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Það fer ekki mikið fyrir þessum laxastiga í Selá í Vopnafirði. Bændur á svæðinu hafa unnið að gerð laxastiga undanfarna áratugi. Í stað þess að vera steyptur er þessi stigi brotinn inn í bergið og því ekki jafn augljós lýti á umhverfinu. Stiginn er nú hluti af verkefni Sir Jim Ratcliffe um verndun íslenska laxastofnsins á sjálfbæran hátt. Einnig er unnið
að gróðursetningu meðfram ám á svæðinu og hrognagreftri. Landakaup Ratcliffes á svæðinu eru umdeild meðal heimamanna sem og landsmanna allra. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

+PLÚS

Vantraust á ríkislögreglustjóra

Segja útgerðina
nýta gloppur í
aflamarkskerfi

Lögreglustjórar og Landssamband lögreglumanna lýsa yfir vantrausti á Harald Johannessen ríkislögreglustjóra. Formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir dómsmálaráðherra verða að bregðast við.

SJÁVARÚTVEGUR Landssamband
smábátaeigenda, LS, segir krókaaf lamarkskerfið hafa orðið fyrir
skipulegri árás þar sem útgerðarmenn hafi nýtt sér gloppu í regluverkinu í kringum stjórn fiskveiða
með útgáfu veiðiheimilda á makríl.

innan lögreglunnar og ólga innan
stéttarinnar með ýmislegt gagnvart
embætti ríkislögreglustjóra.“
Snorri tiltekur ekki einstök mál
sem ástæðu vantraustsyfirlýsingarinnar. „Þetta er sambland ýmissa
mála. Gagnvart lögreglumönnum
var það þetta viðtal ríkislögreglustjóra í Morgunblaðinu kornið sem
fyllti mælinn endanlega.“
Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, var eini
lögreglustjórinn sem lýsti ekki yfir
vantrausti á Harald. „Málið er í
ákveðnum farvegi, á meðan svo er,
þá kýs ég ekki að tjá mig um það,“
segir Ólafur Helgi.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir,
formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, segir stöðuna
grafalvarlega.

30%

AFSLÁTTUR

* LEIKHÚSKORT *

4-7 sýningar og ýmis fríðindi

Dómsmálaráðherra
verður að svara til
hvaða aðgerða hún ætlar að
grípa án tafar til að leysa úr
þessari stöðu.
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

„Þessar vantraustsyfirlýsingar
eru fordæmalaus staða sem gerir
það að verkum dómsmálaráðherra
hlýtur að þurfa að velta því fyrir
sér hvort hagsmunir lögreglunnar
í heild vegi ekki þyngra en hags-

* LÚXUSKORT *

EÐA

40%

AFSLÁTTUR

STJÓRNSÝSLA „Átta af níu lögreglustjórum landsins bera ekki lengur
traust til ríkislögreglustjóra,“ segir
Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á
Vesturlandi og formaður Lögreglustjórafélags Íslands. „Þetta er búið
að vera í gerjun í einhvern tíma.
Ég lít svo á að ríkislögreglustjóri sé
óstarfhæfur.“
Landssamband lögreglumanna
samþykkti einnig vantraust á Harald Johannessen ríkislögreglustjóra
á fundi sínum í gær. Snorri Magnússon, formaður Landssambands
lögreglumanna, segir niðurstöðu
fundarins óháða ákvörðun lögreglustjóra. „Það var búið að taka þá
ákvörðun áður en nokkur vissi um
viðbrögð þeirra. Þetta er algjörlega
sjálfstæð ákvörðun,“ segir Snorri.
„Það er búin að vera óánægja lengi

8 sýningar + og ýmis fríðindi

munir Haraldar Johannessen,“ segir
Þórhildur Sunna.
„Mér finnst útilokað að jafn
margir háttsettir embættismenn og
raun ber vitni grípi til þess örþrifaráðs að lýsa yfir vantrausti á ríkislögreglustjóra án þess að eitthvað
alvarlegt liggi þar að baki sem verður að skoða mjög vel ofan í kjölinn.“
Boltinn sé nú í höndum dómsmálaráðherra. „Nú þýðir ekkert að
skipa einhverja nefnd til að hugsa
málið. Dómsmálaráðherra verður
að svara til hvaða aðgerða hún ætlar
að grípa án tafar til að leysa úr þessari stöðu.“
Ekki náðist í Harald Johannessen
ríkislögreglustjóra við vinnslu fréttarinnar. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra gaf ekki
kost á viðtali. – ab, vá

Örn Pálsson,
framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda.

„Það er skýrt í lögunum að ekki
megi færa veiðiheimildir frá krókaaflamarki yfir í almennt aflamark.
Þannig hafa menn grætt á því fjárhagslega því verð á af lamarki er
þriðjungi hærra en í krókaaf lamarki,“ segir Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS. – sa / sjá síðu 4
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Tekið til hendinni í þágu loftslags

Veður

Austlæg átt 3-10 m/s, en 8-15 syðst
í kvöld. Rigning af og til um landið
sunnanvert, en skýjað með köflum
og þurrt að kalla fyrir norðan. Hiti
10 til 18 stig. SJÁ SÍÐU 14

Hildur Vala mun taka við af Sölku
Sól sem Ronja um helgina.

Facebook-hóp
boðið í leikhús
SAMFÉLAG Allt varð vitlaust í byrjun
vikunnar þegar Atli Þór Albertsson,
markaðsstjóri Þjóðleikhússins, setti
inn tilkynningu á Facebook-hópinn
Pabbatips og bauð hluta meðlima á
ókeypis sýningu á söngleiknum
vinsæla um Ronju ræningjadóttur.
Boðið féll í góðan jarðveg og í kjölfarið urðu allar símalínur Þjóðleikhússins rauðglóandi. Pabbar vildu
ólmir fara með börn sín í leikhús.

Pabbar vildu ólmir
fara með börn sín í
leikhús.
Atli Þór Albertsson, markaðsstjóri
Þjóðleikhússins

„Í fyrra bauð Þjóðleikhúsið meðlimum sambærileg kvennahóps á
Facebook á sýningu og því vildum
við gjarnan gera slíkt hið sama fyrir
pabbana. Þetta Pabbatips-samfélag
er afar fallegt en þar keppast feður
um að hjálpa hver öðrum með uppeldi barna sinna á jákvæðan og uppbyggilegan hátt,“ segir Atli Þór.
Að hans sögn var boðið liður í
mun stærra samfélagsátaki leikhússins sem miðar að því að sem
flestir fái að kynnast leiklist, óháð
búsetu og efnahag. „Við erum að
bjóða upp á yfir sextíu ókeypis
sýningar um allt land á þessu leikári. Við vorum að frumsýna sýninguna Ómar orðabelg eftir Gunnar Smára Jóhannesson sem er fyrir
börn á elsta ári í leikskóla og fyrstu
bekkjum grunnskóla.
Allir í leikhús. Það er mottóið,“
segir Atli Þór. – bþ

Starfsmenn og nemendur Háskóla Íslands voru í óðaönn að gróðursetja tré og tína rusl í fallegu votlendi Vatnsmýrar á loftslagsdegi
háskólans og Stúdentaráðs í gær. Dagurinn hófst með ávarpi líffræðings um mikilvægi votlendis, síðan voru gróðursett tré við lundinn
við malarbílastæðið og Odda, slóst þá rektor með í för. Endaði dagurinn svo með pylsuáti við Norræna húsið. FRÉTTABLAÐIÐ /ANTON BRINK

Fráveitumál geti
kostað hundruð
milljóna
REYK JAVÍK Borgarfulltrúi Sjálfstæðisf lokksins segir kostnað
Reykjavíkurborgar við byggingu
Aldin BioDome í Elliðaárdalnum
geta hækkað um hundruð milljóna
vegna fráveitumála.
Í bréfi Skipulagsstofnunar til
umhverfis- og skipulagssviðs borgarinnar er gerð athugasemd við að
„fráveitulögn Reykjavíkurborgar
liggur töluvert hærra í landi en
„gólf“ gróðurhvelfinganna“.
Segir í svari frá Veitum að settir
verði skilmálar um niðurgrafin þil
eða styrkingu í kringum núverandi
fráveitulögn.
„Þetta getur aukið kostnað borgarinnar um mörg hundruð milljónir,“ segir Björn Gíslason, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. „Það er
ekkert smá verk að koma í veg fyrir
að frárennslið renni beint út í Elliðaár.“ – ab

TENERIFE
TILBOÐ Í HAUSTSÓLINA
VERÐ FRÁ

74.900 KR.

Á MANN
MANN M
M.V.
.VV. 2 FULL
FFULLORÐNA
ULLORÐ
ULL
ORÐNA
ORÐ
NA OG 2 BÖRN
BÖRN
BÖ
ÖRN

NÁNAR Á UU.IS EÐA Í SÍMA 585 4000

+PLÚS

Ráðherra vill aðgerðir
til að vernda lundann
Umhverfisráðherra vill grípa til aðgerða vegna mikillar fækkunar lunda á
undanförnum áratugum. Friðun eða verndun lundans hefur verið erfið í ljósi
hlunnindaveiða en til stendur að endurskoða alla villidýralöggjöfina í vor.
UMHVERFISMÁL Innan umhverfisráðuneytisins eru nú til skoðunar
aðgerðir til að sporna við fækkun
lundans og annarra svartfuglategunda á grundvelli núverandi laga.
Heildarendurskoðun á villidýralögum verður gerð í vor.
„Ég óskaði eftir frekari gögnum
um stofnstærðir svartfugla til að
meta aðgerðir byggðar á núverandi
löggjöf. Það er nú í skoðun í ráðuneytinu,“ segir Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra. „Sumt er á valdi
okkar að stýra en til dæmis er erfiðara að bregðast við áhrifum loftslagsbreytinga á fæðuframboð svartfugla. Ég tel að það þurfi að grípa
til einhverra aðgerða hvað varðar
svartfugla og sérstaklega lundann
sem flokkast í mikilli hættu.“
Samkvæmt válista Náttúrufræðistofnunar, sem birtur var
haustið 2018, er lundinn metinn
í bráðri hættu. Ekkert stig er fyrir
ofan nema útdauði. Stærð lundastofnsins hefur farið niður á við
undanfarna áratugi og er lundinn
mikið veiddur til sölu á veitingastöðum. Árið 2017 var teista friðuð
fyrir skotveiðum en hún er aðeins
metin í hættu en ekki bráðri hættu.
Vinna er hafin við heildarendurskoðun á lögum um vernd, friðun
og veiðar á villtum fuglum og spendýrum og hyggst Guðmundur leggja
fram frumvarp í vor. Endurskoðunin var boðuð í stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar árið 2017. Fyrirhugaðar breytingar verða að einhverju leyti byggðar á viðamikilli
skýrslu frá árinu 2013.
Samkvæmt núverandi löggjöf er
meginreglan að villt dýr séu friðuð
og heimild til veiða séu undantekningar. Guðmundur segir að

Náttúrufræðistofnun segir lundann í bráðri hættu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ef til kæmi almenn
og gegnsæ takmörkun á vísindalegum
grunni til verndar náttúrunni þá sé ég ekki að það
gangi gegn sjónarmiðum um
eignarrétt.
Guðmundur Ingi
Guðbrandsson,
umhverfisráðherra

ekki verði hróflað við þessari reglu.
„Með löggjöfinni verður sjálf bær
nýting og sjálf bærar veiðar leiðarljósið,“ segir hann. „Það verður að
vera góður vísindalegur grundvöllur fyrir nýtingu og veiðum. Því
er mikilvægt að ráðast í að vinna
stjórnunar- og nýtingaráætlanir

fyrir alla þá stofna sem eru nýttir.“
Slíkt mat lægi til ákvörðunar um
veiðar og nýtingu, friðun, sölubann
eða aðrar aðgerðir.
Lundaveiðar eru hlunnindaveiðar og það hefur f lækt málin hvað
varðar verndunaraðgerðir. Friðunarákvæði laganna mega ekki vera
þeirri nýtingu til fyrirstöðu heldur
aðeins sölu og skotveiðum. Guðmundur segir að þetta atriði verði
skoðað við endurskoðun laganna.
Telur hann langsótt að landeigendur gætu átt rétt á skaðabótum
vegna þessa.
„Hér er verið að ræða um auðlindanýtingu sem byggir á vísindum. Útgerðarmenn geta til dæmis
ekki átt skaðabótakröfu vegna aflastýringar fiskistofna,“ segir Guðmundur. „Ef til kæmi almenn og
gegnsæ takmörkun á vísindalegum
grunni til verndar náttúrunni þá sé
ég ekki að það gangi gegn sjónarmiðum um eignarrétt.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

+PLÚS

Í þágu loftslags
Starfsmenn og nemendur Háskóla Íslands voru í
óðaönn að gróðursetja tré og tína rusl í fallegu votlendi Vatnsmýrar á loftslagsdegi HÍ og Stúdentaráðs. Anton Brink ljósmyndari tók myndirnar.

+PLÚS

Laxastigar til verndar
íslenska stofninum
Í gær var haldin kynning á uppbyggingar- og verndarstarfi tengdu villtum
laxi í ám á Norðausturlandi og var Selá í Vopnafirði heimsótt. Ernir Eyjólfsson, ljósmyndari Fréttablaðsins, var með í för. Sir Jim Ratcliffe kemur nú að
starfinu sem snýst um verndun íslenska laxastofnsins á sjálfbæran hátt.

Brandenburg | sía
Brandenburg | sía

ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI Á 1.590 KR. EF ÞÚ SÆKIR, 23.–29. SEPTEMBER 2019
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Kannast ekki við afskipti ráðamanna af dómurum

1

Stálheppinn að lifa byssuskotið á Bakka af Byssukúla
endurkastaðist í eyra starfsmanns
kísilvers PCC á Bakka.

2

Mál Öldu vekur furðu:
„Höfðum ekki hugmyndaflug
í svona útspil frá Þjóðskrá“ Synjun
Þjóðskrár á nafnbreytingarbeiðni
Öldu Vigdísar kom flatt upp á
aðila í starfshópi frumvarps um
kynrænt sjálfræði.

3

Engar hópuppsagnir í dag en
stefnumótun enn í gangi Upplýsingafulltrúi Arion banka segir
frétt Mannlífs um hópuppsögn
ranga.

4

Bílalest Pence vakti reiði á bíllausri eyju Bílalest varaforseta
Bandaríkjanna keyrði á bíllausri
eyju og vakti reiði vestanhafs.

5

Sirrý svarar fullum hálsi og
segir Pírata „afbaka hið sanna
í málinu“ Ritdeilur Sirrýjar Hallgrímsdóttur Bakþankahöfundar
og Pírata halda áfram.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

Guðjón nýr
formaður FF
KJARAMÁL Guðjón Hreinn Hauksson var í gær kjörinn formaður
Félags framhaldsskólakennara með
tæplega 75 prósentum atkvæða.
Guðjón hefur verið starfandi formaður síðan Guðríður Arnardóttir
lét af störfum, en hún var skipuð
skólameistari Menntaskólans við
Hamrahlíð í júlí eftir fimm ára setu
hjá FF.
Tveir voru í framboði, Guðjón
sem er kennari við Menntaskólann
á Akureyri og Gunnar Hólmsteinn
Ársælsson hjá Framhaldsskólanum
í Garðabæ.
Í kosningabaráttu sinni lagði
Guðjón áherslu á að gera ekki kjarasamninga nema tryggt verði að
framhaldsskólakennarar fylgi viðmiðunarhópum í launaþróun, að
koma á vinnumati til að stuðla að
sveigjanlegra skólastarfi og minnka
kennsluskyldu nýliða til að stuðla
að nýliðun í stéttinni. – khg

STJÓRNSÝSLA „Ég þekki ekki dæmi
um að ráðamenn hér á landi hafi
haft afskipti af dómurum,“ segir
Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður
Guðjóns Skarphéðinssonar.
Ummæli hans fyrir helgi í viðtali við Sigmar Guðmundsson í
Morgunútvarpinu á Rás 2 vöktu
talsverða athygli. Þar sagði Ragnar
að ríkisvaldið væri að setja pressu
á dómara í tengslum við uppgjör

Ragnar Aðalsteinsson lögmaður.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðmundar- og Geirfinnsmála.
Sagði Ragnar að hann vonaðist
til að hann þyrfti ekki að hafa
áhyggjur af því hver hefði hringt í
dómarann kvöldið áður en dómur
væri kveðinn upp.
Í samtali við Fréttablaðið segist
Ragnar ekki þekkja nein dæmi um
afskipti ráðamanna af dómurum.
„En þegar það er ágreiningur um
hvort dómarar hafi verið skipaðir

með faglegum hætti af stjórnmálamönnum þá skapast vafi sem er
hættulegur fyrir trúverðugleika
dómstólanna,“ segir Ragnar.
Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður Dómarafélags Íslands, vildi
ekki tjá sig um ummæli Ragnars.
Sagði hún að félagið gæti ekki
verið að bregðast við einstökum
ummælum lögfræðinga þó að þau
væru stuðandi. – bþ

