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MDE skoðar
mál um föllnu
bankana þrjá

Auk máls Ólafs Ólafssonar, sem
fjallað var um í Fréttablaðinu í gær,
er annars vegar um að ræða mál
Jóhannesar Baldurssonar og Birkis
Kristinssonar sem gegndu stjórnendastöðum í Glitni fyrir efnahagshrunið og voru sakfelldir fyrir
umboðssvik og markaðsmisnotkun. Hins vegar mál Elínar Sigfúsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Landsbanka
Íslands, en Hæstiréttur dæmdi hana
til 18 mánaða fangelsisvistar fyrir
þátttöku í umboðssvikum og snéri
þannig við sýknudómi í héraði.
Málin þrjú varða meint vanhæfi
alls sex dómara við Hæstarétt. Mál
Jóhannesar og Birkis varðar meint
vanhæf i Grétu Baldursdóttur,
Markúsar Sigurbjörnssonar og
Ólafs Barkar Þorvaldssonar, mál
Ólafs Ólafssonar varðar meint vanhæfi Markúsar og Árna Kolbeinssonar og mál Elínar varðar meint
vanhæfi Markúsar, Viðars Más
Matthíassonar og Eiríks Tómassonar. – aá / sjá síðu 4
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Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Guðlaugur Þór Þórðarson skrifar um mannréttindi. 20
SPORT Grótta verður í fyrsta
sinn í Pepsi Max-deild karla. 24

DÓMSMÁL Mál um meint vanhæfi
dómara við Hæstarétt í málum
fyrrverandi eigenda og lykilstarfsmanna allra þriggja föllnu bankanna eru komin til efnismeðferðar
hjá Mannréttindadómstól Evrópu.
Málin þrjú varða meint vanhæfi sex
hæstaréttardómara. Einn þeirra,
Markús Sigurbjörnsson, dæmdi öll
málin þrjú í Hæstarétti.

Meint vanhæfi dómara í
málum lykilmanna í Glitni,
Kaupþingi og Landsbanka
er til meðferðar hjá MDE.
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MENNING Leikhópurinn RaTaTam frumsýnir annað kvöld. 32
PLÚS 2 SÉRBLÖÐ ● FÓLK ● LAGER SÖLUR & SKIPTIMARKAÐIR

Raddirnar sem
þurfa að heyrast
Hver frásögn á samfélagsmiðlum af kynferðisofbeldi er fyrirmynd og
hefur hvetjandi áhrif á
aðra til að segja frá. Réttu
viðbrögðin skipta máli
fyrir framhaldið. Standa
þarf vörð um þessa miðla
en það stendur yfir valdabarátta á netinu. ➛ 12

Opnum snemma
lokum seint

Combo
tilboð

299
kr/stk

Kafﬁ og croissant
með súkkulaði og hnetum

Jafnaðu þig
hjá Orkunni

Segja upp 87
flugmönnum

Kolefnisjafnaðu
aksturinn með
Orkulyklinum

K JARAMÁL Icelandair mun segja

upp 87 f lugmönnum og verður
samningsbundnum launahækkunum frestað fram á næsta ár.
Icelandair undirritaði í gær framlengingu á kjarasamningi við Félag
íslenskra atvinnuflugmanna til eins
árs. Samningurinn fer nú í atkvæðagreiðslu hjá félagsmönnum FÍA.

orkan.is

Bogi Nils
Bogason,
forstjóri
Icelandair.

Fram kemur í tilkynningu frá
Icelandair að samningurinn kveði
á um að launahækkun, sem taka átti
gildi 1. október, frestast til 1. apríl
2020 og engar aðrar launahækkanir muni eiga sér stað á tímabilinu.
Ástæðan er kyrrsetning Boeing 737MAX vélanna sem ekki er gert ráð
fyrir að verði teknar í gagnið á ný
fyrr en á næsta ári.
„Báðir aðilar átta sig á því að
leita þarf sameiginlegra lausna sem
þjóna hagsmunum Icelandair og
flugmanna,“ segir Bogi Nils Bogason forstjóri. Staðan sé fordæmalaus og því þurfi að grípa til þessara
aðgerða. „Við vonumst til að geta
boðið þessum f lugmönnum starf
aftur fyrir næsta sumar.“ – ab

17%
4%
kvenna
karla
sögðu frá áreitni eða ofbeldi í
kjölfar þess að MeToo-umræðan
varð áberandi á Íslandi.

Hvað er
í matinn?
Þú finnur allt á einum stað
í öllum okkar verslunum!

2
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Krefjast aðgerða í loftslagsmálum

Hægt vaxandi norðaustanátt í dag
og þykknar upp fyrir norðan, 8-15
og víða smá væta um kvöldið. Hiti
10 til 18 stig, hlýjast á N-landi.
SJÁ SÍÐU 28

Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verði ekki skylt
að auglýsa í
dagblöðum
FJÖ L M I Ð L AR Fjármálaráðherra
hefur sent inn til umsagnar breytingar á reglum um auglýsingar
lausra starfa. Verði breytingarnar
að veruleika verður ríkisstofnunum
ekki lengur skylt að auglýsa laus
störf í dagblöðum heldur aðeins á
eigin vefsvæði, Starfatorgi.
Samkvæmt núverandi reglum
skulu ríkisstofnanir auglýsa laus
störf að minnsta kosti einu sinni
hjá dagblaði sem er gefið út á landsvísu. Samkvæmt frumvarpinu væri
stofnunum áfram heimilt að auglýsa í dagblöðum en fallið frá þessari skyldu.
Ríkisstofnanir verja á bilinu 200
til 250 milljónum króna árlega í
birtingu auglýsinga. Þar af fer um
þriðjungur til birtingar í dagblöðum en ekki liggur fyrir hversu stór
hluti af því eru atvinnuauglýsingar.
Samkvæmt skýrslu menntamálaráðuneytisins um rekstrarvanda
fjölmiðla frá árinu 2018 kom fram
að hið opinbera væri stórkaupandi
að auglýsingum í fjölmiðlum og
mikilvægt væri að skilaboð stjórnvalda kæmust áleiðis til almennings
í gegnum ólíka fjölmiðla. Í skýrslunni var jafnframt sagt mikilvægt
að auglýsingakaup ríkisins yrðu
gagnsæ og að hið opinbera mótaði
sér heildstæða auglýsingastefnu.
– khg

Grasrótarhópur Landverndar í loftslagsmálum strengdi mótmælaborða á göngubrúna við Kringluna um miðjan dag í gær. Tilefnið er vika allsherjarverkfalls fyrir loftslagið þar sem krafist er tafarlausra aðgerða gegn hamfarahlýnun. Unnið er í anda hinnar ungu Gretu Thunberg sem hefur
veitt ótal ungmennum innblástur undanfarið með mótmælum sínum gegn aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Mest fjölgun var á ferðamönnum
frá Asíu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Flestir koma frá
Bandaríkjunum
FERÐAÞJÓNUSTA Flestir þeirra sem
sóttu Ísland heim í sumar voru
Bandaríkjamenn, eða 27,8 prósent af heildarfjölda ferðamanna,
en sumarið 2019 er það þriðja fjölmennasta frá upphafi.
Í tölum Ferðamálastofu sést að
ferðamönnum frá Norður-Ameríku
fækkaði í sumar sem og ferðamönnum frá Bretlandi en mest fjölgun var
hjá þeim sem komu frá Asíu.
Að meðaltali dvelur hver ferðamaður lengur á landinu en verið
hefur. – bdj

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 Medical Valley 20 mg 28 stk ............ 1.099 kr.
Otrivin Menthol nefúði 1 mg/sk ............................ 989 kr.
Penzim gel 50 gr ................................................... 3.099 kr.
Treo freyðitöﬂur 60 stk ....................................... 1.890 kr.
Zonnic Mint skammtapokar 4 mg 20 stk ........... 1.099 kr.
*20% afsláttarverð út september

Fleiri nemar flytji inn
í íbúðir fyrir aldraða
Tilraunaverkefni þar
sem háskólanemar
fluttu inn í þjónustuíbúðir aldraðra verður
útvíkkað. Nemar stóðu
fyrir bingói og bjórkvöldum fyrir hina
öldruðu íbúa og veittu
þeim félagsskap.
SAMFÉLAG Reykjavíkurborg ráðgerir að halda áfram með tilraunaverkefni sem snerist um búsetu háskólanema í þjónustuíbúðum aldraðra.
Tveir nemar fengu slíkar íbúðir
úthlutaðar á síðasta ári og í nýrri
skýrslu um verkefnið kemur fram
að reynslan af verkefninu hafi verið
góð. Á fundi velferðarráðs Reykjavíkurborg í ágústlok var samþykkt
tillaga um að háskólanemar myndu
leigja þjónustuíbúð í fimm þjónustukjörnum fyrir aldraða og starfa
við félagslega umönnun og virkni á
staðnum. Frá og með haustinu 2019
muni einn nemi dvelja á hverjum
stað en síðan verði bætt við tveimur
á ári næstu tvö ár.
Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir,
nemi í tómstundafræði, var annar
þeirra nemenda sem tóku þátt í
verkefninu. Hún segir að upplifun
hennar af því hafi verið jákvæð þó
að vissulega hafi áskoranirnar verið
margar.
„Þetta var mjög skemmtileg
reynsla. Verkefnið reyndi stundum
á en er þó eitthvað sem ég sé alls
ekki eftir að hafa prófað,“ segir
Andrea. Verkefni Andreu var að
skipuleggja margs konar viðburði
á þjónustuheimilinu og veita
íbúum félagslegan stuðning. „Ég fór
í göngutúra með sumum íbúum en
spjallaði síðan við aðra um daginn
og veginn. Þá reyndi ég að örva
félagslífið á staðnum með því að

