinu var sú ákvörðun 
tekin að horfa til upprunans. Færa 
útlitið til þess tíma þegar húsið var 
byggt því það er svo tímalaus hönn-
un.“

Upphaf Bændahallarinnar og 
Hótel Sögu má rekja aftur til 1939 
en framkvæmdir hófust 1956 og var 
húsið tekið í notkun 1962. „Hótelið 
var auðvitað glæsilegt þegar það var 
reist á sínum tíma og þess vegna var 
ákveðið að færa húsið aftur í það horf 
í heild sinni. Allt sem hefur verið gert 
að undanförnu hefur verið unnið út 
frá þeirri reglu.“ 
benediktboas@frettabladid.is

   Óður til hins upprunalega         á Hótel Sögu
Mímir og Mímisbar verða opnaðir í dag á Hótel Sögu. Þrátt fyrir 
nýjan veitingastað er horft til fortíðar. Gömlu stólarnir voru endur-
gerðir. Yfirkokkurinn missir af opnuninni vegna kokkalandsliðsins. 

Bjórdælan hefur 15 
dælur en 10 bjórteg-
undir eru í boði og mun 
fjölga þegar líða fer að 
jólum. Maturinn er í 
háum gæðaflokki enda 
segir Sigurður kokkana 
vilja gera vel úr hrá-
efninu sem þeir fá.

Sigurður Helgason, yfirmatreiðslumaður á Hótel Sögu, stendur stoltur inni á nýja staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

GRILLIÐ SÉR UM HIÐ FÍNA
Verðið kemur á óvart hvort sem 
er í mat eða drykk en eins og von 
og vísa er í þessu húsi er hvergi 
slegið af í gæðunum. Íslenskir 
bændur kunna alveg að gera gott 
hráefni og kokkarnir í eldhúsinu 
eru afbragðs færir, því fyrir utan 
landsliðskokkana er Sigurður 
fyrrverandi keppandi í Bocus 
D’Or. „Við viljum bæði selja vöru 
á réttu verði og líka borga rétt 
fyrir hana. Það þarf ekki allt að 

kosta svona mikið. Þessi veitinga-
staður flokkast ekki undir „fine 
dining“. Það er uppi á Grillinu. 
Við erum samt að bjóða mat í 
háum gæðum. Við viljum vanda 
til verka hvort sem það er í mat 
eða drykk.“

Talandi um drykki þá eru 15 
dælur fyrir bjór og kokteilar í 
boði úr alls kyns hráefnum. Þá er 
vínskápurinn langt frá því að vera 
tómur.

Veldu milli sjö mismunandi karfa og bættu við 
annarri matvöru, víni eða g jafavöru. Við sjáum 
um pökkunina þér að kostnaðarlausu.

Frábær jólag jöf til viðskiptavina eða starfsmanna. 
Kíktu á ms.is - einfalt og fljótlegt. 
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AÐEINS ÞENNAN EINA DAG - 23. N
ÓVEMBER

Sjáðu öll t
ilb

oðin á byko.is á fö
studag

Gildir til 5. des

-25%
• Inni- & útiseríur 
• Inni- & útiljós 
• Jólaljós 

*ekki afsláttur af perum



AÐEINS
30 STK. 

AÐEINS
60 STK. 

AÐEINS
100 STK. 

AÐEINS
80 STK. 

KENWOOD
ÖRBYLGJUOFN 

K20MSS10E

SAMSUNG
55” OG 65” Q7 QLED UHD SNJALLSJÓNVARP 

QE55Q7FNATXXC QE65Q7FNATXXC

KAWASAKI
10” SVIFBRETTI 
KXPRO10

CLATRONIC
HEILSUGRILL 2000W 

KG3487

Verð áður: 369.990

EÐA 22.815 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 273.775 KR. - ÁHK 9,23%

259.995
Verð áður: 269.990

EÐA 16.777 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 201.325 KR. - ÁHK 10,41%

189.995

Verð áður: 12.995

8.995

Verð áður: 39.995

23.995

Verð áður: 8.995

4.444

-30%

-31% -51%

-40%

LOFT-
FYLLT
DEKK

AÐEINS
100 STK. 

800W
Orkunotkun

20L
Rúmmál

SONY
PLAYSTATION 4 - SLIM 500GB 

PS4500GBSLIM

Verð áður: 45.995

36.995

AÐEINS
100 STK. 

-19%

Mörg hundruð 
fleiri vörur á allt 

að 90% afslætti 
á elko.is

AÐEINS
250 STK. 

SAMSUNG
GALAXY S8 

SAMG950GRA SAMG950BLA

Verð áður: 84.995

EÐA 5.565 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 66.775 KR. - ÁHK 20,23%

59.995

-29%

þessi tilboð taka gildi föstudaginn 23.11

ertu klár í morgundaginn?