Segja krókaaflamarkskerfið
hafa orðið fyrir árás útgerða
Landssamband smábátaeigenda telur útgerðarmenn hafa skipulega ráðist á grunnkerfi
fiskveiðistjórnunarinnar og haft af því
fjárhagslegan ávinning.
Fiskistofa skoðar lögmæti þeirra gerninga
sem deilt er um.
SJÁVARÚTVEGUR Landssamband
smábátaeigenda, LS, segir krókaaf lamarkskerfið hafa orðið fyrir
skipulegri árás þar sem útgerðarmenn hafi nýtt sér gloppu í regluverkinu í kringum stjórn fiskveiða
með útgáfu veiðiheimilda á makríl.
Aflamark er tvenns konar. Annars vegar er um að ræða almennt
aflamark sem má nýta með öllum
leyfilegum veiðarfærum en krókaaf lamark má aðeins nýta með
handfærum og línu. Um 700 krókaaf lamarksbátar eru á landinu og
samkvæmt Fiskistofu er óheimilt
að flytja aflaheimildir úr krókaaflamarkskerfi í aflamarkskerfi.
Það hefur hins vegar reynst
raunin því að stjórn LS hefur í bréfi
til ráðherra óskað eftir skýringum
á því að krókaaf lamarksbátum
var gert heimilt að tilheyra flokki
uppsjávarskipa í af laheimildum
með makríl. Við það hafi skapast
forsendur til f lutnings á veiðiheimildum úr krókaaflamarki yfir
í aflamark, „með óheftum flutningi
á makríl til og frá viðkomandi.
Magnið sem flutt hefur verið nemur
þúsundum tonna af þorski, ýsu og
ufsa og mun að óbreyttu hafa mikil
áhrif á framboð og verð á leigumarkaði með krókaaflamark,“ eins
og segir í yfirlýsingu LS.
„Að okkar mati er hér vegið að

Um 700 krókaaflamarksbátar eru á landinu, bannað er að flytja aflaheimildir milli kerfa. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

grunngildum kerfisins. Það er
skýrt í lögunum að ekki megi færa
veiðiheimildir frá krókaaflamarki
yfir í almennt af lamark. Þannig
hafa menn grætt á því fjárhagslega
því verð á af lamarki er þriðjungi
hærra en í krókaaflamarki. Því er
það óskiljanlegt að þetta hafi verið
leyft og við viljum að ráðherra og
Fiskistofa skoði þessi mál gaumgæfilega,“ segir Örn Pálsson, framkvæmdastjóri LS.
Fiskistofa skoðar nú hvort þessir
flutningar standist lög um fiskveiðar. Af þeim sökum mun afgreiðsla
umsókna tefjast því f leiri eru að
sækja um að taka aflaheimildir úr
krókaaflamarkskerfinu og færa yfir
í almennt aflamark.
Í yfirlýsingu smábátaeigenda er
vakin athygli á að þetta hafi neikvæð áhrif á krókaaflamarkskerfið

Vinsælar vörur
á frábæru verði
Benecta hylki 240 stk ........................................... 17.995 kr.
Benecta hylki 60 stk .............................................. 4.989 kr.
Compeed Hælsærisplástur 5stk ......................... 920 kr.*
Nicorette Classic tyggigúmmí 2 mg 210 stk ....... 4.789 kr.
Nicorette Fruitmint tyggigúmmí 2 mg 210 stk .... 4.245 kr.
Nicotinell Fruit tyggigúmmí 2 mg 204 stk ........... 3.989 kr.
NutriLenk Gull 180stk ........................................ 4.238 kr.*
Omeprazol Me
Medical
edical Valley 220 mg 28 stk .............. 1.099 kr.
Otrivin Menthol nefúði 1 mg
mg/sk ............................. 989 kr.
Penzim gel 50 gr
gr ....................
.................................................... 3.099 kr.
Treo freyðitöﬂur
freyðitöﬂ
ﬂur 60 stk .........
......................................... 1.890 kr.
Zonnic Mint sk
skammtapokar
kammtapoka 4 mg 20 stk ............. 1.099 kr.
*20% afsláttarv
afsláttarverð
verð út septem
september

Að okkar mati er
hér vegið að grunngildum kerfisins.
Örn Pálsson, framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda

í heild sinni. Veiðiheimildir sogist
út úr krókaaf lamarkskerfi yfir í
aflamark. Skiptimyntin hafi verið
aflaheimildir í makríl þar sem tugþúsundir tonna hafi millilent á
bátum í aflamarki í skiptum fyrir
veiðiheimildir úr krókaaflamarki.
Smábátaeigendur sem lifa á
krókaaflamarkskerfinu, segja þetta

skipulega aðför að kerfinu. Þeir
sem hafi stundað þessa f lutninga
geti hagnast gríðarlega. „Verð á
leigukvóta í þorski er um þriðjungi
hærra í af lamarki en í krókakerfi
smábáta. Á heimasíðu Fiskistofu
er hægt að finna dæmi um að 300
tonna af laheimildir í þorski hjá
krókaaf lamarksbát haf i verið
færðar á togara. Mismunur á leigutekjum á því magni er um 20 milljónir,“ segir í bréfi LS til ráðherra.
Með þessum tilfærslum á af laheimildum munu útgerðir, sem að
miklu eða mestu leyti reiða sig á
leigukvóta, berjast í bökkum. Leiguverð mun hækka þar sem búinn er
til skortur á veiðiheimildum innan
krókaaflamarkskerfisins. Því muni
þessir flutningar geta haft í för með
sér að útgerðir hætti starfsemi.
sveinn@frettabladid.is
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Jeremy Corbyn er í vanda vegna Brexit.
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Verkamannaflokkurinn
klofinn í herðar niður
BRETLAND Jeremy Corbyn, leiðtogi
Verkamannaflokksins, er í vanda
vegna afstöðunnar til útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Hart
var tekist á um málið á landsþingi
flokksins í Brighton í gær.
Corbyn hefur reynt að sætta
ólík viðhorf til útgöngunnar. Bæði
Íhaldsf lokkurinn og Frjálslyndir
demókratar fóru sinn í hvora áttina. Boris Johnson hefur rekið þá
sem ekki styðja harðlínustefnu hans
úr flokknum og Jo Swinson sagði á
f lokksþingi Frjálslyndra að hún
myndi draga útgönguna til baka við
dynjandi lófaklapp.

Stefna Corbyns er nú að sækja um
útgöngusamning og gefa fólki kost á
að velja hann eða hafna útgöngunni
í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Á landsþinginu hafa þeir sem vilja
að flokkurinn taki harðari afstöðu
gegn útgöngu verið háværir en
Corbyn hefur viljað fresta umræðunni. Skuggautanríkisráðherrann
Emily Thornberry sagðist mjög
óánægð með afstöðu Corbyns því
að kosningar væru óumflýjanlegar
á næstu vikum eða mánuðum. Sagði
hún óákveðnina valda því að aðrir
flokkar sem tækju afgerandi afstöðu
myndu hirða fylgi flokksins. – khg

Aðgerðir
í loftslagsmálum
Er ábyrgðin
bara unga fólksins?
OPINN FUNDUR MIÐVIKUDAGINN 25. SEPTEMBER KL. 13-15
Í HÁTÍÐASAL AÐALBYGGINGAR HÁSKÓLA ÍSLANDS

Hvaða aðgerða þarf að grípa til svo
komið verði til móts við kröfur unga
fólksins í loftslagsmálum?
ÁVÖRP

Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands
Michael Mann, sendiherra ESB á Íslandi
FRUMMÆLENDUR OG ÞÁTTTAKENDUR Í PALLBORÐI

Eggert Benedikt Guðmundsson, forstöðumaður
Samráðsvettvangs um loftslagsmál
Jóna Þórey Pétursdóttir, forseti Stúdentaráðs
Pétur Halldórsson, formaður Ungra umhverfissinna
Justine Vanhalst, sérfræðingur við Matís
Fundarstjóri er Bjargey Anna Guðbrandsdóttir
Boðið verður upp á kaffiveitingar og spjall við fulltrúa
sendiráða, fyrirtækja og frjálsra félagasamtaka að fundi
loknum.
Fundurinn fer að mestu fram á íslensku
Aðgangur ókeypis og öll velkomin.

Sendinefnd ESB
á Íslandi

Nánari upplýsingar: www.esb.is / www.hi.is

Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, á leiðtogafundinum um loftslagsmál á 74. allsherjarþingi samtakanna. Hann hvatti leiðtogana í gær til aðgerða gegn loftslagsvánni. NORDICPHOTOS/GETTY

Lofa nýjum aðgerðum
gegn loftslagsvánni
Leiðtogafundur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál hófst í gær í New York.
Ríki og alþjóðafyrirtæki leggja fram nýjar skuldbindingar til aðgerða gegn
hlýnun loftslags. Lofslagsmótmæli hafa farið fram í meira en 150 ríkjum.
UMHVERFISMÁL Margir af leiðtogum heimsins hittust í New
York í gær til að ræða loftslagsmál
á 74. allsherjarþingi Sameinuðu
þjóðanna, SÞ. Alls hafa 69 ríki og
ýmis alþjóðafyrirtæki lofað nýjum
aðgerðum til þess að forðast afleiðingar loftslagsvár með því að draga
úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Á fundinum hvatti Antonio
Guterres, aðalframkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, eftir sterkari
forystu leiðtoga heims og að ríki
heims grípi til róttækra aðgerða til
að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í vikunni mun einnig fara
fram leiðtogafundur um heimsmarkmið SÞ. Markmið beggja
leiðtogafundanna er að ríki heims
leggi meiri metnað í loftslags- og
þróunarmál.
Samkvæmt Parísarsamkomulaginu frá árinu 2015 skuldbundu ríki
heims sig til að skila nýjum metnaðarfyllri aðgerðum gegn útblæstri
gróðurhúsalofttegunda frá og með
árinu 2020.
Samkvæmt nýrri skýrslu vísindamanna, sem var samin fyrir ráðstefnuna, eru sterkar vísbendingar
um að enn aukist hnattræn hlýnun.
Þar segir að hitastigið á jörðinni sé
1,1 gráðu hærra en það var árið 1850
og 0,2 gráðum hærra en árin 2011 til
2015. Þetta hljómar ekki sem mikil
breyting en hún mun hafa gríðarleg
áhrif.
Samkvæmt Alþjóðaveðurfræðistofnuninni, WMO, er meðalhiti á
jörðinni síðustu fimm ár meiri en á
nokkru öðru fimm ára tímabili frá
því skráning hófst. Hraði hækkunar
yfirborðs sjávar hafi aukist verulega
og met hafi verið sett í losun gróðurhúsalofttegunda.
WMO segir hækkun yfirborðs
sjávar kvíðvænlega. Það hafi hækkað að meðaltali um 3,2 millimetra
á ári frá 1993 en á tímabilinu 2014
til 2019 hafi hækkunin mælst fimm

Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra og leiðtogar margra ríkja mættu til
fundarins í New York í gær.
Vísindamenn segja að met
hafi verið slegið í útblæstri
gróðurhúsalofttegunda og
hnattræn hlýnun aukist.
Hækkun yfirborðs sjávar sé
kvíðvænleg.

millimetrar á ári. Sjávarhiti hefur
aldrei mælst eins hár og árið 2018.
Skýrsluhöfundar segja ís norðurslóða bráðna hraðar en spáð hafði
verið. Jöklar hopi og þynnist. Sumarís norðurslóða hafi minnkað um
12 prósent á hverjum áratug síðustu
40 ár og ís suðurskautsins hafi aldrei bráðnað hraðar.
Guterres varar við því að heimsbyggðin sé að „tapa í baráttunni“
gegn loftslagsvánni. Þær aðgerðir
sem hrint hefur verið í framkvæmd
séu alls ekki nægar. „Ég sagði leiðtogum að koma ekki með fínar
ræður, heldur raunverulegar skuldbindingar. Almenningur vill lausnir, skuldbindingar og aðgerðir,“
sagði Guterres fyrir fundinn. Hann
hefur meðal annars krafist þess að
uppbyggingu kolaorkuvera heimsins verði hætt árið 2020.
Talið er að um fjórar milljónir
loftslagsmótmælenda, að stórum
hluta ungt fólk, í meira en 150
ríkjum heims hafi gengið um götur
á föstudag í síðustu viku til að krefja

stjórnmálamenn um aðgerðir gegn
hnattrænni hlýnun.
Leiðtogar 60 ríkja mættu til fundarins í gær. Þetta eru leiðtogar ríkja
á borð við Frakkland, Þýskaland og
Bretland og Donald Tusk frá Evrópusambandinu. Tékkland, Eistland, Ungverjaland og Pólland hafa
þó ekki viljað styðja samkomulag
Evrópusambandsins um kolefnismarkmið fyrir árið 2050 sem kynnt
var í júní síðastliðnum.
Fulltrúi Kína á fundinum er
Wang Yi utanríkisráðherra. Ekki er
reiknað með stórum yfirlýsingum
frá þessu ríki sem mengar mest og
hefur uppi áætlanir um mikla uppbyggingu kolaorkuvera.
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sækir loftslagsfundinn fyrir
Íslands hönd.
Leiðtogar Ástralíu, Japans og
Bandaríkjanna eru meðal þeirra
sem verða fjarverandi. Japan hefur
kynnt áætlanir um uppbyggingu 45
nýrra kolaorkuvera.
Upphaf lega var ekki gert ráð
fyrir að Donald Trump, forseti
Bandaríkjanna, kæmi til fundarins en hann kom þó stuttlega með
Mike Pence varaforseta. Yfirmaður
bandarísku umhverfisstofnunarinnar leiðir bandarísku sendinefndina.
Dagblaðið Financial Times segir
stórfyrirtæki á borð við Nestlé,
Ikea, Salesforce, Unilever og L'Oréal
vera á meðal 87 alþjóðafyrirtækja
sem hafa sagst skuldbinda sig enn
frekar í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Þar séu fjármálafyrirtæki á borð við Lífeyrissjóð
Kaliforníuríkis, danskir lífeyrissjóðir, tryggingarfélögin Swiss Re
og Allianz. Þá hefur Evrópski fjárfestingarbankinn ásamt átta öðrum
þróunarbönkum heitið auknum
fjárfestingum fyrir alþjóðlegar
loftslagsaðgerðir.
david@frettabladid.is

HINN EINI SANNI

SLÁTUR-

Meira

MARKAÐUR
Aðeins í
Hagkaup Kringlunni

steinbakað
Gildir til 19. október á meðan birgðir endast.

Afgreitt
þriðjudaga - laugardaga
kl. 14 - 18

ÓDÝRT OG GOTT
Þrjú slátur duga í u.þ.b. níu máltíðir fyrir fjögurra manna fjölskyldu ef allt hráefnið er notað og bæði gerð lifrapylsa og blóðmör.
Heilslátur
3 stk

3.899

Heilslátur án blóðs
5 stk
kr/pk

Heilslátur
5 stk

5.999

kr/pk

Heilslátur 3 stk
án blóðs

3.699

kr/pk

Frosið heilslátur
3 stk með
próteinkeppum
og mör

Dilkalifur

Frosið heilslátur
3 stk

4.699

599

3.999

Eistu

5.699

kr/pk

kr/pk

Frosið heilslátur
5 stk

6.099

kr/pk

599

kr/kg

kr/kg

Dilkahjörtu
kr/kg

Þindar
kr/kg

Dilkanýru

399

399

kr/kg

399

kr/kg

1.399
189

kr/lítri

Sviðahausar

579

kr/kg

kr/pk

Mör
kr/kg

Brytjaður mör
u.þ.b. 3 kg

269

Blóð

229

Próteinkeppir
10 stk

kr/kg

Kalóneraðar
vambir
3 stk

1.249

kr/pk

+PLÚS
Leikarinn og
fyrrverandi
ríkisstjóri Kaliforníu, Arnold
Schwarzenegger, 71 árs,
og kærasta
hans Heather
Milligan, 43 ára,
skála á Oktoberfest sem er
árleg bjórhátíð haldin
í München,
höfuðborg
Bæjaralands í
Þýskalandi.

Maxima, drottning Hollands, heimsækir bæinn Hoogeveen í heimsókn
sinni til Drenthe-héraðs í Hollandi. NORDICHOPHOS/GETTY

Donald Trump Bandaríkjaforseti, Mike Pence varaforseti og Kelly Dawn
Craft, nýr sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, komu í gær
stuttlega við á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna um loftslagsaðgerðir.

Hugað að leirskurðgoðum fyrir Durga Puja í Dakka, höfuðborg Bangladess. Hátíðin stendur yfir í fimm
daga. Þar er þess minnst að gyðjan Durga drap djöflakonunginn Mahishasur. Hið góða sigrar þá hið illa.

Angela Merkel, Kanslari Þýskalands, á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna
um loftslagsaðgerðir í New York-borg í gær. Um 70 ríki og fjöldi fyrirtækja
munu þar tilkynna hertar aðgerðir gegn hlýnun loftslags.

Farþegaflugvélar bresku ferðaskrifstofunnar Thomas Cook sitja kyrrar á Manchester-flugvelli í Bretlandi í gær. Ferðaskrifstofan sem er ein sú stærsta í heimi fór í gjaldþrot í gær. 600 þúsund ferðalangar eru í vanda víða um heim.