Andrea Ósk var ánægð með þátttöku sína í verkefninu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég eignaðist kærustu á þessu tímabili og hún gisti stundum hjá
mér og öfugt. Það héldu
margir íbúar að þetta væri
systir mín og heyrði maður
stundum að það væri
pískrað á göngunum.
Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir

skipuleggja meðal annars bingó,
ljóðakvöld og bjórsmökkun. Það
skapaðist mikil stemning þar,“ segir
Andrea kímin. Að hennar mati hafi
verkefnið sannarlega brúað bil milli
kynslóða. Augu hennar hafi opnast

fyrir alls konar áskorunum eldri
borgara og að sama skapi hafi hún
eflaust opnað einhver augu og aukið
víðsýni íbúa. „Ég eignaðist kærustu
á þessu tímabili og hún gisti stundum hjá mér og öfugt. Það héldu
margir íbúar að þetta væri systir
mín og heyrði maður stundum að
það væri pískrað á göngunum. En
ég var bara opin með þetta og þá
var þetta ekkert mál,“ segir Andrea.
Eins og í öllum nýsköpunarverkefnum hafi þó ýmislegt mátt bæta
og það verði ef laust gert í næstu
skrefum. „Það reyndi á að vera bara
ein að reyna að fá hugmyndir að
viðburðum og skipuleggja þá. Það
hefði verið gott að hafa félagsskap
og stuðning annars nema. Þá var
ég ekki í neinu sambandi við hinn
þátttakandann en það hefði eflaust
hjálpað okkur báðum,“ segir Andrea. bjornth@frettabladid.is
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Black+Decker verkfæri
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
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Berlinger Haus búsáhöld

Tilboðsveisla
í Húsasmiðjunni og Blómavali
Komdu og gerðu geggjuð kaup
Nýtt á Íslandi

Ungplöntumarkaður
3 stk. að eigin valii

1.999

kr

Hægt að velja úr 30-40 tegundum

Túlípan Purissima, hvítir lágvaxnir, 50 stk.
Túlípanar,
Túlípanar, rauður, Riding Hood 10/12, 50 stk.
Túlípan
Túlípanar, Elite tvílitur rauður & gulur, 50 stk.
Túlípan
Túlípanar, gulur, Golden Oxford, 50 stk.
Túlípan
Túlípanar, rauður, Apeldoorn, 50 stk.
Túlípan
Páskalil
Páskaliljur, magnpakning, 20 stk.
Túlípan
Túlípanar, Peacok Mixed, 50 stk.
Krókus, Flower Record, 50 stk.
Krókus, Jeanne D’ARC, 50 stk.
Krókusa
Krókusar, blandaðir litir, 50 stk.

Erikur,

3 stk.

Erikur/Callunur, 3 stk.,
að eigin vali.

999

kr

Hau
Haustlaukar
Magnpakkningar

1.990

kr/pk.
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Ríkisendurskoðun með ársreikning ÁTVR til meðferðar
STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun
hefur nú til skoðunar hvort ársreikningur ÁTVR sé fullnægjandi
og samrýmist kröfu sem gerð er til
ríkisfyrirtækja um að rekstur skili
viðunandi arðsemi. Hagnaður ársins 2018 var rúmur 1,1 milljarður en
líkur eru á að hagnaðurinn sé allur á
tóbakssölunni en tap á áfengissölu.
Ársreikningurinn var birtur í
mars en í sumar barst embættinu
erindi þar sem dregið er í efa að
reikningurinn samrýmist viðunandi arðsemiskröfu. Á það þá við

Frá Laugavegi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Laugavegur
verði varanleg
göngugata
REYK JAVÍK Hlutar Laugavegar,
Skólavörðustígs og Vegamótastígs
verða gerðir að varanlegum göngugötum ef tillaga þess efnis verður
samþykkt á fundi borgarráðs í dag.
Samhliða því að breyta í göngugötur verður unnið að hönnun
ýmissa lausna til að bæta göturnar
og umhverfið. Hönnun svæðisins
verður unnin af Arkís arkitektum í
samstarfi við Landhönnun. Fyrsti
áfangi sem nú er í deiliskipulags- og
forhönnunarferli er Laugavegur á
milli Klapparstígs og Ingólfsstrætis
og Skólavörðustígur á milli Bergstaðastrætis og Laugavegar. Gert
er ráð fyrir að deiliskipulagið verði
afgreitt á fyrsta ársfjórðungi ársins
2020.
Á fundi skipulags- og samgönguráðs var samþykkt tillaga um að
Laugavegur frá Klapparstíg að
Ingólfsstræti, Skólavörðustígur frá
Bergstaðastræti að Laugavegi og
Bankastræti frá Skólavörðustíg að
Þingholtsstræti verði áfram göngugötur í vetur eða frá 1. október 2019
til 1. maí 2020. – la

LEIÐRÉTTING
Í Skotsilfri Markaðarins í gær
sagði að Jónas Reynir Gunnarsson,
sjóðsstjóri hjá Júpiter, hefði bæst við
hluthafahóp Kjarnans síðastliðið
sumar. Hið rétta er að hann varð
fyrst hluthafi í Kjarnanum 2013
og hefur hlutur hans í félaginu
minnkað síðustu ár. Beðist er
velvirðingar á mistökunum.

áfengishlutann því í erindinu, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum,
er reikningurinn greindur og
leiddar líkur að því að taprekstur
sé á þeirri hlið starfseminnar.
Í lögum um starfsemi ÁTVR segir
að miðað sé við að reksturinn sé
hagkvæmur og af li tekna til að
greiða rekstrarkostnað og skila
hæfilegum arði til ríkissjóðs.
„Málið er í meðferð,“ sagði Skúli
Eggert Þórðarson ríkisendurskoðandi en að öðru leyti vildi hann
ekki tjá sig um málið. En samkvæmt

embættinu er ábyrgð þess falin í að
meta í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.
Aðspurð um málið sagði Sigrún
Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR, að ríkisfyrirtækið
sinni smásölu áfengis og heildsölu
tóbaks. „Reksturinn miðar við þetta
hlutverk og er því ein heild sem
skýrir hvers vegna rekstrargjöld
eru ekki sundurliðuð enda margir
þættir í starfseminni sem sinna
bæði áfengi og tóbaki.“ – khg

ÁTVR aðgreinir ekki reksturinn milli áfengis og tóbaks. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MDE spyr um hæfi dómara í
málum allra föllnu bankanna
Þrjú mál sem varða meint vanhæfi dómara við Hæstarétt eru komin til efnislegrar meðferðar hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Málin varða fyrrverandi eigendur eða lykilstarfsmenn allra föllnu bankanna.
Dómstóllinn hefur sent fyrirspurnir til stjórnvalda um fjárhagslega hagsmuni sex dómara við Hæstarétt.
DÓMSMÁL Þrjú aðgreind mál stjórnenda allra föllnu bankana eru til
efnismeðferðar hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Þau varða öll
dómara við Hæstarétt sem viku
ekki sæti í sakamálum þrátt fyrir
fjárhagslegt tap við fall bankana.
Málin eru öll komin í gegnum frávísunarsíu dómstólsins og verða því
tekin til efnismeðferðar nema ríkið
nái sáttum við stefnendur.
Mál Elínar Vigfúsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Landsbankans, fór fyrst
til Strassborgar. Elín var sýknuð af
þátttöku í umboðssvikum í héraði
en Hæstiréttur sneri þeim dómi
við og dæmdi hana til 18 mánaða
fangelsisvistar. Í kæru sinni til
MDE byggir hún á því að dómarar
við Hæstarétt, sem áttu hlutabréf
í Landsbankanum og urðu fyrir
tjóni við fall bankans, hefðu átt að
víkja sæti í málinu vegna vanhæfis.
Fyrr á árinu var fallist á beiðni um
endurupptöku dóms Hæstaréttar í
málinu og bíður Elín því niðurstöðu
á tvennum vígstöðvum.
Mál Jóhannesar Baldurssonar
og Birkis Kristinssonar hefur einnig verið tekið til efnismeðferðar
hjá MDE og hefur verið óskað eftir
afstöðu íslenskra stjórnvalda til
kæruefna þeirra sem varða meint
vanhæf i Grétu Baldursdóttur,
Markúsar Sigurbjörnssonar og
Ólafs Barkar Þorvaldssonar. Óskað
er svara um hvort umræddir dómarar hafi átt fjárhagslegra hagsmuna að gæta í einhverjum hinna
þriggja föllnu banka þegar þeir
atburðir gerðust sem leiddu til

Meint vanhæfi sex dómara við Hæstarétt í svokölluðum hrunmálum er til skoðunar hjá MDE. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Elín Sigfúsdóttir bíður
bæði dóms MDE og nýs
dóms Hæstaréttar þar sem
mál hennar verður tekið
upp að nýju.
málaferla og að lokum sakfellingar
Jóhannesar og Birkis.
Fjallað var um mál Ólafs Ólafssonar, eins aðaleiganda Kaupþings, í Fréttablaðinu í gær. Ólafur
hlaut fangelsisdóm í svonefndu
Al-Thani máli. Kæra hans til MDE
lýtur að fjárfestingarumsvifum
Markúsar Sigurbjörnssonar og
Árna Kolbeinssonar, í aðdraganda
falls stóru viðskiptabankanna. Í
greinargerð Ólafs er vísað til þess
að þrátt fyrir að nefndir dómarar

hafi ekki átt beina hagsmuni undir
vegna Kaupþings hafi fjárhagslegir
hagsmunir verið svo samtvinnaðir
öllu bankakerfinu að fall eins banka
hafði óhjákvæmilega áhrif á hina
bankana.
Hefur MDE beint spurningum
til ríkisins um málið, sambærilegum og í máli þeirra Jóhannesar
og Birkis.
Í samræmi við nýtt verklag hjá
MDE fara öll mál sem tekin eru til
efnismeðferðar fyrst í ferli þar sem
kannað er hvort unnt sé að ná dómsátt í málinu. Eru síðarnefndu málin
tvö í slíku ferli. Náist ekki sættir
milli málsaðila fyrir 2. desember
næstkomandi mun málunum ljúka
með dómi að lokinni frekari málsmeðferð hjá MDE.

