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Ekki strandar á
kaupverðinu
VIÐSKIPTI „Lausir endar í viðskiptum Michele Ballarin við þrotabú
WOW air tengjast einkum umfangi
þeirra eigna sem samningarnir taka
til,“ segir Páll Ágúst Ólafsson, lögmaður Michele Ballarin. Hann segir
að ekki strandi á umsömdu kaupverði þótt nauðsynlegt sé að greiða
úr lausum endum og þess vegna sé
greiðsluferlinu ekki lokið.
Fréttablaðið greindi frá því í síðustu viku að gengið hafi verið frá
kaupum á eignum þrotabúsins
sem tengjast flugrekstri til bandarískra aðila. Í fréttinni var haft eftir
öðrum skiptastjóra þrotabúsins að
uppsett verð hafi verið greitt fyrir
eignirnar.

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.

Ásgeir skipaður
seðlabankastjóri

Páll Ágúst
Ólafsson.

Í umfjöllun um málið í Morgunblaðinu í gær er vísað til ónafngreindra heimilda um að kaupverðið hafi enn ekki verið greitt.
Páll Ágúst segir að samningarnir
séu fleiri en einn og að einungis hafi
komið upp efasemdir um innihald
eins þeirra. Það hafi leitt til kröfu
kaupanda um áreiðanleikakönnun. Samskiptin við forsvarsmenn
þrotabúsins séu engu að síður góð
og lausnamiðuð. – aá

1/3
Talið er að ein af hverjum
þremur konum missi fóstur
einhvern tímann á lífsleiðinni.

Fer ófögrum
orðu m um
Svein Andra
DÓMSMÁL Skúli Gunnar Sigfússon,
kenndur við Subway, segir Svein
Andra Sveinsson lögmann hafa
tæmt þrotabú EK 1923 í störfum
sínum sem skiptastjóri félagsins.
Skúli fer ófögrum orðum um Svein
í aðsendri grein í blaðinu í dag.
Þeir Skúli og Sveinn Andri hafa
átt í málaferlum síðustu misseri
í tengslum við þrot EK 1923 ehf.,
áður heildverslunin Eggert Kristjánsson hf.
Segir Skúli kærur Sveins Andra
tilhæfulausar og hann hafi neitað
samningaviðræðum
til þess eins að ná fé
úr þrotabúinu.
Svei n n A nd r i
svarar í athugasemd
og segir málaferlin
ekki tilhæfulaus
og biður um að
spurt verði að
leikslokum.
– ab / sjá síðu 15

Að baki
hvers
missis
er barn

Fósturmissi
getur fylgt mikil
sorg sem erfitt
getur reynst að
tala opinskátt
um. Sérfræðingar og konur sem
misst hafa eru
sammála um
að mikilvægt sé
að opna á umræðuna. ➛ 12

STJÓRNSÝSLA „Það er alltaf áskorun
fyrir hvern þann sem tekur við þessu
embætti. Það liggja nú fyrir töluverðar breytingar á stofnuninni og
það felur í sér ákveðna áskorun að
breyta skipulagi stofnunarinnar,“
segir Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri.
Ásgeir var í gær skipaður seðlabankastjóri af Katrínu Jakobsdóttur
forsætisráðherra. Um áramótin sameinast Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið. Nefnd sem Ásgeir veitti formennsku og skilaði skýrslu síðasta
vor komst að þeirri niðurstöðu að
æskilegast væri að Fjármálaeftirlitið
yrði áfram til staðar sem sjálfstæður
aðili til að sinna eftirlitshlutverki.
Það eru f leiri áskoranir fram
undan en sameiningin. „Það þarf
að stýra hagkerfinu í gegnum þessa
hagsveiflu,“ segir Ásgeir. „Fyrir mig
er þetta persónuleg áskorun að takast á við embætti seðlabankastjóra.“
Ásgeir mun láta af starfi sem
forseti hagfræðideildar Háskóla
Íslands.
Tólf sóttu um starf seðlabankastjóra, hæfisnefnd mat fjóra umsækjendur mjög vel hæfa. Í rökstuðningi
ráðherra má lesa að valið hafi staðið
milli Ásgeirs og Gylfa Magnússonar,
formanns bankaráðs Seðlabankans.
Er það mat ráðherra að Ásgeir sé hæfastur. – ab
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heimspekingur
er sextugur í dag.
Hann er prófessor í siðfræði og
mannkostamenntun. 18
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Skúli Gunnar
Sigfússon.

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Rooosalega langar pylsur
Królirnmaenð!
mæ
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Útilegan lifir

Norðaustlæg átt, 5-15 m/s,
hvassast NV til. Rigning eða súld á
A-verðu landinu. Lítilsháttar væta
NV til um tíma í kvöld og nótt. Hiti
8 til 18 stig. SJÁ SÍÐU 20

Geimflaug skotið á loft. MYND/AFP

Geimflaugarusl
til skoðunar
UMHVERFISMÁL Rusl úr breskum
geimflaugum, sem rigna mun inn
í íslenska og færeyska lögsögu á
næstu árum, er til skoðunar innan
tveggja ráðuneyta. Það er utanríkisog umhverfisráðuneytisins. Eins og
fram kom í mánuðinum hefur skotpallur verið reistur í norðurhluta
Skotlands og geimf laugabútarnir
verða mun stærri en áður var talið.
„Sérfræðingar okkar eru að skoða
málið núna og óvíst hvenær þeirri
vinnu lýkur,“ segir Bergþóra Njála
Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi umhverfisráðuneytisins. En
samkvæmt landhelgislögum ber
að forðast allt sem getur mengað
eða spillt hafinu. Þá verður einnig
að líta til öryggismála skipa í þessu
samhengi. – khg

Stöðnunin úti á
landi verði rofin
HÚSNÆÐISMÁL „Niðurstöður tilraunaverkefnis Íbúðalánasjóðs á
landsbyggðinni sýna að það ríkir
markaðsbrestur á húsnæðismarkaði
víða á landsbyggðinni. Enginn er
að svara eftirspurninni þrátt fyrir
að næg kaupgeta sé fyrir hendi hjá
íbúum í þessum sveitarfélögum,“
segir Ásmundur Einar Daðason,
félags- og barnamálaráðherra.
Ráðherrann birti í gær minnisblað þar sem farið er yfir stöðu tilraunaverkefnisins. Hann telur að
stjórnvöld þurfi að grípa til frekari
aðgerða til að rjúfa þá stöðnun sem
ríkt hafi í húsbyggingum á landsbyggðinni. – sar

Hið hefðbundna íslenska tjaldsumarfrí deyr seint líkt og sjá má á þessari mynd
frá Kleppjárnsreykjum. Fyrir marga er tjaldútilegan ómissandi hluti af sumrinu
með tilheyrandi útiveru og slökun fyrir unga jafnt sem aldna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fimm milljarða
sekt Facebook
TÆKNI Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Facebook þarf að greiða
fimm milljarða dala sekt vegna
brota á reglum um öryggi persónulegra gagna. Þetta tilkynnti bandaríska neytendastofnunin (FCT) í
gær. Þá þarf fyrirtækið einnig að
setja á fót óháða eftirlitsnefnd um
gagnaöryggi sem forstjórinn, Mark
Zuckerberg, má ekki stýra.
FTC hafði, að því er BBC greinir
frá, verið að rannsaka ásakanir
er tengdust notkun greiningarfyrirtækisins Cambridge Analytica á gögnum Facebook-notenda í
pólitískum tilgangi. Rannsóknin
snerist einnig um fleiri meint brot,
til að mynda er varða hugbúnað er
ber kennsl á andlit.
Zuckerberg sagði sjálfur í færslu
á Facebook að fyrirtækið myndi
nú gera grundvallarbreytingar á
starfseminni, vörunum og rekstrinum. „Okkur ber skylda til þess að
standa vörð um friðhelgi einkalífs
fólks.“ – þea

FR

Hefur þú prófað
Holta drumsticks?
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Með lífsskoðunarfélag
á lögmannsstofu sinni
Lífsskoðunarfélagið Vitund var skráð í febrúar
og hefur aðeins þrjá
meðlimi. Þrír lögmenn
komu að skráningunni
en þá greinir á um hver
sinnir athöfnum, svo
sem giftingum fyrir
hönd félagsins.
TRÚMÁL Lögmaðurinn og fyrrverandi sóknarprestur á Staðastað, Páll
Ágúst Ólafsson, er forstöðumaður
og stjórnarformaður lífsskoðunarfélagsins Vitundar sem skráð var
hjá sýslumanni í febrúar. Aðeins
þrír meðlimir eru skráðir í félagið en í stjórn félagsins sitja, ásamt
Páli, móðir hans Dögg Pálsdóttir
og Helga Baldvins Bjargardóttir.
Öll eru þau lögmenn á lögmannsstofunni ÍsMál, þar sem heimilisfang Vitundar er einnig skráð.
Þar er einnig skráð félagið Love
Iceland sem sér um brúðkaupsþjónustu og er í eigu Karenar Lindar
Ólafsdóttur, prests í Hjallakirkju og
eiginkonu Páls Ágústs. Love Iceland
er rétthafi að léninu vitund.is. Á
þeirri síðu eru aðeins þrír pistlar,
allir birtir í febrúar en á samfélagsmiðlum hafa verið reglulegar stöðuuppfærslur, sú fyrsta árið 2016. Á
síðunni kemur fram að félagið sinnir
athöfnum, svo sem giftingum.
Páll Ágúst hefur verið mikið í
fjölmiðlum undanfarna mánuði. Í
embættistíð sinni á Staðastað flutti
hann fjölskyldu sína af prestsetrinu
þar sem hann taldi það óíbúðarhæft. Var embættið síðar lagt niður
og átti Páll Ágúst í miklum málaferlum við biskup Íslands og þjóðkirkjuna sem hann vann.
Fyrr í mánuðinum greindi Fréttablaðið frá því að Páll Ágúst hefði
milligöngu um samskipti bandarískra kaupenda og þrotabús
WOW air. Síðar hefur komið í ljós

Páll Ágúst Ólafsson og Dögg Pálsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þrír meðlimir voru
skráðir í Vitund þann 1. júní
samkvæmt Þjóðskrá. Samkvæmt reglugerð um skráningu trúfélaga og lífsskoðunarfélaga er lágmarksfjöldi
til skráningar 25.
að athafnakonan Michele Ballarin
fer fyrir kaupendahópnum.
„Ég tók að mér sem lögmaður að
hjálpa hópi fólks að koma þessu á
laggirnar. Mitt hlutverk er einvörðungu lögfræðilegt,“ segir Páll Ágúst
um Vitund og benti á að Helga gæti
uppfrætt um félagið. Sagði hann
jafnframt að þetta tengdist deilum
hans við biskup ekki á nokkurn
hátt.
„Þetta er félagsskapur fólks sem
hefur áhuga á að iðka mannréttindi,“ segir Helga. Vitund væri
hópur fólks sem væri meðvitað um

eigin forréttindi og jaðarstöðu annarra.
Helga segir að félagið hafi séð um
athafnir og að Páll Ágúst hafi mest
megnis séð um þær hingað til. Páll
segist hins vegar ekki sjá um athafnirnar.
Samkvæmt reglugerð dómsmálaráðherra er lágmarksfjöldi trú- og
lífsskoðunarfélaga 25. Helga segir
að þau þrjú á lögmannsstofunni séu
öll í félaginu en að fjöldinn sé meiri,
nokkrir tugir.
„Ætli ég sé ekki mesta virknin
eins og stendur,“ segir Helga um
virkni félagsins. Samkvæmt lögum
eru skilyrði skráningar trú- og lífsskoðunarfélags að félagið hafi náð
fótfestu, starfsemi þess sé virk og
stöðug. Hvorki dómsmálaráðuneytið né sýslumaðurinn á Siglufirði,
sem sér um trúfélagsskráningar,
gátu svarað fyrirspurnum Fréttablaðsins um skráninguna vegna
sumarleyfa.
kristinnhaukur@frettabladid.is

+PLÚS

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ræktað í
Sólbyrgi
Einar Pálsson og garðyrkjufjölskyldan í Sólbyrgi á
á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði voru að störfum
í gróðurhúsinu þegar Ernir Eyjólfsson ljósmyndari
kom í heimsókn. Jarðaberjauppskeran brast þetta
árið en þau ræktar einnig tómata og gúrkur.

Skoðaðu

ÚTSALA
Allt að

50% afsláttur

Skjólgirðingar

Sumarblóm
og trjáplöntur

25-35%

30-50%

Sláttuvélar

25-35%

Viðarvörn, pallaolía og pallahreinsir

20%

Broil King grill
og fylgihlutir

25-30%

Glös og matarstell

Orf og keðjusagir

Lady málning

Útipottar

30%
30
0%

25-30%
25
30%

25%

30%

NÝ SENDING AF

PALLAEFNI
Komdu og fáðu tilboð í pallinn

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

útsölublaðið
á husa.is
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Trump tísti um óánægju með vitnisburð Muellers
1.

Gunnar Víking:
Lík kistan og steinninn
bíða í bílskúrnum

„Að vera transkona og
2
fara í sund er eiginlega
ekkert grín“
Vest fjarðalaust
3
Íslandskort vekur
hneykslan
fékk fyrstur að
4 Georg
hitta Archie
þeytti 9 ára
5 Vísundur
stelpu upp í loft

BANDARÍKIN Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fór með rangt
mál þegar hann sagði að rannsókn
Roberts Mueller, sérstaks saksóknara, á Rússamálinu hafi leitt í ljós
að forsetinn væri alsaklaus af ásökunum um að hann hafi hindrað
framgang réttvísinnar. Þetta sagði
Mueller sjálfur þegar hann kom
fyrir dómsmálanefnd fulltrúadeildar þingsins í gær.
Ekki var ákveðið að ákæra Trump
fyrir nokkurn glæp vegna rannsóknarinnar. Er það vegna reglna

dómsmálaráðuneytisins um að ekki
skuli ákæra forseta Bandaríkjanna.
Er Jerry Nadler, Demókrati og formaður nefndarinnar, spurði Mueller hvort hægt væri að ákæra Trump
eftir að hann lætur af embætti sagði
Mueller svo vera.
Trump svaraði fyrir sig á Twitter. „Þannig að Demókratar mega,
ólöglega, skálda upp glæp og gera
mjög saklausum forseta upp sakir
og þegar hann svarar fyrir sig gegn
þessari ólöglegu árás á ríkið er hann
sakaður um að hindra framgang

Donald Trump, forseti Bandaríkjanna. NORDICPHOTOS/AFP

réttvísinnar? Rangt!“ tísti Trump.
Hann hélt áfram og gagnrýndi að
Mueller hafi ekki sérstaklega rannsakað Hillary Clinton, keppinaut
Trumps árið 2016, James Comey,
fyrrverandi alríkislögreglustjóra,
Mueller sjálfan og f leiri aðila.
„Hvers vegna rannsakaði Robert
Mueller ekki hvernig og hvers
vegna hin spillta Hillary Clinton
eyddi 33.000 tölvupóstum EFTIR að
bandaríska þingið STEFNDI henni?
Hún hlýtur að vera með FRÁBÆRA
lögmenn!“ – þea

Lögn undir dal á 410 milljónir
Veitur leggja nýja lögn neðanjarðar, undir Elliðaárdal og kvíslar Elliðaánna. Ódýrasti kosturinn segir
upplýsingastjóri Veitna. Núverandi stokkar eru of litlir til að unnt sé að endurnýja lagnir í þeim.

Forsætisráðherra og drottning í
Buckingham-höll. NORDICPHOTOS/AFP

Boris tekinn við
BRETLAND Boris Johnson tók í gær
formlega við embætti forsætisráðherra Bretlands eftir að hann sótti
fund drottningar. Er valdatíð Theresu May þar með lokið.
„Við í þessari ríkisstjórn munum
nú vinna hörðum höndum að því að
veita landsmönnum þá forystu sem
þeir eiga skilið,“ sagði Johnson á
tröppum Downing-strætis 10 í gær.
Bætti því við að nú myndi vinnan
hefjast fyrir alvöru.
Hinn nýi forsætisráðherra á einmitt erfitt verkefni fyrir höndum
enda þarf hann að sigla heim
útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Hann hefur heitið því að
Bretar haldi í samþykktan útgöngudag, 31. október, og fresti honum
ekki eins og áður hefur verið gert.
Jafnvel þótt það þýði samningslausa
útgöngu.
Þetta þykir andstæðingum samningslausrar útgöngu ekki gott.
Jo Swinson, Evrópusinni og nýr
leiðtogi Frjálslyndra demókrata,
sagði til að mynda í gær að stefna
Johnsons væri „afskaplega óábyrg“.
May þakkaði fyrir sig áður en hún
lét af embætti. Sagði undanfarin ár
hafa verið mesta heiður sem henni
hefur verið sýndur. „Takk fyrir að
treysta mér og gefa mér þetta tækifæri.“ – þea

ORKUMÁL „Við erum ekki bara
að endurnýja lagnir heldur líka
stækka þær í þessari framkvæmd,“
segir Ólöf Snæhólm Baldursdóttir,
upplýsingastjóri Veitna, um endurnýjun lagna frá Reykjanesbraut við
Sprengisand í gegnum Elliðaárdal
og upp með Rafstöðvarvegi.
„Um er að ræða fráveitulagnir,
kaldavatnslagnir, hitaveitulagnir,
raflagnir ásamt fjarskiptalögnum
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu.
Kostnaðaráætlun heildarverksins
er um 1,5 milljarðar en inni í þeirri
tölu er hlutur Reykjavíkurborgar,
Gagnaveitu Reykjavíkur og Mílu,“
segir Ólöf.
Athygli hefur vakið að fjarlægja
á hitaveitustokka sem liggja þvert
yfir Elliðaárdal neðanverðan og
leggja nýjar lagnir neðanjarðar í
staðinn. „Skoðaðar voru nokkrar
lausnir fyrir þverun Elliðaáa fyrir
allar veitulagnir,“ segir Ólöf.
Aðspurð um kostnaðinn við þá
lausn sem valin hefur verið yfir
Elliðaárdal, það er lagning neðanjarðar með tveimur hituveitulögnum, segir Ólöf hann áætlaðan 410
milljónir króna. Lagnir ofanjarðar
á steyptum undirstöðum yfir Elliðaár hefðu kostað 450 milljónir og
lagning ofanjarðar í nýjum steyptum stokki yfir Elliðaár myndi kosta
570 milljónir króna.
„Að auki var í forhönnun skoðað að bora undir Elliðaárnar og
Reykjanesbrautina, en sökum mikillar áhættu í slíku verki var fallið
frá því auk þess sem það var langsamlega dýrasti kosturinn. Annar
ókostur við slíka framkvæmd er
að við borun þurfa lagnir að vera á
miklu dýpi sem gerir alla viðhaldsvinnu afar erfiða,“ útskýrir Ólöf.
Ekki er eingöngu verið að endur-

Hitaveitustokkur var fyrst lagður yfir Elliðaárdal í framkvæmdum á árunum 1939 til 1943. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Að auki var í
forhönnun skoðað
að bora undir Elliðaárnar og
Reykjanesbrautina, en
sökum mikillar áhættu í
slíku verki var fallið frá því
auk þess sem það var
langsamlega dýrasti kosturinn.
Ólöf Snæhólm Baldursdóttir,
upplýsingastjóri Veitna

nýja lagnir heldur líka stækka þær.
„Einnig er verið að bæta við kaldavatnslögnum og rafstrengjum. Því
eru núverandi stokkar of litlir fyrir
endurnýjaðar og nýjar lagnir,“ segir
Ólöf.
Enn fremur bendir Ólöf á að ef
steypa ætti nýja stokka þyrfti sú
vinna að fara fram yfir sumartímann. „Það getur haft mikil áhrif á
lífríki Elliðaánna en áhersla er lögð
á að raska því sem allra minnst við
framkvæmdirnar. Eru þær tímasettar til að svo megi verða,“ segir
hún. Lagnirnar eiga að ganga undir
kvíslar Elliðaánna og verður það

verk unnið að vetrarlagi svo það
trufli ekki göngur laxfiska.
Stokkarnir yfir Elliðaárdal eiga
sér sögu sem nær áttatíu ár aftur
í tímann og hafa þeir unnið sér
sess sem samönguæð þeirra sem
ganga, hlaupa og hjóla í dalnum.
„Fyrsti stokkurinn var lagður þegar
Reykjaæð var lögð úr Mosfellssveit
á stríðsárunum. Samkvæmt mínum
heimildum var það unnið á árunum
1939 til 1943,“ segir Ólöf sem kveðst
ekki hafa nákvæmar upplýsingar
um það hvenær á því tímabili stokkurinn yfir Elliðaárnar var byggður.
gar@frettabladid.is

ramisland.is

NÝR RAM 3500
NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT. NÝJAR ÚTFÆRSLUR
OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI.