Meghan, hertogaynja af
Sussex, vakti
mikla athygli
í gær í Höfðaborg, Suður-Afríku. Hún er þar
í konunglegri
heimsókn með
Hinrik „Harry“,
Bretaprins
og hertoga af
Sussex.

Leikarinn Donald Sutherland mætti á 67. alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í
San Sebastian á Spáni. Það kallar náttúrulega á myndatökur.
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Fimm dagar í
september
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Halldór

Þ
Sighvatur
Arnmundsson
sighvatur@frettabladid.is

Katrín
Jakobsdóttir
forsætisráðherra lagði í
ávarpi sínu í
New York í
gær áherslu á
vonina.
Vissulega
væru áskoranirnar
stórar en
lausnir væru
til staðar.

jóðarleiðtogar heimsins eru nú staddir
í New York þar sem allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fer fram. Þeir munu
í fimm daga funda um mikilvægustu
málefni samtímans en í gær fór fram
sérstakur loftslagsaðgerðafundur. Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu
þjóðanna, talaði með skýrum hætti í aðdraganda
loftslagsfundarins. Hann vildi að leiðtogar heimsins kæmu fram með áþreifanlegar og raunhæfar
aðgerðir til þess bregðast við loftslagsvandanum.
Það er óhætt að taka undir kröfur Guterres um að
leiðtogarnir fari að koma fram með aðgerðir í stað
ræðuhalda.
Auk þjóðarleiðtoga tóku stjórnendur nokkurra
fyrirtækja og samtaka þátt í loftslagsfundinum.
Aðkoma þeirra er gríðarlega mikilvæg enda verður
vandinn ekki leystur af stjórnvöldum einum
saman. Hér þarf atvinnulíf og almenningur líka
að koma að borðinu og verða hluti af lausninni.
Nýstofnaður samstarfsvettvangur um loftslagsmál
og grænar lausnir hér á Íslandi vekur vonir um að
það verði raunin.
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra lagði í
ávarpi sínu í New York í gær áherslu á vonina.
Vissulega væru áskoranirnar stórar en lausnir
væru til staðar. Raunar var tónninn á fundinum
jákvæður og ljóst að vilji til breytinga er fyrir hendi
í orði, hvað svo sem raunverulegum aðgerðum
líður. Það er hins vegar áhyggjuefni að fulltrúar
stórra kolanotenda á borð við Japan og Ástralíu
tóku ekki þátt. Þá er Donald Trump Bandaríkjaforseti á allsherjarþinginu en ákvað að taka ekki þátt í
loftslagsfundinum.
Á Íslandi og í Sviss hafa jöklar verið kvaddir og
hinum megin á hnettinum er framtíð eyríkja í
Kyrrahafi í hættu. Hilda Heine, forseti Marshalleyja, var meðal þeirra sem tóku til máls. Hún hvatti
þjóðir heims til að standa við Parísarsamkomulagið, ef það tækist ekki væri um stærsta klúður
mannkynssögunnar að ræða. Það er mikið í húfi en
vísindamenn telja að það stefni í að eyjarnar verði
óbyggilegar innan fárra áratuga vegna hækkandi
yfirborðs sjávar.
Í vikunni munu leiðtogarnir einnig fjalla um
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem sett
voru árið 2015. Þar voru sett fram 17 markmið um
sjálfbæra þróun og velsæld í heiminum. Það er ekki
síður mikilvæg umræða enda um margt tengd loftslagsmálunum. Þessir fimm dagar í septembermánuði geta, ef vel tekst til, skipt sköpum til framtíðar.
Það er enn ekki of seint að breyta heiminum en
árangurinn mun velta á því sem leiðtogarnir gera
þegar heim er komið.

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C
Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk
Midea KMB-E09
Max 3,4 kW
:L¿E~QDèXU
fylgir með
öllum
varmadælum
meðan birgðir
endast

2,65 kW við -7° úti og
20° inni hita (COP 2,85)
f. íbúð ca 40m2.

8PKYHU¿VY
kælimiðill
Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

QQ

Frá degi til dags
Gervipilsfaldur
Það getur margt breyst á áratug.
Fyrir áratug voru það vinstrimenn sem vildu losa RÚV af
auglýsingamarkaði og Sjálfstæðismenn sem vildu koma í
veg fyrir að ríkið þyrfti að dæla
meira fé þangað inn. Nú er það
öfugt, eins og Jakob Bjarnar
Grétarsson, blaðamaður Vísis,
bendir á. Nú séu það kommúnistarnir sem vilji passa upp á
auglýsingarnar og kapítalistarnir sem vilji ausa fé í stofnunina. Og þeir markaðsmenn sem
telji að ríkið eigi að skaffa þeim
vettvang til að komast í samband við gervikommúnistana
og gervikapítalistana séu einfaldlega pilsfaldakapítalistar.
Erfiðar spurningar
Útspil setts ríkislögmanns í
varnarleik ríkisins við kröfum
Guðjóns Skarphéðinssonar
hefur fengið marga til að klóra
sér í kollinum. Í ljósi þess að
játningar voru þvingaðar og
engar sannanir eru fyrir því að
neinn í Guðmundar- og Geirfinnsmálum hafi komið nálægt
hvarfi mannanna er málatilbúnaður ríkisins skrítinn. Nú
er það svo að umboðsmaður
Alþingis telur að forræði kröfugerðar í málum gegn ríkinu sé
í höndum stjórnvalda, þvert á
skilning stjórnarráðsins um að
það sé í höndum ríkislögmanns.
Forsætisráðherra bíða erfiðar
spurningar eftir Ameríkuför.
arib@frettabladid.is

Kona utan garðs

G
Hanna Katrín
Friðriksson
þingmaður
Viðreisnar

Við vitum að
Erla átti
aldrei möguleika. Ekki í
því andrúmslofti sem þá
ríkti. Erum
við enn þar?

eirfinns- og Guðmundarmálið kallar enn
fram allt hið versta. Grimmileg málsvörn
ríkisins í máli Guðjóns Skarphéðinssonar
veldur undrun og hneykslan. Með skipan sáttanefndar var ríkið búið að viðurkenna bótarétt
sinn. Eina sem út af stendur er upphæð bóta. Ekki
hvernig fyrningarreglur voru fyrir áratugum og
sannarlega ekki hvort Guðjón geti sjálfum sér um
kennt.
Málinu getur þó ekki lokið með sáttagreiðslum
til þeirra sem loks voru sýknaðir sl. haust. Eina
konan í málinu liggur enn óbætt hjá garði. Erla
Bolladóttir fékk mál sitt ekki tekið upp, en var þó
sannarlega í hópi ungmennanna sem máttu þola
fordæmalaust harðræði af hálfu kerfisins.
Erla bar sakir á saklausa menn, um það er ekki
deilt. Sá framburður hennar varð til þess að þeir
máttu þola langt og erfitt gæsluvarðhald og sú
reynsla hefur án nokkurs vafa verið afar þungbær.
Við vitum öll að það er ekkert að marka framburð sem fenginn er fram með því harðræði sem
ungmennin þurftu að þola. Þeim andlegu og líkamlegu pyntingum sem þau voru beitt. Dómstólar
viðurkenna þau sannindi líka. Hvers vegna eiga þau
ekki við um framburð og þar með brot Erlu Bolladóttur?
Erla Bolladóttir var ung móðir nokkurra vikna
stúlkubarns þegar hún var hneppt í varðhald.
Líkamlega sem andlega hefur það haft áhrif á þol
hennar og styrk. Henni var haldið í stöðugum ótta
við að barnið yrði tekið af henni ef framburður
hennar yrði ekki þóknanlegur. Sú var sérstaða Erlu
í þessu ömurlega máli.
Það kemur ekkert á óvart að áður fyrr hafi enginn
tekið tillit til sérstöðu kornungu móðurinnar með
nýfædda barnið. Sem sagði allt sem ætlast var til af
henni til að reyna að losna, hversu óraunhæf sem sú
von hennar var. En við vitum betur núna. Við vitum
að Erla átti aldrei möguleika. Ekki í því andrúmslofti sem þá ríkti.
Erum við enn þar?

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir FRAMKVÆMDASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir 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.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Fiskeldið er orðin kærkomin búbót
Einar K.
Guðfinnsson
starfar að fiskeldismálum
hjá SFS

F

iskeldi er kærkomin búbót hér
á landi. Á fyrstu sjö mánuðum
þessa árs nemur útflutningsverðmætið um 13,7 milljörðum

króna. Það er 75 prósent aukning
frá fyrra ári. Ætla má að útf lutningsverðmæti fiskeldis á þessu ári
verði yfir 20 milljarðar króna. Það
svipar til árlegs útf lutningsverðmætis loðnunnar að jafnaði, sé litið
yfir tíu ára tímabil.
Þetta skiptir máli, ekki síst núna
þegar slegið hefur í bakseglin í
gjaldeyrissköpun þjóðarbúsins.
Það minnir okkur á mikilvægi
fjölbreytninnar í atvinnulífinu.
Flestum er ljóst að fiskeldið er orðið

burðarás í heilum landshlutum. En
áhrifanna gætir um allt land.
Fiskeldið þarfnast margs konar
þjónustu og fyrirtæki á því sviði
hafa ef lst og ný sprottið upp víðs
vegar um landið. Auk fiskeldis á
Austfjörðum og Vestfjörðum má
nefna seiðaeldi og fiskeldi á Norðausturlandi, stórtækt seiðaeldi í
sveitarfélaginu Ölfusi, hrognaframleiðslu og fjölbreytt fiskeldi á Suðurnesjum, fjölþætt skóla- og vísindastarf og áfram má telja.

Laxeldi vex ekki einasta hér á
landi. Sömu sögu er að segja frá
öðrum löndum. Laxeldi í heiminum jókst um 500 þúsund tonn
frá árinu 2012. Áætlað er að fram til
ársins 2022 vaxi það um önnur 500
þúsund tonn. Heimsframleiðslan á
laxi mun því aukast um eina milljón tonna á 10 árum; einum áratug.
Nær öll þessi framleiðsla á sér stað
í sjókvíum. Vísustu menn telja að
framboð og spurn eftir laxaafurðum muni á næstu árum aukast

árlega um 5 til 6 prósent á heimsvísu. Og það þarf að framleiða gott
prótín með litlu kolefnisspori, fyrir
heim þar sem mannfjöldi eykst um
220 þúsund á degi hverjum!
Fiskeldi – ekki síst laxeldið – er
þegar orðin atvinnugrein sem um
munar hér á landi. Framundan eru
enn frekari tækifæri sem styrkjastoðir efnahagslífsins, auka við
f lóruna í atvinnulífinu, treysta
byggðir og skapa ný og fjölbreyttari störf.

Nei

S

íðastliðinn laugardag birtist
bakþankapistill Sirrýjar Hallgrímsdóttur um Píratasiðferðið. Þar fullyrti Sirrý að Píratar
hefðu ákveðið að greiða ekki
atkvæði gegn formannsframboði
Bergþórs Ólasonar í umhverfisog samgöngunefnd. Þetta er stórfurðuleg fullyrðing þar sem ég, sem
áheyrnarfulltrúi Pírata í nefndinni,
kannast ekki við að hafa tekið neina
slíka ákvörðun. Í fyrsta lagi af því
að sem áheyrnarfulltrúi get ég ekki
greitt atkvæði og í öðru lagi af því
að ég bókaði skýrt nei í fundargerð
um málið.
Ég minni á orð forsætisráðherra í
viðtali við fjölmiðla í kjölfar niðurstöðu siðanefndar: „Það sem kemur
mér kannski fyrst og fremst á óvart
eru viðbrögð þessara þingmanna
sem um ræðir. Að þeir virðast ekki
enn skilja alvarleika sinna orða sem
um var talað, skilja ekki að orð hafa
afleiðingar og jafnvel reynt að snúa
málinu upp í pólitískan spuna um
að hér sé um aðför að þeim að ræða.“
Og „að það sé fremur haldið áfram
að grafa sig ofan í holuna frekar en
að líta upp úr henni og axla ábyrgð

á eigin orðum og gjörðum. Því það
voru engir aðrir en þessir aðilar sem
sátu þetta kvöld og höfðu þessi orð
uppi um nafngreindar, einkum,
konur.“
Við atkvæðagreiðsluna hélt ég
stutta ræðu í nefndinni þar sem ég
sagði meðal annars að það sé okkar
hlutverk að fólk standist reikningsskil. Hverjar svo sem afleiðingarnar
af því kunni að vera. Við getum
staðið okkur í því hlutverki og endurtekið orð okkar í ályktun sem við
samþykktum þann 5. júní á síðasta
ári (einungis um hálfu ári áður en
upp komst að sumir meintu ekkert
með atkvæði sínu) eða við getum
sýnt í verki að við hin meintum
heldur ekki neitt með atkvæðum
okkar er þingmenn sögðust „leggja
sig fram um að skapa í störfum
sínum heilbrigt starfsumhverfi
innan þings sem utan og hvarvetna
þar sem þeir sinna störfum sínum
þar sem hafnað er hvers konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni,
einelti eða annarri vanvirðandi
framkomu“.
Lykilorðið í því sem var bætt við
siðareglurnar í upphafi sumars í
fyrra er „hafnað“. Að mínu mati
snérist atkvæðagreiðslan um formannssætið í umhverfis- og samgöngunefnd um að hafna hvers
konar kynferðislegri eða kynbundinni áreitni. Þess vegna bókaði ég
„nei“, af því að ég gat ekki gert það
með atkvæði. Ég ákvað ekki, að
greiða ekki atkvæði gegn Bergþóri.
Ég ákvað að segja nei.

færi

Björn Leví
Gunnarsson
þingmaður
Pírata

Orkuflokkur

Bakstursofnar,
iQ500
Stórt 71 lítra ofnrými. Níu
hitunaraðgerðir, þar á meðal 3D-heitur
blástur. Hraðhitun. Kjöthitamælir.
Nákvæm hitastýring frá 30 - 275° C.
Matreiðslutillögur með
30 sjálfvirkum kerfum. LCD-skjár.
Brennslusjálfhreinsun.

Rakatæki, Anton
8¯XERPMXYV2£XX¼VYPIKYVVEOEKNEƪ
Vatnstankur tekur 2,5 lítra.
Afköst mest 120 g/klst.
Herbergisstærð: 63 m3/25 m2.
Tækifærisverð:

10.300 kr.
Fullt verð: 12.900 kr.

Tækifærisverð (svart stál):

HB 478GCB0S

123.900 kr.
Fullt verð: 169.900 kr.
SFA-013

Tækifærisverð (hvítur):

HB 478GCW0S

119.900 kr.
Fullt verð: 159.900 kr.

TILBOÐ!

-725.000

FORD TRANSIT

350 L3H2 AMBIENTE VAN
Aukabúnaður umfram ríkulegan staðalbúnað:
Rennihurð einnig á vinstri hlið, klæðning í gólﬁ
og hliðum hleðslurýmis, hraðastillir, LED og
aurhlífar.

KAÐ
TAKMARN!
MAG

VERÐ MEÐ AUKABÚNAÐI:
6.115.000 KR.
TILBOÐSVERÐ:

4.346.000

KR. ÁN VSK

5.390.000 KR. MEÐ VSK.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

KOMDU Í REYNSLUAKSTUR!

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar:
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17
og laugardaga kl. 12-16

ford.is

kr.
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Fimmtán daga rússíbanareið Browns
Ferill hins skrautlega
útherja Antonios Brown
í NFL-deildinni virðist
vera á enda eftir að
Brown var rekinn frá
öðru liðinu á fimmtán
dögum um helgina.
NFL Þrátt fyrir að eiga enn nokkur
góð ár eftir er erfitt að sjá að Antonio Brown muni leika fleiri leiki
í NFL-deildinni eftir að hafa verið
rekinn frá öðru liðinu á rétt rúmum
tveimur vikum. Brown fór mikinn á
Twitter í kjölfari þess að New England Patriots leysti hann undan
samningi og skaut föstum skotum á
eiganda Patriots og fyrrverandi liðsfélaga sína áður en hann tilkynnti
að hann væri hættur í deildinni
fyrir fullt og allt. Einn besti útherji
deildarinnar þegar hann var upp á
sitt besta er því búinn að vera samningsbundinn þremur liðum árið
2019 og yfirgaf öll liðin í fússi.
Brown sem var skipt frá Pittsburgh Steelers síðasta vetur var
leystur undan samningi hjá Oakland Raiders 7. september eftir að
hafa átt í útistöðum við svo gott sem
alla starfsmenn félagsins. Það virtist
sem svo að Patriots hefði nælt sér í
feitasta bitann á markaðnum þegar
tilkynnt var samdægurs að Brown
hefði samið við félagið til eins árs.
Loksins var Brown tilbúinn að
nota hjálm sem var samþykktur af
deildinni og virtist vera kominn í
jafnvægi á ný.
Brown veitti ríkjandi Super Bowlmeisturunum með Tom Brady í
leikstjórnandastöðunni enn eitt
vopnið og var erfitt að sjá nokkurt
lið stöðva Patriots. Brady og Brown
náðu strax vel saman í fyrsta leik
þar sem Brown skilaði snertimarki.
Eins og fjallað var um fyrr í september voru þjálfarar og einkakokkur búnir að kæra Brown fyrir
að hafa neitað að borga sér en eftir

Antonio Brown virtist vera kominn á beinu brautina í fyrsta leiknum með Patriots áður en vandamálin tóku sig upp á nýjan leik. NORDICPHOTOS/GETTY

Hjálmurinn sem Brown samþykkti loksins virðist vera kominn upp í hillu.