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

Mál Elínar er lengra komið. Það
hefur verið í efnismeðferð ytra í
rúmt ár. Athugasemdir stjórnvalda
og svör við spurningum dómsins
voru send til dómsins í fyrra og viðbrögð lögmanns Elínar við þeim
send dómstólnum skömmu fyrir
síðustu áramót. Nú er dóms beðið
í málinu.
Ekki liggur fyrir hvaða áhrif það
hefði fyrir önnur svokölluð hrunmál sem dæmd voru af umræddum
dómurum, verði kveðnir upp
áfellisdómar gegn ríkinu í framangreindum málum. Þau bætast þá
við fjölmarga aðra dóma sem óvissa
ríkir um, vegna Landsréttarmálsins
og annarra mála sem dæmd hafa
verið í Strassborg á undanförnum
misserum. adalheidur@frettabladid.is

jeep.is
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Driving Pleasure
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NÝR
BMW X1
Nýr og sportlegri framendi með áberandi BMW einkennum í ljósum og grilli. Afturendinn hefur einnig
fengið andlitslyftingu og ný afturljós setja fallegan svip. Sparneytin 2ja lítra dísilvélin með 8 gíra
sjálfskiptingu notar einungis 5,8 l á hverja 100 km samkvæmt nýjum WLTP viðmiðunarreglum.
Vertu með þeim fyrstu að koma og upplifa alvöru BMW aksturseiginleika og þægindi í reynsluakstri
í nýjum fjórhjóladrifnum BMW X1.

BMW X1 xDrive 18d. Verð frá: 6.590.000 kr.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Afrit Úkraínusímtalsins
staðfesti brot Trumps
BANDARÍKIN Meint embættisbrot
Donalds Trump Bandaríkjaforseta verða sett í formlegt ákæruferli. Hvíta húsið birti í gær afrit
af símtali Trumps við Volodymyr
Zelensky, forseta Úkraínu. Þar talar
Trump um Joe Biden, hugsanlegt
forsetaefni Demókrata.
„Það er mikið talað um son
Bidens, að Biden hafi vilja stöðva
lögsóknina og mikið af fólki vill
vita meira um það þannig að ef þú
getur gert eitthvað með dómsmálaráðherranum þá væri það frábært.
Biden hreykti sér af því að hafa
stöðvað lögsóknina svo ef þú gætir
kíkt á það... Það hljómar skelfilega,“
sagði Trump við Zelensky og vísar
þar í rannsókn í Úkraínu á fyrirtæki
þar sem Hunter, sonur Joes Biden,
var í stjórn.
Chuck Schumer, leiðtogi Demókrata í öldungadeild Bandaríkjaþings, sagði við blaðamenn í gær að
þetta staðfesti grunsemdir um að
Trump hefði beitt sér fyrir því að
erlent ríki rannsakaði pólitískan
andstæðing til að fá upplýsingar
til að nota gegn Biden ef svo færi að
þeir kepptust um að verða forseti
Bandaríkjanna á næsta ári.
„Forsetinn var hér með bein
afskipti. Það er alveg ljóst að þetta
var alveg jafn slæmt og allt hitt,
jafnvel verra,“ sagði Schumer. Sagði
hann einnig að afritið hefði „staðfest visku“ Nancy Pelosi, forseta
fulltrúadeildarinnar, sem tilkynnti
um opinbera rannsókn á þriðjudagskvöldið.
Demókratar setja símtalið í samhengi við fjárveitingar Trumps til
Úkraínu, slíkt kemur þó ekki fram

Það er alveg ljóst að
þetta var alveg jafn
slæmt og allt hitt, jafnvel
verra.
Chuck Schumer,
leiðtogi Demókrata í öldungadeild Bandaríkjaþings

Trump ræddi við Zelensky þann 25. júlí síðastliðinn. Skömmu áður hafði
hann dregið til baka fjárhagsaðstoð til hernaðarmála
í Úkraínu.
í símtalinu sjálfu. Adam Schiff,
formaður leyniþjónustunefndar
þingsins, sagði að forsetinn hefði
stundað „sígilda mafíu-stæla við að
kúga erlendan þjóðarleiðtoga sem
sárvantar fé frá Bandaríkjunum“.
Trump segir hins vegar að um
nornaveiðar sé að ræða. „Þetta eru
stærstu nornaveiðar í sögu Bandaríkjanna,“ sagði Trump um málið
á fundi Sameinuðu þjóðanna í gær.
Fundaði hann með Zelensky í New
York og sló á létta strengi. „Hann er
orðinn frægari en ég,“ sagði Trump.
Zelensky sjálfur vildi sem minnst
láta draga sig inn í innanríkisdeilur
Bandaríkjanna, en þegar hann sat
hjá Trump sagði hann að enginn
hefði beitt sig þrýstingi. – ab

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

Partí
eða kósí.

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG
Íslenskt kjöt
Íslensk
framleiðsla

Úrval af pylsum sem passa við stemninguna.

– við Laugalæk

Landsbankinn lét fyrir mistök stimpla skuldabréf á fasteign í Hafnarfirði greitt árið 2015. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skuldabréfi aflýst en
gert að greiða skuld
Landsbankinn lét fyrir mistök aflýsa skuldabréfi af fasteign. Eigandinn skrifaði ekki undir nýtt skuldabréf. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að
tölvupóstsamskipti milli aðila málsins fælu í sér skuldaviðurkenningu.
DÓMSMÁL Annar eigandi fasteignar
í Hafnarfirði var í vikunni dæmdur
til þess að greiða Landsbankanum
21,4 milljónir króna auk dráttarvaxta. Var upphæð skuldarinnar í
samræmi við skuldabréf sem bankinn hafði fyrir mistök stimplað
greitt og síðan látið af lýsa af fasteigninni.
Í málarekstrinum kom einnig fram að frumrit skuldabréfsins
væri týnt. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður hins stefnda, hélt
því fram fyrir dómi að engin krafa
á hendur skjólstæðings hans væri til
staðar eða hún væri ósönnuð.
Landsbankinn lét aflýsa bréfinu,
að sögn bankans fyrir mistök, um
mitt ár 2015. Skuldarinn greiddi
þó áfram af láninu fram í janúar
2016. Um mitt ár 2016 var fasteignaeigandinn kallaður á fund
og beðinn um að skrifa undir nýtt
skuldabréf. Af því varð þó aldrei en
í aðdraganda fundarins fóru fram
tölvupóstsamskipti milli lögmanns
fasteignaeigandans og bankans þar
sem komist var að samkomulagi um
skilmála nýs skuldabréfs.

Vilhjálmur H.
Vilhjálmsson,
lögmaður.

Til að f lækja málið enn frekar
átti fasteignaeigandinn aðeins 50%
hlut í fasteigninni á móti dánarbúi
fyrrverandi eiginmanns síns. Hin
stefnda bar því við fyrir dómi að
fyrir andlát hans hefðu þau komist
að samkomulagi um að hún myndi
kaupa 50% hlut hans í fasteigninni.
Hugsanleg skýring á af lýsingu
skuldabréfsins væri sú að eiginmaðurinn fyrrverandi hefði gert
upp lánið og skuldabréfinu þá verið
aflýst í kjölfarið. Þau hafi verið skilin á þessum tíma og með aðskilinn
fjárhag. Það væri Landsbankans að
færa sönnur á hvort sú atburðarás
gæti staðist eða ekki.
Þá gæti viðkomandi ekki sannreynt hvort Landsbankinn hefði
framselt skuldabréfið til þriðja

aðila. Óvissa um uppgjör búsins
sem og um afdrif hins týnda veðskuldabréfs hefði gert það að
verkum að hún hefði ekki gengið
að samkomulagi bankans um nýtt
skuldabréf.
Héraðsdómur staðfesti að bankinn hefði ekki getað innheimt
skuldina á grundvelli hins týnda
og aflýsta skuldabréfs en að tölvupóstsamskipti milli skuldarans og
bankans hefðu falið í sér skuldaviðurkenningu. Miðað við upplýsingar sem lægju fyrir dómi væri
ekkert sem benti til þess að hin
stefnda eða fyrrverandi eiginmaður
hennar hefðu gert upp skuldabréfið.
Henni var því gert að greiða
bankanum 21,4 milljónir króna
auk dráttarvaxta eins og áður hefur
komið fram. Þá var henni gert að
greiða málskostnað upp á 500 þúsund krónur. Þetta er sama niðurstaða og Héraðsdómur Reykjaness
komst að í febrúar 2018 í málinu en
síðar sama ár vísaði Landsréttur
málinu aftur í hérað vegna vanreifunar Landsbankans.
bjornth@frettabladid.is

Deila BSRB og ríkisins til sáttasemjara
KJARAMÁL Samningseiningar BSRB
funduðu í gær í kjölfar þess að það
slitnaði upp úr viðræðum við ríkið
fyrr í vikunni og komust að þeirri
niðurstöðu að vísa kjaradeilu sinni
til ríkissáttasemjara.
„Fulltrúar aðildar fé laga BSRB
eru ein huga um að næsta skref er
að vísa deilunni gagnvart ríkinu
til ríkis sátta semjara,“ segir Sonja
Ýr Þorbergsdóttir, for maður BSRB.
Hún segir að viðræður við ríkið hafi
ekkert þokast undanfarið og því sé
lítið annað að gera en að vísa deilunni til ríkissáttasemjara.
Helst er deilt um kröfu BSRB
um styttingu vinnuvikunnar í 35
stundir án kjara skerðingar, með
meiri styttingu fyrir vaktavinnufólk.
Segir að í til boði ríkisins hafi
áfram verið miðað við 40 stunda
vinnuviku en opnað yrði á mögu-

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

leika á að stytta vinnuviku á einstaka vinnu stöðum. Það yrði gert
með því að sleppa kaffitímum og
gefa eftir f leiri kjara samningsbundin réttindi.
„Á fundinum kom skýrt fram að
fyrirliggjandi tilboð ríkisins er með

öllu óásættanlegt. Það er ekki neinn
að fara að ganga að þessu tilboði,“
segir Sonja.
Segir hún að enn eigi eftir að
taka til umræðu jöfnun launa milli
markaða, launaþróunar tryggingu
og launa liðinn. – la

Kynningardagar
26. september til 2. október.