Aukabúnaður á mynd 35” dekk

EIGUM TIL Í CREW CAB, BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG
LIMITED ÚTFÆRSLUR TIL AFGREIÐSLU STRAX. MEGA
CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM EINNIG.

CREW CAB

RAM 3500 VERÐ FRÁ: 6.987.745 KR. ÁN VSK.
RAM 3500 VERÐ FRÁ: 8.640.000 KR. M/VSK.

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16
LOKAÐ LAUGARDAGA FRÁ 8. JÚNÍ TIL OG MEÐ 3. ÁGÚST

UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

Ný og ó
mótstæ
ðileg
tilboð d
aglega!

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ Á WWW.BILALAND.IS

LAGER

SALA
TUR
AFSLÁT

0
500.00

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

0
600.00

KR.

0
800.00

KR.

Rnr. 145671

TUR
AFSLÁT

0KR.
500.00

KR.

Rnr. 430310

Rnr. 145687

Rnr. 145785

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 07/16, ekinn 50 þ.km, dísil,
6 gírar.
Verð 3.190.00

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 05/17, ekinn 78 þ.km, dísil,
sjálfskiptur.
Verð 5.390.000

VW Golf Variant Comfortline
Nýskr. 05/17, ekinn 97 þ.km, bensín,
sjálfskiptur.
Verð 2.390.000

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

1.990.000 kr.

2.590.000 kr.

4.590.000 kr.

1.890.000 kr.

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

TUR
AFSLÁT

ENNEMM / SÍA /

NM94960

RENAULT Megane Zen
Nýskr. 08/16, ekinn 22 þ.km, bensín,
6 gírar.
Verð 2.490.000

0 KR.
600.00

0 KR.
600.00

0 KR.
400.00

Rnr. 153583

Rnr. 285202

0 KR.
800.00

Rnr. 430379

Rnr. 145680

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd
Nýskr. 04/16, ekinn 53 þ.km, bensín,
sjálfskiptur.
Verð 2.990.000

HYUNDAI I30 GL
Nýskr. 05/17, ekinn 100 þ.km,
bensín, 6 gírar.
Verð 1.690.000

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 10/16, ekinn 69 þ.km, dísil,
6 gírar.
Verð 3.390.000

SSANGYONG Tivoli XLV
Nýskr. 12/17, ekinn 16 þ.km, dísil,
6 gírar.
Verð 3.090.000

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

2.390.000 kr.

1.290.000 kr.

2.790.000 kr.

2.290.000 kr.

LAGERSALA BÍLALANDS ER Í FULLUM GANGI!
Nýlegir notaðir bílar á tilboðsverði
sem slær allt annað út.

www
www.bilaland.is
bilaland is
www.facebook.com/bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

• ÁSTANDSSKOÐUN
• ALLT AÐ 80% LÁN
• FJÁRMÖGNUN Á STAÐNUM
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MARKAÐURINN

Tregða í þróun flugfargjalda

JP Morgan telur gengi Marels geta
farið upp í 4,7 evrur á næstu 18
mánuðum sem er um 7 prósentum
yfir gengi bréfanna í kauphöllinni
í Amsterdam í dag og 27 prósentum
yfir útboðsgenginu. Þetta kemur
fram í verðmati bankans sem er
bjartsýnn á horfurnar. Eftir farsæla skráningu sé Marel vel í stakk
búið til að styðja undir frekari vöxt
með yfirtökum. Þá kemur fram að
Marel leggi mikla áherslu á rannsóknir og þróun, framlegð fyrirtækisins sé meiri en meðalframlegð í greininni og það beri minni
skattbyrði en önnur fyrirtæki í
sama geira. Hlutabréfin eigi því að
vera hátt verðlögð. – tfh

OAKLEY
hlaupagleraugu

Icelandair hefur reitt sig á það að meðalfargjöld í flugbransanum muni hækka með tímanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þannig vilji þeir
frekar fylla vélarnar
heldur en að bregðast of
snarpt við minnkandi
samkeppni með því að
keyra upp verðin.
Jón Bjarki Bentsson,
aðalhagfræðingur Íslandsbanka

✿ Flugfargjöld til útlanda
Breyting milli júní og júlí árin 2015
til 2019.
35
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6,3%

„Það tekur oft smá tíma fyrir
markaðinn að uppgötva nýtt samband milli eftirspurnar og verðs
þegar miklar breytingar verða á
framboðshliðinni á skömmum
tíma, eins og þegar WOW air féll.“
Tölfræðigreining bankans sýnir
að til skemmri tíma sé eldsneytisverð á heimsmarkaði, gengi krónunnar og árstíðasveif lur helstu
áhrifaþættirnir sem stýra þróun
fargjalda. Jón Bjarki bendir á að
eldsneytisverð hafi lækkað verulega
seinni hlutann í maí. Það geti verið
önnur skýring á verðþróuninni.
„Icelandair hefur vissulega meiri
varnir gagnvart sveif lum í eldsneytisverði heldur en WOW air
hafði en samt sem áður er félagið
næmt fyrir sveiflum í verðinu. Það
var brött lækkun í síðari helmingi
maímánaðar og það er ekki ósennilegt að sú lækkun hafi haft áhrif,“
segir Jón Bjarki. Auk þess geti gott
veðurfar hér á landi hafa dregið úr

23%

JP Morgan sér
tækifæri í Marel

Væg hækkun á f lugfargjöldum í
sumar getur átt sér nokkrar skýringar að sögn greinenda sem Fréttablaðið ræddi við. Aðalhagfræðingur
Íslandsbanka segir að það geti tekið
tíma að laga fargjöld að breyttu
samkeppnisumhverfi. Lægra olíuverð geti einnig spilað inn í. Sérfræðingur hjá Landsbankanum
segir að taka verði mælingunni með
fyrirvara enda hafi fall WOW air
raskað mælingum Hagstofunnar.
Samkvæmt verðmælingum Hagstofu Íslands fyrir júlímánuð hækkuðu f lugfargjöld til útlanda um
einungis 6,3 prósent á milli mánaða. Þetta er mun vægari hækkun
en hefur sést síðustu tvö ár þegar
hækkunin nam rúmlega 20 prósentum á milli mánaða. Ef litið er
til síðustu fimm ára þá hafa f lugfargjöld hækkað að meðaltali um
21 prósent í júlímánuði.
Gefi nýjasta mæling Hagstofunnar rétta mynd af verðþróuninni
er 12 prósentum ódýrara að fljúga
til útlanda í júlí í ár en í júlí fyrir
ári. Það kom greinendum á óvart
enda hefur samkeppnin minnkað
eftir fall WOW air og flugframboð
dregist saman. Mælingin var töluvert lægri en spá greiningardeilda
Arion banka og Landsbankans, en
aðeins lægri en spá Íslandsbanka
um níu prósenta hækkun.
„Það hefur verið öðruvísi hækkunartaktur í f luginu á þessu ári
samanborið við síðustu ár en það er
okkar skoðun að minni samkeppni
muni jafnt og þétt skila sér í hækkandi verði. Hins vegar getur verið að
í þessari mælingu hafi vegið á móti
að Icelandair, sem vegur þungt í
mælingum Hagstofunnar á f lugfargjöldum, hafi viljað hafa vaðið
fyrir neðan sig. Þannig vilji þeir
frekar fylla vélarnar heldur en að
bregðast of snarpt við minnkandi
samkeppni með því að keyra upp
verðin,“ segir Jón Bjarki Bentsson,
aðalhagfræðingur Íslandsbanka, í
samtali við Fréttablaðið.

20,3%

Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Kerecis hefur verið í undirbúningsferli
hjá Kauphöllinni varðandi skráningu félagsins á hlutabréfamarkað
á næstu misserum. Þetta herma
áreiðanlegar heimildir Fréttablaðsins en valið mun standa milli kauphallarinnar á Íslandi annars vegar og
í Toronto hins vegar.
Markmið skráningarinnar er að
eiga greiðari aðgang að stofnanafjárfestum til að fjármagna ytri vöxt
fyrirtækisins. Stjórnendur Kerecis
horfa til vaxtarára stoðtækjaframleiðandans Össurar sem fjármagnaði yfirtökur á tíu fyrirtækjum í
Bandaríkjunum á árunum 2000 til
2005 í kjölfar skráningar á hlutabréfamarkað.
Kerecis lauk fyrr á árinu fjármögnun fyrir jafnvirði rúmlega
tveggja milljarða króna en miðað við
gengið í hlutafjárhækkuninni gæti
virði Kerecis verið allt að 12,4 milljarðar króna. Tekjur Kerecis námu 4,6
milljónum dala á síðasta ári en gert
er ráð fyrir að þær meira en áttfaldist
og verði komnar í 39 milljónir dala á
næsta ári. Það kom fram í fjárfestakynningu sem Arion banki útbjó
fyrr á árinu. – tfh

13,5%

Kerecis býr
sig undir
skráningu

32,7%

Verksmiðja Kerecis á Ísafirði.

Væg hækkun fargjalda
í sumar getur átt sér
margar skýringar að
sögn greinenda. Icelandair fari varlega í
hækkanir, olíuverð hafi
lækkað og fall WOW air
hafi raskað verðmælingum. Minni samkeppni
skili sér þó á endanum
með hærri fargjöldum.

2015

2016

2017

2018

2019

21%

er meðalhækkun fargjalda
milli júní og júlí síðustu 5 ár.
eftirspurn eftir ferðum Íslendinga
til útlanda í sumar.
„Breytt samkeppnisumhverfi á
eftir að skila sér af fullum krafti í
hærri verðum, sérstaklega í ljósi
þess að afkoma Icelandair síðustu
misseri hefur gefið til kynna að fargjöld þurfi að hækka. Hækkunin
gæti hins vegar verið að færast yfir á

seinni hluta ársins,“ segir Jón Bjarki.
Sveinn Þórarinsson, sérfræðingur
í hagfræðideild Landsbankans,
segir að mælivandi geti að einhverju
leyti skýrt þessa niðurstöðu í mælingum Hagstofunnar.
„Hagstofan er með ákveðið
reiknilíkan fyrir fargjöldin. Hagstofan athugaði verð til nokkurra
ólíkra áfangastaða. Miðað er við
flug þar sem brottför er 14 dögum,
einum mánuði og tveimur mánuðum eftir að flugmiði er keyptur.
Fyrir fall WOW var vægi þess 30
prósent á móti 70 prósent hjá Icelandair. Það sem síðan gerist er að
fall WOW air raskar reiknilíkaninu
og það þurfti að ákveða hvernig ætti
að mæla fargjöldin framvegis,“ segir
Sveinn.
„Tölurnar eru áhugaverðar, sérstaklega samanburðurinn milli ára
en við tökum þeim með fyrirvara.
Ég held að uppgjör Icelandair muni
gefa skýrari mynd af stöðunni,“
segir Sveinn en Icelandair Group
birtir uppgjör sitt fyrir annan ársfjórðung fimmtudaginn 1. ágúst.
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni voru önnur flugfélög tekin
inn í verðmælinguna eftir fall WOW
air en aðferðum við útreikninga var
ekki breytt. Þessi undirliður vísitölunnar sveiflist töluvert og erfitt
sé að segja til um áhrifin enda stutt
síðan breytingin var gerð.
thorsteinn@frettabladid.is

ANSEL ELGORT

POLO
RED RUSH

RALPH LAUREN
INTRODUCING THE
NEW MEN´S FRAGRANCE

RALPH LAUREN DAGAR

20% afsláttur
af öllum Ralph Lauren dömu- og herrailmum
dagana 25. júlí - 31. júlí.
Glæsileg taska fylgir þegar þú kaupir
Ralph Lauren vörur fyrir 7.950 kr. eða meira.
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TILVERAN
Svanhvít Jóhanna
fæddi andvana dreng

Silja Hlín
missti fóstur í tvígang

Erfitt að hringja
og segja frá

Þarf enn að syrgja
hugmyndina um
fleiri börn

S

vanhvít Jóhanna Jóhannsdóttir
fæddi drenginn sinn andvana á
22. viku meðgöngunnar fyrr á
þessu ári. Spurð hvort hana hafi grunað að eitthvað væri að segir Svanhvít
að hana hafi „ekki beint“ grunað það,
en segir að hennar fyrri meðganga
hafi verið mjög erfið og því hafi hún
haft einhverjar áhyggjur.
Í 20 vikna sónar kom svo í ljós að
engin nýrnastarfsemi var hjá fóstrinu
og því ekkert legvatn. Fram að 15. til
16. viku framleiðir móðirin legvatnið
fyrir fóstrið, en eftir það taka nýru
fóstursins við og eiga sjálf að framleiða legvatnið.
„Ljósmóðirin sagði við okkur að
þetta væri mjög alvarlegt og að ég
þyrfti að hitta sérfræðing,“ segir
Svanhvít.
Hún segir að þau hafi svo leitað sér
upplýsinga um fósturgallann og að
alls staðar hafi þau lesið það sama.
Að lífslíkur væru engar. Þau ákváðu
þá að enda meðgönguna.
Svanhvít fékk lyf sem stöðva framleiðslu þungunarhormóna og svo
tveimur dögum síðar fór hún upp á
spítala þar sem hún þurfti að fæða
barnið. Hún segir að hún hafi verið
mjög hrædd við fæðinguna. Eftir
fæðinguna var drengurinn hjá þeim
í nokkra klukkutíma. Þeim hafi þó
staðið til boða að fá afnot af kælivöggu á Landspítalanum sem er þar
sérstaklega fyrir konur sem fæða
börn sín andvana.
Hún segir að konur í þessari
aðstöðu fæði ekki á fæðingardeildinni, heldur á kvennadeildinni. Þar
sé sérstök stofa fyrir þessar aðstæður.
Svanhvít segir að þótt hún hafi aldrei
beint kennt sjálfri sér um fósturmissinn þá hafi hún spurt eftir krufningu
hvort hún hefði getað gert eitthvað
öðruvísi.
„Ég kenndi mér aldrei um, en spurði
alveg hvort þetta hefði verið af
því að ég drakk stundum
þrjá kaffibolla í staðinn
fyrir einn. En sérfræðilæknir sagði okkur að
ef það væri hætta á
því myndu þær segja
öllum að drekka ekkert kaffi,“ segir Svanhvít.
Svanhvít segir að þau
hafi ekki verið búin að tilkynna þungunina formlega,
en að þau hafi verið búin að segja
sínum nánustu frá henni.
„Það vissu þetta allir og það þurfti
því að hringja í alla, ömmur og afa, og
láta vita. Því lengri sem meðganga er
gengin því fleirum er farið að
ð þykja
vænt um þessa hugmynd um barnið
sem er að koma. Það var erfittt að
hringja og segja frá,“ segir Svananhvít.
Hún segir að fólk hafi sýnt
ýnt
afi
henni mikinn skilning en hafi
kannski ekki vitað hvernig það
að
átti að bregðast við. Hún segir að
sér hafi aldrei þótt erfitt að tala
ala
um þetta við fólk og eigi góða að
sem hún geti talað við. Manninn
nn
sinn, góðar vinkonur og fjöllskyldumeðlimi.
Hún segir að eflaust þyrftii
hún að fara betur í gegnum
m
það sem gerðist. Hún hafi grátið
tið
ofsalega mikið fyrstu dagana en það
hafi smám saman minnkað. Hún
segir að þegar hún ræði þetta þá fái
hún oft að heyra um missi annarra
kvenna, sem hún hafi ekki vitað af
áður. Það hafi hjálpað mikið.
„Þó að það sé ömurlegt að fólk gangi
í gegnum þetta, þá er mikill styrkur í
því að lesa reynslusögur fólks sem
gengur í gegnum svona, til að vita að
maður kemst í gegnum þetta. Þetta er
ekki óyfirstíganlegt hvernig maður á
að takast á við alla þessa sorg. En það
er bara einn dagur í einu og maður
þarf bara að leyfa sér að syrgja,“ segir
Svanhvít.
Lengra viðtal má nálgast á frettabladid.is

Hjálp í
því að
tala um
missinn
Fimmtán prósent kvenna missa
fóstur eftir að hafa fengið staðfestingu á þungun með þungunarprófi og talið er að þriðja hver
kona missi fóstur einhvern tímann á lífsleiðinni. Í mörgum tilvikum er um að ræða fóstur sem
konan veit ekki að hún ber undir
belti en oftar en ekki getur mikil
sorg fylgt í kjölfarið. Þrátt fyrir
algengi fósturmissis er ekki mikið
rætt opinberlega um efnið og
koma tölurnar mörgum á óvart.

S
Fósturlátum er
skipt í snemmkomin og síðkomin
fósturlát. Með snemmkomnum fósturlátum
er átt við þau sem
verða á fyrsta þriðjungi
meðgöngu, það er
fyrstu 12 vikum hennar,
en með síðkomnum
fósturlátum er átt við
þau sem verða eftir 12.
viku og til og með 22.
viku meðgöngu.

Birna Dröfn Jónasdóttir
birnadrofn@frettabladid.is

Lovísa Arnardóttir
lovisaa@frettabladid.is

Ein af hverjum sex missir fóstur

Hulda Hjartardóttir.