Vertu klár fyrir veturinn
Volkswagen atvinnubílar

að Brown samdi við Patriots litu
fleiri vandræði dagsins ljós. Einkaþjálfari sakaði Brown um nauðgun
sem verið er að rannsaka og í kjölfarið sagðist kona sem vann að listaverki á heimili Browns hafa upplifað kynferðislega áreitni af hálfu
Browns sem hefði einnig neitað að
borga henni fyrir listaverkið.
Við nánari rannsókn komst vefsíðan Sports Illustrated að því
að f lestir sem höfðu unnið fyrir
Brown á ferlinum höfðu sömu sögu
að segja, hann reyndi oft að niðurlægja fólk og neitaði síðar að borga
þeim. Stuttu seinna kom það í ljós
að Brown hefði haft í hótunum við
fréttaritara og beðið vini sína um að
hóta konunni sem sakaði Brown um

kynferðislega áreitni. Það reyndist
síðasta hálmstráið fyrir Brown hjá
Patriots því hann var skyndilega
leystur undan samningi. Fjarvera
Browns kom ekki að sök, Patriots
vann öruggan sigur og stefnir hraðbyri að úrslitakeppninni án hans.
Brown nýtti Twitter til að ræða
brot annarra leikmanna og eigenda innan deildarinnar og eftirmála þeirra áður en hann gaf það
til kynna að hann væri hættur fyrst
eigendur stæðu ekki við samninga
sína. Ljóst er að innan vallar getur
Brown hjálpað hvaða liði sem er en
spurningin er hvort nokkurt félag sé
tilbúið að taka við því ógrynni vandræða sem fylgja Brown hvert sem
hann fer. kristinnpall@frettabladid.is

Volkswagen Caddy
1.2 TSI beinskiptur

Tilboðsverð 2.690.000 kr.
Verðlistaverð 2.990.000 kr.

Volkswagen Transporter
2.0 TDI Beinskiptur

Tilboðsverð 4.390.000 kr.
Verðlistaverð 4.950.000 kr.

www.hekla.is/volkswagensalur

*Búnaður á mynd getur verið frábrugðinn bílum á tilboðsverði. Sjá staðalbúnað á volkswagen.is.

www.volkswagen.is

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

Glæsileg
sjávarútvegssýning
í Laugardalshöllinni
25. – 27. september 2019
Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna allt það nýjasta
í tækjum og þjónustu við sjávarútveginn.
Sýningin er opin:
Miðvikudag: 25. sept. 14.00-19.00
Fimmtudag: 26. sept. 10.00-18.00
Föstudag: 27. sept. 10.00-18.00
Allar nánari upplýsingar á www.icelandﬁshexpo.is
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Árbær í Reykjavík opnaður sem safn
Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Erna Björg Vigfúsdóttir
fyrrverandi kaupmaður í Keflavík,
lést á dvalarheimilinu Hlévangi í
Keflavík, sunnudaginn 22. september.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk
hinnar látnu. Starfsfólk Hlévangs fær þakkir
fyrir sérlega góða umönnun.
Birna Arnbjörnsdóttir
Ólafur Jón Arnbjörnsson
Sossa Björnsdóttir
Valgarður Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær vinur okkar,

Gerrit Schuil
píanóleikari, hljómsveitarstjóri
og kennari,
lést á líknardeild Landspítalans
síðastliðinn miðvikudag.
Aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Rut Sigurgrímsdóttir
Akurhólum 6,
Selfossi,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands
sunnudaginn 15. september.
Útförin fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn
27. september kl. 13.00.
Guðrún I. Kristmannsdóttir
Seppo Salkoharju
Sigurgeir Kristmannsson
Guðný Traustadóttir
Hulda Lára Kristmannsdóttir
Daði Auðunsson
og barnabörn.

Árbæjarsafn var opnað almenningi þennan
mánaðardag árið 1957 í torfbæ, sem þá hafði
verið í eyði í nokkur ár. Hann var áður sveitabær og vinsæll áningarstaður fólks á leið til og
frá Reykjavík. Fyrr þetta sama ár, 1957, samþykkti bæjarráð Reykjavíkur að bærinn skyldi
endurbyggður og að kring um hann yrði komið
upp safni gamalla húsa sem hefðu menningarsögulegt gildi.
Þegar Árbær var opnaður var þar þegar kominn vísir að byggðasafni, enda höfðu margir
gefið þangað muni sem heyrðu fortíðinni til
eða voru við það að tapa notagildi sínu.

MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, systir
og okkar kæra

Dagný Magnea Harðardóttir
Mánatúni 17, Reykjavík,
áður Furulundi 19, Akureyri,
lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi
föstudaginn 20. september. Útför hennar fer fram frá
Áskirkju föstudaginn 27. september kl. 15.00.
Bjarni Reykjalín
Þorleifur Kristinn Árnason
Ásta Árnadóttir
Friðgeir Steinsson
Kristófer Máni Friðgeirsson
Jenný Kamilla Harðardóttir
Oddný Guðbjörg Harðardóttir Eiríkur Hermannsson
Ari Theodór Jósefsson
Guðbjörg Reykjalín Forup
Katja Reykjalín Forup

Ástkær unnusti minn,
faðir, sonur, bróðir,
tengdasonur, barnabarn og
barnabarnabarn,

Helgi Þór Helgeson Bergset
Hamravík 20,
sem lést þriðjudaginn 17. september,
verður jarðsunginn frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn
26. september, klukkan 13.
Stofnaður hefur verið styrktarreikningur fyrir þá sem vilja
styðja við litlu Ísold Vök, reikn. 537-18-370, kt. 031018-2420.
Thelma Hulda Símonardóttir
Ísold Vök Helgadóttir Bergset
Ásgerður Þóra Ásgeirsdóttir
Haraldur Sævinsson
Daníel Andri
Magnea Kristín
Björg Jökulrós
Haraldur Ásgeir
Helge Bergset
Grethe Akse
Kristense og Brage
Björg Óskarsdóttir
Elísabet Bergset
Harald Bergset
Bergþóra Sigurbjörnsdóttir
og fjölskyldan á Íslandi og í Noregi.

Elsku eiginmaður minn,
faðir okkar og vinur,

Einar Þorkelsson
húsasmíðameistari,
Stórateig 38, Mosfellsbæ.
lést þann 17. september á
hjúkrunarheimilinu Eir. Útförin fer fram
þann 30. september klukkan 13 frá Grafarvogskirkju.
Kristín Guðrún Jóhannsdóttir
Elísa Hildur Einarsdóttir
Arnór Á. Jónasson
Eydís Rún Einarsdóttir
Jóhann Daði Magnússon
Guðrún Alfa Einarsdóttir
Tryggvi Þór Árnason

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Anna Jónasdóttir
Hlíf 1, áður Urðarvegi 11, Ísafirði,
lést á hjúkrunarheimilinu Eyri, Ísafirði,
mánudaginn 16. september.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 28. september kl. 11.00.
Guðfinnur E. Jakobsson
Svanberg K. Jakobsson
Ásta Baldursdóttir
Guðrún K. Sveinbjörnsdóttir
Guðmundur J. Svanbergsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Dagbjört R. Bjarnadóttir
Rauðalæk 21, Reykjavík,
frá Berserkseyri, Eyrarsveit,
sem lést á Landspítalanum laugardaginn
14. september, verður jarðsungin frá
Laugarneskirkju í Reykjavík, fimmtudaginn
26. september kl. 13.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

Yngvi Pétursson
Marta Konráðsdóttir
Kristín Pétursdóttir
Ásta Bjarney Pétursdóttir
Nicolai Jónasson
Linda Björk Pétursdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Emilía Jónsdóttir,
félagsráðgjaﬁ

Útfararþjónusta
& lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Hallgerður Sigurgeirsdóttir
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu,
Reykjavík, fimmtudaginn 19. september.
Útförin verður auglýst síðar.
Jón Bragi Gunnlaugsson
Björgvin Lárus Gunnlaugsson Arnheiður Guðmundsdóttir
Heiða Dögg Jónsdóttir
Aldís Geirdal Sverrisdóttir
Gunnar Ingi Ágústsson
Vigdís Halla Björgvinsdóttir Flóki Þorleifsson
Gunnlaugur Eiður Björgvinsson
og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn og besti
vinur, faðir okkar, tengdafaðir, afi,
tengdasonur, bróðir, mágur og frændi,

Þorsteinn Grétar Einarsson
Hraunholti 2, Garði,

Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

lést í faðmi fjölskyldunnar á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
mánudaginn 16. september. Útförin fer fram frá
Útskálakirkju, föstudaginn 27. september kl. 15.
Erla Dögg Gunnarsdóttir
Sunna Rós Þorsteinsdóttir
Svavar Ingi Lárusson
Óskírður Svavarsson
Ásgeir Þorsteinsson
Árni Gunnar Þorsteinsson
Olivia Anna Canete Apas
Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson
systkini og frændsystkini.

Ástkær faðir minn, bróðir og frændi,

Gísli Þórðarson
viðskiptafræðingur,
Norðurbrún 1, Reykjavík,
lést á heimili sínu fimmtudaginn
12. september sl. Útförin fer fram frá
Kópavogskirkju fimmtudaginn
26. september klukkan 15.00.
Þórður Gíslason
Halldóra Þórðardóttir
og frændsystkin.
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Systkinin losuðu sig
við 80 kíló samtals
Systkinin Hilmar Kári Hallbjörnsson tölvunarfræðingur og Guðlaug
Emma Hallbjörnsdóttir kennari hafa náð ótrúlegum árangri í baráttunni við aukakílóin. Samanlagt hafa þau losað sig við 80 kíló sem er
samsvarandi þyngd föður þeirra, Hallbjörns Sævars. ➛2

Heilsa

Rannsóknir sýna að of
þungar konur fá oftar
fylgikvilla á meðgöngu
en þær sem eru í kjörþyngd. Þetta er vandamál sem heilbrigðisstarfsfólki er kunnugt
um. ➛6

100% HREINT

KOLLAGEN

FYRIR ANDLITIÐ

Fæst
æst í flestum apótekum, heilsuhú
heilsuhúsum,
www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

Gullý og Hilmar Kári með föður sinn, Hallbjörn Sævars, á milli sín. Gullý valdi magabandsaðger en Hilmar fór á ketó mataræði. FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK
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Elín
Albertsdóttir
Fjölskyldan
er sannarlega
ánægð með
árangurinn.

elin@frettabladid.is

H

ilmar Kári starfar, sem
verkefnastjóri hugbúnaðarlausna hjá STEF, hefur
grennt sig með breyttu mataræði
og aukinni hreyfingu en Guðlaug Emma, eða Gullý eins og
hún er kölluð, fór í magabandsaðgerð. Bæði hafa einnig tekið sig á
varðandi hreyfingu. Átak Hilmars
hófst í maí á síðasta ári. „Ég var
búinn að prófa ýmislegt án árangurs svo ég tók þá ákvörðun að fara
á ketó mataræði. Ég hafði heyrt að
fólk hefði náð árangri með því svo
það var allt í góðu að prófa,“ segir
hann. „Margir segja að mataræðið
skipti meira máli en flest annað
þegar maður vill létta sig. Fyrstu
sex mánuðina á ketó var ég ekkert
farinn að hreyfa mig en missti
engu að síður nálægt tuttugu kíló.
Núna er ég búinn að missa 40 kíló.
Áður var ég 130 kíló,“ segir Hilmar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Gerist ekki á einni nóttu
Hann viðurkennir að þyngdin
var farinn að há honum mikið
í daglegu lífi. „Það er skerðing á
lífsgæðum að vera svona þungur.
Ég hef alltaf haft ágætis þol, bæði
til gangs og vinnu. Hins vegar
svitnaði ég mikið, var hættur að
geta beygt mig og mæddist við
minnstu hreyfingu. Þetta var
á engan hátt gott. Ég borðaði
iðulega seint á kvöldin og skildi
ekkert í því af hverju ég var með
bakf læði. Eftir að ég breytti
mataræðinu finn ég ekki lengur
fyrir því. Ég fasta hluta dagsins,
borða aldrei fyrr en um hádegið
og ekki seinna en klukkan sex
til sjö á kvöldin. Þetta hefur alls
ekki verið erfitt. Það er hausinn
sem stýrir öllum gerðum manns,“
útskýrir Hilmar. „Ég vil þó taka
fram að þetta gerðist ekki á einni
nóttu. Það tók alveg sinn tíma að
venjast þessu breytta lífi. Það tók
mig sjö mánuði að koma mér í það
ferli sem ég er í núna. Mér þótti
erfitt að venja mig á að borða ekki
á kvöldin og var oft mjög svangur
á morgnana. Það tók því tíma að
venja sig á þetta. Ég drekk sex
lítra af vatni á dag og bæti steinefnum út í það, svo set ég rjóma
út í kaffið mitt eða smjör. Þetta er
ekki f lókið.“

Fyrir og eftir.
Efri myndin var
tekin á jólum
fyrir fimm
árum. Neðri
myndin var
síðan tekin um
síðustu jól.

Hilmar Kári Hallbjörnsson

hátt. Ég hafði verið dugleg árinu
áður en ég fór í aðgerð að labba
en það var ekki nóg. Eftir aðgerð
kynntist ég Metabolic, en það er
kerfi sem hannað er af Helga Jónasi
Guðfinnssyni og byggist á stuttum
en áköfum æfingum. Það hentar
mér mjög vel og ég hlakka alltaf
til að fara á æfingar. Þetta er núna
hluti af mínum lífsstíl og ég reyni
að fara að minnsta kosti fimm
sinnum í viku. Núna hef ég orku
og getu í að gera hluti sem ég gat
ekki áður og ég hef líka lært að lifa
í núinu. Þetta er besta ákvörðun
sem ég hef tekið og mér finnst ég
hafa grætt mörg ár,“ segir Gullý.

Snýr ekki til baka
Hilmar segir að það sé í raun
ekkert svo margt sem hann þurfi
að sleppa í mataræðinu. Það eru
kartöf lur, hrísgrjón, allt korn
og rótargrænmeti ásamt sykri.
„Ég sakna ekki þessara matvæla
vegna þess að mér líður betur
ef ég sleppi þeim. Ég er aðeins
farinn að leyfa mér á tyllidögum,
fékk mér til dæmis plokkfisk og
rúgbrauð um daginn en fékk mér
lítið á diskinn. Hugarástandið er
allt sem skiptir máli. Einnig hef ég
skorið niður áfengi sem var ekkert
mál þar sem ég hef aldrei verið
mikið fyrir það. Ég hljóp 10 km í
Reykjavíkurmaraþoninu í sumar
og ætla að fara 21 km á næsta ári,“
segir hann. „Ég byrjaði að hlaupa
eftir að ég léttist og fer í ræktina
þrisvar til fimm sinnum í viku.
Mér fannst ég þurfa að styrkja mig
eftir að ég léttist og fá liðleikann
í gang. Líkaminn þarf að vera í
góðu ástandi og ég mun ekki snúa
til baka til fyrra lífs. Lífsgæði mín
hafa gjörbreyst.
Það er til dæmis rosalega vond
líðan að geta ekki keypt sér föt
í venjulegri verslun. Ég fór einu
sinni í Primark í Bretlandi og það
voru engin föt þar sem pössuðu á
mig. Það var helst að ég fengi eitthvað í Dressman XXXL. Núna hef
ég skorið öll X af fötunum mínum
nema eitt. Það munar tíu sentimetrum á gömlu bolunum mínum
og þeim nýju.“
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.

Ég vil þó taka fram
að þetta gerðist
ekki á einni nóttu. Það
tók alveg sinn tíma að
venjast þessu breytta
lífi. Það tók mig sjö
mánuði að koma mér í
það ferli sem ég er í núna.

Ketó virkar

HIlmar Kári
segir að þessi
mynd af sér
og hundinum
hans, Pjakki,
hafi haft áhrif
á hann og ýtti
honum út í að
breyta lífsstílnum.