15% afsláttur
af öllum

vörum

Glæsilegur kaupauki frá
fylgir* ef keyptar eru
fyrir 7.900 kr. eða meira.

vörur

Clinique fæst ekki í Njarðvík og á Selfossi

*á meðan birgðir endast

NÝTT!
Clinique Smart Clinical MD
Multi - Dimensional Age Transformer
B
Byltingarkennt
krem sem vinnur gegn ummerkjum öldrunar.
Krem
Kremið endurnýjar, þéttir og mótar húðina með nýrri Morpho tækni.
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Google segist hafa smíðað
fyrstu skammtatölvuna
Flutnings á jarðneskum leifum
Franco er krafist. NORDICPHOTOS/GETTY

Fjarlægja beri
leifar Franco
SPÁNN Hæstiréttur Spánar hefur
úrskurðað að grafa megi upp og
fjarlæga jarðneskar leifar Francisco
Franco, fyrrverandi einræðisherra,
úr grafhýsi í Dal hinna föllnu fyrir
utan Madríd. Dómurinn hafnaði
áfrýjun fjölskyldu Franco sem var
mótfallin flutningnum.
Francisco Franco var einræðisherra á Spáni á árunum 1936/39 til
ársins 1975. Spænsku borgarastyrjöldinni lauk árið 1939 með sigri
Franco og hans manna. Hann lést
árið 1975.

Fasistinn Francisco
Franco var einræðisherra á
Spáni á árunum 1936/39 til
ársins 1975.

Grafhýsið var byggt í stjórnartíð
einræðisherrans eftir borgarastríðið.
Þar hvíla um fjörutíu þúsund hermenn sem féllu í stríðinu.
Málið er pólitískt mikilvægt á
Spáni. Ríkisstjórn Sósíaldemókrata
hefur barist fyrir því að láta fjarlægja
jarðneskar leifar Franco. Grafhýsið
sé minnisvarði um fasisma og ógnarstjórn á meðan Franco hvíli þar.
Talið er að jarðneskar leifar Franco
verði f luttar í minna umdeildan
kirkjugarð í norðurhluta höfuðborgarinnar fyrir þingkosningarnar
á Spáni 10. nóvember. – ds

Vísindamenn Google segja fyrstu skammtatölvuna með örgjörvum sem geti framkvæmt útreikninga
langt umfram getu öflugustu ofurtölva samtímans. Þetta er talinn mikilvægur áfangi í þróun skammtatölva. Enn eru þó mörg ár í hagnýtingu þeirra. Keppinautar á borð við IBM draga þessi tíðindi í efa.
TÆKNI Vísindateymi Google segir
fyrirtækið hafa náð að smíða fyrstu
skammtatölvuna sem geti framkvæmt útreikninga langt umfram
getu öflugustu ofurtölva samtímans. Reynist þetta rétt er um mikilvægan vísindalegan áfanga að ræða
í framþróun upplýsingatækni.
Vísindagrein frá Google var birt á
vefsíðu Geimferðastofnunar Bandaríkjanna (NASA) í síðustu viku fyrir
mistök og fjarlægð skömmu síðar. Í
greininni kemur fram að vísindamenn Google fullyrða að örgjörvar
skammtatölvunnar séu færir um að
framkvæma útreikning á þremur
mínútum og 20 sekúndum sem tæki
fullkomnustu tölvu í dag um 10.000
ár að reikna.
Breska blaðið Financial Times
greindi frá þessu og bætir við að
vísindamenn Google segi skammtatölvur færar um að framkvæma
útreikninga með undraverðum
hraða sem áður hafði verið talinn
ómögulegur. Að þeirra sögn takmarkist þessi tilraun við framk væmd eins mjög t æk nilegs
útreiknings, en engu að síður sé
þetta merkilegur áfangi í því að
nýta skammtatölvur í fullri stærð.
Hið virta tímarit MIT Technology
Review sem kennt er við Tækniháskólann í Massachusetts tekur
undir þetta og segir þetta mikilvægan áfanga í þróun skammtatölva.
Yfirmaður rannsókna hjá keppinautnum IBM, Dario Gil, segir hins
vegar fullyrðingar Google um yfirburði hins nýja skammtaörgjörva
ekki einungis óverjanlegar heldur
einfaldlega rangar og að frumgerðir
af skammtatölvum sem hafa verið
þróaðar af IBM og öðrum keppinautum Google, geti ólíkt hinum
nýja örgjörva Google sinnt sömu

Skammtatölvur framtíðarinnar munu umbylta samfélögum með gríðarlegri reiknigetu. NORDICPHOTOS/GETTY

Vísindamenn Google
fullyrða að örgjörvar
skammtatölvunnar séu
færir um að framkvæma
útreikning á þremur mínútum og 20 sekúndum sem
tæki fullkomnustu tölvu í
dag um 10.000 ár að reikna.

verkefnum og hefðbundnar tölvur
geta en með meiri hraða.
Venjulegar tölvur í dag byggja á
svokölluðum bitum sem geta annað
hvort haft gildið 0 eða 1. Skammtatölva byggir hins vegar á skammtabitum sem auk þess að geta haft

gildið 0 eða 1 geta haft bæði gildin
0 og 1 á sama tíma. Þar sem bitarnir
í venjulegri tölvu geta einungis haft
eitt gildi í einu getur venjuleg tölva
með tveimur bitum aðeins verið
í einni af fjórum stöðum í einu,
kölluð: 00, 01, 10 og 11. Skammtatölva getur aftur á móti verið í öllum
f jórum stöðunum samstundis.
Þannig gæti skammtatölva með
20 skammtabita verið í um milljón
stöðum samtímis, en venjuleg tölva
með 20 bita gæti aðeins verið í einni
af þessum milljón stöðum hverju
sinni.
Skammtatölvur eru framtíðin,
en talið er að enn séu mörg ár í
hagnýtingu þeirra. Með þeim fæst
reiknigeta af áður óþekktri stærð
sem mun hafa mikil áhrif á sam-

félög og vísindi. Í skýrslu ráðgjafarfyrirtækisins Boston Consulting
Group frá nóvember á síðasta ári
sagði að reiknigeta skammtatölva
myndi hafa byltingarkennd áhrif
á mörg svið samfélagsins, allt frá
efnisfræði, dulkóðunarfræði, landbúnaði, f lutningum, framleiðslu,
fjármögnunarkerfum og orku, svo
ekki sé minnst á gervigreind og vélrænt nám.
Dæmi um það er svokölluð hermun flókinna sameinda (lyfja). Með
reiknigetu skammtatölva mun þróunarkostnaður nýrra lyfja minnka
til muna, þar sem hægt verður að
nota skammtatölvur til þess að
reikna út hvernig lyfin virka á efni
og efnasambönd í líkamanum.
david@frettabladid.is
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Námsmenn mótmæla við þjóðþingið í Djakarta í gær.

NORDICPHOTOS/GETTY

Tugþúsundir mótmæla
nýjum hegningarlögum
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INDÓNESÍA Tugir þúsunda námsmanna víðs vegar um Indónesíu
mótmæltu í gær, þriðja daginn í röð,
fyrirhugaðri lagasetningu nýrra
hegningarlaga, sem bannar kynlíf
fyrir hjónaband og að móðga forseta landsins.
Lögreglan skaut táragasi og beitti
vatnsbyssum á mótmælendur fyrir
utan þinghús Indónesíu. Lögreglustjóri í höfuðborginni Djakarta
sagði að 265 námsmenn og 39 lögreglumenn hefðu særst í átökunum
í gær. Alls voru 94 handteknir í borginni í átökum sem stóðu fram á nótt.
Þetta eru ein mestu mótmæli

stúdenta frá árinu 1998 en sá órói
leiddi til falls Suharto, þáverandi
forseta landsins.
Námsmennirnir mótmæla fyrirhuguðum lögum sem banna kynlíf
fyrir hjónaband og hertum viðurlögum við fóstureyðingum. Einnig er mótmælt banni við að móðga
forseta landsins og lagaákvæðum
um fjármálamisferli sem talin eru
veikja getu landsins til að takast á
við spillingu. Þá hafa námsmennirnir krafist aukinna forvarna gegn
skógareldum sem valdið hafa miklu
mistri og mengun í landinu að undanförnu. – ds

+PLÚS

Boris Johnson,
forsætisráðherra Breta, var
sposkur á svip
við komuna í
Downingstræti
í gær. Boris var
á leið heim af
Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna
og við heimkomuna beið
hans mikið fjölmiðlafár eftir
að Hæstiréttur
landsins hafði
tekið afstöðu
til þingfrestunar hans og
úrskurðað hana
ólögmæta.

Andrew Tye, leikmaður krikketliðsins Western Australia, rúllar boltanum fagmannlega í
leik liðsins í gær. Leikurinn fór fram á WACA-leikvanginum í Perth í Ástralíu. Ástralía er mikil
krikketþjóð og var mikil stemning á leiknum sem fór fram í miklu blíðskaparveðri.

Hjónin Kath og Seb Dell’Orefice eru miklir aðdáendur ástralska fótboltaliðsins Giant og eru nú þegar farin að undirbúa sig fyrir fyrsta úrslitaleik
liðsins sem fram fer á laugardaginn. Hjónin hafa frá því þau hófu að stinga
saman nefjum verið miklir aðdáendur og mæta á alla heimaleiki liðsins.
The Giants keppa við The Richmond Tigers á MCG leikvanginum á laugardaginn.

Ceri Parkin og félagar hennar úr sjósundfélaginu Whitby Wild Swimming Group stungu sér til
sunds í Norðursjó í fyrradag. Félagarnir hittast tvisvar í viku og synda saman. Þau stefna að því
að geta fljótlega synt á sundfötum einum saman en ekki í blautbúningum.
Bernie Sanders lofaði starf kennara í ræðu sinni á fundi Kennarasambandsins í Chicago í
vikunni. Ástæða fundarins var yfirvonandi verkfall kennara í borginni, en kennarar í Chicago
hafa sett fram kröfu um hærri laun og aukið fjármagn til almenna skólakerfisins. Verði kröfum
þeirra ekki mætt mun stéttin leggja niður vinnu 17. október næstkomandi. Bernie Sanders
kallaði í ræðu sinni eftir róttækum breytingum í almenna skólakerfinu um öll Bandaríkin.

ÍSLENSKA/SIA.IS PEN 92675 09/19

Ótrúlegt verð á skrifstofuhúsgögnum

Vnr: NEOVENTILO-D-SV

AFSLÁTTUR
25.000 KR.