„Það er oftast talað um að það séu um það bil fimmtán
prósent af þungunum sem enda með fósturmissi, þá
erum við að tala um þunganir sem staðfestar eru með
þungunarprófi. Sem sagt næstum því ein af hverjum
sex þungunum,“ segir Hulda Hjartardóttir, yfirlæknir á
kvennadeild Landspítalans.
„Svo fer þetta aðeins eftir aldri, þannig að hjá konum
sem eru kannski orðnar fertugar er þetta algengara. Þá er
þetta ein af hverjum þremur þungunum,“ segir Hulda.
Hún segir að ástæður fósturláts geti verið af ýmsum
toga en litningagalli hjá fóstri sé algengasta ástæðan.
„Það hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á fósturlátum
sem benda til þess að stærsti hlutinn sé vegna einhvers
konar litningagalla hjá fóstrinu sem er þá það alvarlegs
eðlis að það myndi aldrei geta orðið eðlilegt fóstur.“
Hulda segir að þó að rannsóknir hafi verið gerðar á
ástæðum fósturláts sé ekki vaninn að greina hvert tilfelli fyrir sig. „Önnur algeng ástæða er einhvers konar
byggingargalli hjá fóstrinu sem gerir það að verkum að
það nær ekki að lifa lengur en fyrstu vikurnar. Svo er það
því miður þannig að í hverju einstöku tilviki veit maður
ekkert hver skýringin er,“ segir Hulda.
Hulda segir að flest fósturlát verði fyrir tíundu viku
og að með aukinni tækni sé auðveldara að fylgjast með
fóstrum í móðurkviði. „Ef kona er skoðuð með lifandi
ffóstur við tíu vikur þá eru 99 prósent líkur á því að það
muni ganga áfram,“ segir Hulda.
m
„Miðað er við tólf vikur en ástæðan er sú að það fer
ekki að blæða strax við fósturlát og í raun verða engin
e
merki þess í tvær til þrjár vikur eftir að það gerist. Nú
m
getum við þó sagt með betri vissu fyrr á meðgöngu hvort
g
allt sé í lagi,“ bætir hún við.
a
Hulda segir að þrátt fyrir að viðmiðið sé tólf vikur sé
ekkert því til fyrirstöðu að konur greini frá því fyrr að þær
e
sséu þungaðar.
„Ef þú missir fóstrið þá verður þú jú sorgmædd en
ffólkið í kringum þig skilur af hverju og þú þarft ekki að
vera í einhverjum feluleik með það,“ segir Hulda og bætir
v
við að mikil hjálp geti falist í því að segja frá.
v
„Í mörgum tilfellum komast konur að því að það eru
ssvo ótal margir í kringum þær sem hafa upplifað það
ssama og það getur oft verið heilmikill styrkur fólginn í því
að fá hughreystingu og uppörvun frá fólkinu í kringum
a
þig,“ segir Hulda.

ilja Hlín Guðbjörnsdóttir hefur
misst fóstur í tvígang. Fyrra
skiptið var í ársbyrjun árið 2014.
Hún og kona hennar, Ana, höfðu
nýlega tilkynnt foreldrum sínum
um þungunina en eina nóttina um
miðjan janúar byrjaði skyndilega að
blæða, með verkjum.
Hún fór í leigubíl, með handklæði í
klofinu, á kvennadeild Landspítalans
þar sem hún var skoðuð. Þar var fósturlátið staðfest og hún send í aðgerð.
Hún segir að sér hafi liðið hörmulega eftir fósturmissinn, bæði á líkama og sál. Hafi verið máttlaus og
grátið mikið. Hún segir að þrátt fyrir
missinn hafi hún og kona hennar
verið staðráðnar í að reyna aftur. Þær
reyndu aftur í bæði mars og apríl og
þá varð Silja aftur ólétt. Hún segir
að læknir hafi útskýrt fyrir henni að
konur missi yfirleitt einungis einu
sinni og að það væri ekki líklegt að
það gerðist aftur.
„Ég reyndi að minna mig á það.
Síðan byrjaði að blæða, með verkjum.
Það nákvæmlega sama gerðist aftur,
blæddi í viku og svo staðfestur missir,“ segir Silja.
Hún segir að eftir hafa misst tvisvar
hafi henni liðið mjög illa. Hafi grátið
mikið, verið þunglynd og hafi þótt
erfitt að hitta aðrar óléttar konur.
Kona hennar og vinkonur hafi stutt
vel við hana, og meðal annars safnað
peningum sem þær gáfu þeim svo
Silja gæti farið í aðra uppsetningu á
fósturvísi.
Hún segir að fólk hafi almennt viljað henni mjög vel en að hún hafi oft
fengið óþægileg ráð og athugasemdir.
Þær hafi oft verið spurðar af hverju
þær ættleiði ekki. En Silja segir það
dýrt ferli og að samkynja pör fái
sjaldnast að ættleiða erlendis frá.
„Ég fékk athugasemdir eins
og „þessu var bara ekki ætlað
að verða“, „heldurðu að þú gætir
hafa gert eitthvað sem olli því að þú
misstir“ og verst af öllu „já, leiðinlegt,
en þetta var samt ekki barn, bara
fóstur“. Þegar þú missir fóstur þá ertu
ekki bara að missa fóstur, þú ert líka
að missa drauminn um barn, stóra
kúlu, barnavagn og allt þetta. Þannig að fyrir þér er þetta barn, en ekki
bara einhver rækja með smá hjartslátt,“ segir Silja.
Hún segir að fólk hafi líka verið
mjög duglegt að segja henni frá
öðrum konum sem höfðu misst 10
sinnum og fætt andvana börn. Þær
væru margar sem hefðu lent í miklu
verra.
„Mér fannst eins og ég hefði ekki
leyfi til að vera svona leið,“ segir Silja.
Silja segir að ekkert í lífinu hafi
reynst henni erfiðara en barneignarferlið og að missa tvisvar. Hún og
kona hennar ákváðu þó samt sem
áður í fyrra að reyna við annað barn,
en árið 2015 gekk þungun upp og eiga
þær eina stelpu. Það gekk þó ekki og
ákváðu Silja og kona hennar að lokum
í sameiningu að eignast ekki f leiri
börn. Hún segir ákvörðunina hafa
verið mjög erfiða, en á sama tíma
mjög frelsandi.
„Það eru margir kostir við að eiga
bara eitt barn. En ég þarf enn að syrgja
hugmyndina um fleiri börn. Ég hefði
aldrei ímyndað mér að þetta yrði
svona erfitt, allt þetta ferli,“ segir Silja.
Hún segir að sér hafi alltaf þótt
gott að tjá sig um missinn og heyra
um reynslu annarra. Sérstaklega hafi
hjálpað að fara á fyrirlestra og kaffihúsahittinga hjá Tilveru, samtökum
um ófrjósemi.
„Mér fannst ótrúlega magnað að
tala opinskátt um fósturmissi við
til dæmis eldri konur. Ég hef tvisvar
lent í því að kona segi mér frá missi
sem hún hefur aldrei sagt frá áður,
því umræðuefnið sé svo óþægilegt,“
segir Silja.
Lengra viðtal má nálgast á frettabladid.is
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Að eignast
barn er nefnilega ekki sjálfsagður hlutur.

að að konur verði ófrískar og ali börn
í samböndum sínum er hluti af lífinu
og eðlilegur gangur finnst fólki f lestu.
Við fögnum þegar fréttir berast af því
að kona sé þunguð og tilkynnt er um
tilvonandi barneign alla jafna. Nýtt
líf og upphaf er spennandi og því fylgja miklar
breytingar á umhverfi foreldra, en ekki síður
fjölskyldum þeirra sem taka iðulega virkan þátt í
ferlinu og síðar uppeldi barnanna. Tilhlökkunin
er mikil og væntingarnar sömuleiðis.
Það er því mikið áfall ef kona missir fóstur
og því fylgir rússíbani tilfinninga allra þeirra
sem hlut eiga að máli. Það skiptir vissulega máli
undir hvaða kringumstæðum slíkt gerist og hvort
undanfari hafi verið á slíku eða það gerist brátt.
Þá ber einnig að huga að því á hvaða hluta meðgöngunnar konan er, en eitt er víst að það skilur
eftir sig spor.
Meðgangan frá þungun til fæðingar er tiltölulega langt ferli eða um 40 vikur og á þessum
tíma verða miklar breytingar á fóstrinu sjálfu
og auðvitað líkama hinnar þunguðu. Við tölum
almennt í læknisfræði um hluta meðgöngu sem
er skipt í 12 vikur eða trimester. Á fyrstu 12
vikum er iðulega mesta óöryggið um það hvort
þungun gangi eftir og síðari hlutar meðgöngu
taldir öruggari, ef svo má segja. Fósturlát er
líklega algengara en fólk gerir sér grein fyrir, en
talað er um snemmbúin fósturlát sem eru á fyrstu
12 vikum og síðbúin sem eru á vikum 12-22. Eftir
22. viku er talað um andvana fæðingu.
Tölur eru eitthvað á reiki um tíðni fósturláta
en talið er að allt að 15 til 20% þungana endi í
fósturláti sem þýðir að það eru mörg hundruð
konur á hverju ári sem missa fóstur og sumar
oftar en einu sinni. Ástæðurnar er fjölmargar
eins og gefur að skilja; fósturgallar, breytingar í
fylgjuvef, sjúkdómar móður og svo framvegis. En
í mörgum tilvikum vitum við ekki hvers vegna,
og það getur skapað mikla vanlíðan og óvissu
fyrir þá konu. Það er því mikilvægt að uppfræða
um áhættuþætti sem geta ýtt undir fósturmissi líkt og aldur, lífsstílsþætti og aðra slíka en
ekki síður að uppfræða um algengi þessa og að
í fæstum tilvikum sé um að ræða eitthvað sem
gerðist á meðgöngunni sjálfri sem veldur. Þannig
eru minni líkur á sjálfsásökunum og vanlíðan
viðkomandi sem aftur getur haft áhrif á frjósemi
og vilja þeirra til að reyna að nýju.
Að eignast barn er nefnilega ekki sjálfsagður
hlutur, það er mikil gjöf og blessun fyrir f lesta.
Sem betur fer gengur alla jafna vel og mæðravernd og eftirfylgni ljósmæðra með þunguðum
konum og skipulögð nálgun á áhættuþætti þeirra
þar hefur skilað mjög góðum árangri hérlendis.
Opin umræða um fósturmissi og sorgarferli
það sem honum fylgir er mjög nauðsynleg og
mikilvægt að átta sig á því að viðbrögð eru mjög
einstaklingsbundin sem og að þau tengjast í engu
meðgöngulengd viðkomandi.

Helga Finnbogadóttir
hefur bæði fætt andvana barn og misst fóstur

Vill að fólk viti að hún hafi gengið með tvö börn

H

elga Finnbogadóttir er 39
ára gömul. Hún hefur bæði
misst fóstur og fætt andvana
barn. Hún á þó einn dreng sem er 18
ára í dag.
„Árið 1999 fæddi ég andvana
barn í þrítugustu viku, dreng sem
var tæpar fjórar merkur. Hann var
jarðaður og fékk nafnið Brynjar
Örn,“ segir Helga.
Hún segir að hún hafi svo orðið
þunguð árið 2015 en það hafi reynst
utanlegsfóstur sem hafi þurft að
fjarlægja. Eftir aðgerðina var annar
eggjastokkurinn stíflaður og óvirkur. Hún og maðurinn hennar hafa
reynt að eignast barn eftir það, en
það hefur gengið illa. Þau hafa farið í
sex uppsetningar hjá Livio sem hafa
reynt mikið á þau bæði. Aðeins ein
uppsetning varð að fóstri, sem hún
þó missti síðar, fyrr á þessu ári.
Helga segir að í fyrra skiptið,
þegar hún var gengin 30 vikur, hafi

hana ekki grunað neitt.
„Allt hafði gengið svo
vel, en svo fór ég að
finna seyðing, eins og
túrverki, sem ágerðust,“
segir Helga.
Hún segir að móðir
hennar hafi fylgt henni á
spítalann þar sem henni var
tjáð eftir skoðun að það hefði
ekki fundist hjartsláttur.
„Ég fékk eðlilega sjokk og eftir
það er ferlið í móðu. Sem betur fer
var yndisleg ljósmóðir á staðnum
sem hélt utan um okkur og útskýrði
vel allt sem þá fór í gang. Ég fékk að
fara heim, fara í bað og undirbúa
mig fyrir gangsetningu. Fór svo á
spítalann tveimur tímum seinna
þar sem ég fór í gangsetningu til að
fæða barnið. Eftir að ég fékk lyfjagjöf þá fékk ég f ljótt hríðir. Tíu
tímum seinna fæddi ég andvana
dreng,“ segir Helga.

Hún segir að hann hafi
verið tekinn um leið og
hún hafi ekki fengið að
sjá hann fyrr en eftir
að hann var þrifinn og
settur í föt.
„Ég var í hálfgerðri
leiðslu þegar fæðingin var í
gangi og ég var alltaf að vona
að hann væri á lífi en auðvitað
heldur maður alltaf í vonina. Þegar
komið var með drenginn til mín,
þrifinn og í fötum og ég horfði á
hann í fyrsta sinn þá brá mér mikið
og mér leið mjög illa, enda leit hann
ekki vel út og ég vissi í raun ekki við
hverju ég ætti að búast,“ segir Helga.
Hún segir að sér finnist gott að
tala um missinn og finnst mikilvægt að fólk viti að hún hafi gengið
með tvö börn. Hún hafi í bæði
skiptin verið búin að segja sínum
nánustu frá.
Lengra viðtal má nálgast á frettabladid.is

Hrafnhildur Sverrisdóttir
hefur misst fjórum sinnum á fyrsta þriðjungi

Á bak við hvern missi er barn

H

rafnhildur hefur fjórum
sinnum misst fóstur – í öll
skiptin á fyrsta þriðjungi
meðgöngu. Þegar Hrafnhildur
missti í fyrsta sinn bjó hún tímabundið í Pakistan við störf og
hafði farið í snemmsónar þar
á áttundu viku. Þegar hún
kom til Íslands tæpum
þremur vikum síðar
fór hún til kvensjúkdómalæknis til að
tryggja að allt væri í
lagi. Þar kom í ljós að
hjartsláttur var ekki
lengur til staðar og
því um óútskýrt fósturlát að ræða. Í annað
skiptið kom fósturlátið í
ljós í snemmsónar en í þriðja og
fjórða skiptið byrjaði að blæða.
Hrafnhildur segir að þeim Þorvaldi, manni hennar, hafi liðið
hræðilega í öll þessi skipti.
„Þó að okkur hafi grunað að eitthvað væri að þá vonuðum við að
sjálfsögðu að við hefðum rangt fyrir
okkur og að þarna inni væri töffari
sem væri bara að láta hafa dálítið
fyrir sér alveg frá byrjun. En svo
tekur biðin á sónarbekknum við
þar sem maður liggur og bíður milli

vonar og ótta með ótal hugsanir í
kollinum á meðan læknirinn situr
þögull með sónartækið og skoðar.
Og svo kemur bomban: „Því miður
þá er enginn hjartsláttur í þessu
fóstri“,“ segir Hrafnhildur.
Hún segir að hún hafi í öll
skiptin orðið verulega
sorgmædd og upplifað
gríðarleg vonbrigði.
„ Í hver t sk ipt i
spurði ég mig að
því hvort ég hefði
gert eitthvað rangt.
Hvort ég hefði átt að
slaka meira á, vinna
minna, borða hollara,
ekki drekka neitt kaffi,
eða þá hvort eitthvað væri
líkamlega að hjá mér. Hugurinn
fer á flug með alls konar mögulegar
útskýringar,“ segir Hrafnhildur.
Á fréttablaðið.is má finna ítarlegri frásögn Hrafnhildar um hvert
skipti sem hún missti og hvernig
hún þurfti að berjast fyrir því að
fá fóstrið rannsakað eftir að hafa
misst fóstur þrisvar.
Hrafnhildur segir að í öll skiptin
sem hún varð ólétt hafi hún deilt
fréttunum með sínum nánustu.
Hún segir að það hafi ávallt verið

henni mikilvægt, því við fósturmissinn, hafi það verið sama fólkið
sem stóð við hlið hennar. Hún segir
að þegar samræður við annað fólk
hafi leiðst inn á þessa braut þá
hafi hún stundum sagt frá þeirra
reynslu. Oft hafi komið í ljós að
aðrir hafa sömu reynslu.
„Mér finnst styrkur í því þó ég
óski engum þess að ganga í gegnum
fósturmissi, hvað þá ítrekað. Fósturmissir er það algengur að mér finnst
eiginlega galið að ræða hann ekki.
Þetta er auðvitað mjög viðkvæmt
málefni og hver og einn velur að
sjálfsögðu þá leið sem hentar en
ég held að opin umræða sé af hinu
góða og hjálpi frekar en hitt að
takast á við svona upplifun,“ segir
Hrafnhildur.
Hrafnhildur segir að það sem
henni sé minnisstæðast varðandi
fósturlátin sé hvernig maður missir
vonina meir og meir við hvern
missi. Hrafnhildur segir að lokum
að ekki megi gleyma því í umræðu
um fósturmissi að á bak við hvern
missi er barn. Hún og maður hennar
hugsi stundum til þess að nú gætu
þau átt börn sem væru orðin „þetta
og þetta gömul“.
Lengra viðtal má nálgast á frettabladid.is

Mikilvægt að nálgast sorgina af kærleika

Teitur Guðmundsson
læknir

Anna Lísa Björnsdóttir er formaður Gleym mér ei – styrktarfélags, en félagið hefur það að
markmiði að vera til staðar fyrir
þá sem verða fyrir missi á meðgöngu eða stuttu eftir fæðingu.
Anna Lísa er ein af stofnendum
félagsins og hefur lengi sinnt
starfi þess. Hún segir að ekki sé
rætt á nægilega opinskáan hátt
um snemmbúinn fósturmissi.
„Ég tala auðvitað kannski of
mikið um fósturmissi, og missi á
meðgöngu en svona í daglegu tali
í samfélaginu er lang oftast talað
um frjósemi út frá þeirri vissu að
allt muni ganga vel á meðgöngu,“
segir Anna Lísa.
„Það er ekki tekið inn í þessa
hefðbundnu umræðu að allt að
þriðja hver kona muni upplifa
missi á meðgöngu, langflestar
fyrir tólf vikur,“ bætir hún við.
Því að missa fóstur getur fylgt
mikil sorg og mismunandi er
hvernig sorgin kemur fram á milli
einstaklinga. Anna Lísa segir að
engin ein viðbrögð séu rétt eða
röng. Sumar konur haldi áfram
strax á meðan aðrar upplifa
sjálfsásökun eða mikinn missi.
Stundum komi tilfinningarnar upp

Anna Lísa
Björnsdóttir.

miklu seinna. „Við hjá Gleym mér
ei erum með stuðningshóp á netinu fyrir fósturlát og annan fyrir
andvana fæðingar, það hjálpar
sumum að tala við fólk í sömu
stöðu en það er líka svo mismunandi hvernig sorgin brýst út.“
Margar konur kjósa að upplýsa ekki um þungun fyrr en þær
eru gengnar tólf vikur. Anna Lísa
segir það samfélagslega reglu að
segja ekki frá. „Þetta er kannski
af því að fósturlát gerist oftast
á þessum vikum. Það gerir það
líka að verkum að kannski er ekki
„leyfilegt“ að syrgja missi fyrir
tólf vikur, en það getur samt verið
mikil sorg. Og þá eru foreldrar,
eða móðir, komin í þá stöðu að
þurfa að þykjast vera í lagi en vera
samt syrgjandi ein, og það getur
verið einangrandi, jafnvel innan
annars góðs sambands,“ segir
Anna Lísa.

Hún segir að mikilvægt sé að
gefa sorginni sem fylgir gaum
og hlusta á fólkið í kringum sig.
„Reyndu að nálgast þessa sorg
með kærleika, kærleika til þín,
kærleika til maka, kærleika til
aðstandenda. Og besta ráðið
sem yndisleg vinkona mín gaf
mér var – það sem fólk þó segir
í vanmætti sínum, segir það af
kærleika.“
Styrktarfélagið Gleym mér
ei hefur lagt sitt af mörkum til
að hjálpa þeim sem bæði missa
fóstur og barn.
Til að mynda hefur félagið sett
á laggirnar minningarkassa sem
foreldrum andvana fæddra barna
eru færðir og innihalda til að
mynda handaför og fótspor andvana fæddra barna þeirra, ásamt
því að standa fyrir endurbótum
duftreits fyrir fóstur í kirkjugarðinum í Fossvogi. Félagið er alfarið
rekið á styrkjum og segir Anna
Lísa að án þeirra væri félagið ekki
til.
„Ég verð því að fá að minna á
að hægt er að styrkja félagið í
gegn um Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem er eina fjáröflun
félagsins,“ segir Anna Lísa.