Komst ekki í rússíbana
Gullý, systir Hilmars, hefur ekki
síður náð gríðarlegum árangri í
baráttunni við aukakílóin. Hún
segist hafa tekið þá ákvörðun um
jólin 2014 að gera eitthvað róttækt
í sínum málum. „Ég var stödd í
skemmtigarði með syni mínum
og ætlaði með honum í rússíbana.
Því miður gat ég það ekki því ég
passaði ekki í sætin.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Ég sá að þetta var ekki bara að
hafa áhrif á mín lífsgæði heldur
einnig sonar míns og ég varð því að
gera eitthvað í málunum. Ég hafði
heyrt af magabandsaðgerð og að
Auðun Sigurðsson væri farinn að
gera hana hér á landi. Ég ákvað að
panta tíma strax í janúar 2015 í
ráðgjöf,“ segir hún. Gullý var farin
að finna fyrir skertum lífsgæðum
og hafði minnkandi orku í dag-

legum störfum. Hún var ekki með
nein heilsufarsleg vandamál en allt
stefndi í þá átt ef hún gerði ekkert
í sínum málum. Hún fór í aðgerð á
Akranesi 8. maí 2015 og fann strax
betri líðan.
„Orkan jókst, ég fór að finna
mun á mér, ekki bara líkamlega
heldur andlega líka og fór að
njóta þess að hreyfa mig. Bandið
hefur gert kraftaverk fyrir mig og
hjálpað mér að minnka matarskammtana, en skammtastærðir
voru minn helsti veikleiki. Ég nýt
þess að borða hægar og ég er ekki
frá því að maturinn bragðist betur
við það. Ég fór líka að njóta þess
meira að fara út á meðal fólks,
klæða mig upp á og gera mig fína.
Stærsti plúsinn var svo að geta gert
meira með syni mínum því orkan
var meiri og ég naut þess að hreyfa
mig með honum. Frá því að ég var
sem þyngst og þangað til núna
hafa farið 40 kíló. Líðan mín er
gjörbreytt bæði andlega og líkamlega. Mér finnst gaman að hreyfa
mig og það hefur hjálpað mér andlega líka. Ég er mun léttari á allan

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

„Við systkinin þurftum nauðsynlega að breyta lífsstílnum og
það höfum við gert,“ segir Hilmar
sem er kvæntur bandarískri konu
og stefnir á flutning til Bandaríkjanna. „Það var eiginlega konan
mín og dóttir hennar sem fóru
að tala um ketó mataræðið. Ég
greip boltann og byrjaði í þessu
með þeim. Konan mín hefur misst
20 kíló og dóttirin 22 kíló. Ketó
mataræðið virkar, svo einfalt er
það. Fólk sem ekki þekkir til talar
oft neikvætt um ketó. Uppistaðan
í matnum mínum er spínat, klettasalat og annað grænt salat. Ég set
ofan á það góðar olíur, osta og
fleira. Einnig borða ég feitt kjöt,
beikon, lambaframpart og annað
kjöt með góðri fitu. Áður borðaði
ég 400 g nautasteik. Nú dugar hún
í fjórar máltíðir. Ég get leyft mér að
kaupa fína nautasteik vegna þess
hversu lítið ég borða. Ég borða því
hollan og góðan mat. Uppáhaldsmaturinn minn er samt saltkjöt og
baunir en það borðar maður bara
einu sinni á ári,“ segir Hilmar Kári
hressilegur og ánægður með lífið
enda nýr og breyttur maður.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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Sterk bein fyrir góða daga
Beinþynning er alvarlegur sjúkdómur en þá verða beinbrot við lítið álag og vegna áverka sem
nægja að öllu jöfnu ekki til að brjóta heilbrigð bein. Ýmislegt getur þó dregið úr líkum á broti.
Beinvernd er
mikilvæg alla ævi
hvort sem einstaklingur
hefur beinþynningu eða
ekki. Góð bætiefni
ásamt reglulegum líkamsæfingum eru nauðsynleg til að fyrirbyggja
beinþynningu.

Á

rlega má rekja um 1.400
beinbrot og 250 mjaðmaaðgerðir á Íslandi til beinþynningar en ætla má að þriðja
hver kona og áttundi hver karl á
Íslandi megi eiga von á broti af
völdum beinþynningar. Beinþynning (e. osteoporosis) er sjúkdómur sem ber að taka alvarlega.

Hvað er beinþéttni?
Beinþéttni segir til um hversu
sterk bein okkar eru. Fyrstu tvo
áratugi ævinnar eru beinin að
þéttast og þá, eins og alltaf, skiptir
næringin öllu máli. Við verðum
bæði að fá nægilegt magn af kalki
og D-vítamíni til byggja upp sterk
bein. Upp úr 30 ára aldri fer að
draga úr beinþéttninni og þá getur
skipt máli hversu góð uppbyggingin hefur verið.

Hrönn Hjálmarsdóttir,
heilsumarkþjálfi hjá Artasan ehf.

Osteo Advance –
fullkomin beinablanda

Áhættuþættir
Um 60-70% af beinþéttni ræðst af
erfðaþáttum. Hversu þétt beinin
eru á yngri árum ræður líka miklu
um hvenær þau ná brotastigi.
Beinþynning hefst oft hjá konum
við tíðahvörf en aðrir þættir sem
við getum ekki haft áhrif á eru
aldur, kyn og kynstofn.

Dagleg hreyfing styrkir beinin. Æfingar þar sem við berum eigin líkamsþyngd, eins og göngur og skokk, gefa
bestan árangur en fjöldi rannsókna í gegnum tíðina hefur sýnt fram á það. Kalk og D-vítamín gera beinunum gott.

Hvað hefur áhrif

Mismunandi stig eftir aldri
frá heilbrigðum beinvef til beinþynningar.

Við getum þó eitthvað gert í
málunum því það eru nokkrir
þættir sem hægt er að hafa
áhrif á:

Magnesíum fyrir
beinfrumurnar

 Holdafar (vannæring)
g)
 Kalk- og/eða D-vítamínmínskortur
 Reykingar
 Hreyfing
 Lífshættir
Einnig hafa ákveðin lyf,
eins og sykursterar áhrif.
if.

in
Fullkomyrir
f
blanda n
beini

Næring og þungaberandi
erandi
æfingar til styrktar
Þrátt fyrir að við höfum
m ekki
fulla stjórn á því hversu
u mikil
eða lítil beinþynningin verður
þegar við eldumst getum
m við
haft töluverð áhrif á það
ð og
með réttum ákvörðunum
um jafnvel komið í veg fyrir beinbrot
inbrot
á efri árum. Nægileg prótein-,
ó i
kalk- og D-vítamínneysla
ásamt reglulegum líkamsæfingum
er nauðsynleg til að fyrirbyggja
beinþynningu. D-vítamín þurfum
við alltaf að taka inn á bætiefna-

Fjöldi rannsókna gegnum tíðina
hefur sýnt fram á að dagleg inntaka á kalki og D-vítamíni getur
dregið verulega úr líkum á beinbrotum vegna beinþynningar.
Prótein, fleiri vítamín og steinefni
eru þó nauðsynleg til að viðhalda
sterkum beinum, til dæmis magnesíum, K-vítamín og sink. Osteo
Advance frá Natures Aid inniheldur allt það nauðsynlegasta til
að viðhalda heilbrigðum beinum
og tönnum en þar er magnesíum
og kalk í réttum hlutföllum ásamt
D- og K2-vítamíni og sinki.

40 ára

Osteo Advance frá Natures Aid
inniheldur allt það nauðsynlegasta
til að viðhalda heilbrigðum beinum
og tönnum en í því er magnesíum
og kalk í réttum hlutföllum ásamt
D- og K2-vítamíni og sinki.

fformi,
i alla
ll ævi, en það sér um að
líkaminn frásogi kalk úr fæðunni.
K2-vítamín er ekki síður mikilvægt þar sem það sér um að binda
kalkið í beinunum. Svo eigum við
að hreyfa okkur alla daga en til

60 ára

70 ára

að styrkja beinin þá eru þungaberandi æfingar bestar. Það eru
æfingar þar sem við berum okkar
eigin líkamsþyngd (göngur og
skokk) og einnig er mjög gott að
lyfta lóðum.

D-VÍTAMÍN
FYRIR TENNUR, BEIN OG ÖFLUG ÓNÆMISKERFII

Góð gæði á góðu verði!
4 mánaða skammtur

Útsölustaðir: Flest apótek, heilsuhillur stórmarkaða.

Skv. Landlækni þurfa allir að taka inn D-vítamín allt
árið þar sem nægilegt magn fæst ekki úr daglegri neyslu
matvæla og sólskin er af skornum skammti.

Eins mikilvægt það er að við fáum
nægilegt magn af kalki og D-vítamíni er magnesíum ekki síður
mikilvægt. Um 60% af magnesíumbirgðum líkamans eru í beinunum. Eitt af hlutverkum þess er
að halda kalki uppleystu í blóðinu
sem er nauðsynlegt til að kalk
safnist ekki fyrir á stöðum eins og
í nýrum, æðum eða liðamótum.
Magnesíum er nauðsynlegt fyrir
starfsemi allra frumna og þ.m.t.
beinfrumna og beinátfrumna og
er undirstöðuefni fyrir ATP sem er
nokkurs konar orkustöð hverrar
frumu. Bara þessi staðreynd segir
okkur að það dregur mjög úr
áhrifum kalks á styrk beina og
hindrun beinþynningar ef ekki
er nægilegt magn af magnesíum í
líkamanum.
Sölustaðir: flest apótek og heilsubúðir
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Að spila og hlusta á tónlist hefur jákvæð áhrif á heilastarfssemi. NORDICPHOTOS/GETTY

Tónlist er
heilaleikfimi
Að læra á hljóðfæri hefur jákvæð
áhrif á heila barna og fullorðinna.
Rannsóknir hafa sýnt að manneskja
sem lærði á hljóðfæri sem barn er í
minni hættu á að fái aldurstengda
heilahrörnunarsjúkdóma á efri árum.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

F

ólk sem lærir á hljóðfæri á
unga aldri myndar nýjar
tengingar í heilanum og
örvar þær sem eru þegar til staðar.
Nýleg rannsókn á áhrifum þess
á heilann að læra á hljóðfæri sem
barn, sýndi að það að spila hljóð á

hljóðfæri breytir heilabylgjunum
á þann hátt að hlustun og heyrn
batnar mjög hratt. Vísindamennirnir sem stóðu að rannsókninni
telja að hin breytta heilastarfsemi
sýni að heilinn getur endurstillt
sig og bætt upp fyrir sjúkdóma eða
slys, sem mögulega hindra hæfni
manneskju til að leysa úr verkefnum. Auk þess að mynda nýjar
tengingar í heilanum eru ýmsar
rannsóknir sem styðja það að fólk
sem lærði á hljóðfæri sem börn
hafi betra langtímaminni.

Hljóðfæraleikarar hafa
stærri hvelatengsl
Rannsókn á heilum hljóðfæraleikara, sem bornir voru saman
við heila fólks sem ekki spilar á
hljóðfæri, sýndi að hvelatengsl
(e. corpus callosum) sem eru
taugaþræðir sem tengja hægra
og vinstra heilahvel saman, eru
stærri í hljóðfæraleikurum.
Svæðin sem tengjast heyrn og
rýmisgreind eru einnig stærri
í atvinnupíanóleikurum. Það
þarf ekki að hafa spilað á hljóðfæri lengi til að sjá breytingar á
heilanum. Langtímarannsókn
á börnum í tónlistarnámi sýndi

BÍLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Mest lesna bílablað landsins kemur næst út
þriðjudaginn ĸŋŶĮĎŹįÄŝŶnæstkomandi.
Ritstjóri blaðsins er Finnur Thorlacius sem er
bílaáhugamaður af líﬁ og sál.

Umsjón auglýsinga:
Atli Bergmann • atli@frettabladid.is • sími 5ÝǷŶÝűÝŬ

að þau börn sem höfðu fengið
kennslu á hljóðfæri í 14 mánuði
voru þegar komin með breytta
heilastarfsemi til hins betra. Einnig eru til nokkrar rannsóknir sem
styðja að hljóðfæranám geti aukið
minni á orð og bætt lestrarhæfni.
Þótt jákvæð áhrif þess að spila
á hljóðfæri séu meiri hjá fólki
sem byrjar á barnsaldri eru líka
rannsóknir sem sýna ýmsa kosti
þess að læra að spila á hljóðfæri á
fullorðinsárum. Prófessor í tónlistarkennslu við Háskóla í Flórída
rannsakaði áhrif píanónáms á
nemendur á aldrinum 60-85 ára.
Strax eftir sex mánuði hafði minni
nemendanna aukist, þeir unnu
hraðar úr upplýsingum og áttu
auðveldara með að skipuleggja sig
en samanburðarhópur sem hafði
aldrei lært á hljóðfæri.

Að hlusta á tónlist
er líka bætandi
Fólk sem ekki spilar á hljóðfæri
þarf ekki að örvænta. Það er líka
til hellingur af rannsóknum sem
sýna að það hefur jákvæð áhrif á
heilann að hlusta á tónlist. Fólk
hefur oft tilhneigingu til að hlusta
helst á þá tónlist sem það hlustaði

á á unglingsaldri og á þrítugsaldri.
Það reynir meira á heilann að
hlusta á tónlist sem hann þekkir
ekki og því er gott ráð fyrir fullorðið fólk að hlusta á sömu tónlist
og börnin eða barnabörnin. Þegar
hlustað er á nýja tónlist sem
heilinn þekkir ekki þarf hann að
hafa meira fyrir því að vinna úr
upplýsingunum sem eru sendar til
hans gegnum eyrun. Það heldur
heilastarfseminni gangandi og
virkar eins og góð líkamsrækt
fyrir heilann.
Að hlusta á tónlist getur hjálpað
til við að kalla fram minningar. Ef
fólk spilar tónlist frá vissu tímabili
í lífi sínu geta gleymdar minningar
dúkkað upp. Jafnvel Alzheimersjúklingar sem hafa misst getuna
til að tjá sig með mæltu máli geta
oft sungið með uppáhaldslögunum sínum.
Að hlusta á tónlist getur aukið
einbeitingu og dregið úr streitu.
Rannsóknir hafa meira að segja
sýnt að það að hlusta reglulega á
tónlist getur hækkað greindarvísitölu hjá börnum. Það er því um að
gera að hlusta á tónlist, eða enn
betra, læra á hljóðfæri vilji maður
halda heilanum í góðu formi.

Frábært haust tilboð
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VER Ð MIIÐAST VIÐ ÁLETR AÐAN
N* STEIN
MEÐ UPPS
SETNINGU Á HÖFU
UÐBORGARSVÆÐINU

ATH. GR ANÍTHÖLLIN ER FLUTT
AÐ FOSSALEYNI 16, 112 REYKJAVÍK

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

*Hefðbundin áletrun, 1 nafn
Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

2042-1 SB

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS
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Nauðsynlegt að ræða offitu
hjá þunguðum konum
Rannsókn sem
gerð var í Noregi sýnir að of
þungar konur fá
oftar fylgikvilla
á meðgöngu en
þær sem eru í
kjörþyngd. Þetta
er vandamál sem
ljósmæðrum er
kunnugt um.

Ef konur eru of
þungar á meðgöngu er meiri
hætta á ýmsum
kvillum eins og
meðgöngu-sykursýki og háum
blóðþrýstingi.

Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

S

amkvæmt rannsókninni
voru 35 prósent kvenna sem
fæddu börn í Noregi árið 2018
of þung eða í yfirvigt. Linn Marie
Sørbye ljósmóðir hefur rannsakað
þyngd barnshafandi kvenna og
tengsl offitu við heilsu móður og

Huga þarf að
mataræðinu
á meðgöngu.
Ekki er gott að
þyngjast mikið.

TILBOÐ
4 réttir + súpa dagsins
aðeins 1.790 kr.*
,+Á,-*/(63¶"/"/"44»46
47¶/",+½5 Í ,6/(1"04»46
DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR MEÐ SÚR/SÆTRI SÓSU
NÚÐLUR MEÐ GRÆNMETI
*tekið með heim – 2.100 kr. ef borðað er á staðnum.