Ventilo skrifborðsstóllinn
• Hæðarstilling
• Stillanlegur stuðningur við mjóhrygg
• Samhæfð stilling setu og baks fylgir
hreyfingum notandans
• Mótstöðustilling fyrir mismunandi þyngd
• Dýptarstillanleg seta

•
•
•
•
•

Hæðarstillanlegir armar
Mjúk eða hörð hjól
Bólstruð seta og netbak
Svartur hjólakross
Gerður fyrir notendur allt að 110 kg

Opið virka daga 8:00–18:00

54.900 kr.
Verð áður 79.900 kr.

Hönnun: Michael Magrin

Rafhækkanlegt skrifborð
Nú eru síðustu forvöð að kaupa rafhækkanlegt,
tveggja mótora skrifborð úr T-línunni áður en
framleiðslu þess verður hætt. Eitt verð, óháð
stærð eða gerð borðplötu.

Tilboðsverð:

FRÁBÆRT
TÆKIFÆRI

• Gæðaborðplötur – tvær stærðir
á sama verði: 160 x 80 cm / 180 x 80 cm
• Tvær gerðir af borðplötum: spónlagðar
með eik eða beyki
• Rafstýrð hækkun frá 61,5 cm upp í 128 cm
• Tveir mótorar

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91–93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Einstakt verð:

59.900 kr.
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Horfa í ríkara mæli fram hjá gögnum
Það hefur færst í aukana að fyrirtæki slíti samstarfi við auglýsingastofur og birtingahús og sinni markaðsmálum sjálf. Stjórnendur
MediaCom segja að það geti leitt til þess að hætt verði að horfa til gagna um fjölmiðla. Hefðbundnir fjölmiðlar eru enn mikilvægir.
Helgi Vífill
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Diðrik Örn Gunnarsson, faglegur framkvæmdastjóri MediaCom og Þórmundur Bergsson, framkvæmdastjóri MediaCom. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Diðrik Örn Gunnarsson, faglegur
framkvæmdastjóri

gegn hefðbundnum miðlum í
markaðsstarfi, eins og dagblöðum,
sjónvarpi og útvarpi, og talað fyrir
stafrænu miðlunum. Margir hafa í
flimtingum að flestir séu hættir að
horfa á sjónvarp og hlusta á útvarp.

Hið rétta er að það hefur aldrei verið
horft eins mikið á sjónvarp, og staða
útvarps er sterk, það hlusta um 65
prósent fólks á útvarp daglega. Um
40 prósent fólks flettir Fréttablaðinu, það er um 100 þúsund manns.
Þetta eru því mikilvægar boðleiðir
til að ná til neytenda.“

Netrisar í hefðbundna miðla
Diðrik Örn segir að þróunin erlendis sé á þá vegu að öflug netfyrirtæki
eins og Amazon, eBay, Facebook og
Netflix séu farin að auglýsa í hefðbundnum miðlum. „Fáir búa yfir
jafn mikilli þekkingu á gögnum og

tækni og þau en engu að síður telja
þau að mikilvægt sé að nýta líka
hefðbundna miðla í markaðsstarfi.
Sú þróun hófst fyrir um það bil ári,“
segir hann.
Þeir segja að neytendur geri ekki
greinarmun á stafrænni markaðssetningu og hefðbundinni. Þeir
skoði vörur í símanum og kaupi í
verslunum eða horfa á auglýsingaskilti frá banka sem hvetur fólk til
að eiga bankaviðskipti á netinu.
Þórmundur segir að í ljósi þess að
fjölmiðlaneysla fólks nái yfir breitt
svið þurfi auglýsendur að nýta
fjölda miðla, allt frá hefðbundnum

2799

Lambasúpukjöt af nýslátruðu

999

kr.
kg

Lambalæri af nýslátruðu

1499

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
kg

Hjá
kr.
kg
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nda í g æ
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Lambahryggur af nýslátruðu

...

Lambakjöt vikunnar kemur frá Þverá í Dalsmynni í Fnjóskadal

bó

r ..

Bændur vikunnar

yfir í þá sem eru að skapa sér sess
um þessar mundir.
Að hans sögn eru auglýsingasölumenn með árangurstengdar
tekjur og því getur verið óæskilegt
að treysta um of á þá. Þeir séu ekki
óháðir ráðgjafar heldur hafi hvata
til að mæla einkum með eigin
miðlum. Að sama skapi þurfi einnig að vakta birtingar í sjónvarpi og
útvarpi til að tryggja að allt hafi
gengið upp. Það sé ekki hægt án
réttra gagna og hugbúnaðar. „Það
getur verið um verulegar fjárhæðir
að tefla fyrir fyrirtæki sem auglýsa
árið um kring til dæmis í sjónvarpi.“

ag

Án gagna ertu bara
einn af hópnum
með sérlundaða skoðun.

d

„Við höfum áhyggjur af því að fyrirtæki hætti að byggja ákvarðanir í
markaðsmálum á gögnum þegar
þau slíta samstarfi við auglýsingastofur og birtingahús. Það getur leitt
til þess að fyrirtækin tapa milljónum því markaðsefnið nær ekki jafn
greiðlega til markhópsins,“ segir
Diðrik Örn Gunnarsson, faglegur
framkvæmdastjóri, sem stýrir stafrænum hluta MediaCom á Íslandi.
Þórmundur Bergsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, segir
að undanfarin ár hafi það færst í
aukana að fyrirtæki taki yfir markaðsstarfið. Fyrir skemmstu hafi
til að mynda verið upplýst um að
Íslandsbanki hafi hætt viðskiptum
við Brandenburg í því skyni að
annast málin upp á eigin spýtur.
„Fyrirtæki vinna alla jafna með
mikið af gögnum sem skipta máli
til að ná árangri, það má nefna sölutölur og neyslugögn í þeim efnum
en af einhverjum ástæðum hafa
þau í vaxandi mæli verið að horfa
fram hjá gögnum um fjölmiðla.
En þau skipta einmitt sköpum til
að koma skilaboðum á framfæri á
réttan markhóp með hagkvæmum
hætti. Þetta leiðir til þess að starfsmenn fyrirtækja missa yfirsýn yfir
hvernig best er að ná til markhópsins,“ segir hann.
Diðrik Örn, sem er sérfræðingur
í stafrænum miðlum, segir að sér
þyki það skjóta skökku við að
hætta að horfa til gagna um fjölmiðla þegar stór hluti af markaðsfé
fyrirtækja er alla jafna varið í hefðbundna miðla. „Fyrirtæki horfa í
ríkara mæli einkum til stafrænu
gagnanna en ég held að það helgist
af því að þær upplýsingar eru
ókeypis. Það er hættuleg þróun.“
Hann segir að markaðsfólk verði
að byggja ákvarðanir á gögnum en
ekki á eigin tilfinningu. „Án gagna
ertu bara einn af hópnum með sérlundaða skoðun.“
Þórmundur segir að þeir hafi
áhyggjur af þróuninni. „Undanfarin ár hefur verið rekinn áróður

á okkur í

Tilboðsbílar
á góðu verði
WWW.BILALAND.IS

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

AFSLÁTTUR

300.000 KR.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

Rnr. 392104

Rnr. 146114

400.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 110200

700.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 146055

400 .000 KR.

Rnr. 145943

SKODA Fabia Ambition
Nýskr. 11/18, ekinn 4 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000 kr.

FORD Grand C-Max Collection
Nýskr. 02/18, ekinn 16 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð 3.390.000 kr.

SSANGYONG Tivoli DLX
Nýskr. 01/17, ekinn 55 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.290.000 kr.

SUBARU Forester Lux
Nýskr. 05/17, ekinn 98 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 4.190.000 kr.

HYUNDAI i30 Classic dísel
Nýskr. 04/16, ekinn 64 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 1.990.000 kr.

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

2.190.000 kr.

2.990.000 kr.

27.844 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

37.877 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

1.890.000 kr.

3.490.000 kr.

24.081 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

44.148 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

1.590.000 kr.
20.319 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

300.000 KR.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

400.000 KR.

Rnr. 391906

Rnr. 332002

700.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 430340

700.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 430261

400.000 KR.

Rnr. 145513

NISSAN Micra Tekna
Nýskr. 09/18, ekinn 5 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.690.000 kr.

RENAULT Megane IV Zen
Nýskr. 05/16, ekinn 44 þ.km,
dísil, sjálfskiptur
Verð 2.390.000 kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 02/17, ekinn 84 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 3.090.000 kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 04/17, ekinn 86 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.990.000 kr.

DACIA Duster Comfort 2wd
Nýskr. 05/18, ekinn 25 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð 2.990.000 kr.

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

TILBOÐ!

2.390.000 kr.
30.352 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

1.990.000 kr.

25.336 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

Ástandsskoðun

30.352 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

2.290.000 kr.
29.098 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

Fjármögnun á staðnum

Rnr. 146174

SUBARU XV Premium
Nýskr. 06/17, ekinn 61 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.590.000 kr.

2.390.000 kr.

Rnr. 146240

RENAULT Scenic Grand Bose
Nýskr. 08/18, ekinn 10 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000 kr.

Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16
*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

2.590.000 kr.
32.860 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

Allt að 80% lán

Rnr. 146263

JAGUAR XF Portfolio Awd
Nýskr. 04/17, ekinn 33 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 6.790.000 kr.

NM95930

AFSLÁTTUR

Rnr. 285396

NISSAN Navara Tekna
Nýskr. 05/19, ekinn 2 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.490.000 kr.

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

Rnr. 146233

NISSAN Leaf Acenta 40kwh
Nýskr. 05/18, ekinn 9 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 3.790.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

ENNEMM / SÍA /

NM95930

*
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Ég get varla lýst því hversu
þakklát ég er fyrir ykkur
allar. Það eru endalausar sögur
búnar að detta inn á þessa síðu.
Þessar sögur eru búnar að hjálpa
mér svo ótrúlega mikið undanfarna daga. Þið eruð svo sterkar
og ég ætla að vera það líka núna.

Barátta og
boðskapur
Það hefur reynst ómetanlegt fyrir marga
að geta sagt sögu sína af kynferðisofbeldi á
netinu. MeToo-byltingin óx og magnaðist á
samfélagsmiðlum og hefur haft mikil áhrif
hérlendis. Það þarf að standa vörð um þessa
miðla sem öruggan vettvang samskipta.