SUMARÚTSALA
-35%

-40%
Shady lampi kr. 23.400

Nú kr. 14.040

Montery Highboard kr. 86.500

Nú kr. 56.225

1 0 %

a f s l á t t u r

a f

n ý j u m

v ö r u m

Humi armstóll kr. 28.700

Nú kr. 21.525

-40%
-40%
kr. 5.600 / 4.300

Nú kr. 3.360 / 2.580

kr. 4.900

Nú kr.2.580

-25%

ALLIR PÚÐAR
Dek 40 ljós kr. 38.700

Nú kr. 23.220

20 - 40%
AFSLÁTTUR

-30%

ALLIR KLUKKUR

-20%

2 í setti

Daisy hliðarborð kr. 33.700

-25%

Nú kr. 25.275

Nú kr. 17.925

-40%

Nú kr. 123.620

-30%

Pulla 70 cm kr. 43.700

-20%

Humi stóll kr. 23.900

$skoY tuQJusóƓ kr.76.600

-25%
Nú kr. 30.590

FLY Stóll kr. 66.700

Nú kr. 53.360

Motta 60x90 kr. 9.800

Nú kr. 5.880
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Eyrarrós er víða í Loðmundarskriðum. Hér er horft í átt að Kækjuskörðum. MYND/TG

Náttúruperla
sem ekki varð
námusvæði
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari

V

íknaslóðir á Norðausturlandi eru tvímælalaust á meðal skemmtilegustu
göngusvæða á Íslandi. Þarna eru sérlega
litrík fjöll sem tróna á milli iðgrænna
og djúpra fjarða. Einn af þeim er Loðmundarfjörður sem er með afskekktustu
fjörðum á Íslandi þótt þangað sé hægt sé komast
akandi á sumrin. Í austanátt getur verið þokusælt í Loðmundarfirði en í sunnan- og vestanátt er veðrið óvíða
betra. Fyrir botni fjarðarins norðan megin eru Loðmundarskriður sem einnig kallast Stakkahlíðarhraun.
Þótt útlitið geti minnt á hraun eru þetta menjar eftir
eitt stærsta berghlaup sem orðið hefur á Íslandi. Undir
fjallinu Skúmhattarbrík losnaði risastór bergfylla sem
steyptist niður næstum 6 km leið að botni fjarðarins.
Þetta voru engar smá náttúruhamfarir því flatarmál
berghlaupsins er 8 km2 og fallhæðin allt að 700 m. Til
að sjá Loðmundarskriður vel verður að aka á jeppa eða
ganga upp norðurhlíðar Loðmundarfjarðar. Þar opnast
risastór fjallasalur litríkra líparítfjalla þar sem Skúmhattardalsbrík og Bungufell eru í aðalhlutverkum. Inn
á milli óteljandi hóla leynast síðan tjarnir og lækir með
kafloðnum bökkum. Flóran er afar fjölbreytt líkt og
fuglalíf í kringum tjarnirnar. Þarna finnst perlusteinn
sem er sjaldséð glerkennt afbrigði af líparíti en við
hitun þenst vatnið í honum út og myndar glerfroðu
sem svipar til vikurs og er stundum kallað perlít. Það er
hægt að nota sem einangrunarefni í hús en í kringum
1960 var þetta svæði rannsakað með það fyrir augum
að opna þarna námur og flytja út perlustein. Sem betur
fer varð ekki af þeim áformum, enda Loðmundarskriður einhver helsta náttúruperla Austurlands. Ef vel er
að gáð sjást þarna enn menjar af gömlum rannsóknarvegum sem vindar og vatn rembast við að útmá. Upp af
Loðmundarskriðum er frábær gönguleið yfir í Borgarfjörð eystri sem kennd er við Kækjuskörð.
Óhætt er að mæla með þessari göngu en efst
býðst ógleymanlegt útsýni yfir Víknaslóðir
og á leiðinni niður sést í Skúmhött og
sjálfan Hvítserk. Ganga úr Loðmundarfirði yfir Kækjuskörð tekur daginn
en sprækt göngufólk getur hæglega
gengið út Borgarfjörð eystri, alla leið
að Bakkagerði.

Í Loðmundarskriðum er aragrúi af tjörnum og mikill gróður og fuglalíf.

Tjaldað við
við tjörn í
Loðmundarskriðum.
Skúmhattardalsbrík í
baksýn.
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70%

50%
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Halldór

H
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þetta er
málflutningur sem er
algjörlega á
skjön við þau
lögmál sem
siðaðar
þjóðir viðurkenna.

ættuleg öfl eru á sveimi í íslensku
þjóðfélagi og opinbera sig hvað eftir
annað. Nýlegt dæmi er að skyndilega
var farið að deila um rétt stjórnvalda
til að taka fólk af lífi án dóms og laga.
Þetta gerðist eftir að tillaga íslenskra
stjórnvalda um óháða rannsókn á stöðu mannréttindamála á Filippseyjum var samþykkt í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Fyrirfram hefði
mátt ætla að óhugsandi væri að einstaklingar hér á
landi tækju sér stöðu með stjórnvöldum sem hafa þá
markvissu stefnu að myrða þegna sína. En hið ótrúlega gerðist, þegar krafist var rannsóknar yfir þessum
stjórnvöldum þá framkallaði það fordæmingu hjá
hópi fólks hér á landi.
Ein af reglum réttarríkisins er að allir fái sanngjarna málsmeðferð og það á líka við um þá stórseku.
Duterte, hinum alræmda forseta Filippseyja, hefur
tekist að snarlækka glæpatíðni í landi sínu með því að
láta drepa glæpamennina. Mjög skilvirk aðgerð, eins
og öllum ætti að vera ljóst. Þarna er sannarlega unnið
samkvæmt lögmálinu: Með illu skal illt út reka.
Það er uggvænlegt að vita af einstaklingum hér á
landi sem hlaupa í vörn fyrir forseta Filippseyja og
koma skilmerkilega til skila þeirri skoðun sinni að
hann hafi verið að vinna þjóðþrifaverk. Þessar raddir
koma úr ólíklegustu áttum, jafnvel frá einstaklingum
sem ættu að vita svo miklu betur. Þegar þessar raddir
enduróma svo skoðanir sínar í fjölmiðlum þá er ekki
laust við að fólki bregði. Þetta er málflutningur sem er
algjörlega á skjön við þau lögmál sem siðaðar þjóðir
viðurkenna.
Eitthvað mikið er að þegar ráðamenn sem æða
áfram og skeyta engu um lög og rétt fá hvað eftir annað
uppklapp hér á landi frá fólki í valdastöðum. Duterte
er ekki eina dæmið um leiðtoga sem skeytir engu
um mannréttindi og mannúð. Hinn hugmyndaríki
raðlygari Donald Trump er forseti Bandaríkjanna og
hatast við alla minnihlutahópa. Nýlega sagði hann
að hörundsdökkar þingkonur af erlendum uppruna
gætu farið heim til sín ef þeim líkaði ekki staða mála
í Bandaríkjunum. Þegar hann vék talinu að einni
þeirra á fundi söngluðu stuðningsmenn forsetans:
„Sendið hana til baka.“ Þetta var óhuggulegt augnablik
múgæsingar sem Trump skapaði sjálfur. Hann og ríkisstjórn hans bera ábyrgð á því að börn flóttamanna eru
aðskilin frá foreldrum sínum við landamæri Bandaríkjanna og Mexíkó og geymd í sérstökum búðum þar
sem aðstæður eru skelfilegar. Enginn einstaklingur
með vott af siðferðiskennd ætti að geta afsakað slíkt,
en það vefst samt ekki fyrir einhverjum Íslendingum.
Einn stjórnmálaflokka landsins, Miðflokkurinn,
er eins og snýttur út úr nösinni á Trump. Þar eru
mini-Trumpar á svo að segja öllum póstum. Þar er
þingmaður sem hleypur í vörn fyrir Duterte og þar er
formaður sem nýlega gerði lítið úr hinni sænsku Gretu
Thunberg í blaðagrein. Áherslur flokksins eru allar
æði Trumps-legar. Hættuleg öfl eru á sveimi í íslensku
þjóðfélagi og hreiðra um sig á ýmsum stöðum. Viðvörunarljósin blikka.

Borga
Rukka
Skipta

Þau Aura svo á mig

Frá degi til dags
Augu Davíðs opin
Nú er búið að blanda trúarbrögðum inn í hina uppörvandi
umræðu um þriðja orkupakkann. Fjölmiðlamaðurinn Hallur
Hallsson gerir það í skrifum
sínum gegn Birni Bjarnasyni.
Björn er fylgjandi en Hallur
sterkt á móti.
Hallur, sem er mjög trúaður af
skrifum sínum að dæma, segir
að Björn sjái ekki ljósið og vaði
því í villu og svíma. „Jesús opnar
augu meðan trúlausir eru með
augu gallokuð. Björn Bjarnason
hefur beint spjótum sínum að
velgjörðarmanni sínum, Davíð
Oddssyni, vegna 3jaO. Davíð
hefur aftur og aftur lýst því að
hann fylgi Jesú Kristi. Augu
Davíðs eru opin meðan augu
Björns eru gal-lokuð.“
Jeminn eini.
Meint úthýsing
Annars er það að frétta af Halli
að hann segir að honum hafi
verið úthýst af Hrafnaþingi
vegna skrifa hans um orkupakkann. „Vinir mínir á Hrafnaþingi
hafa ekki beðið mig að koma
aftur eftir að Ingvi Hrafn barði
borðið vegna afstöðu minnar til
3jaO,“ segir Hallur.
Þessu hafnar sjálfur Ingvi Hrafn.
„Hallur Hallsson hefur verið
og verður áfram einn af okkar
uppáhalds gestaráðherrum
Heimastjórnarinnar og reglulega til hans leitað, á því hefur
engin breyting orðið,“ segir Ingvi
Hrafn. arib@frettabladid.is

Að dæma Akureyri
í Staðarskála

H
Konráð
Guðjónsson
hagfræðingur
Viðskiptaráðs

Kannski ætti
Ísland að
stefna að
lægsta
verðlagi í
Evrópu. Þá
væri hægt að
leita fyrirmynda þar
sem verðlag
er hvað lægst,
eins og í
Albaníu og
Búlgaríu.

valveiðar, mannanafnanefnd og listamannalaun. Það bregst ekki frekar en að
sólin rís í austri að Íslendingar þræti um
þessi málefni. Undanfarin ár hefur nýtt fyrirbæri
laumast inn í þennan hóp: Íslenskt verðlag.
Í vikunni voru enn einu sinni f luttar fréttir
af því að Ísland væri dýrasta land í Evrópu. Að
vísu byggði það á úreltum tölum frá 2018 og eftir
veikingu krónunnar er Ísland fallið úr toppsætinu,
en er enn fremur dýrt. Venju samkvæmt stukku
fjölmiðlar til og f leiri eltu með vandlætingu á
ástandinu. Hver vill ekki borga sem minnst til að fá
sem mest?
Vandinn er að þessi nálgun er eins og að keyra frá
Reykjavík í Staðarskála og dæma þaðan Akureyri.
Með öðrum orðum, að bera einvörðungu saman
verðlag milli landa segir ekki nema í besta falli
hálfa söguna um hversu mikið fólk fær fyrir aurana
sína. Jákvæð tengsl verðlags og kaupmáttar fólks
eru nefnilega kirfilega fest bæði af fræðikenningum
og gögnum. Það er því ekki tilviljun að þau lönd
sem eru í augnablikinu ofar en Ísland á verðlagslistanum séu Sviss og Noregur þar sem hagsæld er
hvað mest og laun hæst. Hátt verðlag, sem verðmætasköpun stendur undir, ætti því frekar að vera
markmiðið.
Hátt verðlag blandast líka í umræðuna um hvort
taka skuli upp evru þó að það sé máttlítil röksemd
fyrir krónu eða evru. Til dæmis er verðlag á Írlandi
nærri tvöfalt hærra en í Litháen þó bæði búi þau við
evru. Verðlag á Íslandi er síðan nær þrefalt hærra en
í Rúmeníu þó bæði ríkin noti eigin gjaldmiðil.
Kannski er þetta misskilningur. Kannski ætti
Ísland að stefna að lægsta verðlagi í Evrópu. Þá
væri hægt að leita fyrirmynda þar sem verðlag er
hvað lægst, eins og í Albaníu og Búlgaríu. Botnsætið á lista Eurostat vermir Tyrkland. Stefnum við
kannski að því að verða draumaland Erdogans með
24% stýrivexti og 60.000 króna lágmarkslaun?

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir FRAMKVÆMDASTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
RITSTJÓRAR: Davíð Stefánsson david@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
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Að lifa lengur og lengur
Í DAG

Þorvaldur
Gylfason

R

eykjavík – Hagtölur um
framleiðslu og tekjur duga
ekki einar sér til að bregða
máli á framför einstakra landa
og heimsins alls. Meira þarf til.
Það er að sönnu gagnleg vitneskja
að framleiðsla á mann á Íslandi
óx um 2,6% á ári að jafnaði frá
1960 til 2017 á móti 1,8% vexti
um heiminn í heild. En þá er
einnig gott að vita að íbúar
heimsins lifðu að jafnaði 20 árum
lengur 2017 en 1960 á móti níu
ára aukningu á Íslandi. Framleiðslan óx hraðar hér heima,
með rykkjum og skrykkjum,
en ævirnar lengdust meira um
heiminn í heild þar sem nýfætt
barn gat vænzt þess að ná 52ja ára
aldri 1960 og 72ja ára aldri 2017.
Finnist okkur 1,8% hagvöxtur

heimsins frá 1960 vera rýr úr því
að Ísland óx enn hraðar getum við
glaðzt yfir því hversu ævir manna
hafa lengzt með árunum. Meiri
tekjur, minna strit og mun lengri
ævir með minnkandi barnadauða
vitna um velferðarbyltingu sem
einkum má þakka betri hagstjórn
og heilbrigðisþjónustu í óræðum
hlutföllum.

Forsagan
Tölur Hagstofu Íslands um ævir
Íslendinga segja mikla sögu.
Fyrstu 30 árin eftir að mælingar
hófust, 1841-1870, var meðalævi
Íslendinga um eða innan við 30
ár eins og hún hafði verið úti í
heimi frá 1800 og var enn 70 árum
síðar. Þessi staðreynd stendur nær
okkur sem nú lifum en mörgum
kynni að virðast. Þegar föðurafi minn fæddist 1867 gat hann
vænzt þess að verða þrítugur, en
honum tókst þó að komast yfir
sjötugt. Síðan lengdust ævirnar
hröðum skrefum, um fimm til sex
mánuði á ári að jafnaði 1870-1960
og um tvo til þrjá mánuði á ári
að jafnaði 1960-2017. Meðalævin
lengist skiljanlega hægar eftir því
sem árin líða.

Þegar ævirnar styttast
Það gerist næstum aldrei að
meðalævi þjóðar styttist nema
í kjölfar mikilla hamfara eða
hörmunga. Þannig styttist
meðalævi Bandaríkjamanna þrjú
ár í röð í fyrri heimsstyrjöldinni,
einkum vegna þess að styrjöldina
bar upp á sama tíma og Spænsku
veikina sem kostaði f leiri mannslíf í Bandaríkjunum en borgarastríðið hálfri öld áður. Meðalævin vestra styttist aftur þrjú ár
í röð 2015-2017 vegna ofneyzlu
verkjastillandi lyfja o.f l., einkum
meðal hvítra karla með litla
skólagöngu að baki. Meðævi
Rússa hrapaði úr 70 árum niður
í 65 ár eftir hrun Sovétríkjanna,
náði ekki aftur upp í 70 ár fyrr en
2011 og er nú jöfn heimsmeðaltalinu, 72 ár.
Ísland er kaf li út af fyrir sig.
Meðalævi Íslendinga var komin
upp í 73,4 ár 1960 og var þá næsthæst í heimi. Norðmenn einir
lifðu lengur, 73,5 ár. Nýjustu
tölur Alþjóðabankans sem hægt
er að bera saman milli landa
sýna að Ísland var 2017 komið
niður í 19. sæti langlífislistans
og Norðmenn í 12. sæti. Ísland er

ásamt Bandaríkjunum og Bretlandi eina landið í okkar heimshluta (þá eru Rússland og önnur
fv. kommúnistalönd ekki talin
með) þar sem meðalævin hefur
stytzt. Styttingin hér heima nam
átta mánuðum úr 82,9 2012 í
82,2 2017. Í Bandaríkjunum nam
styttingin fjórum mánuðum úr
78,8 2014 í 78,5 2017 og í Bretlandi einum mánuði úr 81,3 2014
í 81,2 2017.

Misskipting skiptir máli
Fylgnin milli ótímabærra dauðsfalla í örvæntingu og kjörfylgis
Trumps forseta í Bandaríkjunum
er býsna sterk eins og skozki
Nóbelshagfræðingurinn Angus
Deaton í Princeton-háskóla hefur
rakið. Fylgnin milli fátæktar
og menntunarleysis í dreifðum
byggðum Englands og stuðnings
kjósenda við útgöngu Breta úr
ESB var með líku lagi býsna sterk
í Brexit-atkvæðagreiðslunni 2016
eins og Gylfi Zoëga prófessor í
Háskóla Íslands hefur lýst ásamt
öðrum. Níu af tíu fátækustu
svæðum Norður-Evrópu eru öll í
Bretlandi, þó ekki Skotlandi. Fyrir
liggja gögn sem renna stoðum

undir samhengi milli ójafnaðar,
örvæntingar, ótímabærra dauðsfalla og úlfúðar í stjórnmálum
sem leiddu af sér bæði Brexit og
Trump.
Meðalævir Íslendinga styttust
einnig lítils háttar eftir að síldin
hvarf 1967-1968 og eftir að verðbólgan var kveðin niður eftir 1983
en lengdust síðan aftur. Í þessu
ljósi virðist nærtækt að kenna
eftirköstum hrunsins um styttingu meðalævinnar 2012-2017
þrátt fyrir minnkandi barnadauða. Hrunið kann að hafa spillt
ekki bara efnahag heimila og
fyrirtækja heldur einnig lýðheilsu
og langlífi og jafnvel mannvali á
Alþingi og þá um leið traustinu
sem Alþingi nýtur meðal kjósenda. Þessi hugsanlegu tengsl
þarf að kanna í samhengi við
hliðstæða þróun mála í Bandaríkjunum og Bretlandi.
Hagstofa Íslands birti nýlega
tölur sem sýna skyndilegan fjörkipp í langlífi Íslendinga 2018.
Ekki verður unnt að leggja raunhæft mat á þær tölur í samhengi
við umheiminn fyrr en sambærilegar tölur um önnur lönd liggja
fyrir.

Siðblindur Sveinn Andri Sveinsson
Skúli Gunnar
Sigfússon
fjárfestir

S

vo háttar til að lögmaðurinn
Sveinn Andri Sveinsson var
í september 2016 skipaður
skiptastjóri yfir þrotabúi heildsölunnar Eggerts Kristjánssonar hf.
(EK), sem í dag er nefnt EK 1923 ehf.
Heildsalan hafði um langt árabil átt
við rekstrarvanda að etja og þrátt
fyrir að ég hafi lagt fyrirtækinu til
hátt á annað hundrað milljónir eftir
að ég eignaðist það ásamt öðrum í
kringum áramótin 2013-14, tókst því
miður ekki að forða því frá rekstrarþroti.

Einföld fasteignaviðskipti
EK átti stóra fasteign að Skútuvogi 3,
sem frá upphafi lá fyrir að yrði eign
fasteignafélags í minni eigu. Gerður
var kaupsamningur um eignina rétt
fyrir áramótin 2013-14 og honum
þinglýst með fullu samþykki þáverandi eigenda EK. Á árinu 2014 var
hins vegar ákveðið að færa eignina
yfir í fasteignafélagið með skiptingu
EK, með þeim hætti sem lög áskilja. Í
skiptingu félags felst að eigandi eins
félags lætur af hendi eign til eiganda
annars félags og fær eign á móti. Í
þessu tilviki eignaðist fasteignafélag
mitt, Sjöstjarnan ehf., Skútuvog 3 og
greiddi eigendum EK annars vegar
með yfirtöku skulda og hins vegar
með útgáfu nýrra hlutabréfa í Sjöstjörnunni. Viðskiptin fóru fram á
bókfærðu verði eignarinnar eins og
tíðkast við skiptingu eigna og voru
eignaskiptin láta gilda frá 1. október
2013, en heimilt er að láta slík skipti
taka gildi allt að sex mánuði aftur
í tímann. Á þessum tíma var EK að
fullu gjaldfært, en það er lykilatriði
að allar kröfur, sem urðu til fyrir
þessi skipti, eru greiddar að fullu.
Endurskoðunarfyrirtækið KPMG
framkvæmdi skiptinguna og gætti
þess sérstaklega að skiptin færu
fram á réttu verði og að fjárhagur
EK yrði að minnsta kosti jafn góður
eftir skiptin og fyrir. Þetta staðfestu
endurskoðendur KPMG. Skiptin
voru auglýst í Lögbirtingablaðinu
og gafst kröfuhöfum EK kostur á að
gera athugasemdir við þau, en engar
athugasemdir komu fram. Faxaflóa-

hafnir höfðu forkaupsrétt að fasteigninni en kusu að nýta hann ekki.
Skútuvogur 3 fór þannig sannanlega
á fullu verði inn í Sjöstjörnuna því að
vitanlega hefði forkaupsréttarhafi
nýtt sinn rétt ef verið væri að ráðstafa eign á undirverði, auk þess sem
óháður dómkvaddur matsmaður
hefur síðar staðfest að eigninni hafi
verið skipt á réttu verði.