Frábær hóptilboð
Sjáðu öll tilboðin okkar á

www.kinahofid.is
Opið WJSLB daga
kl. 11:00 - 22:00
)FMHBS
LM

Kínahofið
ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópavogi
Kópa

www.kinahofid.is l Sími 554 5022

barns í doktorsritgerð sinni við
háskólann í Björgvin.
Kjörþyngd eða sem næst henni
er langbest fyrir konur á meðgöngu. Það eru frekar líkur á
eðlilegri meðgöngu og fæðingu sé
konan í réttri þyngd. Best er þegar
BMI-þyngdarstuðull er normal í
upphafi meðgöngu. Það er bæði
jákvætt fyrir barnið og móðurina. Kjörþyngd á meðgöngu getur
komið í veg fyrir meðgöngueitrun,
háan blóðþrýsting og meðgöngusykursýki.
Linn Marie hefur líka áhyggjur
af breytingum á þyngd á milli
fyrstu og annarrar meðgöngu. Oft
þyngjast konur mikið á þeim tíma
sem líður á milli og þá eru þær í
meiri hættu á að fá meðgöngusykursýki á annarri meðgöngu.
Ef kona fær meðgöngusykursýki
er líkaminn ekki fær um að vinna
með sykur í blóði eins og hann ætti
að gera. Þá hækkar blóðsykurinn
mikið hjá móðurinni og barnið
vex of hratt. Sýnt hefur verið fram
á að þessi börn eru viðkvæmari
fyrir ofþyngd síðar á ævinni.
Rannsókn Linn Marie og samstarfsmanna hennar er byggð á
upplýsingum um fyrstu og aðra
meðgöngu 24.198 mæðra, fengnum
úr læknaskýrslum í Noregi.
Af þessum mæðrum voru 439
greindar með meðgöngusykursýki
á annarri meðgöngu.
Á sama tíma geta þær konur sem
eru of þungar á fyrstu meðgöngu
en léttast eftir hana fengið heilsufarslegan ávinning áður en þær
verða þungaðar að nýju. Sjáanlegur munur var á heilsunni á annarri
meðgöngu ef konur höfðu létt sig.
„Það bendir til þess að það sé hægt
að gera eitthvað í málinu,“ segir
Linn Marie. „Þetta á samt ekki við

um að létta sig á meðgöngu. Við
mælum ekki með að konur fari í
stranga megrun á meðgöngu. Að
sama skapi er ekki gott að þyngjast
mikið á meðgöngu. Til eru alþjóðlegar ráðleggingar um það hversu
mikið barnshafandi konur ættu
að þyngjast á meðgöngu. Þær ætti
að hafa þær til hliðsjónar en ekki
skapa áhyggjur.
Könnun sem birt var í British
Medical Journal árið 2017 sýndi
að konur sem fengu persónulega aðstoð varðandi næringu og
líkamsrækt á meðgöngu þyngdust
minna að meðaltali og upplifðu
færri fylgikvilla á meðgöngu og í
fæðingu. Konur eru almennt meðvitaðar um offituvandamál og vita
hvað er hollt eða óhollt. Þekkingin
er til staðar en við hegðum okkur
ekki alltaf samkvæmt henni.
Persónuleg aðstoð á meðgöngu
um næringu og hreyfingu er ekki
veitt í mæðravernd í Noregi. Linn
telur að auka ætti þá fræðslu. Hún
segir að ljósmæður verði að þora
að ræða þessa hluti við verðandi
mæður. „Mikilvægt er að huga að
heilsu konunnar á meðgöngu og
þar skiptir ofþyngd miklu máli.
Góð lýðheilsa skiptir allt samfélagið máli og leggja þarf áherslu á
forvörn, til dæmis hvetja meira til
hreyfingar og hollrar fæðu.“ Þetta
kemur fram í grein á vefnum forskning.no.
Íslendingar er engu skárri en
Norðmenn á þessu sviði. Ekki er
vitað um nýlega könnun en íslensk
rannsókn var birt í Læknablaðinu
árið 2010 þar sem greint var
frá áhyggjum vegna ofþyngdar
kvenna á meðgöngu. Þar kom
fram að offita hefði óæskileg áhrif
á heilsufar verðandi mæðra og
barna þeirra.
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Bílar
Farartæki

Þjónusta

Geymsluhúsnæði

Keypt
Selt

Hreingerningar

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Óskast keypt

WWW.GEYMSLAEITT.IS

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

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

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

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

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

Atvinna

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105

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

Atvinna óskast

Upplýsingar í síma 782 8800

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Bókhald
MINI COUNTRYMAN S
E PLUGIN-HYBRID 4X4 !
RAFMAGN OG BENSÍN.
TILBOÐSVERÐ STGR 4.490Þ ! 4.850þ
í skiptum. Sem nýr ! Nýskr 5.2018
! Ekinn aðeins 7 þ km ! Leður/tau.
18”álfelgur, Sjálfsk, ofl. Sjá www.
plugin-hybrid.is

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700
www.bílagalleri.is

Bílar óskast
VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Jeppar

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA
BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

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

Tímavinna eða tilboð.

Til sölu Land Cruiser 120 VX. Árgerð
2003, ekinn 293þ, leðursæti fyrir 8
manns, nýlegar álfelgur og dekk +
auka vetrardekk á felgum. Virkilega
gott eintak. Verð kr. 1.490.000.uppl. í sima 891-9850

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

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Húsnæði

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

7

Húsnæði í boði

Búslóðaflutningar

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

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

165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í
s. 661 7000

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Dreifðu varmanum

Grátandi Gluggar? Lo

-fáðu
ðu hitann niður

Gráta gluggarnir? Er rakastigið hátt?

Hljóðlátar
j
baðviftur

Hitablásari
Hljóðlátir
j
blássarar

Frábær
F
ábær í bílskúrinn

Verð
frá kr

69.990

Þakblásarar

Hitavír

Mikið úrval af stærðum og
g Í þakrennur eða vatnslag
ge
erðum.
Selt í lausu eða í kittu
um

Verð
frá kr/m

Þurrktæki frá 39.990

1.450

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

viftur.is
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GRENSÁSVEGUR 11

Honda Civic
Nýskráður 11/2009, ekinn 113 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

SÍMI 588 9090

Traustur erlendur aðili óskar eftir að kaupa
300-400 fm einbýlishús Verð allt að 250 milljónir

Verð
kr. 890.000
Allt að 100% fjármögnun í boði.

Staðsetningar sem koma einkum til greina eru:

Honda CR-V Elegance Navi
Nýskráður 7/2016, ekinn 82 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

•
•
•
•
•

Verð
kr. 2.990.000
Afborgun kr. 37.657 á mánuði.*

Nánari
upplýsingar

Honda Jazz Trend
Nýskráður 8/2016, ekinn 24 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

101 Reykjavík 101 (róleg svæði)
103 Reykjavík (Kringlan)
107 Reykjavík
170 Seltjarnarnes
210 Gardabær (Arnarnes og Hnoðraholt)

Sverrir Kristinsson
löggiltur fasteignasali
sverrir @eignamidlun.is
Sími 861 8514

Herdís Valb. Hölludóttir
löggiltur fasteignasali
herdis@eignamidlun.is
Sími 694 6166

NÝSKÖPUNARMÓT

Verð
kr. 1.840.000
Afborgun kr. 23.234 á mánuði.*

Nýsköpunarmót opinberra aðila
og nýskapandi fyrirtækja
Fimmtudaginn 3. október á Grand Hótel kl. 13-16.

Nýskráður 8/2016, ekinn 29 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 9 gírar.

VW Tiguan
Nýskráður 5/2014, ekinn 90 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Vettvangur fyrir opinbera aðila og fyrirtæki til að efla nýsköpun í
opinberum rekstri.

Verð
kr. 3.990.000
Afborgun kr. 50.198 á mánuði.*

Verð
kr. 2.590.000
Afborgun kr. 32.640 á mánuði.*

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

Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Honda CR-V Executive diesel

Opinberir aðilar setja fram verkefni (áskoranir) og óska eftir
fjölbreyttum lausnum frá frumkvöðlum og fyrirtækjum.
Bókaðu hraðstefnumót (Match Making) með áhugaverðum
samstarfsaðilum á www.nyskopunarmot.is.
Nú þegar hefur fjöldi opinberra stofnana og fyrirtækja skráð sig.

Vertu með og skráðu stofnun þína
eða fyrirtæki til leiks sem fyrst

www.nyskopunarmot.is
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mælir m/ljósi
250 Mælir 60m.
Með öflugu
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gtt.
einnig snúrutengt.

Lyklakippuljós
L
yk
kllak
k
akip
ipp
ipp
pu
uljós
ljós
60
6

LUMEN
LUM
L

IP67 Hleðsluljós
5000 m/Bluetooth
LUMEN hátalara.

TASKA
FYLGIR

rgðir
Meðan bi
endast.

IP65 Hleðsluljós

2000 m/Bluetooth
LUMEN hátalara.

ALS AUD202H

27.900 kr.
Áður 39.9
39.900 kr.

ALS AUD502H

Höfuðl
Höfuðljós
Hö
fu
uð
ðlj
ðl
ljjó
jós
ós
H
HDL12
IP65 Létt og nett
120
112
20

LUMEN
L
LU
U
UM
MEN

m/hl
leðslum/hleðslurafhl
löðu.
rafhlöðu.

ALS HDL121R

5.590
5
5.59
590
0 kr
kr.
r.
Áðurr 6
Áðu
6.99
6.990
..9
990 k
kr.

34.900 kr.

ALS SPX601H

Áður 49.900 k
kr.

29.900 kr.

Mjög llítið
en öflugt ljós.

Kastari
Ka
Kast
ast
star
tar
ari
AUD202
AUD2
202
2
m/hátalara
a

Áður 51.990 kr.
Áðu

A
ALS
GFL061R
G

1.590 kr.
1.5

SL-0
SL

Áður 1.890 kr.
Áðu

n anll.
ngja
IIP24 Upphengjanl.

LL-0
-0
stillanleg
nleg
g
700 legt, stillan
LUMEN lýsing
ýsing 180180-360°.
360
36
0°.

ljó
ós
445 hleðsluljós
egl
gli.
i
með segli.

Áður 19.900 kr.

Frábært
bærtt
IP54
IP5
54 Fráb
MW 49
4933451392
93345139
1392

10.990 kr.
krr

77.290
77.29
77
90 kr.
kr.
r.

Áður 12.900 kr.
kr

Áður 90.9
90.900
.900
0k
kr
kr.
r.

13.590 kr.
r.

109.890 kr.

HSAL-0
H
SAL-0
0
vinn
nuljjós
3000
300
00 vinnuljós
LUMEN
LUME
EN á st
tan
ndi.
standi.

MW 4933459442

MW 4933464822

MW 4933459163

Áður 14.900 kr.

LUMEN

16.890 kr.

uljós
s
400 hleðsluljós
LUMEN með snúannúan
nlegum haus í 45°.

12.590 kr..

öfl
flugt
gt
IP54 Nett og öflugt

MW 4932430563
3

IP54 Mjög gottt

IP54 Mjög sterkt
9000 og öflugt 360°
LUMEN vinnuljós.

L4 FL-201

Upphengjanan
nIP24
4 Upphengj

L4 PWL-201
20
01
SLDP-0
S
LDP-0

ó
ós.
220 vinnuljós.

LUMEN MW 4932430178
4 178
4301
8

Áður 15.900 kr.

Áður 129.900 kr.

L4 MLED-201
ED-2011
rkt vasa
vasaaIP67 Sterkt

SLED-0
ED
D-0
0

TRUEVIEW
TRU

™

VINNULJÓS

IP24
4 Öflugt

750 kastljós.

LUMEN
N MW 4933451261

ðsluljós
s,
700 hleðsluljós,
155m
m dræg
drægni.
gnii..

LUMEN

MW 4933459444
4

HL-201
H
201
og
IP54 Afar léttt og

rtuu
birtu475 nett, 3 birt
tilli
stillingar.
Með hleðslurafhlöðu.
LUMEN

MW 4933459443

12.790 kr.

14.490 kr.

Áður 14.990
0 kr.

Áður 16.990 kr.

15.190
15
190 kr.
Áður 17.900 kr.
Áðu

AL-0
IP54 Hægt er að

1000 snúa í 360°.

LUMEN MW 4933451394
4

16.990 kr.
Áður 20.
20.900 kr.

JARO 10W
0W
W
ur
IP65 Öflugur

JARO 50W
J
0W

LUMEN

gur
IP65 Öflugur
IP

ri
900 kastari
snúrru.
með snúru.

BR 1171250133

5.190 kr.
Áður 7.390 kr.

ari
kastari
4
4770
LUMEN með snúru
LU
u.
snúru.

BR 1171250533

13.990 kr.
r.
Áður 19.990 kr.
Á

Loftljós
Loftlj
ljós
ós

JARO 80W
upphengjanlegur
IP65 Öflugur
7200 kastari
LUMEN snúru.

BR 1171250831

12.590 kr.
Áður 17.990 kr.

Öflugt
flugtt og
IP64
4 Ö
rakaþétt.
aþé
þ tt.
3600
0 rakaþé
LUMEN
N TO Y
YT81961
T81961

6.190
6.1
19
90 kr.
Áður
Áðu
urr 8.990
8.99
90 kr.

Loftljós,
ftljós,
svartur
artur b
botn
otn
n
Raka
aþét
þétt
tt
IP54
54 Rakaþétt
ós.
loftljós.
850
0 loftljó
LUMEN
EN TO YT
YT81842
T81
184
42
42

3.290
290 kr
kr.
r.
Áður
ur 4.290 k
kr.
r.

JARO 50W
m/þrífæti
IP65 Öflugur

7200 kastari á
LUMEN þrífæti m/sn.

BR 1171250534

18.190 kr.
Áður 25.990 kr.

VERKFÆ
VER
KFÆ
Æ RASALAN
RAS
A ALAN • S Í Ð
ÐUM
UM Ú
ÚLA
LA 9, R EYKJ AV Í K • D A L SH R A U N I 1 3 , H A FN A R F I R Ð I • D A L SB
BRA
AU
U T 1 , AKU R E Y
YR
R I • S : 56
5 6 0 8 8 8 8 • vfs .is
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ÞRAUTIR

Austlæg átt 3-10 m/s,
en 8-15 syðst í kvöld.
Rigning af og til um
landið sunnanvert, en
skýjað með köflum
og þurrt að kalla fyrir
norðan. Suðaustan 5-13
m/s á morgun, en
hvassara með suðurströndinni. Víða dálítil
rigning, en áfram þurrt á
Norðausturlandi. Sums
staðar talsverð rigning
um landið suðvestanvert annað kvöld. Hiti
10 til 18 stig, hlýjast fyrir
norðan.
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Gunnar Björnsson

Arnar Milutin Heiðarsson
(1.756) átti leik gegn Jóhanni
H. Ragnarssyni (1.943) í C-flokki
Haustmóts TR.
17...Bd5! Upphafið að skemmtilegri hugmynd. 18. c4 exf5! 19.
Rh1? Eftir 19. cxd5 Dh4 20.
Rh1! á svartur ekkert en 20...g3
og þráskák. 19...Be6! Stöðuyfirburðir svarts dugðu til sigurs.
Guðmundur Kjartansson sigraði
á mótinu og varð um leið skákmeistari Taflfélags Reykjavíkur.
Hjörvar Steinn Grétarsson varð
annar og Vignir Vatnar Stefánsson þriðji.
www.skak.is: Haustmót TR.

Svartur á leik

4

5

3

1

9

6

7

8

3

9

2

7

1

4

8

6

5

4

5

1

6

7

9

2

8

3

9

6

7

2

4

8

1

3

5

7

8

4

6

5

2

9

1

3

6

2

3

8

1

4

7

9

5

8

1

3

6

5

7

9

2

4

1

5

6

8

9

3

7

4

2

7

8

9

5

2

3

1

6

4

6

7

9

1

8

2

5

4

3

2

3

8

9

4

6

5

7

1

3

6

7

4

9

2

5

1

8

1

8

2

4

3

5

7

6

9

9

6

1

2

7

5

3

8

4

8

4

2

1

5

6

3

7

9

3

5

4

7

9

6

8

1

2

4

7

5

1

3

8

6

2

9

9

1

5

3

8

7

4

2

6

4

9

1

5

6

3

2

8

7

8

1

7

3

2

9

4

5

6

1

3

4

7

6

8

9

5

2

7

3

8

9

2

1

4

5

6

5

2

3

4

6

7

1

9

8

5

9

6

2

3

1

8

4

7

5

2

6

8

7

4

3

9

1

6

4

9

5

8

1

2

3

7

2

7

8

9

4

5

6

3

1

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.

LÓÐRÉTT

1 þrástagla
2 fita
3 mjög
4 flott
7 einangra
9 landspilda
12 skaddast
14 félaga
16 tveir eins

2

3

4
6

12
13

14

15

16
17

Pondus
Við í Fótsvepp
leggjum upp
með blöndu
af hipp-hoppi,
rokki, rappi og
Bretapoppi.

7

LÁRÉTT: 1 stans, 5 tól, 6 ma, 8 alltaf, 10 gg, 11
erg, 12 biti, 13 svig, 15 tilurð, 17 narra.
LÓÐRÉTT: 1 stagast, 2 tólg, 3 all, 4 smart, 7
afgirða, 9 teigur, 12 bila, 14 vin, 16 rr.

Skák

2

LÁRÉTT

1 dvöl
5 áhald
6 próftitill
8 sífellt
10 tveir eins
11 gröm
12 sneið
13 sveigur
15 uppruni
17 plata

Eftir Frode Øverli

Með
þungum
stórborgar-ryþma

Og max
flæði!

Það verður
nei frá
okkur!

Svo...

Takk fyrir
komuna!

Og
hypjaðu
þig!

vfs.is

Úr söngferlinum!

M18 FLAG
Alvöru slípirokkur
frá Milwaukee

Gelgjan
Súkkulaði-ostakökubitar!
Geggjað!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Neytist fyrir
Mars 2009

Næsti bær
við.

Fyrsti stóri slípirokkurinn knúinn
af einni rafhlöðu sem skilar afli
til þess að slípa, er léttari en
snúrurokkur í sinni stærð.
Sveigjanlegt rafhlöðukerfi
sem virkar með öllum
Milwaukee ® M18™ rafhlöðum.

Verð 136.900 kr. (með rafhlöð
rafhlöðu)

Barnalán
Fyrirgefðu, Solla. Fyrirgefðu,
mamma. Fyrirgefðu, Lóa.

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun
um málefni líðandi stundar.
Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hvað var
þetta?
Smá þjófstart
á daginn.

Fyrirgefðu,
pabbi.

Minna í snúða
– meira í bíó?