AÐEINS
60 STK. 

SAMSUNG
ÞVOTTAVÉL 

WW90J6600CW

SAMSUNG
UPPÞVOTTAVÉL 

DW60M6050UWEE

Verð áður: 69.995

EÐA 4.702 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 56.425 KR. - ÁHK 23,18%

49.995

Verð áður: 94.995

EÐA 6.427 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 77.125 KR. - ÁHK 18,14%

69.995

-26%

-29%

MATSUI
FRYSTIKISTA 

M99CFW18E

Verð áður: 24.995

14.995

AÐEINS
90 STK. 

AÐEINS
80 STK. 

A+
Orkuflokkur 

99L 56,5CM
Frystir Breidd

A+++
Orkuflokkur 

1600
Snúningar

9
kg

A++
Orkuflokkur 

44dB
Hljóðstyrkur

14
Manna

-40%

AÐEINS
60 STK. 

AÐEINS
60 STK. 

ADX
LEIKJASTÓLL 

ADXCHAIR16

GARMIN
VIVOSMART 3 

0100175503 0100175500

PS4
SPIDERMAN 

PS4SPIDERMAN

LENOVO
IDEAPAD FARTÖLVA 

LE81DE00GTMX LE81DE016YMX

Verð áður: 23.995

14.995

áður: 16.495

9.995

Verð áður: 9.995

4.995

-38%

-39%

-50%

-33%

Verð áður: 119.990

EÐA 7.290 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. VAXTAL. KORTALÁN - ALLS 87.475 KR. - ÁHK 16,58%

79.995

AMAZON
KINDLE 6” 

KINDLEWIFI16W

Verð áður: 17.995

11.995

-33%

líka til
í hvítu

AÐEINS
100 STK. 

AÐEINS
100 STK. 

AÐEINS
80 STK. 

opnar 08:00 
Fyrstur kemur

fyrstur fær



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 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.

Ef þú kaupir 
jólabakka & 

kalkúnabakka
/ FÆRÐU DESERTBAKKA Í KAUPbæti/

Pantaðu á somi.is eða í síma 565 6000

Jólatilboð
Gildir til og með

30. nóv.

Jólatilboð

19. til 25. nóv.

Allir 12 tommu bátar af  
matseðli og miðstærð af gosi á

Stjörnudagar

1099kr.  

Þorbjargar 
Gunnlaugsdóttur

BAKÞANKAR

Ég rannsakaði skrif um 
núvitund í nótt, eftir að 
ég hafði hengt upp Georg 

Jensen jólaóróana, gúglað skápa 
í fataherbergið sem er í vinnslu 
og í leiðinni rekist á spennandi 
uppskrift að indversku linsu dahl 
(og þurfti þá að raða í kryddhill-
una í leit að túrmerik). Ég sat við 
tölvuna og var reyndar að byrja á 
pistli. Skilafresturinn að nálgast 
en það er lögmál allra skilafresta 
að þeir framkalla keppniskraft við 
að teikna plön, flokka og ekki síst 
við vandaðar rannsóknir á netinu. 
Nýfundinn tölvupóstur (við tiltekt 
í pósthólfinu) leiddi til bakgrunns-
rannsókna á höfundi póstsins. Á 
Facebook sá ég að hún borðaði 
humar í eplarjómasósu í forrétt 
á aðfangadag 2015. Kannski væri 
lag að prófa eplarjómasósu? Og af 
hverju er ristað brauð alltaf skorið 
í þríhyrning á jólunum?

Það gat borgað sig fyrir skrifin 
að horfa aftur á viðtalið við Heimi 
Hallgríms hjá Loga. Heimir leggst 
nefnilega í bað þegar hann er að 
skipuleggja sig, alveg eins og ég. Ég 
bjó til nýjan lagalista, skrifin flæða 
örugglega við Let the River Run og 
dálítið passandi að kona pikkföst í 
núvitund noti lag úr Working Girl. 
Á YouTube rakst ég reyndar líka 
á uppáhaldssketsana með Monty 
Python. Hellti upp á Kosta Ríka 
kaffi sem tendrar fólk til að gera 
betur í lífinu. Er plastbann leiðin 
til að gera betur í lífinu? hugsaði ég 
þá og las mér til um hvort plastið 
sé raunverulega eitt og sér að eyða 
heiminum.

Netrannsóknir segja að 
hamingja sé núvitund. Að þessu 
leyti lifi ég sterkt í núinu, ég geri 
það sem ég þarf að gera þegar 
þess þarf. Sterkasta núvitundin er 
svo þegar skilafresturinn skríður 
um æðarnar. Og tölvupósturinn 
sendur.

Besta 
núvitundin