Hótanir í stað samninga
Víkur þá sögunni til Sveins Andra
Sveinssonar skiptastjóra sem hófst
þegar handa og notaði þá aðferð
sem hann kann best, þ.e. að hóta og
ógna. Hann hótaði að kæra mig og
samstarfsfólk mitt fyrir alla mögulega og ómögulega hluti sem áttu
sér enga stoð í raunveruleikanum,
ef við ekki greiddum hverja einustu
krónu sem honum hugkvæmdist að
senda kröfu fyrir. Ekki var léð máls á
samningaviðræðum þegar lögmaður
minn óskaði eftir því. Sveinn Andri
fylgdi hótununum svo eftir með tilhæfulausum kærum.
Samkvæmt Sveini Andra áttu
allar mínar gjörðir, og samstarfsfólks míns, að hafa verið gerðar með
það fyrir augum að svíkja, pretta
og auðgast ólöglega. Með þessari
taktík reyndi Sveinn Andri að sá efa
í huga embættismanna og dómara,
auk kröfuhafa búsins, því ef einhver
öskrar „reykur“ nógu oft fara margir
eðlilega að trúa því að einhvers staðar hljóti að vera eldur laus.
Sveinn Andri hefur stoltur sagt frá
því á skiptafundum að „geimplanið“
hafi alltaf verið að hann sjálfur fengi
peninginn, sem var til ráðstöfunar í
búinu og notaði hann til að „ná í
meiri aur“ og fara svo í „Stóra fasteignamálið“. „Meiri aurinn“ auk
peninganna sem til voru í búinu,
voru alls 117 milljónir. Allt þetta fé
hefur Sveinn Andri nú ryksugað úr
búinu.
„Stóra fasteignamálið“ snýst um
hvort Sveinn Andri geti f.h. þrotabúsins krafið félag mitt um fulla
greiðslu samkvæmt kaupsamningi
fyrir sömu fasteign og búið er að
greiða fyrir með skiptingunni, sem
rakin er að framan. Kaupsamningnum var ekki ætlað að hafa gildi, enda
var búið að færa fasteignina yfir og
greiða fyrir hana með skiptingunni.
Þrátt fyrir þetta leitar Sveinn Andri
atbeina dómstóla til að neyða mig til
að greiða tvisvar fyrir sömu fasteignina – og það enga smáfasteign, heldur fasteign upp á um hálfan milljarð
króna. Með öðrum orðum var það

ætlun Sveins Andra frá byrjun að
höfða mál vegna kaupsamnings
sem hafði ekkert gildi og fá mig til
að greiða aftur fyrir fasteign sem ég
hafði þegar greitt að fullu.

Vill fá greitt tvisvar
fyrir sömu eignina
Til að einfalda málið má líkja þessu
við að þú, lesandi góður, hefðir keypt
nýja íbúð á 50 milljónir af verktaka
og skrifað undir kaupsamning um að
greitt yrði fyrir hana með peningum.
Nokkrum dögum síðar hefðir þú
hins vegar komist að samkomulagi
við verktakann um að í stað peninga myndir þú greiða fyrir íbúðina
með annarri íbúð sem væri jafnverðmæt. Svo hefði verið gengið frá
kaupunum á löglegan hátt miðað við
þessi umsömdu skipti á íbúðum. Þú
hefðir engar áhyggjur haft af gamla
samningnum, þar sem gengið var
frá kaupunum á umræddri íbúð á
annan hátt. Hins vegar hefði viljað
svo illa til nokkrum árum seinna
að verktakinn sem seldi þér íbúðina verður gjaldþrota. Skipaður er
skiptastjóri sem lætur ekki smámuni
eins og siðsemi og velsæmi flækjast
fyrir sér. Þessi skiptastjóri finnur
gamla kaupsamninginn um eignina
og þrátt fyrir að hann sjái að eignin
hafi verið seld í skiptum fyrir aðra
íbúð, ákveður hann að fara í dómsmál og krefjast þess að þú borgir
aftur 50 milljónir fyrir íbúðina og
það með dráttarvöxtum nokkur ár
aftur í tímann. Þannig liggur einfaldlega í þessu „Stóra fasteignamáli“
Sveins Andra Sveinssonar, nema tölurnar eru auðvitað mun hærri.
Búinn að tæma þrotabúið
í sjálfan sig
Eins og áður var nefnt hefur Sveinn
Andri aldrei léð máls á samningum
heldur frekar viljað fara með öll mál
fyrir dóm. Með samningum fengju
kröfuhafar megnið af öllum peningunum sem næðust inn, en með því
að fara í dómsmál renna þeir allir til
Sveins Andra sem lögmannsþóknun.
Vissulega hefur þrotabúið unnið tvö
dómsmál en fjárhæðirnar sem búinu
voru dæmdar voru því sem næst
jafnháar og þóknun Sveins Andra
hefur verið fyrir málareksturinn
og heimtur búsins því engar. Lögmaður minn reyndi ítrekað að fá
Svein Andra til að setjast niður og
semja um þau mál sem fyrir lá að
mögulega yrði rift. Sveinn Andri er
ekki vitlaus maður, þótt siðblindur
sé, og veit að náist samningar getur

hann ekki skráð á sig vinnustundir
við að reka dómsmál.
Um síðustu áramót var Sveinn
Andri búinn að skrá á sig meira
en 2.400 klukkustunda vinnu við
búskiptin, en það er næstum eitt
og hálft ár í fullri vinnu fimm daga
vikunnar. Sveinn Andri rukkar rétt
um 50 þúsund krónur fyrir hverja
klukkustund, þannig að kostnaðurinn við eingöngu hans „vinnu“ er
kominn í 120 milljónir króna. Það
er meira en til var í búinu. Þóknun
hans fyrir meinta vinnu við þetta
eina þrotabú nam því 4,5 milljónum
króna í hverjum mánuði frá því að
honum var úthlutað búinu í september 2016 til ársloka 2018. Vitað er
að Sveinn Andri sinnti fjölmörgum
öðrum lögmannsverkefnum á sama
tímabili.
Héraðsdómur Reykjavíkur féll
fyrir lögfræði- og reiknibrellum
Sveins Andra og felldi dóm á þann
veg að bæði kaupsamningurinn og
skiptasamningurinn skuli halda
fullu gildi og að greiða beri samkvæmt báðum. Dómurinn færði
engin rök fyrir því hvernig hvort
tveggja gæti verið gilt, enda ekki
hægt. Því verður ekki trúað að
Landsréttur leggi blessun sína yfir
slíka endaleysu.
Sveinn Andri á mikið undir í þessu
máli. Hann er búinn að eyða öllum

peningunum, sem til voru í þrotabúi
EK, aðallega í sjálfan sig, en þó líka
í vini sína og kunningja, sem hann
hefur kallað sér til aðstoðar. Hans
eina von er að Landsréttur staðfesti
endaleysuna frá héraðsdómi um að
greiða skuli tvisvar fyrir sömu eignina. Ella er hann ábyrgur gagnvart
kröfuhöfum EK 1923 ehf., sem ekki
fá svo mikið sem túskilding með
gati úr búinu, því að skiptastjórinn,
sem kallaður hefur verið opinberlega „endaþarmur íslenskrar lögmennsku“, er búinn að sjúga hvern
einasta eyri í eigin rann.

Athugasemd frá
Sveini Andra Sveinssyni
Landsréttur hefur fram til dagsins
í dag staðfest eitt riftunarmál gegn
félagi í eigu greinarhöfundar (20 mkr.)
og dæmt greinarhöfund til að greiða
þrotabúinu skaðabætur að fjárhæð
kr. 5 mkr. Fjölskipaður dómur Héraðsdóms Reykjavíkur hefur síðan
dæmt annað félag í eigu greinarhöfundar til þess að greiða búinu rúmlega 400 mkr. Það mál sætir áfrýjun.
Héraðssaksóknari er síðan með í
rannsókn kærur skiptastjóra á hendur greinarhöfundi. Allar hafa þessar
aðgerðir verið samþykktar af kröfuhöfum. Ætli sé ekki rétt í þessu eins og
svo oft að spyrja að leikslokum.
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SPORT

FIMMTUDAGUR

Manchester United
Ole Gunnar Solskjær, knattspyrnustjóri Manchester United, fór með sína
gutta til Ástralíu og Singapúr meðal annars en liðið spilar við Tottenham
í kvöld í Sjanghaí. Liðið er með um 50 styrktaraðila og það þarf að sinna
þeim. Hér eru David de Gea og Diego Dalot að máta Maui Jim gleraugu.

Sólarstuð
og stemning
Stórliðin á Englandi undirbúa sig nú af
kappi fyrir komandi vertíð. Félögin ferðast
um heiminn til að æfa og keppa örlítið nær
aðdáendum sem sjá leikmennina sjaldan.
Einnig sinna þau stuðningsaðilum.

Arsenal
Lundúnadrengir
Unai Emery hafa
verið í Bandaríkjunum þar sem
þeir hafa unnið
bæði FC Bayern
og Fiorentina frá
Ítalíu. Liðið tapaði reyndar 3:2 í
vítaspyrnukeppni
gegn Real Madrid
í stórskemmtilegum leik.
Félagið fær Lyon
í heimsókn áður
en haldið verður
á Nou Camp þann
fjórða ágúst.

Chelsea
Frank Lampard tók við
stjórnartaumunum
fyrr í sumar
og hefur
farið með
drengina til
Írlands og
Japans þar
sem þeir
unnu Barcelona 2:1.
Liðið spilar
við Reading
á sunnudag
áður en það
heldur til
alpanna í
Austurríki.

Liverpool
Evrópumeistararnir spiluðu
við Sporting
frá Lissabon í
New York í gær
en þeir hafa
verið að sinna
bandarískum
stuðningsmönnum
síðustu daga.
Jürgen Klopp er
hér með Spurt
og svarað, þar
sem hann sló
á létta strengi
eins og honum
einum er lagið
og salurinn hló
og gladdist.

ÓÐALSOSTUR
TIGNARLEGUR

Óðalsostur hefur verið á borðum landsmanna frá
árinu 1972. Fyrirmynd hans er Jarlsberg, frægasti
ostur Norðmanna. Óðalsostur er mildur með örlítinn
möndlukeim og skarpa, sæta, grösuga tóna. Frábær á
morgunverðarborðið, hádegishlaðborð eða bara einn
og sér.

www.odalsostar.is
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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Nýr varningur eru kominn í sölu til að styðja við
málstað Druslugöngunnar og veita þolendum kynferðisofbeldis og
aðstandendum þeirra
styrk. Helga Lind Mar,
einn skipuleggjenda
Druslugöngunnar, segir
að varningurinn snúist
um að geta gert líkama
sinn að yfirlýsingu. ➛6

Mömmumatur
og meira til!
Oftar en ekki klæðist Ari Bragi góðum strigaskóm. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlaðborð alla virka daga
Kynningarverð 1.990 kr.
Íspinni fyrir krakkana í eftirmat
6-12 ára hálft verð, frítt fyrir
þau yngstu
Opið 11-21 virka daga

Matarbarinn
Heimilismatur – Mom‘s food

Laugavegi 178 – matarbarinn.is

Þarf að passa
vel upp á fæturna
Ari Bragi Kárason er einstaklega fær trompetleikari og eldfljótur spretthlaupari. Hann spáir ekkert alltof mikið í tísku í dag en þegar kemur að fatavali
velur hann alltaf þægindi fremur en stíl, svo lengi sem þægindin eru í stíl. ➛ 2
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Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Þ

að er nóg að gera hjá Ara
nánast alla daga. „Vikur og
mánuðir eru gríðarlega ólík
og fjölbreytt. Svona eins og avókadóið sem þú kaupir úti í búð,
þá er dagatalið mitt stundum
hart með stórum steini eða mjúkt
og leiðinlegt.“
Ari starfar sem atvinnutrompetleikari og tónlistarmaður, og
ofan á það er hann afreksíþróttamaður. „Það eru algjör forréttindi
að geta unnið við það sem maður
elskar og planið er að halda þeirri
stefnu ótrauður áfram,“ segir Ari.
„Góður vinur minn náði að
skilgreina líf mitt betur en ég hef
náð að gera. Hann sagði að hjá
mér væri tónlistin „ying“ – hið
andlega, og spretthlaupið „yang“
– hið líkamlega. Þetta jafnvægi,
sjáðu til.“

Leðurjakkinn í uppáhaldi
Þegar kemur að tísku, þá spáði
hann töluvert meira í henni

Innblástur í tísku kemur frá félögum hans í vinnunni og sportinu.

þegar hann var yngri. „Með
árunum hefur maður náð að
þróa sinn persónulega stíl.“ Fatastíllinn er orðinn fjölbreyttur
hjá honum í dag. „Það er oft erfitt
að vera mikið að koma fram,
spila við alls konar tilefni og
vera stundum í sömu fötunum
en þess vegna hef ég fengið mér
föt sem ég elska og hlakka til að
vera í.“
Hans uppáhaldsf lík er
leðurjakki sem unnusta hans gaf
honum. „Þetta er líklega mest
notaða f líkin mín, ég nota hann
bæði við fínni tilefni og hversdags. Annars þrífst ég líka mjög
vel í vönduðum útivistarfötum
með borgaralegu ívafi,“ segir Ari.

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

Úrvalið á Íslandi gott
Allir eiga sér uppáhaldsverslanir og Ari er þar engin undantekning. „Mér finnst best að fara
í H-verslun til að finna allt tengt
íþróttum og hlaupum. Svo finn
ég alltaf góða skó þar líka. Fínir
strigaskór virka við 99% tilefna
og svo þarf ég að passa vel upp
á fæturna á mér og get eiginlega
ekki gengið um í spariskóm eins
mikið og fagið kallar á,“ útskýrir
Ari.
Hann velur 66°Norður fyrir
þægindi, útiveru og stíl. „Ég
myndi segja að það tikki í
næstum öll mín box.“ Þegar hann
er að leita sér að fínni fötum
þá fer hann í Húrra Reykjavík.
„Ég dýrka strákana þar niður
frá, alltaf með svör við vandamálum manns og halda manni
mjög ferskum. Þeir hafa nokkurn
veginn mótað hinn íslenska karlkyns fatastíl síðustu ár en halda í
mikil gæði og frábæra þjónustu.“

Þægindin í fyrirrúmi

20%

aukaafsláttur
af allri útsöluvöru

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Str. 36-56
Við erum á Facebook

Það fer mikið eftir dögum hverju
Ari klæðist dagsdaglega. „Oftast
er ég mjög þægilegur, þá er ég að
tala um til dæmis hettupeysu,
þægilegar buxur, þykka sokka
og jafnvel derhúfu. Ég hef verið
gripinn með derhúfu í snjókomu.
Fyrir mér eru árstíðir hugarfar.“
Hann er ekki að fylgjast með
neinum sérstökum og hann á sér
enga eina tískufyrirmynd, en
áhrifin og innblásturinn koma
frá fólkinu í kringum hann. „Ég
er svo heppinn að eiga mikið af
bæði tónlistarvinum og íþróttavinum sem eru með geggjaðan
stíl og þeir búa til einhvern
stóran áhrifavald á mig sem
spilar inn í þegar ég er að velja
mér föt.“

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Þar sem Ari er mikill íþróttamaður þá klæðist hann oft íþróttafötum.
Honum finnst best að kaupa þannig klæðnað í H verslun.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf

ENN MEIRI VERĐLÆKKUN!
50-70% afsláttur
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Neon og skærir litir voru allsráðandi á sýningu Saint Laurent á haust- og vetrartískunni. Fyrirsæturnar voru margar með fylgihluti sem lýstu í myrkri. Það er spurning hvort sjálflýsandi
klæðnaður og fylgihlutir muni lýsa upp myrkrið á klakanum í vetur. NORDICPHOTOS/GETTY

Á sýningu Marc Jacobs á hausttískunni 2019 mátti sjá mikið af
fallegum kjólum prýddum blómamynstri. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikið var um íburðarmikla kjóla og kápur á sýningu
Marc Jacobs. NORDICPHOTOS/GETTY

Blóm, blúndur
og neon
Hausttískan á sýningarpöllunum úti
í heimi er mjög fjölbreytt þetta árið.
Allt frá formföstum drögtum, yfir
í skæra neonliti og nóg af blúndum
og blómum.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

N

úna þegar sumarið er í
hámarki eru eflaust ekki
margir farnir að velta
fyrir sér haustinu. Enda liggur
ekkert á og um að gera að njóta
sumarblíðunnar meðan hún varir.
Tískuhúsin úti í heimi eru þó flest
fyrir löngu búin að kynna sínar
haustlínur og það má segja að
áherslurnar séu ólíkar.
Fötin sem sýnd voru á tískusýningum í hátískuborgunum
úti í heimi voru mjög ólík. Allir
sem vilja fylgja tískunni í haust
ættu því að geta fundið eitthvað
sem fellur að þeirra smekk. Á
sýningarpöllunum má sjá fágaðan
vinnuklæðnað, föt fyrir fólk sem
vill skera sig úr og fyrir fólk sem

vill halda sig við hefðbundinn
klæðnað.
Marc Jacobs sýndi fallega
blómakjóla á sýningu í New
York þar sem hann kynnti
haustlínu sína, einnig var
mikið um íburðarmikla kjóla
og kápur. Á sýningu Saint Laurent á haust- og vetrartískunni
fyrir komandi vetur kenndi
annarra grasa. Mikið var um
skæra neonliti sem minntu
þó nokkuð á 9. áratuginn.
Áhorfendum sýningarinnar
var sannarlega komið á óvart
í sýningarlok þegar ljósin
voru dempuð verulega og inn á
sýningarpallana gengu fyrirsætur
í sjálflýsandi kjólum, á appelsínugulum pinnahælum, í skærgrænum fjaðrakápum.
Fyrirsæturnar voru
gjarnan með fylgihluti í
stíl eins og belti, töskur
og sólgleraugu.

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN

Mikið var um jakkaföt og
dragtir á tískupöllunum
í vor þegar hausttískan
var sýnd. Hér er fyrirsæta
í stílhreinum jakkafötum
eftir Proenze Schouler á
sýningu í New York í vor.

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Fyrirsæta í jakkafötum með slaufu
og í blúnduskyrtu
þegar haustlína Alexandre Vauthier
var kynnt í París.

Þessi skærgræni jakki er eflaust hlýr í vetur. Hann er líka praktískur að því
leyti að notandinn þarf eflaust ekki endurskinsmerki í skammdeginu.

Essential:*
Verð frá: 443.600.Stillanlegt rúm frá: 676.000.-

Með Auping rúmi byrjið þið daginn
vel hvíld og full af orku
· 125 ára þekking
· Umhverfisvæn rúm “Cradle to cradle”
· Gæði, góð hönnun og framúrskarandi nýsköpun

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan /Laugavegur 70 / www.epal.is

Auronde:*
Verð frá: 485.800.Stillanlegt rúm frá: 718.300.-

*Aukahlutir s.s. gafl og náttborð eru ekki innifaldir í verði.
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Fólk úr öllum samfélagshópum hefur tileinkað sér varning Druslugöngunnar.

Í ár eru skilaboð varningsins einföld
og eiga að minna fólk á að styðja
þolendur kynferðisofbeldis.

Varningurinn er til sölu á öllum viðburðum Druslugöngunnar í vikunni.

Gera líkamann að yfirlýsingu
Nýir bolir og töskur frá skipuleggjendum Druslugöngunnar í ár voru sett í sölu á þriðjudaginn var. Í
ár er varningurinn einfaldlega með druslulógóinu og skýrum skilaboðum um málstað göngunnar.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Þ

að stendur líka enn til boða
að kaupa varning frá því í
fyrra. Tilgangurinn með
varningnum er að styðja málstað Druslugöngunnar og veita
þolendum kynferðisofbeldis
og aðstandendum þeirra styrk.
Helga Lind Mar, einn skipuleggjenda Druslugöngunnar, segir að
varningurinn snúist um að geta

gert líkama sinn að yfirlýsingu.
„Manni getur kannski fundist
það vera skrýtin nálgun á málstaðinn að selja einhverja boli
með lógói eða setningu. En það
að klæðast orðunum sem mann
langar til að segja, sama hvort
maður er þolandi eða aðstandandi, gerir það auðveldara að segja
eitthvað. Það er auðveldara að fara
í bol með áletruninni „ég er ekki
lygari“ heldur en að standa upp á
hverjum einasta degi og segja „ég
er ekki lygari“.