Fjármálin mín í Arion appinu er ný leið til að átta sig á hvert peningarnir
fara. Hvað fer mikið í fatakaup? Hvernig sveiflast eldsneytiskaupin yfir
árið? Núna verður miklu skemmtilegra að átta sig á stöðunni.

arionbanki.is

Þægilegri bankaþjónusta Arion banka
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Haustbæklingur Dorma á www.dorma.is
KOMDU
ber NÚ
NA
Septemoð
tilb in
www.dorma.is

Smáratorg

| Holtagarðar

| Ísafjörður
| Akureyri

September KOMDU
tilboðin NÚNA
NATURE’S REST
heilsurúm m/Classic botni
DORMA
Hausttilboð

Ör (eða Maðurinn er eina dýrið
sem grætur)
Auður Ava Ólafsdóttir
Þjóðleikhúsið

AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leðurr
eða grátt áklæði á Classic botnii.

Stærð í cm

Fullt verð
með Classic botni

DORMA
HAUSTTILBOÐ

80x200

55.900

44.720

90x200

59.900

47.920

100x200

63.900

51.120

120x200

69.900

55.920

140x200

79.900

63.920

160x200

89.900

71.920

180x200

99.900

79.920

• Svæðaskipt
pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur

www.dorma.is

Sálartetrið skrúfað saman
LEIKHÚS

20%

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Ör er óður til lífsins og dæmisaga um þöglan harm, segir gagnrýnandi. MYND/GRÍMUR BJARNASON

• Sterkur botn
• 320 gormar á m2
• Góðar kantstyrkingar

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Leikarar: Baldur Trausti Hreinsson,
Guðrún Snæfríður Gísladóttir,
Birgitta Birgisdóttir, Pálmi Gestsson og Hildur Vala Baldursdóttir
Tónlist: Damien Rice
Leikstjórn: Ólafur Egill Egilsson
Leikmynd og búningar: Sigríður
Sunna Reynisdóttir
Lýsing: Jóhann Bjarni Pálmason
Myndband: Elmar Þórarinsson
Hljóðmynd: Aron Þór Arnarsson
Leikgervi: Valdís Karen Smáradóttir
Stólasmiðurinn Jónas Ebeneser
stendur á tímamótum. Hann er að
undirbúa brottför. Hann mun ekki
snúa aftur. Ör (eða Maðurinn er
eina dýrið sem grætur) eftir Auði
Övu Ólafsdóttur byrjaði líf sitt sem
óklárað leikhandrit, varð síðan að
vinsælli skáldsögu og umbreytist
nú aftur í fullklárað leikrit. Þjóðleikhúsið frumsýndi þessa nýjustu
útgáfu í leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar síðastliðinn fimmtudag í
Kassanum.
Stólasmiðurinn Jónas Ebeneser
er hjarta sýningarinnar og ber mörg
karaktereinkenni sinnar kynslóðar
og kyns: hjálpsemi, handlagni og
takmarkaða getu til að tjá tilfinningar sínar. Hann sýnir kærleik í
verki frekar en orðum, skrásetur
staðreyndir í dagbækur en ber sín
ör sem eru að verða honum óbærileg. Eftir skilnað og hræðilega uppgötvun upplifir hann einsemd og
hlutverkaleysi.
Auður Ava hefur einstakt tóneyra
fyrir hversdagsleikanum og hefur
auga fyrir húmor í blákaldri alvörunni. Jónas endurtekur frekar en að
taka þátt, eitthvað sem fyrrverandi
kona hans þoldi ekki, og þegar
hann verður áhorfandi að eigin

lífi skreppur hann saman. Samtölin leiftra af hnyttni og innsýn í
þennan lokaða heim miðaldra karlmannsins, aðrir karakterar verða
svolítið eftir. Einnig er formgalli á
því hvernig Auður Ava ber saman
hinn smáa harm einstaklingsins og
harm heillar stríðshrjáðrar þjóðar
sem er of óljós til að virka.

Áreynslulaus kómík
Atriðin sem kristalla gæði handritsins og sýningarinnar eru á milli
nágrannanna Jónasar og Svans,
leikinna af Baldri Trausta Hreinssyni og Pálma Gestssyni. Baldur
Trausti lufsast um sviðið íklæddur
gömlum frotteslopp og sorg sem
er nánast áþreifanleg. Örvinglun
Jónasar framkallar hann með
bognum líkamanum og uppgjöf til
augnanna. Hér fá hæfileikar Baldurs
Trausta að njóta sín sem gerist alltof
sjaldan. Svanur, nágranni Jónasar,
malar út í eitt um allt milli himins
og jarðar, oftast um alls ekki neitt
en hittir stundum naglann á höfuðið. Pálmi framkallar þennan
glaðlynda en brjóstumkennanlega mann af mikilli nákvæmni
og skilningi. Kómíkin kemur fram
áreynslulaust sem einungis þeir
bestu hafa vald á að gera.
Konurnar í líf i Jónasar eru
mamma hans Stella og dóttir, Vatnalilja. Hildur Vala Baldursdóttir er
að stíga sín fyrstu spor á atvinnusviðinu og þó að hlutverk hennar
sé ekki bitastætt þá skilar hún sínu
vel. Guðrún Gísladóttir er auðvitað
með áratuga reynslu að baki sem
sést bersýnilega í tímasetningum
hennar og mótleik. Inn í líf Jónasar
kemur síðan þriðja konan, Maí, leikin af Birgittu Birgisdóttur. Hún er af
erlendum uppruna og starfskraftur
á dvalarheimili Stellu og tengist
Jónasi tilfinningaböndum í gegnum
harm þeirra beggja. Birgitta gerir
ágætlega, þó eru frásagnir hennar
af hryllingi stríðsátaka keimlíkar
en orsökina er að hluta til að finna
í handritinu sem dregur upp daufa
mynd af karakternum.

Lauslegar tengingar
Listrænar áherslur og leikstjórn
Ólafs Egils eru aldrei nægilega
afgerandi til að styðja við ferðalag aðalpersónunnar. Tvö lykilatriði á milli Jónasar og Vatnalilju
dóttur hans skortir slagkraft og
nánd á milli karakteranna. Góðu
hugmyndirnar eru margar en
tengingarnar á milli þeirra eru of
lauslegar til að mynda skýra heild.
Leikmynda- og búningahönnuður
Ör er Sigríður Sunna Reynisdóttir
og býr hún til lifandi leikmynd sem
endurspeglar innra sálarlíf Jónasar,
fullt af óreiðu. Búningarnir eru
einnig laglega útfærðir þar sem
náttúrulitirnir ríkja. Aftur á móti
er búningur Stellu aðeins of mikið
af því góða, konum á besta aldri ber
ekki skylda til að vera með túrban.
En margt í umgjörð sýningarinnar
smellur misvel.
Lýsing Jóhanns Bjarna Pálmasonar er tilviljunarkennd en af og
til kvikna eftirminnilegar myndir.
Sömuleiðis er myndbandsvinna
Elmars Þórarinssonar brotakennd
og hverfur alltof oft inn í leikmyndina. Aron Þór Arnarsson skapar
bráðfyndnar víddir í gegnum
útvarpið en umhverfishljóðin eru
of lágstemmd til að ganga upp. Í
tiltektinni grefur Jónas upp gamla
geisladiska sem skapa hljóðheim
nostalgíunnar fallega en meira hefði
mátt fara fyrir tónlist Damiens Rice
sem fær ekki gott pláss.
Ör er óður til lífsins og dæmisaga
um þöglan harm þar sem táknmyndir úr íslensku samfélagi taka
hlýlega á móti áhorfendum. Baldur
Trausti og Pálmi bera sýninguna á
herðum sér, berskjaldaðir í gegnum
hversdagslegar raunir hins miðaldra karlmanns. Grunnefnin eru
til staðar og reglulega glittir í gimsteininn sem er að formast undir
stólafjallinu en sýningin slípast
ekki nægilega vel til.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Baldur Trausti og Pálmi
sýna ljómandi leik í tvístraðri sýningu.

Þ R I ÐJ U DAG U R

24. SEPTEMBER 2019

Hvíl í
friði,
elsku
Lisbeth
BÆKUR

Sú sem varð að deyja
David Lagercrantz
Þýðing: Halla Kjartansdóttir
Útgefandi: Bjartur
Blaðsíður: 381
Skömm lyftunnar sem varð Stieg
Larsson að bana verður lengi uppi
en með því að bila varð hún til þess

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

17

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

hetja, eða and-hetja öllu heldur,
að hjarta rithöfundarins gaf sig í
sem hefur sprottið upp í glæpamiðjum tröppugangi áður en hann
sló í gegn með þeirri frábæru glæpaskáldskap síðari ára.
sögu Karlar sem hata konur.
Sem betur fer skildi hann þó
Ofurtöffarinn Salander
eftir sig tvær framhaldsbækur,
Mótsagnakenndi einfarinn SalandStúlkan sem lék sér að eldinum og
er, fráhrindandi og heillandi í senn,
Loftkastalinn sem sprakk þar sem
er algerlega ómótstæðilegur töffari.
spenntir lesendur fengu að fylgjast
Og er yfirleitt hægt að biðja um
betri hetju í okkar ljóta og spillta
áfram með baráttu tölvuhakkarans
lygaheimi en of beldishneigðan
Lisbeth Salander og stjörnuranngoth-pönkara, svartleðraða, húðsóknarblaðamannsins Mikael
f lúraða, tvíkynhneigða stelpu
Blomkvist við vonda auðjöfra
sem er brjálæðislega góður
og rótspillta kerfiskarla sem
hata konur.
tölvuhakkari, sefur hjá þeim
Þótt bækur Larssons
sem hún vill og lætur verkin
séu æsispennandi og
tala?
feykilvel f léttaðir reyfÞað var því vitaskuld
erfitt að segja skilið við
arar skrifast gríðarlegar
Lisbeth þegar þríleiknvinsældir bókanna og
síðar kvikmyndanna
um lauk og í ljósi þess
á hina brjálæðissem kom í kjölfarið
þegar sænski blaðalega svölu Lismaðurinn og ritbeth Salander.
Hú n er, að
höfundurinn David
Mikael BlomLagercrantz tók við
k v i st ólö staf Larsson hefði nú
uðum, hreyfiverið heppilegra að
af lið í þessu
Salander og BlomNoomi Rapace sem
öllu saman og
kvist hefðu bara
Lisbeth Salander.
einhver eftirfengið að hvíla við
minnilegasta
hlið skapara síns.

Hverjum er ekki sama?
Bækur Lagercrantz eru svosem
a lveg
s l a r kfærir reyfarar en
standast engan
samanburð við
frumritin. Fyrst
og fremst vegna
þess að Blomkvist og Salander snarstoppa á
persónuþróunarbrautinni og
sjarmi þeirra
og aðdráttarafl
r ý r na r s vo
mjög að þau
duga ekki til
þess að breiða
y f ir hnök ra
í
g isnum
g l æ p a f l é t tu nu m s em
Lagercrant z
umvefur þau.
Lagercrantz tengir þennan
heldur losaralega þríleik sinn við
verk Larssons með því að rekja
áfram sjúka ættarsögu Salander og
nú er loksins komið að lokauppgjöri
Lisbethar við siðblinda og banvæna
tvíburasysturina Camillu og leif-
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Íslands, verslun, ferðaþjónustu
og fjárfestingar. Ókeypis veitingar áður en fyrirlesturinn hefst.
Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir. Erindið er á ensku.

Hvað? Kvartett Sigurðar Flosasonar
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex hosteli, Skúlagötu 28
Með Sigurði leika Kjartan Valdemarsson á píanó, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Einar Scheving á trommur. Á efnisskránni er
fjölbreytt flóra þekktra djasslaga.
Aðgangur er ókeypis.
Hvað? List, vísindi og andleg mál
Hvenær? 17.00-17.40

Hvar? Listasafninu á Akureyri, Listagilinu
Bandaríska myndlistarkonan
Jessica Tawczynski fjallar um
þær hugmyndir sem liggja að
baki vinnu hennar í listinni þ.e.
vísindi, heimspeki og andlega hlið
listarinnar.
Hvað? Viðskipti Kína og Íslands
Hvenær? 17?30.
Hvar? Hús Vigdísar, Brynjólfsgötu
Pétur Yang Li viðskiptafulltrúi
mun fjalla um viðskipti Kína og

Hvað? Útgáfutónleikar
Hvenær? 20.00
Hvar? Vatnasafnið Stykkishólmi
Píanóleikarinn Ingi Bjarni Skúlason heldur útgáfutónleika í tilefni
plötunnar Tenging. Flytjendur
auk hans: Eistlendingurinn Merje
Kägu á gítar, Norðmennirnir

arnar af glæpaklíku föður þeirra,
ógeðsins Zalachenko.
Í káputexta Sú sem varð að deyja
er því heitið að
með henni ljúki
Lagercrantz
afskiptum
sínum af t v íeykinu frækna.
Vonandi verður
staðið við þetta
þar sem þessir
miðlungsreyfarar
eiga lítið erindi
v ið aðdáendur
Larssons og þrátt
fyrir ágætis tilþrif
inni á milli gera
bæk u r na r l ít ið
annað en pir ra
mann yf ir meðförunum á skálds a g n a p e r s ó nu m
sem manni þykir
undurvænt um.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Lisbeth Salander er
glæpsamlega vannýtt í dauflegum
lokakafla Millenium-þríleiks Davids Lagerkrantz sem hefur þann kost helstan að
vera mun styttri en hinar bækurnar tvær.

Jakob Eri Myhre á trompet og
og Tore Ljøkelsøy á trommur og
Svíinn Daniel Andersson á kontrabassa.
Hvað? Óravíddir tungumálanna
Hvenær? 16.30
Hvar? Fyrirlestrasalur Veraldar,
VHV023
Luiese Von Flotow heldur
fyrirlestur sem nefnist Towards
Transnational Feminist Genderawareness in Translations Studies:
Challenges and Solutions.

JAGUAR F-PACE

ENNEMM / SÍA /

NMxxxxx

Búnaður bíls á mynd er frábrugðinn auglýstu verði

SPORTLEGIR EIGINLEIKAR
SPORTLEGT ÚTLIT

Búnaður í Jaguar F-Pace er m.a.: 18" álfelgur, halógen-aðalljós með dagljósum, framsæti með vönduðu
áklæði og átta stefnu handvirkri stillingu, baksýnisspegill með sjálfvirkri deyﬁngu, gljásvart króm á
skrautlista, 10" Touch Pro, upplýstar sílsahlífar úr málmi með Jaguar-áletrun.

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500

Jaguar F-Pace Prestige.

VERÐ FRÁ: 8.890.000 KR.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
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DAGSKRÁ

Þriðjudagur

ÞRIÐJUDAGUR
24. SEPTEMBER
Preston NE

18:35
Man. City

Arsenal

18:35
Nottingham Forest

Colchester

18:35
Tottenham

MIÐVIKUDAGUR
25. SEPTEMBER
MK Dons

18:35
Liverpool

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Útsvar 2017-2018 Reykjanesbær - Seltjarnarnes
14.15 Tónstofan Haukur Morthens Þættir frá 1990-1992 þar sem
íslenskir tónlistarmenn eru sóttir
heim. e.
14.45 Nautnir norðursins Ísland fyrri hluti Á Íslandi er það undrakokkurinn Sveinn Kjartansson sem
galdrar fram alls kyns góðgæti
fyrir Gísla Örn, bæði inni og úti, og
á fallegu sveitaheimili í Flatey á
Breiðafirði eru bornir fram fyrir þá
félaga merkilegir réttir sem brátt
heyra sögunni til.
15.15 Viðtalið Sölvi Sveinsson
skólastjóri Egill Helgason ræðir
við við Sölva Sveinsson, skólastjóra í Landakotsskóla, um
menntamál.
15.40 Stiklur Nú förum við fram
eftir Í þessum þætti er skroppið
sem svarar dagstund suður Eyjafjarðardali og svipast um í hinum
blómlegu og söguríku dölum fyrir
sunnan höfuðstað Norðurlands.
16.20 Menningin - samantekt
16.50 Króníkan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Rosalegar risaeðlur
18.29 Hönnunarstirnin
18.46 Bílskúrsbras
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Eru tölvuleikir alslæmir?
Heimildarþáttur frá BBC þar sem
fjallað er um ólíkar skoðanir vísindamanna á áhrifum tölvuleikjaspilunar. Margir halda því fram að
tölvuleikir ýti undir árásarhegðun
og fíkn hjá ungu fólki, en eiga þær
staðhæfingar við einhver rök að
styðjast?
21.00 Ditte og Louise
21.30 Atlanta
21.50 Línan Ítalskir teiknimyndaþættir eftir skopteiknarann
Osvaldo Cavandoli.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Í leynum Bresk spennuþáttaröð í sex hlutum um lögmanninn Mayu sem er skipuð
yfirsaksóknari og hefst handa
við að rannsaka gamalt mál sem
hana grunar að ekki hafi verið rétt
staðið að. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.
23.15 Króníkan
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
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 Dr. Phil
13.50 American Housewife
14.15 George Clarke’s Old House,
New Home
15.05 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 Jane the Virgin
20.30 Læknirinn í Ölpunum
21.00 The Good Fight
21.50 Grand Hotel
22.35 Baskets
23.00 White Famous
23.35 The Tonight Show
00.20 The Late Late Show
01.05 NCIS
01.50 Chicago Med
02.35 The Fix
03.20 Charmed