Tilvitnun af samfélagsmiðlum úr rannsókn
Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur og Rannveigar Sigurvinsdóttur

Inga Rún
Sigurðardóttir
ingarun@frettabladid.is

Kvennalisti á netinu
Hún segir að vissulega hafi samfélagsmiðlar hjálpað til í jafnréttisbaráttunni að því leyti að MeToohreyfingin væri ekki til án þeirra
þó að baráttukonan Tarana Burke
hafi lagt grunninn að þessari byltingu. Women’s Equality Party væri
heldur ekki til án samfélagsmiðla
því það sem var aðeins uppástunga
af hálfu Mayer á samkomu varð
til þess að samfélagsmiðlar töldu
að hún hefði boðist til að stofna
kvennalista. Samfélagsmiðlar séu
því mikilvægir til að tengja baráttufólk og ljá fórnarlömbum raddir.
Leiðinlegri hlið miðlanna séu þær
óteljandi typpamyndir og kynferðislegu skilaboð sem hún hafi
fengið send.

✿ Viðbrögð við frásögn
Forðast
 Að taka ofbeldið ekki alvarlega, að trúa ekki þolanda,
að kenna þolanda um, bæði
beint og óbeint. Til dæmis
spurningar um klæðaburð,
áfengi og annað sem gæti
gefið í skyn að þolandi hefði
getað komið í veg fyrir ofbeldið.

Leggja áherslu á
 Tilfinningalegan stuðning,
leyfa þolanda að tala og
hlusta vel.
 Praktískan stuðning, hjálpa
við að fylgja málinu eftir,
finna faglega aðstoð, upplýsingar og fleira.
 Viðurkenna alvarleika
málsins.

 Að dreifa
athyglinni og
reyna að tala um
eitthvað annað.
 Að sýna sjálfhverf viðbrögð,
til dæmis með því að gráta
mikið. Getur látið þolanda
finna fyrir sektarkennd.

 Að taka stjórn frá þolanda,
til dæmis með því að leita
til læknis eða lögreglu án
þess að þolandi sé því
samþykkur.

 Hrósa fyrir hugrekki til
að segja frá.

✿ Fjöldi íslenskra frásagna á Facebook og Twitter
 Maí-júlí 2015
Beauty tips og
Druslugangan.

120
100

#konurtala
#þöggun

80

 Nóvember 2015
Mótmæli fyrir utan
lögreglustöðina
í Reykjavík, krafa
um að tekið verði
harðar á kynferðisbrotamálum.

60
40
20

Fólk eyðir að meðaltali á heimsvísu yfir tveimur og hálfum klukkutíma á dag á samfélagsmiðlum. Hjá
vel tengdu, yngra fólki er munurinn
á milli netheima og raunheima að
verða óljósari. Hún segir að á meðan
við lítum á netið sem ótengt þeim
reglum sem ráða ríkjum í raunheimum muni misréttið verða að
minnsta kosti jafn mikið og í raunheimum. Það vanti mikið upp á
regluverkið svo hægt sé að draga
fólk og fyrirtæki til ábyrgðar.

Vandamálin í tækninni
„Við búum í heimi þar sem þessi
tæki eru að breyta því hvernig
við skilgreinum friðhelgi, jafnvel
kapítalismann sjálfan, og hverri
tæknilausn fylgir mögulega nýtt
vandmál. Eitt örsnöggt dæmi: þessi
öpp sem leyfa þér, á mjög ódýran
hátt, að fylgjast með heimili þínu
og vernda þig gegn innbrotsþjófum.
Frábært, nema hvað ekki aðeins
leyfa þau fyrirtækjum að safna
gögnum, heldur getur þeim einn-

Ekki aðeins leyfa
þau fyrirtækjum að
safna gögnum, heldur getur
þeim einnig verið breytt til
að fylgjast með fólki eða
verið misnotuð af kynferðisafbrotafólki.
Catherine Mayer

ig verið breytt til að fylgjast með
fólki eða verið misnotuð af kynferðisaf brotafólki,“ sagði Mayer í
erindi sínu.
Hún ræddi einnig um eftirlitskapítalisma, sem lítur á fólkið sjálft
sem vöruna en sjálf rekur hún hugveituna Datum Future, sem vinnur
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pplýsingatækni og
ekki síst samfélagsmiðlar eru að breyta
heiminum hraðar
en við aðlögumst
honum. Draumar
um net þar sem allir eru jafnir eru
aðeins draumórar þó að netið hafi
ef til vill litið þannig út í fyrstu.
Það fer fram mikil barátta um völd
á netinu og verið er að nota samfélagsmiðla á skipulagðan hátt til
að sundra fólki frekar en sameina.
Það þarf því að standa vörð um
netið til að áfram geti farið þar fram
samtal, samræður og skipulagning
á öruggan hátt, rétt eins og gerðist
með MeToo-hreyfinguna.
Catherine Mayer hélt tölu á
MeToo-ráðstefnunni sem fram fór
í Hörpu í síðustu viku. Hún talaði
meðal annars á málstofu um samfélagsmiðla og hlutverk þeirra í
hreyfingum á netinu eins og MeToo.
Mayer var blaðamaður um árabil,
m.a. hjá Time, en er enn fremur
annar stofnenda breska kvennalistans, Women’s Equality Party.
Margt gott hefur náðst fram með
MeToo þó að raddir sumra hópa séu
enn að ná í gegn en hér verður samfélagsmiðlahliðin sérstaklega tekin
til skoðunar.
Mayer segir að samfélagsmiðlar
gegni mikilvægu hlutverki við að
segja sögur þeirra sem hafa orðið
fyrir kynferðisof beldi, sem hefðbundnir fjölmiðlar veigri sér við
að gera. Margt hafi gerst á síðustu
árum en sjálf fékk hún morðhótun
á Twitter árið 2013 fyrir það eitt að
vera kona en lögreglan hafi á þessum tíma vart vitað hvað Twitter var
og ekki haft hugmynd um hvernig
ætti að taka á málinu. Tillögur
hennar voru að Mayer myndi flytja
af heimili sínu og hætta að nota
Twitter en samfélagsmiðillinn var
nauðsynlegur þáttur í starfi hennar
sem blaðamaður.

 Júlí 2016
Druslugangan
Skilum skömminni.

að því að kryfja tækifæri í upplýsingatækni og leitast við að skilja og
takast á við komandi áskoranir í
breyttum heimi.

Gögnum safnað á
röngum forsendum?
Mayer kom með áhugavert dæmi
um vandann sem við stöndum
frammi fyrir. „Í Bretlandi ætlar ríkisstjórnin sér að láta staðfesta aldur
þeirra sem nota klámsíður til þess
að hindra það að yngri en 18 ára
komist inn á síðurnar. Þetta kerfi
gerir það ekki aðeins að verkum að
friðhelgi fólks er mögulega í hættu,
með því að krefjast þess að láta
persónulegar upplýsingar af hendi
til að staðfesta aldur sinn, heldur
heitir eitt af fyrirtækjunum sem
býður upp á þessa aldursstaðfestingarþjónustu Mindgeek. Önnur
undirfyrirtæki þess eru meðal
annars PornHub, YouPorn og RedTube, þannig að það er hægt að setja
spurningarmerki við hverjum þessi
aldursstaðfesting þjónar.“

Samtök atvinnulífsins
1999-2019

ÁRSFUNDUR
ATVINNULÍFSINS

2019

FIMMTUDAGINN 17. OKTÓBER KL. 14-16
Í ELDBORG Í HÖRPU

Eyjólfur Árni
Rafnsson

Katrín
Jakobsdóttir

Ásdís
Kristjánsdóttir

Halldór Benjamín
Þorbergsson

ÁVÖRP
Eyjólfur Árni Rafnsson, formaður Samtaka atvinnulífsins
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra

1999-2019: Hvað svo?
Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins
Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins

VATNASKIL Á VINNUMARKAÐI
Svipmynd af sögulegri sátt.

FRÁ ÞJÓÐARSÁTT TIL LÍFSKJARASAMNINGS
Gestir ársfundarins fá eintak af nýrri bók Guðmundar Magnússonar þar sem rakin er viðburðarrík
saga vinnumarkaðar og efnahagslífs síðustu tveggja áratuga.
Sjáumst á Ársfundi atvinnulífsins 2019, fögnum og tölum saman!

Skráning á sa.is
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Hver frásögn
er fyrirmynd
Samstaða á samfélagsmiðlum getur skapað góðar
aðstæður til að segja frá kynferðisofbeldi. Jákvæð
viðbrögð skipta máli því neikvæð viðbrögð geta
haft slæm áhrif á líðan þess sem segir frá og aukið
líkur á þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun.

D

r. Br y ndís Björk
Ásgeirsdóttir og dr.
Rannveig Sigurvinsdóttir voru á meðal
þeirra sem f luttu
erindi á ráðstefnunni en Bryndís Björk er dósent við
sálfræðideild Háskólans í Reykjavík og Rannveig er lektor við sömu
deild. Þær hafa rannsakað frásagnir
af kynferðisof beldi á Facebook og
Twitter á tímabilinu apríl 2015 til
mars 2017.

Viðbrögðin voru jákvæð
„Frásagnir á netinu geta verið margs
konar og farið fram í lokuðum og
hálflokuðum hópum,“ segir Bryndís Björk. „Rannsóknin okkar gaf
til kynna að af þeim 400 frásögnum
sem við skoðuðum komu fram einungis jákvæð viðbrögð en engin neikvæð viðbrögð, allavega sem sýnileg
voru,“ segir hún.
„Það er ekki útilokað að það hafi
verið einhver neikvæð viðbrögð í
einkaskilaboðum eða athugasemdir sem búið hefur verið að eyða. Það
að segja frá kynferðislegu ofbeldi á
samfélagsmiðlum, þá skiptir máli í
hvaða samhengi þú segir frá. Til að
mynda sáum við í rannsókninni að
tíðni frásagna jókst mikið á tímapunktum þar sem mikil umfjöllun
var um málefnið í fjölmiðlum þegar
til dæmis druslugangan átti sér stað
og mótmæli fyrir framan lögreglustöðina í Reykjavík. Á þeim tímapunktum jókst líklega samstaða,
sérstaklega í ákveðnum hópum
á samfélagsmiðlum, sem skapaði
jarðveg til frásagna í framhaldi,“
segir Bryndís Björk.
„Í einum hópnum sem við skoðuðum, sem kallaðist Beauty tips,
virðist hafa myndast samstaða og
stuðningur þar sem umhverfið
var jákvætt. Þetta voru í raun mjög
góðar aðstæður en það þýðir ekki
að allar aðstæður á netinu séu þannig. Þetta sýnir að það geta orðið til
styðjandi aðstæður í hópum þar
sem skapast ákveðin samstaða og
samfélag þannig að þú færð traustan grunn og aðstæður til að geta

Þetta sýnir að það
geta orðið til
styðjandi aðstæður í hópum
þar sem skapast ákveðin
samstaða og samfélag
þannig að þú færð traustan
grunn og aðstæður til að
geta sagt frá.