Skyrtur
Verð 9.900 kr.
Stærð 38 - 48

Tilgangurinn með varningnum er að styðja við málstað Druslugöngunnar og veita styrk til þolenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sækja styrk í fötin

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Helga tekur eftir að margir þolendur kynferðisofbeldis sækja styrk í
að klæðast fötum Druslugöngunnar og að sjá aðra í fötunum. Með
því að gera klæðnaðinn vinsælan
getur það líka hjálpað til við að
setja ákveðin mál á dagskrá. Helga
segir að varningurinn geti stuðlað
að því að umræðan haldi áfram á
milli Druslugangna þar sem fólk
getur auðvitað klæðst bolunum og
notað töskurnar allan ársins hring.
Varningurinn hefur alltaf selst vel
að sögn Helgu, sem segir jafnframt
að hún sjái kaupendur úr öllum
samfélagshópum.
„Samt hefur mér oft fundist
að ákveðnir hópar leggi of mikla
áherslu á klæðnaðinn.“ Miðað við
spenninginn sem myndast fyrir
varningi Druslugöngunnar mætti
halda að tískumerki væri að gefa út
nýja línu að sögn Helgu. „Druslugangan á ekki að vera tískumerki.
Varningurinn á ekki að taka pláss
frá málstaðnum heldur að styðja
við hann.“
Það að klæðast bolunum eða
nota töskurnar kallar Helga
míní-aktívisma. Það getur gert
gott fyrir einstakling, sem burðast
með óæskilega skömm vegna
kynferðisofbeldis, að sjá einhvern
klæðast flík sem sýnir að viðkomandi er með honum í liði. „Það er
mjög fallegur míní-aktívismi.“

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

Í dag verður haldin hannyrðavinnustofa með Sigrúnu Bragadóttur sem er þekkt á Twitter fyrir
myllumerkið #bataferlisigrúnar.
Undir því merki hefur Sigrún deilt

Megininntak Druslugöngunnar er að minna á að kynferðisofbeldi á aldrei
rétt á sér. MYNDIR/EVA SIGURÐARDÓTTIR

saumuðum yfirlýsingum sem
fjalla um eigin bata eftir kynferðisofbeldi. Meðal annars notar
Sigrún krosssaum í því ferli. Eftir
Klaustursmálið saumaði Sigrún út
„húrrandi klikkuð kunta“, orð sem
Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, lét falla um Ingu Sæland
og gaf Ingu að gjöf. „Hún er svona
hannyrðapönkari,“ segir Helga.
„Hún er með aktívisma í gegnum
hannyrðir og er mikill töffari.“
Tilgangurinn með hannyrðavinnustofunni er að kenna fólki
að sauma út yfirlýsingar á boli eða
annan fatnað. Í ár leggja skipu-

leggjendur Druslugöngunnar
áherslu á endurnotkun og hvetja
fólk til að sauma út eða skrifa á
gamla boli orð sem það vill koma á
framfæri.
„Við höfum alltaf verið með
lykilsetningar eins og „ég er ekki
drusla“ og „ég er ekki lygari“, en við
viljum hvetja fólk til að koma með
sína eigin boli og skrifa á þá sjálft.
Við erum líka öll með mismunandi
hluti sem við viljum segja. En ef
fólk finnur það ekki hjá sér og veit
ekki hvað það vill segja, þá verðum
við með helling af bolum með
druslulógóinu.“

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Fjórhjól

Pípulagningarmeistari. Getur bætt
við sig verkefnum smáum sem
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396

550 5055

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

TIL SÖLU

Húsnæði

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
Erum tvær konur sem tökum að
okkur þrif í heimahúsum.Erum með
góð meðmæli. Ef þú vilt panta hjá
okkur þrif eða fá nánari upplýsingar
þá sendu okkur línu á sistershow8@
hotmail.com eða í s: 615-1635.

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Geymsluhúsnæði
Garðyrkja
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

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

Hjólhýsi

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Bílar til sölu

Til sölu Kip-4,20 hjólhýsi árg ‘90. Ný
innflutt og vel með farið. Fortjaldinnbyggt salerni og innbú fylgir,
verð 800 þús, frekari upplýsingar í
síma 699-4329

Bátar

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

SKEMMTIBÁTUR TIL SÖLU.
Glæsilegur skemmtibátur, Skilsö 33
árg. 2000. Svefnpláss fyrir 4-6. Vél,
volvo penta D6 370 hp árg. 2009.
Góð tæki, bátur í topp standi. Uppl.
S: 893 6109 kollioggreta@simnet.is

Þjónusta

Mjög gott eintak af Volvo 9500 nýskráð 04.2012 ekinn aðeins
125 þús km. Farþegafjöldi 51+1+1 vel búin með kæli,
afþreyingarkerﬁ,WC og þráðlausu hljóðkerﬁ.
Verð.18,9 millj + VSK
Upplýsingar í síma 892-1559

Atvinna

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.
Sláttur, klippingar og ofl.
Halldór garðyrkjumaður.
S: 698 1215

Atvinna í boði

Viljum ráða bifvélavirkja eða
menn vana bílaþjónustu. Aðeins
vanir menn koma til greina. Góð
laun. Áhugasamir sendi umsókn á
hinrik@nrg.is

Atvinna óskast

Bókhald

VOLVO XC V70 TIL SÖLU.
Volvo V70 station. Árgerð 2000.
Mjög góður bíll. Vel viðhaldið.
Smurbók frá upphafi. Skoðaður
2020 án athugasemda. Sjálfskiptur
og með dráttarkrók. Fallegur bíll
með góða aksturseiginleika og
þægileg leðursæti. Upp. í síma 893
7719 og 698 7563

Volvo 9500 hópbifreið til sölu

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

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Búslóðaflutningar
Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

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

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Göngubraut: 69.500,Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

www.fastradningar.is

Sími 550 5055

Vertu vinur okkar á Facebook

viftur.is

FAST

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Alla fimmtudaga og laugardaga

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Fasteignir

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

FLÓKAGATA 5, 220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS
155,8 fm falleg og vel skipulögð miðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Stutt göngufæri í þjónustu og menningu miðbæjarins.
Þá er örstutt í gönguleiðir í fallegri náttúru V. 55,9 m
Opið hús fimmtudaginn 25. júli milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir s. 862 1110, hrafnhildur@
eignamidlun.is

Tilkynningar

Þarftu að ráða
starfsmann?

SKIPULAGSBREYTING
Á fundi skipulags- og byggingarráðs
18.06.2019 var samþykkt að auglýsa
breytingu á deiliskipulagi Hellnahrauns 2. áfanga er nær til lóðanna
við Breiðhellu 2-6, í samræmi við 1.
mgr. 43. gr. skipulagslaga 123/2010.
Í breytingunum felst að: byggingarreitir húsa
við Breiðhellu 4 og 6 eru stækkaðir og kvöð er
sett um sameiginlega aðkomuleið húsa nr. 2 og
4. Bætt er við einstefnu útkeyrslu af lóð við
Breiðhellu 6. Mænishæð húsa við Breiðhellu 4
og 6 verði 12,5m í stað 8,5m. Bindandi
byggingarlína húsa er felld niður. Að öðru leyti
gilda áður samþykktir skilmálar skipulagsins.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri
)BGOBSƪBSÆBS4USBOEHÌUVPHIK·VNIWFSǠT
PHTLJQVMBHTÔKÉOVTUVBÆ/PSÆVSIFMMV GS·
)¼HUFSBÆTLPÆBUJMMÌHVSOBS·
XXXIBGOBSƪPSEVSJT´FJNTFNUFMKBTJH
IBHTNVOBFJHBBÆH¼UBFSHFǠOOLPTUVS·BÆ
HFSBBUIVHBTFNEJSWJÆCSFZUJOHVOBPHTLBM
ÔFJNTLJMBÆTLSJǡFHBUJMVNIWFSǠTPH
TLJQVMBHTÔKÉOVTUV)BGOBSƪBSÆBSC¼KBS FJHJ
TÃÆBSFOTFQUFNCFS

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

6NIWFSǠTPHTLJQVMBHTÔKÉOVTUB

585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

capacent.is

© Inter IKEA Systems B.V. 2019

ÚTSALA

1.490,-

4.990,-

ÚTSALA
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FIMMTUDAGUR

Kristján Kristjánsson
heimspekingur sextugur
Höfundurinn Stefán Aðalsteinsson en hann lést 1975.

Eyfirðingar, sex
binda stórvirki

S

ögufélag Eyfirðinga gaf
út nýverið verkið Eyfirðingar framan Glerár og
Varðgjár. Jarða- og ábúendatal. Frá elstu heimildum til
ársloka 2000.
Eyfirðingar framan Glerár
og Varðgjár er mikið verk. Í
sex bindum eða 2.377 blaðsíðum er rakið ábúendatal
jarða aftur á landnámsöld,
slitrótt reyndar og ekki allra,
en samfellt frá árinu 1703.
Jón Hjaltason, formaður
Sögufélags Eyfirðinga, segir
að útgáfan eigi sér langan
aðdraganda. „Höfundurinn,
Stefán Aðalsteinsson, lagði
drög að verkinu um 1950 en
varð bráðkvaddur í janúar
1975. Þá vantaði talsvert upp
á ábúendatalið. Það var síðan
árið 2002 sem ritnefnd Sögufélagsins tók að sér að ljúka
verki Stefáns,“ segir Jón.
Hann segir Birgi Þórðarson
á Öngulsstöðum hafa veitt
starfinu forystu og haft sér til
fulltingis Kristján Sigfússon á
Ytra-Hóli, Bernharð Haraldsson og Hauk Ágústsson. Bernharð hafði þá nýlega hætt
störfum sem skólameistari
Verkmenntaskólans á Akureyri en Haukur sem kennslustjóri í fjarkennslu við sama
skóla.
„Í verkinu segir Stefán
meðal annars sögur af ábúendum – jafnvel kjaftasögur.
Hann er þó stundum hikandi
við að birta lýsingar presta á
sóknarbörnum og veltir fyrir
sér fjöllyndi eyfirskra bænda.
Stefán hefur bersýnilega
dvalið lengi á Þjóðskjalasafni
og Landsbókasafni til að viða
að sér fróðleik, líklega daga
og nætur, þó það þekkist ekki
lengur.“ Jón hikar ögn en segir
svo: „Já, ég hlýt að segja þetta
því að fróðleikurinn sem Stefán hefur grafið upp er slíkur
að ég get ómögulega skilið
hvernig hann fann þetta allt
saman og hef þó sjálfur farið

í hans spor. Eða að minnsta
kosti reynt það.“ Að auki er í
ritinu fróðleg grein ritstjórans, Birgis Þórðarsonar, um
hreppa,“ segir Jón. Þá fylgir
ritinu mannanafnaskrá sem
Jóhann Ólafur Halldórsson og
Katrín Úlfarsdóttir unnu.
„Sem var annar höfuðverkur og hann ekki lítill,“
segir Jón. „Nafnaskráin
leggur undir sig heilt bindi og
var ótrúlegur höfuðverkur.
Að ákveða hvernig ætti að
byggja hana upp var að gera
mig vitskertan og hefði gert
það ef Jóhann Ólafur hefði
ekki komið til. Afskaplega
úrræðagóður maður, enda
Svarfdælingur.“
Jón segir Sögufélag Eyfirðinga vera félagsskap um
fjögur hundruð Eyfirðinga.
„Þetta er áhugamannafélag
sem hefur það höfuðmarkmið
að sýna forfeðrum okkar þá
virðingu að láta þá ekki falla
í gleymsku, fólkið sem lagði
grunn að því samfélagi sem er
okkar – sannleikurinn er sá að
aldrei í sögunni hefur íslenska
þjóðin haft það betra en akkúrat núna. Það er því okkar að
sýna þeim virðingarvott sem
lögðu hornstein að þessu góða
lífi. Þess vegna birtast gjarnan
viðtöl í Súlum við núlifandi
fólk sem hefur marga fjöruna
sopið. Þannig eiga Súlur að
færa jafnt fortíð sem nútíð
til félagsmanna,“ segir Jón
Hjaltason. – ds

Kristján starfar sem prófessor í heimspeki við Háskólann í Birmingham og
rannsakar siðferðisþroska
og mannkostamenntun.

K

ristján Kristjánsson, einn
af okkar merkari heimspekingum, er sextugur í
dag. Hann fæddist 25. júlí
1959 í Hveragerði, sonur
skáldsins Kristjáns frá
Djúpalæk og Unnar Friðbjarnardóttur
frá Staðartungu í Hörgárdal.
Brosandi segir Kristján að aldurinn
leggist ekkert sérstaklega vel í sig. „Ég
skil vel Woody Allen þegar hann sagðist vilja verða ódauðlegur í alvörunni en
ekki bara í verkum sínum,“ segir hann.

Námsferill
Eftir nám við Menntaskólann á Akureyri lauk Kristján BA-gráðu í heimspeki og þýsku frá Háskóla Íslands
árið 1983, hlaut kennararéttindi frá
Kennaraháskóla Íslands árið 1986, lauk
M.Phil.-prófi í heimspeki við St. Andrews-háskóla í Skotlandi árið 1988 og
doktorsprófi við sama skóla árið 1990.
Kristján kenndi við Háskólann á
Akureyri frá 1991 til ársloka 2007 þegar
hann tók við nýrri stöðu prófessors í
heimspeki menntunar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann tók
síðan við stöðu prófessors við Háskólann í Birmingham árið 2012 og starfar
nú þar við Jubilee-stofnunina. Þar er
unnið að fjölbreyttum rannsóknum á
siðferðisþroska og tilraunum í mannkostamenntun, einkum fyrir breska
skólakerfið, en einnig að ráðgjafarverkefnum fyrir menntamálaráðuneyti víða
um heim.
Fræðimaðurinn …
Doktor Kristján er afkastamikill fræðimaður. Hann hefur gefið út þrjár bækur
um menntaheimspeki í Bretlandi á síðastliðnum sex árum. Sú nýjasta, um farsæld sem markmið menntunar (Flourishing as the Aim of Education), kom út
fyrir nokkrum dögum. Alls hefur Kristján gefið út þrjú ritgerðasöfn á íslensku
og átta bækur á ensku. Eftir hann liggja
á annað hundrað ritrýndra fræðigreina í
þekktum alþjóðlegum tímaritum á sviði
heimspeki, menntunar, sálfræði og heilbrigðisvísinda.
Við Jubilee-stofnunina, þar sem hann
er aðstoðarforstjóri, vinnur Kristján
að fjölbreyttum rannsóknum á siðferðisþroska og tilraunum í mannkostamenntun. Þar starfa á þriðja tug heimspekinga, félagsfræðinga, sálfræðinga
og menntunarfræðinga við rannsóknir
á sviði mannkostamenntunar.
Kristján segist reyna að sannfæra
hagnýtt-þenkjandi fólk í stjórnmálaog atvinnulífinu um nauðsyn þess að
byggja upp siðferðilegar dyggðir. Í anda

Doktor Kristján er afkastamikill fræðimaður. Auk ýmissa bóka hefur hann birt á
annað hundrað ritrýndra fræðigreina í þekktum alþjóðlegum tímaritum.

Ég held upp á afmælið seinna.
Ég þarf að klára fræðilega ritgerð í dag. Ég er vinnualki – og
það er ekki endilega mannkostur!

heimspekingsins Aristótelesar leiði
dyggðugt líferni til farsæls lífs. „Við þurfum ekki endilega að kenna krökkum að
gera frábæra hluti, því það geta ekki allir
unnið Ólympíugull eða Nóbelsverðlaun,
en við getum kennt þeim að gera hversdagslega hluti frábærlega vel.“
Hann segir að rétt eins og einstaklingum sé gott að staldra við og velta fyrir
sér hvert líf þeirra stefnir, sé hollt fyrir
skólamenn og skólakerfið að spyrja
grundvallarspurninga um hver séu hin
hinstu rök og æðsti tilgangur menntunar. „Vitaskuld hefur menntun notagildi fyrir framtíðarstörf og lifibrauð, en
við megum ekki gleyma því að menntun
hefur líka sjálfgildi,“ segir Kristján.

„Sama gildir um mannkosti eins og
þakklæti eða góðvild. Við viljum að fólk
sé þakklátt og góðviljað þegar við á, ekki
bara vegna notagildis fyrir samfélagið.“
Á Íslandi virðist samhljómur meðal
skólamanna um að megintilgangur
náms sé þroski í víðum skilningi, en
spyrja þarf hvort ekki þurfi að fylgja
þessum gildum betur en aðeins í orði
kveðnu. „Er alvara að baki orðunum?“
spyr Kristján.

Fjölskyldan
Eiginkona Kristjáns er Nora Tsai listfræðingur og sonur hans er Hlér Kristjánsson, doktorsnemi í skammtaeðlisfræði við Oxford.
Hver eru áhugamálin?
„Ég á erfitt með að skilja milli áhugamála og vinnunnar. Ætli ég skemmti
mér ekki best þegar einhver hlustar af
athygli á það sem ég hef að segja á fundi
eða ráðstefnu og segist hafa lært eitthvað af því.“
Ertu ekki á heimleið?
„Gildir ekki bara gamli frasinn um
að hver vegur að heiman sé vegurinn
heim?“
Á að gera eitthvað í tilefni dagsins?
„Ég held upp á afmælið seinna. Ég
þarf að klára fræðilega ritgerð í dag. Ég
er vinnualki – og það er ekki endilega
mannkostur! Ég þarf að læra meira af
sjálfum mér …, “ segir afmælisbarnið
sposkt. david@frettabladid.is

Þ E T TA G E R Ð I S T: 25 . J Ú L Í 19 4 3
Hjartans þakkir fyrir hlýhug og vináttu
vegna andláts og útfarar ástkærrar
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Arndísar Kr. Magnúsdóttur
Sérstakar þakkir fær starfsfólk
félagsþjónustu, heimahjúkrunar og hjúkrunarheimilisins
Ísafoldar fyrir góða aðstoð og umönnun.
Jóhanna Kr. Hauksdóttir
Örlygur Örn Oddgeirsson
Magnús I. Stefánsson
Guðlaugur Stefánsson
Kristjana Guðjónsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Fasistaflokkurinn steypir Mussolini
Sumarið 1943 var seinni heimsstyrjöldin að snúast gegn
öxulveldunum og Mussolini að missa tökin á eigin heimalandi. Sameinaður her Bandaríkjamanna og Bretlands tók
Sikiley og vann sig svo upp Ítalíuskaga.
Fasistaflokkurinn ítalski ákvað þann 25. júlí að steypa
leiðtoga sínum, Benito Mussolini, af stóli og síðar um
daginn var hann handtekinn. Í kjölfarið samdi konungur
landsins, Victor Immanuel III, vopnahlé við bandamenn.
Þjóðverjar tóku þá yfir Norður-Ítalíu, björguðu Mussolini
úr haldi og settu hann aftur á stall. Mussolini var handsamaður af kommúnistum í lok stríðsins og tekinn af lífi.

Fasistaleiðtoginn
Benito Mussolini.

VERTU MEÐ SVARTA BELTIÐ Í SPARNAÐI!
Lambalæri
Grillkryddað

1.278
ÁÐUR: 1.598 KR/KG

-40%

KR/KG

Folaldagrillsteik

1.559

-20%

ÁÐUR: 2.598 KR/KG

Ódýrt lambagrillkjöt
í Original maríneringu

1.079

KR/KG

ÁÐUR: 1.998 KR/KG

KR/KG

-30%

Grísakótilettur
Kryddaðar

-15%

1.189

KR/KG

ÁÐUR: 1.698 KR/KG

Nautalund

3.993
ÁÐUR: 4.698 KR/KG

-28%
Kjúklingabringur
Mexico marínering

1.994
ÁÐUR: 2.769 KR/KG

999

EÐAL NAUTALUND Á GRILLIÐ!