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 First Dates
10.20 The Big Bang Theory
10.40 NCIS
11.20 Curb Your Enthusiasm
11.55 Um land allt
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
15.55 The Village
16.40 The Goldbergs
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Veður
19.25 The Goldbergs
19.45 Modern Family
20.10 Succession
21.10 A Confession
22.00 The Deuce
23.00 Veronica Mars
23.55 Wentworth
00.45 Lucifer
02.10 Lucifer
02.50 S.W.A.T.
03.35 S.W.A.T.
04.15 Curb Your Enthusiasm

GOLFSTÖÐIN
Chelsea

18:35
Grimsby

Man. Utd

18:55
Rochdale

Tryggðu þér áskrift

07.00 Sanderson Farms Championship Útsending frá Sanderson
Farms Championship á PGA mótaröðinni.
11.00 PGA Highlights Hápunktarnir á PGA mótunum.
11.55 Sanderson Farms Championship Útsending frá Sanderson
Farms Championship á PGA mótaröðinni.
15.55 Solheim Cup Hápunktarnir
frá Solheim Cup 2019.
16.50 Sanderson Farms Championship Útsending frá Sanderson
Farms Championship á PGA mótaröðinni.
19.50 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
20.40 PGA Highlights
21.35 Sanderson Farms Championship Útsending frá Sanderson
Farms Championship á PGA 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 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tríó
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Svipir
dagsins og nótt
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.00 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.20 Sweet Home Carolina
13.45 A League of Their Own
15.55 The Fits
17.10 Sweet Home Carolina
18.35 A League of Their Own
20.45 The Fits
22.00 Maudie
23.55 Entertainment
01.35 Desierto
03.05 Maudie

STÖÐ 3
19.10 Mom
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 One Born Every Minute
21.40 Claws
22.25 The Knick
23.25 The Knick
00.20 Roswell, New Mexico
01.05 Westworld
02.35 The Big Bang Theory
02.55 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
06.50 Meistaradeild Evrópu fréttaþáttur
07.15 Ítölsku mörkin
07.45 Sevilla - Real Madrid
09.25 Atletico Madrid - Celta
11.05 Formúla 1. Singapúr Keppni
13.25 ÍBV - FH
14.55 Seinni bylgjan
16.25 Granada - Barcelona
18.05 Spænsku mörkin
18.35 Preston North End - Manchester City Bein útsending frá leik
í enska deildabikarnum.
20.45 Pepsi Max Mörk kvenna
21.50 Valur - Afturelding
23.10 Leeds - Derby

STÖÐ 2 SPORT 2
18.35 Arsenal - Nottingham Forest Bein útsending frá leik í enska
deildabikarnum.

STÖÐ 2 SPORT 3
18.35 Colchester United - Tottenham Bein útsending frá leik í
enska deildabikarnum.

STÖÐ 2 SPORT 4
18.50 Barcelona - Villarreal Bein
útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.

STÖÐ 2 SPORT 5
18.55 Brescia - Juventus Bein útsending.

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland FM 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
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259 kr./250 ml
Froosh Smoothie
250 ml

SAMA VERd

um land allt
1l

750ml

598 kr./1 l
ES Ólífuolía
1 lítri

Aðeins

598 kr./750 ml
ES Jómfrúar Ólífuolía
750 ml

398 kr./300 g
Bónus Feti
2 tegundir, 300 g

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 29. september eða meðan birgðir endast.
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LÍFIÐ

Japanska leikkonan Nae mætti óvænt á sýninguna
og átti sitthvað vantalað við handritshöfundinn.
„Það sást heldur betur hvað hún var ánægð með
handritið þar sem hún fór beint í að reyna að drepa
Sjón,“ segir Börkur og leikstjórinn, Júlíus Kemp,
virðist ekki hafa séð ástæðu til að skerast í leikinn.
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Óvæntir
fagnaðarfundir
í blóðbaði
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Réttu mér atgeirinn, Ketill! Ógnvekjandi skríll,
klæddur upp í anda myndarinnar, gaf taktinn
fyrir stemninguna.

Hryllingsmyndin Reykjavik Whale
Watching Massacre eftir Júlíus Kemp var
sýnd sem einhvers konar forleikur að
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík, RIFF, á föstudagskvöld. Hátíðin hefst
á fimmtudaginn og nú verður í fyrsta
skipti boðið upp á hryllingsmyndaflokk.
Nae endurtekur dauðastríð sitt og fer sem fyrr
halloka fyrir Stefáni Jónssyni.

J

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Hin frábæra leikkona Guðrún Gísladóttir keyrði
hryllinginn upp í RWWM í hlutverki ættmóðurinnar sem fór fyrir snarbiluðum sonum sínum sem
Helgi Björnsson og Stefán Jónsson léku.

úlíus Kemp leikstýrði
þessari einu alvöru „splatter-mynd“ íslenskrar kvikmyndasögu eftir handriti
Sjóns. Myndin var frumsýnd síðla árs 2009 en
áhorfendurnir sem mættu
til móts við blóðskipið
2019 voru vel með á nótunum.
„Stemningin var rafmögnuð.
Þetta voru hryllingsmyndaaðdáendur sem voru með húmor fyrir
þessu og það var bara stanslaust
hlegið,“ segir Börkur Gunnarsson, kynningarfulltrúi RIFF,
k vik my ndagerðar maður og
blaðamaður með meiru, um
sýningargestina.
Hann segist sjálfur hafa hlegið
mun minna enda ekkert sérlega
vel verseraður í hryllingsfræðunum þrátt fyrir aldur og fyrri
störf. „Ég er ekkert inni í þessum
hryllingsmyndakúltúr þannig

Allir í bátana! Björgunarbátar reyndust gagnslitlir
andspænis íslenska hvalveiðihyskinu þá og nú.

að ég fattaði ekki helminginn af
bröndurunum og vísununum
sem eru þarna út um allt.“
Sjón, Júlíus og einn aðalleikarinn, Stefán Jónsson sem fór alla
leið og gott betur en það í túlkun
sinni á einum hinna sturluðu
morðingja og hvalveiðimanna í
myndinni, voru mættir í góðum
gír. Þeir ráku síðan allir upp stór
augu þegar japanska leikkonan
Nae Yuuki birtist öllum að óvörum en hún lék einn hinna ólánssömu túrista sem snaróð hvalveiðifjölskylda herjaði á í miðri
hvalaskoðunarferð.
„Það vissi enginn að hún væri
á landinu. Hún var hérna í heimsókn og kíkti við,“ segir Börkur
um Yuuki sem hefur í seinni tíð
meðal annars leikið undir stjórn
Davids Lynch í Twin Peaks: The
Return.
toti@frettabladid.is

Þótt Nae hafi endað í henglum á Reykjavíkurmiðunum 2009 hefur hún verið á góðri siglingu
og lék til dæmis í nýju Twin Peaks-þáttunum.

ŠKODA
KAROQ
NÝ LEIÐ
TIL AÐ
NÁ LENGRA

Fáðu þér lipran Karoq fyrir veturinn!
Škoda Karoq kemur þér lengra. Hvort sem þú horﬁr á færðina
framundan eða hagkvæmnina af sparsömum fjölskyldubíl hefur Karoq
það sem þarf. Komdu og prófaðu nýjan Karoq. Við tökum vel á móti þér!
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · BVA Egilsstöðum

Škoda Karoq 4x4

Škoda Karoq

Ambition / 1.5 TSI / Sjálfskiptur

Ambition / 1.6 TDI / Sjálfskiptur

Verð frá 4.990.000 kr.

Verð frá

4.590.000 kr.
www.skoda.is

TAX FREE
Á ÖLLUM USA POTTUM
PLUG AND PLAY

USA 76
Stærð 196x196
4 manna

USA84
Stærð 217x217
5-6 manna

USA 93
Stærð 235x235
6-8 manna

AÐEINS ÞESSA VIKUNA
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Þ R I ÐJ U DAG U R

fatlaða einstaklinga. Það var mjög
gaman og samstarfið gekk svo ótrúlega vel.“
Því hafi þær langað að halda
áfram og skapa heildstætt verk.

Öllum umsóknum vel tekið
„Fólk sem hefur áhuga á að taka þátt
má endilega senda mér tölvupóst.
Við byrjum með námskeið fyrstu
vikuna í október, þannig að við
erum ekki að henda neinum beint í
djúpu laugina. Fólk fær tækifæri til
að prufa fyrst og sjá hvort þetta sé
eitthvað sem henti því.“
Aðalæfingartímabilið fyrir sjálft
verkið er í byrjun nóvember en það
verður svo frumsýnt um miðjan
þann mánuð á Reykjavík Dance
Festival, sem er stærsta danshátíðin
hérlendis.
„Við tökum svo líka öllum
umsóknum opnum örmum og
hlökkum til í að heyra í fólki. Ef fólk
telur sig passa inn í þetta þá bara
endilega senda á mig línu.“

,,Okkur langar að vinna verkið með ungu fötluðu fólki sem flytjendum verksins.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bjóða ungu
fötluðu fólki
upp í dans
Ásrún, Olga Sonja og
Gunnur vinna nú að
gerð dansverks sem
þær ætla að vinna
í nánu samstarfi
við ungt fatlað fólk.
Verkið mun fjalla
um Reykjavík og
munu þátttakendur
kynna sína uppáhaldsstaði í borginni.

Þ

sem f lytjendum verksins. Núna
erum við sem sagt að leita að fólki
til að vera með í verkinu.“
Hún segir verkið snúast um
Reykjavík en hver og einn þátttakandi velur sinn uppáhaldsstað
í borginni.
„Fólk velur þá einhvern stað í
bænum sem er þýðingarmikill fyrir
það. Svo er áhorfandanum boðið á
þessa staði innan verksins, þannig að þetta verður smá
eins og ferðalag.“

Sambland af
leik og dansi
Verkið er hugsað
sem d a nsverk
en er þó mikið
sambland
af leik og
dansi.
„Ég er
mesti
d a ns-

ær Ásrún Magnúsdóttir,
Olga Sonja Thorarensen
og Gunnur Martinsdóttir Schluter undirbúa nú gerð dansverks
sem þær ætla að vinna í
nánu samstarfi við ungt fatlað
fólk. Ásrún ræddi stuttlega
„Verkið verður
óhefðbundið og í
við Fréttablaðið um gerð
formi göngu þar sem unga
verksins en þær auglýsa
fólkið gerist leiðsögumenn
sérstaklega eftir ungu
um sína borg og núna erum við
fötluðu fólk i sem
að leita að leiðsögumönnum.
langar að taka þátt.
Leiðsögumennirnir munu fylgja
áhorfendum á staði sem eru þeim
Verður smá eins
þýðingarmiklir. Þau ætla að deila
og ferðalag
með okkur sögum, söng, dansi,
„Við erum að fara á
draumum, örlagaríkum
stað með verk, sviðsaugnablikum eða fantverk, sem heitir Fegurð
asíum á þessum
í mannleg r i sambúð.
stöðum.
Okkur langar að vinna
verkið með ungu fötluðu fólki

Nýtt

arinn,“ segir Ásrún hlæjandi. Hún er
menntaður dansari en Olga er leikkona og Gunnur lærði leikstjórn.
Allar hafa þær þó reynslu af gerð
dansverka.
Hugmyndin að verkinu kviknaði
í kjölfar þess að stelpurnar voru
með námskeið í Hinu húsinu í fyrra.
„Þá kom til okkar ungur fatlaður
strákur eftir námskeiðið og sagði
að það vantaði meiri grósku í sviðslistir fyrir hann og hans vini. Hann
skoraði því eiginlega á okkur gera
eitthvað í málunum. Þannig
að við byrjuðum að
vera með
námskeið
sérsniðin
fyrir

Verkið þeirra sem taka þátt
Þetta er í fyrsta sinn sem þær þrjár
vinna saman. Ásrún hefur verið
mest í dansverkefnum.
„Enda er ég mesti dansarinn!“
endurtekur hún glettin.
Stelpurnar taka ekki beinan
þátt verkefninu heldur eru fyrst og
fremst fyrir utan það.
„Verkið á meira að vera þeirra
sem taka þátt með okkur.“
Núna er Ásrún að vinna aftur
í verki sem hún skapaði og heitir
Hlustunarpartí. Henni hefur verið
boðið að sýna verkið út um allan
heim, og mun Ásrún fylgja því eftir.
„Ég mun túra með þeim um heiminn árið 2020. Það verk gerði ég líka
með ungu fólki. Þannig að það er
aldrei að vita nema að nýja verkið
fari líka á flakk ef vel gengur. Hlustunarpartí verður sýnt víðs vegar
um Evrópu en líka í Ameríku.“
Hún segir að boltinn byrji
oft að rúlla eftir að verk eru
sýnd á danshátíðum, sé
þeim vel tekið þar.
„Þessi heimur er frekar
lítill en þegar maður er
kominn inn í hann, þá
er frekar auðvelt að
láta boltann rúlla
áfram.“
Verkið Fegurð
í mannlegri sambúð verður frumsýnt í haust á
Reykjavík Dance
Festival. Sé fólk
áhugasamt um
að taka þátt í
verkinu er best að
senda tölvupóst á
netfang Ásrúnar,
asrunm@gmail.com.
steingerdur@frettabladid.is

ERT ÞÚ MEÐ
HÁLSBÓLGU?
Bólgueyðandi og
verkjastillandi munnúði
við særindum í hálsi

Strefen 16,2 mg/ml munnholsúði, lausn inniheldur flurbiprofen. Strefen er notað sem skammtímameðferð til að draga úr
einkennum bráðra hálssærinda hjá fullorðnum. Einn skammtur (3 úðaskammtar) aftast í hálsinn á 3-6 klst. fresti eftir þörfum, upp
að hámarki 5 skammtar á 24 klst. tímabili. Ráðlagt er að nota lyfið að hámarki í þrjá daga.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

www.apotekarinn.is
- lægra verð

Þú getur valið:

Supreme

Baja

Osta Nachos

Grillað flatbrauð fyllt með krydduðu
nautahakki, sýrðum rjóma, fersku
hökkuðu káli, þriggja osta blöndu
og söxuðum tómötum.

Grillað flatbrauð fyllt með krydduðu
nautahakki, þriggja osta blöndu,
pepperjack-sósu, fersku hökkuðu
káli, og söxuðum tómötum.

Grillað flatbrauð fyllt með krydduðu
nautahakki, heitri nacho-ostasósu,
fersku hökkuðu káli, og
söxuðum tómötum.

Gordita Supreme, Baja
eða Osta nachos

HAFNARFIRðI | GRAFARHOLTI

629 KR.

Tvær Gordita Supreme, Baja eða Osta nachos,
Fiesta kartöflur, gos og Lindu appelsínusúkkulaði

1.799 KR.
TACOBELL.IS

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

BAKÞANK AR
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Stjórnmál fyrir
lengra komna

Á

Íslandi er þetta auðvelt.
Menn og konur semja
hægri-vinstri og mynda
stjórn. Farið er í sjóferð út í
Viðey og svo landað stjórnarsamstarfi, eða Þingvallaferð og
svo allt innsiglað með kossi eða
wild boys partí í sumarbústað
og svo game on.
Hér á Spáni er þetta flóknara. Formenn tveggja vinstriflokka, sósalistinn Pedro
Sanchez og Pablo Iglesías formaður Við getum, hafa frá því
snemmsumars verið að máta
málefnin sem fram að því voru
jafn lík og lauf á sama tré. Þeir
höfðu meira að segja skrifað
undir plagg til að bindast
tryggðarböndum þegar engin
þörf var á. Hins vegar, nú þegar
mikið liggur við, ná þeir engan
veginn saman. Sósíalistinn
sagðist meira að segja ekki geta
sofið ef hann vissi af fyrrverandi vinum sínum á ráðherrastólum. Því eru öll sund lokuð
og Spánverjar standa frammi
fyrir kosningum sem eru að
festast í sessi sem árlegur viðburður.
Annar eins viðsnúningur
hefur ekki sést hér syðra en ég
kannast við hann af skemmtanalífinu í Reykjavík. Þar sá
ég eitt sinn góðan vin minn á
skemmtistað og var hann með
föngulega konu í fanginu og
fannst mér þá sem það hlyti að
vera gaman að vera hann. Þegar
út var komið kveikti hann sér
í sígarettu en það hugnaðist
frúnni ekki. Spurði hún mig
þá hvort ég reykti. Svaraði ég
neitandi og féll hún þá þegar
heitfeng í fang mitt. Ég fór
reyndar einn heim það kvöld
en ég hef aldrei átt í neinum
vanda með að skilja spænsk
stjórnmál síðan þá.

Verð áður:

1.990

990
KR/KG
KR/K
KG

ALLIR SEM VERSLA
FÁ BÓK AÐ
Bækur frá
GJÖF!

99 kr.

RÝMINGARSALA
bókaútgefenda
Holtagörðum!
Opið 10-18
alla daga vikunnar
Bækur frá 99 kr. Allt að 90 % afsláttur

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

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