Dagurinn sem
ég sagði frá, ekki
bara nánustu, heldur
öllu internetinu, var
dagurinn sem ég varð
loksins frjáls.
Tilvitnun af samfélagsmiðlum úr rannsókn
Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur og Rannveigar Sigurvinsdóttur

Bryndís Björk
Ásgeirsdóttir

sagt frá. Þér líður vel með að segja
frá og þú færð jákvæð stuðningsviðbrögð á móti,“ segir Bryndís Björk,
en það þarf að biðja um aðgang í
hópinn þannig að það er ákveðið
val inn í hann.

Hafa hvetjandi áhrif
Sögurnar hafa hvetjandi áhrif á
aðra til að segja frá.
„Það er talið að sé reynslusaga þín
lík einhverri frásögn sem þú hefur
heyrt af þá auki það líkurnar á því
að þú skilgreinir það sem þú varðst
fyrir sem kynferðisofbeldi, þannig
býr hver frásögn til ákveðna fyrirmynd – þessi sagði frá, kannski ég
geti þá sagt frá líka,“ segir Bryndís
Björk og útskýrir að það skipti máli
annars vegar að sagan passi inn í
normið og að það að fylgjast með
svo mörgum segja frá og sjá þá einstaklinga fá stuðning sé hvetjandi
til frásagnar.
Hversu mikilvæg eru þessi fyrstu
viðbrögð eftir að sagt er frá kynferðisofbeldi?
„Erlendar rannsóknir hafa gefið
til kynna að neikvæð viðbrögð eftir
frásögn um kynferðislegt of beldi
geti haft neikvæð áhrif á líðan þess
sem segir frá, til dæmis geta aukist
líkur á því að viðkomandi þrói
með sér þunglyndi, kvíða og áfallastreituröskun. Þá aukast líkur á því
að viðkomandi segi ekki f leirum
frá eða dragi frásögn sína til baka.
Þá hafa þessar rannsóknir einnig

Aukin meðvitund
og umræða
MeToo-hreyfingin hefur
aukið meðvitund og umræðu á meðal starfsfólks á
vinnumarkaði um einelti og
kynferðislega áreitni. Þetta
kemur fram í skýrslunni
Valdbeiting á vinnustað,
sem Félagsvísindastofnun
Háskóla Íslands gerði fyrir
Félagsmálaráðuneytið. Þátttakendur í rannsókninni voru
meðal annars spurðir hvort
þeir hefðu sagt frá áreitni eða
ofbeldi í kjölfar MeToo en
rúm 10% þátttakenda höfðu
gert slíkt. Alls höfðu um 17%
kvenna og 4% karla sagt frá
áreitni eða ofbeldi í kjölfar
þess að MeToo-umræðan
varð áberandi.
Nálgast má ítarlegri umfjöllun um MeToo-kafla
skýrslunnar á frettabladid.is

gefið til kynna að jákvæð viðbrögð
við frásögn geti aukið líkur á vellíðan og á því að viðkomandi segi
f leirum frá og leiti sér aðstoðar,“
segir Rannveig.
Er hægt að segja hvort það hafi
minni eða meiri áhrif að segja frá
á samfélagsmiðlum en í „raunheimum“?
„Nei, það er ekki hægt að álykta
um áhrifin en frásögnin tekur á
sig ólíka mynd þar sem hún nær til
margfalt fleiri einstaklinga og viðbrögðin eru ýmist í formi tilfinningatákna eða á skrif legu formi.
Þá getur frásögnin verið hvetjandi
fyrir aðra til að segja frá, eins og
rannsóknin okkar gaf til kynna,“
segir Rannveig.
Hvernig sjáið þið fyrir ykkur
framhaldið? Er mikilvægt að hafa
áfram þennan vettvang sem samfélagsmiðlarnir eru til að deila sögu
sinni?

Segja frá í fyrsta sinn
„Rannsóknin okkar á frásögnum á
Íslandi gefur til kynna að skapast
geti góður vettvangur til frásagna
um kynferðislegt of beldi á samfélagsmiðlum þar sem einstaklingar segja frá í fyrsta sinn eða segja frá
sögu sinni á hátt sem þeir hafa ekki
gert áður. Við þessar aðstæður virðast þeir einnig fá mikið af jákvæðum og styðjandi viðbrögðum sem
getur skipt sköpum fyrir þá,“ segir
Bryndís Björk.
„Þá má ætla að þegar margir einstaklingar segja frá fjölbreyttum
atburðum um kynferðislegt ofbeldi

Með því að verða
vitni að frásögnum
annarra sem fela í sér að
skila skömminni þá geti það
hjálpað fleirum að átta sig á
að sökin sé ekki þeirra og að
skömmin eigi heima hjá
gerendum ofbeldis.
Rannveig
Sigurvinsdóttir

hjálpi það til við að skilgreina fjölbreyttar birtingamyndir of beldis
og hversu algengt það er. Þannig eru
þessi fordæmi ákveðin fyrirmynd
eða hvati til frásagnar fyrir þá sem
ekki hafa sagt frá. Þá gaf rannsókn
okkar til kynna að með því að verða
vitni að frásögnum annarra sem
fela í sér að skila skömminni geti
það hjálpað fleirum að átta sig á að
sökin sé ekki þeirra og að skömmin
eigi heima hjá gerendum of beldis,“
segir Rannveig.
Ætti fagfólk einhvern veginn að
nálgast þennan hóp, sem kemur
fram á netinu, sérstaklega til að geta
hjálpað með framhaldið?
„Það mikilvægasta er að mjög
aðgengilegt og auðvelt sé að leita
sér aðstoðar. Þannig er mikilvægt
að upplýsingar liggi fyrir og séu vel
auglýstar, bæði á netinu og á annan
hátt.“

Samfélagsmiðlavá

B

örn og unglingar en einnig
fullorðnir nú til dags eru býsna
upptekin af snjalltækjum og
forritum þeim tengdum. Við höfum
séð ansi hraða þróun í tækjum og
forritum á undanförnum árum og
má segja að þau séu farin að hafa
áhrif á athafnir daglegs lífs. Hver
kannast ekki við að reyna að ná
sambandi við unglinginn sem
situr niðursokkinn í símann
sinn. Hann er að svara á
Instagram, Snapchat
eða Facebook mismunandi nauðsynlegum skilaboðum
eða tékka á því
hversu mörg like
hann eða hún fékk.
Þeim til varnar eru
hinir fullorðnu þó oft engu
betri.
Við höfum haft áhyggjur af
því hjá ómótuðum einstaklingum að sjálfsmynd og sjálfs-

öryggi þeirra tengist að miklu leyti
því hvernig þeir sýna sig á samfélagsmiðlum, samþykki annarra er mjög
mikilvægt samanber að ofan. Vanlíðan, félagsfælni, átröskun, skert tjáning
og ýmsar aðrar birtingarmyndir eru
til auk fleiri þátta. Nefndar hafa verið
tölur um unglinga og hlutfall þeirra
sem eru sítengdir og að lífið snúist að
miklu leyti um FOMO, eða „fear of
missing out“. Þá er viðkomandi svo
áhyggjufullur yfir því að hann sé að
missa af upplýsingum eða öðru að
hann getur varla látið frá sér símann
eða snjalltækið með tilheyrandi
streitu og álagi fyrir hann.
Líklega eru flestir sammála því að
tæknin sé frábær og til verulegs gagns.
Margir telja hins vegar að hún sé farin
að verða til trafala sumpart og aðrir
fletir á þessu hafa birst einnig svosem
eins og einelti á netinu og áreitni,
hvort heldur sem er kynferðisleg eða
annað. Það er vissulega gerbreyttur
heimur að geta haldið áfram að eltast

við einstakling eða hóp með þessum
tækniframförum og viðhaldið áreitni
sem áður þurfti að mestu að fara fram í
samskiptum við hann í eigin persónu.
Eltihrellar og siðblindir einstaklingar
sem finna ánægju í því að koma illa
fram við fólk, tala niður til þess, eða
haga sér með niðrandi hætti gagnvart
því hafa alltaf verið til og munu fylgja
okkur. Þeim hafa að vissu leyti verið
gefin vopn með þessum tækjum sem
þarf að finna leið til að stöðva eða hið
minnsta draga verulega úr með samstilltu átaki.
MeToo kristallar samskiptamáta
sem hefur of lengi verið látinn viðgangast og er umræðan af hinu góða.
Áreitni, sérstaklega kynferðisleg, er
eitthvað sem allir ættu að geta verið
sammála um að eigi ekki að líða og
þurfum við margháttaða nálgun til
framtíðar. Eitt af stóru verkefnunum,
ekki bara á þeim vettvangi, heldur
almennt í samskiptum einstaklinga,
mun verða að finna leiðir til sjálfs-

styrkingar þeirra. Sérstaklega á
þessum viðkvæma aldri unglinganna
og mögulega beita þeirri tækni sem
virðist vera að trufla okkur. Ef við
lítum á samfélagsmiðla sem óvin mun
okkur ekki takast að sigra í þessu
stríði, við verðum að finna veikleika
þeirra og nýta þá í þágu okkar. Boð og
bönn þýða lítið, fræðsla er lykilatriði
og að efla færni til tjáningar án áreitni,
niðrandi athafna og samskipta. Að
breyta hugsunarhætti og hegðun getur
tekið langan tíma, það er áskorun
sem við megum ekki skorast undan.
Flækjustig samskipta hefur að vissu
leyti aukist með tilkomu nýrrar tækni
en leikreglurnar um virðingu fyrir
náunganum og að aðstoða þá sem
líður illa hafa í engu breyst í tímans
rás.