-40%

ÁÐUR: 1.798 KR/KG

KR/KG

-50%

Grillleggir
Porkwings

KR/KG

Víkingagrís
BBQ

Plómur, ferskjur
eða nektarínur
500 gr í öskju

-30%

1.525
ÁÐUR: 2.179 KR/KG

KR/KG

KR/KG

-50%
Börek stöng
m/spínati og osti

249

-30%

KR/PK

ÁÐUR: 355 KR/PK

75

KR/STK

ÁÐUR: 149 KR/STK

Tilboðin gilda 25. - 28. júlí
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Lægra verð – léttari innkaup

ÓDÝRAST Á NETINU
Í VEFVERSLUN NETTÓ*
*Skv. könnun Fréttablaðsins
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

FIMMTUDAGUR

ÞRAUTIR

Norðaustlæg átt, 5-15
m/s, hvassast NV til.
Rigning eða súld á
A-verðu landinu, en annars skýjað með köflum,
en lítils háttar væta
NV til um tíma í kvöld
og nótt. Lægir smám
saman í nótt og styttir
víða upp, norðlæg eða
breytileg átt, 3-8 og
allvíða skúrir á morgun,
einkum inn til landsins.
Hiti 8 til 18 stig, hlýjast
fyrir sunnan.

LÉTT

MIÐLUNGS
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Gunnar Björnsson

Duras átti leik gegn Spielman í
Pestany árið 1912.

Hvítur á leik
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1. Dg3!! (1. De3 vinnur líka).
1. … Dxh6+ 2. Dh3 Dd6 3. Kh1!
1-0. Vignir Vatnar Stefánsson
náði í gær áfanga að alþjóðlegum meistaratitli á alþjóðlegu
móti á Írlandi. Hann hlaut 7
vinninga í 9 skákum. Glæsileg
frammistaða.

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.

www.skak.is: Íslendingar tefla
erlendis.

Pondus

4
6

7

12
13

14

15

16
17

Bankað upp á
nokkrum árum
seinna og beðið
um að fá hann
til baka.

Samþykkirðu
það?

Nei,
nei,
nei!
Ertu
galinn?

Við getum ekki
bara hlaupið!
Við þurfum að
sjá hvort þær
taki hann inn!

K371 sóﬁ
Fáanlegt í leðri og tauáklæði, margir litir
3ja sæta 2ja sæta og stólar

Gelgjan

Komið og skoðið úrvalið

3

Eftir Frode Øverli

Við getum lagt
hann á tröppur
fyrir utan
nunnuklaustur
og hlaupið!

Opið virka daga
11-18
laugardaga
11-15

2

LÓÐRÉTT
1 Hvatning
2 Ról
3 Væta
4 Afdrep
7 Ílát
9 Stáss
12 Slægjur
14 Vefur
16 Tveir eins

LÁRÉTT: 1 árans, 5 sög, 6 kk, 8 klisja, 10 ot, 11 kór,
12 erla, 13 unna, 15 negull, 17 titla.
LÓÐRÉTT: 1 áskorun, 2 rölt, 3 agi, 4 skjól, 7
karafla, 9 skraut, 12 engi, 14 net, 16 ll.

Skák

LÁRÉTT
1 Fjandans
5 Verkfæri
6 Tveir eins
8 Myndamót
10 Pikk
11 Sönghús
12 Kvk. nafn
13 Kvk nafn
15 Krydd
17 Nafnbætur

Annars getum við
sent hann í skiptinám
til Ástralíu! Hann lærir
nýtt tungumál og
fær að skoða
Nú erum
heiminn!
við að
tala
saman!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þvottaleiðbeiningar
Ekki nota klór
Ekki strauja
Ekki þurrhreinsa

Þetta er kaldhæðnasti
bolur sem ég á.

N Ý F O R M
H Ú S G A G N A V E R S L U N
Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is

Barnalán

LÍFIÐ ER Á
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um
fólk, menningu, tísku, heilsu
og margt fleira.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað er Lóa
að gera?

Tjámerki.

l
1
x
6
Kippa kr. flaskan

Gott í kaffið
Auðvelt að flóa

Aðeins 98

259 kr./1 l

588 kr./6x1 l

Yosa Hafradrykkur Rich
Barista, 1 l

Coca-Cola eða Coca-Cola Zero
Kippa, 6x1 lítri

48 kr.

30kr.

stykkið

stykkið

379 kr./pk.

298 kr./pk.

Cobana Ístoppar
8 stk. í pakka.

48 kr.

með pumpu

379 kr./pk.
Bónus Hlunkar
8 stk. í pakka

Cobana Íspinnar
10 stk. í pakka.

1 lítri

stykkið

298 kr./500 g

898 kr./1 l
Head & Shoulders Sjampó
Classic Clean, með pumpu, 1 l

Yosa Grísk Hafrajógúrt
Hrein, 500 g

1 lítri

4 rúllur

munnskol

í pakka

659 kr./1 l
Listerine Munnskol
Cool Mint, 1 l

198 kr./pk.
ES Eldhúsrúllur
4 rúllur í pakka

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Smáratorg og Skeifan: Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 28. júlí eða meðan birgðir endast.

Ferða
+

SUMARKJÖR

SUBARU XV

NM92012

VERÐ FRÁ:
5.490.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

DACIA DUSTER II

ENNEMM / SÍA /

VERÐ FRÁ:
3.390.000 kr.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

FERÐAPAKKAR

RENAULT
NAULT KADJAR
VERÐ
Ð FRÁ:
FRÁ
4.290.000
4.290
0.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

RENAULT KOLEOS
VE
VERÐ
FRÁ:
6.3
350.000 kr.
6.350.000

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

dagar
NISSAN QASHQAI
VERÐ FRÁ:
5.190.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

NISSAN NAVARA
VERÐ FRÁ:
FRÁ
5.790.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

5

ÁBYRGÐ
ÁBYRG
YRGÐ

120.000 KM
120.000

NISSAN X-TRAIL

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

Búnaður bílanna á myndunum getur verið frábrugðinn þeim sem er innifalinn í auglýstu verði.

VERÐ FRÁ:
6.340.000 kr.

Athugið að kjörin gilda eingöngu um bíla sem til eru á lager og eru auglýstir á síðunni. Í sumum tilfellum er einungis um einn bíl að ræða.

Við fögnum skemmtilegasta mánuði ársins með veglegum sumarkjörum.
Þeir sem tryggja sér nýjan bíl í júlí fá að auki glæsilegan ferðapakka fyrir
bílinn að verðmæti 250.000 krónur.

Kynntu þér sumarkjör og ferðapakka sem fylgja nýjum bílum.
Sumarkjör og ferðapakkar gilda ekki með öðrum tilboðum.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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MENNING

Hryllingur í
Hallgrímskirkju
TÓNLIST

Orgeltónleikar

★★★★

Tónlist eftir Berlioz, Oldfield,
Alain og Bach. Yves Rechsteiner
lék á orgel.
Hallgrímskirkja
sunnudagurinn 21. júlí
Í kvikmyndinni Sleeping with the
Enemy frá árinu 1991 leikur Julia
Roberts kúgaða eiginkonu. Maðurinn hennar er bilaður og beitir hana
ofbeldi. Eitt af því sem hann gerir til
að hrella hana er að spila hátt kafla
úr Symphonie fantastique eftir
Berlioz í stofugræjunum. Þetta er

alltaf forleikurinn að því að hann
gengur í skrokk á henni.
Tónlistin fjallar um mann sem
er heltekinn af ást og upplifir fyrir
vikið ofskynjanir. Þær enda á martröð þar sem illir andar og nornir
koma við sögu. Tveir kaf lar úr
þessari mögnuðu sinfóníu voru á
dagskránni hjá Yves Rechsteiner
orgelleikara á tónleikum á sunnudaginn í röðinni Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju. Verkið er
upphaflega samið fyrir sinfóníuhljómsveit, en Rechsteiner var hér
búinn að snara því yfir á orgelið.

eins og upphaflega útgáfan. Leikurinn sjálfur var öruggur, einkenndist af skýrleika og krafti, léttur og
leikandi út í gegn. Hápunkturinn
í lokin var glæsilegur og heildarútkoman stórfengleg.
Vert er að geta þess að í lokakafla
Symphonie fantastique er sálmur
úr kaþólsku kirkjunni frá 13. öld,
Dies irae, sem fjallar um dómsdag.
Lagið hefur hljómað víða, það var
t.d. upphafsstefið í sjónvarpsþáttaröðinni Ófærð og var líka spilað
í byrjuninni á kvikmy nd i n n i T he
Shining.

Særingamaðurinn
Enn önnur hrylli ng smy nd kom
við sögu á tónleikunum,
The Exorcist.
Rechsteiner
f lutti fyrsta
kaf lann
úr raftón-

Dómsdagur
Útsetningin var sannfærandi,
gædd fjölbreyttum litbrigðum, rétt

verkinu Tubular Bells eftir Mike
Oldfield, en byrjunin á því var einmitt notuð sem upphafsstef kvikmyndarinnar.
Tubular Bells kom út í byrjun áttunda áratugarins, og er sérkennileg
samsuða af þjóðlagatónlist, klassík,
rokki og mínímalisma. Laglínurnar
eru mjög grípandi og f læðið úr
einum hluta í annan er óheft og
ávallt spennandi. Gífurlega krefjandi var að leika margbrotna músíkina á orgel og má með sanni segja
að Rechsteiner hafi baðað út öllum
öngum. Hann lék ógnarhratt með
fótunum, og ekki bara á fótstigið,
sem er heilt hljómborð í sjálfu sér,
heldur sparkaði hann líka af og til í
takka við hliðina, til að breyta um
stillingar. Þetta þurfti hann að gera
eldsnöggt.
Á sama tíma og fæturnir dönsuðu
salsa eftir hljómborðinu voru hendurnar á fleygiferð, maður bjóst hálfpartinn við að organistinn spilaði
með nefinu. Hann var á við marga
hljóðfæraleikara. Upp í hugann
kom Arnold Schwarzenegger í loka-

25. JÚLÍ 2019
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hnykknum á hinum ýmsu spennitryllum, þar sem hann er með stórt
vopnabúr meðferðis, eins manns
herdeild sem leggur allt í rúst. Þetta
var flott.

I’ll be Bach …
Lokaatriðið á tónleikunum voru
þjú smástykki eftir Jehan Alain,
Fantasmagorie, Aria og Litanies.
Þau einkenndust af hnitmiðuðum
endurtekningum, sem uxu upp í
miklar tónasprengingar í lokin.
Flutningurinn var þrunginn smitandi ákefð, tæknilega pottþéttur
og flottur.
Aukalagið var enn ein útsetningin, að þessu sinni byrjunin á fyrstu
einleikssvítu Bachs fyrir selló. Hún
rann ljúflega niður eftir allan gauraganginn á undan, frábær endir á
dagskránni á þessari skemmtilegu
tónleikaröð í Hallgrímskirkju.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Snilldarlegar útsetningar, grípandi tónlist, framúrskarandi flutningur.

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

25. JÚLÍ 2019

HLUTHAFAFUNDUR
Hluthafafundur HB Granda hf. verður haldinn ﬁmmtudaginn
15. ágúst 2019 í höfuðstöðvum félagsins að Norðurgarði 1,
101 Reykjavík og hefst hann klukkan 17:00. Fundurinn fer fram á íslensku.
Dagskrá
1. Tillaga um að staðfesta ákvörðun stjórnar um kaup félagsins á öllu hlutafé í sölufélögum í
Japan, Hong Kong og á meginlandi Kína, sem og þjónustufélagi á Íslandi með útgáfu nýrra
hluta í HB Granda hf.
2. Tillaga stjórnar til breytinga á grein 1.1. samþykkta félagsins þess efnis að nafn félagsins
verði Brim hf.
3. Önnur mál.
Aðrar uppýsingar
Hver hluthaﬁ á rétt á að fá ákveðin mál tekin til
meðferðar á hluthafafundi ef hann gerir um það
skriﬂega eða rafræna kröfu til félagsstjórnar á
netfangið hluthafafundur@hbgrandi.is með
það löngum fyrirvara að unnt sé að taka málið á
dagskrá fundarins. Þannig skulu óskir hluthafa
liggja fyrir eigi síðar en kl. 17:00 mánudaginn 5.
ágúst 2019, þ.e. 10 dögum fyrir fundinn.
Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni
krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki
atkvæðisréttar.
Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á
fundarstað.
Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn
geta: a) veitt öðrum skriﬂegt umboð
b) greitt atkvæði skriﬂega

Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan
hvorn þessara kosta er bent á að kynna sér á
heimasíðu félagsins hvernig þeir skuli bera sig að.
Þar er að ﬁnna leiðbeiningar um skráningu og form
skjala og hvernig þeim skuli skilað til félagsins.
Dagskrá, tillögur og öll skjöl sem lögð verða
fyrir fundinn eru hluthöfum tiltæk á íslensku, á
heimasíðu félagsins og á skrifstofu félagsins á
venjulegum skrifstofutíma. Endanleg dagskrá og
tillögur verða birtar viku fyrir fundinn.
Allar nánari upplýsingar um fundinn má ﬁnna á
vefsíðu félagsins www.hbgrandi.is

Stjórn HB Granda hf.

Tónlist
Hvað? Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju
Hvenær? 12.00-12.30
Hvar? Hallgrímskirkja. Ágúst Ingi
Ágústsson organisti ásamt Lene
Langballe á zink/cornetto og blokkflautu. Miðaverð 2.500 kr.
Hvað? Jazztónleikar
Hvenær? 17.1518.00
Hvar? Listasafn
Íslands. María
Magnúsdóttir
jazzsöngkona, tón- María Magnússkáld og pródúsdóttir jazzent kemur fram á
söngkona.
Freyjujazztónleikum
ásamt píanistanum
Kjartani Valdemarssyni. Aðgangur 2.000 krónur.

Fræðsla
Hvað? Á slóðum Gvendar Jóns
Hvenær: 20.00-21.30
Hvar? Borgarbókasafnið, Grófinni.
Þorgeir Tryggvason gagnrýnandi
leiðir göngu um slóðir Gvendar
Jóns, sögupersónu i bókum Hendriks Ottóssonar.
Hvað? Minjaganga
Hvenær? 20.00
Hvar? Bílastæði við Krýsuvíkurbæinn. Minjaganga um byggðahverfið
í Krýsuvík, höfuðbólið
og kirkjustaðinn.

Þorgeir
Tryggvason leiðir
göngu
um slóðir
Gvendar
Jóns. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ - OPIÐ TIL 22:00 ALLA DAGA

2.097kr/kg

359kr

L
LAMBASIRLON
KKJÖTBANKINN

GAJOL - NÝJAR TEG
EG
140g
ALLAR TEGUNDIR
R

299kr

SUN LOLLY BRAIN BITES
6 x 60ml
ALLAR TEGUNDIR

1.599kr/kg
FOLALDASTEIK
KJÖTBANKINN

217kr

259kr

ØRBEK DANSKUR EPLASAFI
1L
SÍAÐUR OG ÓSÍAÐUR

SVANSØ SÓSUR
250ml

ALLT FYRIR HELGINA - ALLT FYRIR HELGINA

389kr
LAY´S GOURMET
140g
ALLAR TEGUNDIR

HALLVEIGARSTÍG 1

137kr
SÁPUKÚLUR
4 TEGUNDIR

SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ
10:00 TIL 22:00
ALLA DAGA
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DAGSKRÁ
Náðu þér í
Stöð 2 appið
í boði fyrir alla

Horfðu á þitt uppáhaldsefni í
snjalltækinu þegar þér hentar.
Útgáfa fyrir Apple TV 4 / 4K
AirPlay og Chromecast stuðningur
Vefsjónvarp á sjonvarp.stod2.is

Fimmtudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

10.55 HM í sundi Bein útsending
frá HM í sundi í Suður-Kóreu.
13.35 Sumarið
13.55 Útsvar 2015-2016 Fljótsdalshérað - Fjarðabyggð
15.05 Popppunktur 2011 Skálmöld - Sólólistamenn
16.00 Landinn 2010-2011
16.30 Veiðikofinn Sjóbleikja Sjóbleikjan þykir einn allra besti matfiskur sem kostur er á og bræðurnir freista þess að fanga þennan
ljúffenga fisk. Áfangastaðurinn er
Önundarfjörður, þar sem áin er
tær, veðrið gott og ströndin hvít.
Aflinn er síðan eldaður á býsna
nýstárlegan hátt.
16.55 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
17.10 Hvað hrjáir þig?
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Netgullið Trio. Cybergullet
18.25 Strandverðirnir
18.47 Stundarglasið Túrbókjaftur
Hér keppa þær Katrín Eir Ásgeirsdóttir og Jóhanna Karen Haraldsdóttir í þremur íþróttagreinum
sem ekki er keppt í á Ólympíuleikunum: Túrbókjafti, flöskuflippidíflopp og froskaboltabúgí.
18.50 Landakort Hannar og talsetur
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Sælkeraferðir Ricks Stein
- Þessalóníka Ferða- og matreiðsluþættir frá BBC þar sem
sjónvarpskokkurinn Rick Stein
kynnist matarmenningu nokkurra
evrópskra borga. Hann heimsækir
eina borg í hverjum þætti og fer
meðal annars til Reykjavíkur.
21.05 Heimavöllur
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Á valdi óvinarins Bresk
leikin þáttaröð í sjö hlutum
sem gerist við lok seinni heimsstyrjaldar. Þýska verkfræðingnum
Dieter Koehler er rænt ásamt
ungri dóttur sinni og þau flutt til
Bretlands. Koehler hefur sérhæft
sig í þotuhönnun og herforingjanum Callum Fergusson er falið
það verkefni að fá hann til að
aðstoða bresk yfirvöld hvað sem
það kostar. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.
23.20 Spilaborg
00.15 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 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 LA to Vegas
13.30 Solsidan
13.50 Younger
14.15 Will and Grace
14.40 Our Cartoon President
15.00 90210
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The 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 Fam
20.10 The Orville
21.00 Proven Innocent
21.50 Get Shorty
22.50 Still Star-Crossed
23.35 The Tonight Show
00.20 The Late Late Show
01.05 NCIS
01.50 NCIS. Los Angeles
02.20 The First
03.10 Jamestown
03.55 Kidding
L04.25 SMILF

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Grey’s Anatomy
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Anger Management
10.00 Hand i hand
10.45 Óbyggðirnar kalla
11.10 Dýraspítalinn
11.40 Ísskápastríð
12.15 Heimsókn
12.35 Nágrannar
13.00 Ocean’s 8
14.45 Matilda
16.20 Seinfeld
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.45 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
18.55 Veður
19.00 Borgarstjórinn
19.25 Fresh Off The Boat
19.50 Masterchef USA
20.35 L.A.’s Finest
21.25 Animal Kingdom
22.10 Euphoria
23.05 Big Little Lies
00.00 Absentia
00.50 Crashing
01.20 Super Troopers 2
03.00 Paul, Apostle of Christ
04.45 Ocean’s 8 Gamansöm
spennumynd frá 2018 með einvalaliði leikara á borð við Söndru
Bullock, Cate Blanchett og Önnu
Hathaway. Eftir að Debbie Ocean
losnar úr fangelsi á reynslulausn
vegna góðrar hegðunar og loforðs
um bót og betrun byrjar hún strax
að skipuleggja næsta rán.

GOLFSTÖÐIN
07.45 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
08.35 PGA Tour 2016. Delivering a
Decade of Champions
09.00 Evian Championship Bein
útsending frá Evian Championship
á LPGA mótaröðinni.
12.00 Dow Great Lakes Bay Invitational
13.30 Evian Championship Bein
útsending frá Evian Championship
á LPGA mótaröðinni.
16.30 2019 Augusta Masters
Útsending frá lokadegi Augusta
Masters 2019.
17.35 Inside the PGA Tour
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.
18.00FedEx St. Jude Invitational
Bein útsending frá FedEx St. Jude
Invitational á Heimsmótaröðinni.
23.00 Evian Championship Útsending frá Evian Championship á
LPGA mótaröðinni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Ljóðabókin syngur I
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Útvarp KrakkaRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
20.30 Á reki með KK
21.30 Kvöldsagan. Sandárbókin
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.30 Open Season. Scared Silly
13.55 Diary of a Wimpy Kid.
Rodrick Rules
15.35 Hanging Up
17.10 Open Season. Scared Silly
18.40 Diary of a Wimpy Kid.
Rodrick Rules
20.20 Hanging Up
22.00 The Sea of Trees
23.55 Underworld. Blood Wars
01.30 Roman J. Israel, Esq.
03.30 The Sea of Trees

STÖÐ 3
19.10 Kevin Can Wait
19.35 Bob’s Burgers
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 iZombie
22.05 Grimm
22.50 Vice Principals
23.20 Famous In Love
00.00 American Dad
00.25 Kevin Can Wait
00.50 Seinfeld
01.15 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.00 Grótta - Víkingur Ó. Útsending frá leik í Inkasso deild karla.
08.40 Juventus - Inter Útsending
frá leik á International Champions
Cup.
10.20 Pepsi Max mörk kvenna
Leikirnir í Pepsi Max deild kvenna
gerðir upp af sérfræðingum
Stöðvar 2 Sport.
11.25 Tottenham - Manchester
United Bein útsending frá leik í
International Champions Cup.
13.30 Roma - Benfica Útsending
frá leik á International Champions
Cup.
15.10 N1 - mótið Skemmtilegur
þáttur um knattspyrnustjörnur
framtíðarinnar.
15.50 Liverpool - Sporting Lissabon
17.30 Tottenham - Manchester
United
19.10 FH - ÍA
21.15 Búrið
21.50 Roma - Benfica
23.30 UFC Connected
23.55 Búrið

ÚTVARP

stod2.is 1817

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

bauhaus.is

83.997.-

90.997.-

119.995.-

83.997.- -

129.995.-

119.995.

Olivia garðhúsgögn

Nanna garðhúsgögn

Mejse garðhúsgögn

Sófi úr fléttuðu rattan og borðplata úr polywood gerviefni.
Með 80x80 cm borði og 196x196x85 cm hornsófa. Gráar
sessur fylgja. Fást einnig með svörtum sessum og gráum
fléttum.

Sett sem samanstendur af hornsófa og borði. Dökkgrár sófi
í lökkuðu áli. Dökkgráar sessur fylgja. Stærð: sófi: 77x77x67
og 77x66x67 cm. Borð: 80x80x32 cm.

Hvít akasía. Settið samanstendur af borði, bekk og tveimur
stólum. Mál: Borð: 73x90x150 cm. Bekkur: 88x58x158 cm.
Stóll: 88x58x63 cm. Fæst í hvítu og náttúrulegum litum.

60.995.-

61.995.-

79.995.-

45.995.-

1.995.-

Bensínsláttuvél

Bensínsláttuvél

Viðarkljúfur 2200W

Grasflatir, 1 kg

DYM162204. Styrkur: 135 cc mótor.
Aðgerðir: 3-i-1 aðgerð. Sláttubreidd: 46 cm.
Sláttuhæð 25-75 mm. Þyngd 41,1kg.

PLM5121. Styrkur: 190 cc B&S 675 EX
mótor tilbúinn til ræsingar. Aðgerðir:
Tvíklippibúnaður og hliðarútkast.
Sláttubreidd: 51 cm. Sláttuhæð. 20-75 mm.

Höggkraftur: 5 tonn. Snúrulengd: 12 m (L).
Trjábolslengd: hám. 52 cm. Hljóðstig: 68,6
dB (A). Hljóðaflsstig: 85 dB (A).

Best að bera fræin á að vori eða hausti.
1 kg dekkar um 70m2.

La ge rh reinsun Ga rða la nd s he ld ur áf ra m!
Mikið úrval sólarljósa á frábæru verði!

1.295.-

1.995-

1.695-

Solar garðlampi

Solar regnmælir

Sólarhleðsluljós

H80 cm, Stál/Gler

Svartur/Ljós

H88 cm. Gler.

3.995.Sólarljós BIG
4 stk.

7.995Sólarhleðslulukt
Endurhlaðanleg.

4.995.Solar kúlugler
Crack 3 Sett, Gler

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!
OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is

28

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

25. JÚLÍ 2019

FIMMTUDAGUR

Nýtt bílaplan
á Krókhálsi 9
„Okkur hefur alltaf liðið langbest með því að setja okkur í fílinginn sem fólkið sem við erum að spila fyrir er í,“
segir Marinó Geir Lilliendahl, trommuleikari Stuðlabandsins, sjöhöfða glymskrattans frá Selfossi.

4X
4

Forskeytið
„stuð“ boðar gott

Rað.nr. 112680

32

Rað.nr. 112669

”

br
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t
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r

4X
4

Enn betra úrval
frábær kjör!

HYUNDAI TUCSON PREMIUM
Nýskráður: 2018 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 30.000 km.

Verð: 8.990.000 kr.

Verð: 5.590.000 kr.

TI

Rað.nr. 445260

LB

OÐ

4X
4

SSANGYONG REXTON HLX
Nýskráður: 2018 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 5.000 km.

Rað.nr. 340644

Tilboð: 1.380.000 kr.

Verð: 3.890.000 kr.

4X
4

OPEL INSIGNIA GRAND SPORT
Nýskráður: 2018 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 29.000 km.

4X
4

PORSCHE CAYENNE
Nýskráður: 2011 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 147.000 km.
Verð: 4.790.000 kr.

Rað.nr. 112677

Rað.nr. 112650

MITSUBISHI OUTLANDER INSTYLE
Nýskráður: 2018 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 18.000 km.

NISSAN ROGUE
Nýskráður: 2014 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 31.000 km.

Verð: 4.590.000 kr.

Verð: 2.590.000 kr.

Rað.nr. 112668

Rað.nr. 150501

TOYOTA YARIS HYBRID
Nýskráður: 2017 / Bensín
Beinskiptur / Ekinn: 19.000 km.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER
Nýskráður: 2017 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 60.000 km.

Verð: 2.390.000 kr.

Verð: 2.690.000 kr.

benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 10-14

* Birt með fyrirvara um mynd og textabrengl.

Stuðlabandið frá Selfossi hefur fest sig í sessi á stóra sviðinu á Þjóðhátíð þar sem hljómsveitin mun troða upp um verslunarmannahelgina fjórða árið í röð. Trommarinn segir þá líta upp til sveitunga
sinna í Skítamóral en telji sig hvorki í skugga þeirra né annarra.

H

ljómsveitin Stuðlabandið var stofnuð
á Selfossi 2004 og
hróður hennar sem
sveit aba l la st uð bands hefur aukist
jafnt og þétt með hverju árinu. Þeir
félagar láta til sín taka á stóra sviðinu á Þjóðhátíð í Eyjum um verslunarmannahelgina fjórða árið í röð.
Að þessu sinni með Jóni Jónssyni á
kvöldvöku laugardagsins og halda
svo áfram á ballinu eftir miðnætti
langt inn í ágústnóttina.
„Orkan sem svífur þarna yfir
öllu er svo ótrúlega mögnuð að
það verður aldrei þreytt að spila
þarna,“ segir Marinó Geir Lilliendahl, trommuleikari og stofnandi
hljómsveitarinnar.
„Andrúmsloftið er náttúrlega einhvern veginn þannig að það er alltaf
ótrúlega mögnuð upplifun að stíga
þarna á svið. Þessi hátíð er einstök
í sjálfri sér og á sér enga hliðstæðu
á landinu.“

Í stuði helming ævinnar
Marinó segir að Stuðlabandið sé
„eðal sunnlensk blanda“ þar sem
sjömenningarnir eru allir frá Selfossi eða úr nærsveitum. „Í grunninn er þetta náttúrlega bara gamall
rótgróinn vinahópur,“ segir Marinó
og bendir á að það kunni að skýra
fjöldann í bandinu. „Þetta er fimmtán ára gömul hljómsveit sem ég
stofnaði þegar ég var fjórtán ára.
Ég er 29 ára í dag þannig að ég er
búinn að vera í henni rúmlega 50%
ævi minnar.“
Mar inó seg ir Stuðlabandið
byggja á traustum grunni sveitaballahefðarinnar og í raun megi
segja að samanlagt séu þeir félagar
mennskur glymskratti.
„Við spilum hvað sem er. Skiptir
engu hvort það er ABBA, Whitesnake eða Whitney Houston. Við
tökum bara alla flóruna; íslenskt,
erlent, gamalt og nýtt. Rokk, popp
og diskó. Það skiptir engu máli.“

STUÐLABANDIÐ
Marinó Geir Lilliendahl
Magnús Kjartan Eyjólfsson
Óskar Kúld Pétursson
Sigurgeir Skafti Flosason
Sigþór Árnason
Stefán Ármann Þórðarson
Bjarni Rúnarsson

SKÍMÓ ERU AUÐVITAÐ
GEGGJAÐIR OG BÚNIR
AÐ GERA ÓGEÐSLEGA GÓÐA
HLUTI Í GEGNUM TÍÐINA OG VIÐ
LÍTUM UPP TIL ÞEIRRA FYRIR
ÞAÐ SEM ÞEIR HAFA GERT.
Flottir í tauinu
Strákarnir í Stuðlabandinu hafa
vakið verðskuldaða athygli fyrir
samræmdan og stílfærðan klæðaburð en þeir troða jafnan upp í
skrautlegum jakkafötum og hafa
þannig skapað sér ákveðna ímynd.
„Við reynum að taka okkur
ekkert of hátíðlega og fólk hefur
gaman af þessu. Við sýnum öllum
viðburðum þá virðingu að við
klæðum okkur upp og mætum vel
til hafðir. Hvort sem jakkafötin
eru fjólublá, doppótt eða blá.
Marinó segir fatasafnið
orðið býsna drjúgt og telji í það
minnsta átta mismunandi
skrautlega alklæðnaði og að
sjálfsögðu bætist reglulega ný
jakkaföt við.

ert endilega vera í skugga einhvers.
Skímó eru auðvitað geggjaðir og
búnir að gera ógeðslega góða hluti
í gegnum tíðina og við lítum upp til
þeirra fyrir það sem þeir hafa gert,“
segir hann.
„Við höfum yfirleitt bara reynt að
vera meðvitaðir um eigið ágæti og
fara áfram á því sem við stöndum
fyrir frekar en að reyna að líkja eftir
einhverjum öðrum eða setja okkur
í spor einhverra annarra.“

Æfðu á dýraspítala
Þegar talið berst að nafni hljómsveitarinnar kemur á daginn að það
hefur ekkert að gera með stuðlaberg
eða stuðla og höfuðstafi. „Sagan á
bak við nafnið er einföld. Þegar við
byrjuðum 2004 æfðum við í bílskúrnum heima hjá einum okkar
og hann býr á bæ í Ölfusi sem heitir
Stuðlar og er dýraspítali. Dýraspítalinn á Stuðlum í Ölfusi og við
kölluðum okkur bara Stuðlabandið.
Við erum miklir dýravinir og þetta
er skírskotun í það.“
Þá má einnig rekja nafn hljómsveitarinnar nokkuð langt aftur
í íslenska gleðitónlistarsögu. „Ég
hitti Valgeir Guðjónsson
einu sinni og hann heilsaði mér og sagði við mig
að við ættum þó sameiginlegt að vera báðir
í hljómsveit með forskeytinu „stuð-“ og það
boðar gott. Kannski smá
vísun í það líka, stuðið.
Það á vel við.“

Ekki í skugga Skímó
Skítamórall er þekktasta
h ljóm s veit i n sem
komið hef u r f rá
Selfossi í seinni
t íð en Ma r inó
segir aðspurður
Stuðlabandið
þó ekki standa í
skugga þeirrar
Marinó Geir
sveitar. „Nei, ég
Lilliendahl.
tel okkur ekk-

toti@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@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

TÖSKUR,
TÖSKUR!
ALLAR
SKÓLATÖSKUR

25% AFSLÁTTUR

7.499.TILB
TILBOÐSVERÐ:
BOÐSVERÐ
Ð: 7
499 Verð áður: 9.999.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVER
TILBOÐSVERÐ:
RÐ 15
149 15.149.Verð áður: 20.199.-

T LBOÐ V RÐ 7
TILBOÐSVERÐ:
TILBOÐSVERÐ
7.499.499
9
Verð áður: 9.999.-

T
TILBOÐSVERÐ
L OÐSVER 7
499
TILBOÐSVERÐ:
7.499.Verð áður: 9.999.-

TILBOÐSVERÐ: 6.749.Verð áður: 8.999.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

TILBOÐSVERÐ: 15.149.Verð áður: 20.199.-

Austurstræti 18

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Álfabakka 14b, Mjódd

Skólavörðustíg 11

Reykjanesbæ - Krossmóa 4

Kringlunni norður

Laugavegi 77

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Kringlunni suður

Hallarmúla 4
Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Akranesi - Dalbraut 1
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Smáralind
Húsavík - Garðarsbraut 9

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tlboð á töskum gildir til og með 3. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

ÚTSALA

25%

ÚTSALA

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Sófi er í gráu Holly áklæði
en mynd sýnir sófa í sléttflaueli.

NEW MALMÖ

Gátt, slitsterkt antrazit áklæði. Hægri og vinstri tunga.
324 x 220 x 86 cm

u-sófi

Fullt verð: 269.900 kr.

Jonna

Mjög þægilegur svefnsófi, dökkgrátt
áklæði. Svefnsvæði: 200 x 150 cm.
Stærð sófa: 235 x 87 x 85 cm.

svefnsófi

Fullt verð: 109.900 kr.

Aðeins 202.425 kr.

Aðeins 82.425 kr.
LINN

POLO

hægindastóll

hægindastóll
ÚTSALA

ÚTSALA

25%

60%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Ljósgrátt, bleikt, dökkblátt,
turkis eða ryðrautt mjúkt
sléttflauel.

Klassískur hægindastóll.
Brúnt eða svart PU-leður.

Fullt verð: 49.900 kr.

Fullt verð: 39.900 kr.

Aðeins 19.996 kr.

SPA

ÚTSALA

25%

Lúxus
handklæði,
þvottapokar,
þvottastykki
og baðmottur
Gerð

Litir

15x21

6 litir

Þvottastykki

30x30

6 litir

195 kr.

146 kr.

Handklæði

40x60

6 litir

595 kr.

446 kr.

Handklæði

50x100

6 litir

895 kr.

671 kr.

30%
AFSLÁTTUR

LÚXUS

195 kr.

Fullt verð: 9.990

Aðeins
6.993 kr.

70x140

6 litir

1.695 kr.

1.271 kr.

90x170

6 litir

2.795 kr.

2.096 kr.

50x70

6 litir

990 kr.

743 kr.

30%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

146 kr.

Handklæði

ÚTSALA

Hvítur baðsloppur L / XL

Fullt verð Útsöluverð

Handklæði

Baðmotta

BAÐSLOPPAR
ÚTSALA

AFSLÁTTUR

Stærð

Þvottapoki

MISTRAL
HOME
ÓTRÚLEGT
ÚRVAL

Aðeins 29.925 kr.

100%

Mistral home sængurföt

tyrknesk
lúxusbómull
500 gsm

Fullt verð: 8.990

SPA
Hvítur baðsloppur
L / XL / XXL

60%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 5.990

ÚTSÖLUVERÐ aðeins kr. 6.293

Aðeins 2.396 kr.

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Classic botni
ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

• Svæðaskipt pokagormakerfi

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn

Afgreiðslutími Rvk
Mánud. til föstud. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)
www.dorma.is

Stærð í cm

Fullt verð

Útsöluverð

80x200

82.900 kr.

66.320 kr.

90x200

89.900 kr.

71.920 kr.

100x200

96.900 kr.

77.520 kr.

120x200

109.900 kr.

87.920 kr.

140x200

119.900 kr.

95.920 kr.

160x200

134.900 kr.

107.920 kr.

180x200

149.900 kr.

119.920 kr.

• 320 gormar á m2
• Góðar kantstyrkingar

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

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

Verð og vöruupplýsingar í bækl-ingnum
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Verð gildir til 11. ágúst 2019 eða á meðan
birgðir endast.

Freistandi tilboð
í fjórum búðum
Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

HEILSURÚM & -DÝNUR | STILLANLEG RÚM | SÆNGUR & KODDAR | RÚMFÖT | GAFLAR | HÆGINDASTÓLAR | SÓFAR | HANDKLÆÐI | O.FL.

Sumar 60%
útsala
ALLT AÐ

AFSLÁTTUR

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Kolbeins
Marteinssonar

Okkur er annt um umhverﬁð og við hjálpum þér að ﬁnna
umhverﬁsvottaðar vörur í verslunum okkar.
Kynntu þér umhverﬁsstefnu BYKO á byko.is/umhverﬁsmal

Besti vinur

A

ristóteles sá mikli hugsuður
áttaði sig á því að eitt það
verðmætasta sem við mennirnir eigum er vináttan. Samkvæmt
honum má skipta vináttu upp í þrjú
stig. Fyrsta stigið er vinátta sem
byggir á hagsmunum, sameiginlegum eða viðskiptalegum. Því
næst vinátta sem byggir á ánægju
af því að vera saman þar sem báðir
aðilar skemmta sér að sameiginlegu
markmiði. Slík vinátta hverfur oft
hratt ef aðstæður breytast.
Hin fullkomna vinátta er síðan
dýpsta og merkasta form vináttu,
sú sem stendur á hvað sterkustum
grunni og sú sem erfiðast er að ná.
Þar þykir vinum virkilega vænt
hvorum um annan og gagnkvæm
virðing ríkir. Besta leiðin til að
byggja upp slíka vináttu er að vera
til staðar þegar mest á reynir og
besta leiðin til að tapa henni er að
gera það ekki.
Eftir því sem við eldumst áttum
við okkur á því hversu fágæt slík
vinátta er.
Ef við búum svo vel að eiga slíka
vini þá er það raunverulegt ríkidæmi sem við eigum að gæta að og
rækta en ekki láta amstur lífsins
ræna frá okkur.
Einhvern tíma heyrði ég eftirfarandi lýsingu á vináttu hjá miðaldra
fólki þegar gamlir vinir hittast: „En
gaman að sjá þig og mikið er langt
síðan við höfum hist. Við skulum
hittast fljótt.“ Hinn samþykkir.
Þetta samtal er síðan endurtekið í
hvert skipti sem þessir vinir hittast
þangað til annar hvor deyr.
Nú skalt þú, kæri lesandi, hugsa
um þennan besta vin þinn. Þó að þú
hafir ekki heyrt í honum í langan
tíma. Hringdu í hann og sjáðu til
þess að þið hittist sem fyrst og ef
allir eru uppteknir kíktu í vinnuna
til hans í kaffi. Gerðu svo eitthvað fallegt fyrir hann og sýndu
að vináttan skiptir þig máli. Ekki
samt segja honum að þú hefir lesið í
blaðinu að þú ættir að gera það.

Allt að

u
Skoðaððin
öll tilbo .is
á byko

50%
afsláttur!
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LÝK
Tilboðsverð

Sláttuvél

Tilboðsverð
Sláttuorf
GC-ET 3023 handhægt
og kraftmikið sláttuorf.

3.896

35%

35%

GC-PM 46/3 S 2,0kW.
Kröftug sláttuvél, 46 cm
sláttubreidd og 55 lítra
safnpoki.

45.496
748300653

Almennt verð: 69.995

74830011

G-600 2,93KW. Létt og þægilegt
ferðagasgrill, frábært í útileguna.

11.997
Almennt verð: 19.995

990

20%

KR/KG
KR/K
KG

Tilboðsverð

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM

Ferðagrill

Háþrýstidæla

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Aquatak kraftmikil 150 bara
dæla sem hentar til ýmissa
verka. Hágæða hreinsun
þökk sé Quad pump tækni
sem er með góðum krafti.

Höggborvél
PSB 700-2RE kraftmikill
mótor en þó létt og vel
hönnuð vél. Vélin er með
"SoftGrip" handfangi.

Geislahitari

74810250

74860700

50615006

62.996
Almennt verð: 78.745

Almennt verð: 19.995

Gasgrill
Gem 320. Heildargrillﬂötur 2775 cm2, að
meðtalinni postulínshúðaðri efri grind.

SKILYRÐISLAUST

6,9

Brennarar

3

SunRed 600 W.
Lítill og nettur
hangandi hitari,

13.996 30% 6.496
Tilboðsverð

Kílóvött

40%

50632100

Almennt verð: 5.995

Verð áður:

1.990

Tilboðsverð

25% 37.496
50657519

Almennt verð: 49.995

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is

Almennt verð: 9.995

35%