Teitur Guðmundsson
læknir
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Ófærufoss er tilkomumikill þó að steinbogann vanti. Myndin er tekin sl. sumar. MYND/ÓMB

Foss sem
varð ófær
Tómas
Guðbjartsson,
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson,
augnlæknir og
ljósmyndari.

Steinboginn á
Ófærufossi var
einkar snotur.
Myndin er tekin
1984. MYND/
GUÐBJARTUR
KRISTÓFERSSON

Ó

færufoss er tilkomumikill tvískiptur
foss í Eldgjá að Fjallabaki. Hann var
enn myndarlegri fyrir 1993 þegar
risavaxin steinbrú yfir neðri fossinn
hrundi í vorleysingum. Margir sakna
steinbogans því þannig prýddi
Ófærufoss ófáar auglýsingar sem skipuðu honum
í hóp frægustu fossa landsins. En það var Hrafn
Gunnlaugsson sem gerði Ófærufoss ódauðlegan í
kvikmynd sinni Hrafninn flýgur frá 1984, en þar ríða
víkingar á hestum yfir brothættan bogann, grunlausir um að níu árum síðar yrði hann hruninn.
Umhverfið í nágrenni Ófærufoss er ekki síður
spennandi en fossinn sjálfur sem er staðsettur um
miðja Eldgjá, 60 km langa gossprungu sem teygir sig
frá Mýrdalsjökli að Vatnajökli. Norður af fossinum
ber mest á Gjátindi (943 m) sem er frábært útsýnisfjall en af tindinum sést vel til Lakagíga, Mýrdalsjökuls og Sveinstinds við Langasjó. Eldgjá býður síðan
upp á litaveislu þar sem rauðleit og svört öskulög
stinga skemmtilega í stúf við iðjagrænan mosa og
blátært vatnið í Nyrðri-Ófæru, ánni sem fossinn
dregur nafn sitt af. Eldgjá er engin smásmíði en við
Ófærufoss er hún allt að 600 m breið og 200 m djúp.
Þetta er ein stærsta gossprunga á Íslandi sem varð til
í stórgosi skömmu eftir landnám, nánar tiltekið 934,
og er talið að gosið hafi staðið í nokkur ár. Hraunið
sem kom úr Eldgjárgosinu þekur 700 ferkílómetra,
eða 0,7% landsins og er sennilega eitt stærsta hraun
sem runnið hefur á sögulegum tíma á jörðinni.
Það er auðvelt að komast að Eldgjá og Ófærufossi af Fjallabaksleið nyrðri, annaðhvort úr Landmannalaugum eða sunnan úr Hólaskjóli. Á báðum
stöðum eru skálar og tjaldstæði en einnig má halda
til í Skælingum eða Álftavatnakróki. Frá bílastæði
í Eldgjá er aðeins 30 mínútna ganga inn að Ófærufossi en sprækt göngufólk ætti að velta fyrir sér lengri
göngu alla leið úr Hólaskjóli. Gaman er að ganga upp
með fossinum og áfram í vestur meðfram straumharðri Nyrðri-Ófæru. Einnig mælum við með að
ganga upp úr Eldgjá á Gjátind, en þangað má einnig
keyra langleiðina á jeppa eftir slóða sem liggur meðfram brún Eldgjár. Á miðri leið er stúkusæti
með útsýni að Ófærufossi sem jafnast á við
það sem býðst fljúgandi hröfnum. Þarna
voru dýrustu sætin þegar steinboginn
brast fyrir aldarfjórðungi síðan, sem
sannarlega var sorglegur atburður
en fellur vel að örlögum foss sem
kenndur er við ófærð.

Eldgjá með ánni Nyrðri-Ófæru. Í baksýn til vinstri er Gjátindur og síðan sést í Uxartinda í fjarska til hægri. MYND/ÓMB

Tilboðsverð

Komdu
og gerðu
frábær
kaup!

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Tilboð gilda til 2. október eða á meðan birgðir endast.

Frábær

HELGARTILBOÐ
26. september - 2. október

Tilboðsverð

Tilboðsverð

Rafhlöðuborvél

Rafhlöðuborvél

GSR 18V-21 2x2.0Ah.

PSB 18 LI-2 x 2,5Ah.

25.721

20%

748740996
Almennt verð: 36.745

27.296

1.196
55610633
Almennt verð: 1.595

Lauﬁð
er
komið

30%

Tilboðsverð
Rahlöðuborvélarsett
2 rafhlöður, hleðslutæki og bitasett

35.996
7133004297
Almennt verð: 44.995

Almennt verð: 38.995

Nýtt í
BYKO

Gasgrill

Tilboðsverð

ROYAL 320 með þremur
ryðfríum brennurum og
grillgrindum úr pottjárni
sem hægt er að snúa við.

Loftaþiljur
Pine, hvítar 20,2x1,3, 10mm

1.195kr/m

49.995

2

Almennt verð: 1.795 kr/m2

úr plasti með 155cm
viðarskafti.

30%

74864134

Tilboðsverð

0111666

Laufhrífa

33%

Háþrýstidæla
Aquatak 140 bör.

29%

74810246
Kílóvött

8,8

Síðasta helgin

MARKAÐS-

30%
DAGAR afsláttur
allt garn
AUKA 30%
r*
u
afs*reláikntt
sa
kas
ast á

39.196

50657512
Almennt verð: 69.995

...vara hættir

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

Tilboðsverð

Brennarar

3

Almennt verð: 48.995
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SKOÐUN

Martröð
fram haldið

FIMMTUDAGUR

Halldór

S
Ólöf
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Arftakar
ömurlegs
kerfis sem
kallaði
ólýsanlegan
harm yfir
fjölda fólks
mann fram af
manni í
fjörutíu ár
eiga að sýna
iðrun, ábyrgð
og yfirbót.

ex ungmenni voru handtekin á árunum
1975 og 1976 í tengslum við mannshvörf
Guðmundar og Geirfinns. Mál sem áttu
eftir að liggja eins og mara á þjóðinni í
áratugi á eftir. Ungmennin brotnuðu í
einangrunarvistinni og játuðu á sig glæpi
sem upp á þau voru bornir en báru þá von í brjósti
að hið sanna kæmi í ljós þegar málið kæmi fyrir
dóm. Á morgun er slétt ár síðan Hæstiréttur sýknaði
fimm sakborninga af öllum ákæruliðum í málunum.
Stjórnmálamenn og aðrir kepptust við að stíga fram
og lýsa því yfir að loks hefði réttlætið sigrað; að ekki
hefði staðið steinn yfir steini í meðferð réttarkerfis
okkar á sakborningum í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum.
Þetta blað sló við sýknudóminn upp forsíðufyrirsögn sem sagði „Martröð er létt af þjóðinni“ eftir tilfinningaríkan dag í Hæstarétti. Það, heilum fjórum
áratugum eftir að Ólafur Jóhannesson, þáverandi
dómsmálaráðherra, lýsti því yfir við lok rannsóknar
lögreglu á mannshvörfunum að martröð hefði þá
verið létt af þjóðinni. Loks var hægt að taka undir
þau orð, þó merkingunni hefði verið snúið á haus.
Ríkið krefst nú sýknu af bótakröfum Guðjóns
Skarphéðinssonar, eins þeirra sem voru sýknaðir
fyrir ári af því að hafa átt þátt í að verða Geirfinni að
bana. Enn fremur krefst ríkið þess að Guðjón verði
dæmdur til að greiða ríkinu málskostnað.
Guðjón höfðaði einkamál eftir að sáttaumleitanir ríkisins við fórnarlömbin um sanngirnisbætur
runnu út í sandinn. Hann fer fram á háar bætur, rúmlega 1,3 milljarða króna, en þær pyntingar sem hann
mátti þola eru ólýsanlegar. Ólögleg frelsissvipting,
rangir dómar, ólögmætar rannsóknaraðgerðir,
ómannúðleg meðferð og ítrekuð brot gegn mannlegri reisn hans. Réttarkerfið í sinni verstu mynd.
Vandasamt er að setja verðmiða á slíka lífsreynslu
og um upphæðir má þrátta. Ríkið hins vegar hafnar
öllum málatilbúnaði Guðjóns. Dómkrafa hans sé
fyrnd. Hann hafi sjálfur stuðlað að þeim aðgerðum
sem hann reisir bótakröfuna á. Ríkislögmaður
bítur svo höfuðið af skömminni með því að vísa til
málsatvika eins og þeim er lýst í sakfellingardómi
í málinu frá 1980. Sérfræðiálit um falskar játningar
sem knúnar voru fram telur hann ekkert sönnunargildi hafa. Þras ríkisins í máli Guðjóns hljómar eins
og þráhyggja eftir allt sem á undan er gengið.
Arftakar ömurlegs kerfis sem kallaði ólýsanlegan
harm yfir fjölda fólks mann fram af manni í fjörutíu
ár eiga að sýna iðrun, ábyrgð og yfirbót fyrir verk
fyrirrennara sinna. Voðaverk kerfisins blasa við.
Ef forsætisráðherra ber ekki gæfu til þess að stíga
inn og gera sómasamlega við fólkið sem mátti þola
ógeðfellt ranglæti af hálfu meingallaðs kerfis, má
hún hafa ævarandi skömm fyrir.

Borga
Rukka
Skipta

Þau Aura svo á mig

Frá degi til dags
Netflix má vara sig
Nú má Netflix vara sig því
Ingvi Hrafn Jónsson opnar
efnisveituna Ísflix í nóvember.
Hugmyndin kemur frá dyggum
aðdáendum Ingva Hrafns og
Hrafnaþings sem verður á dagskránni auk matreiðsluþáttar
og heimildarþátta með Hannesi
Hólmsteini. Hugsanlega með
Hannesi Hólmsteini. Ungir
Sjálfstæðismenn verða svo með
hlaðvarp og hugsanlega Hannes
líka. Ísflix verður, líkt og Netflix, hægt að nálgast í gegnum
þar til gert app.
Rólegir, strákar
Það lá nánast við stafrænum
slagsmálum þegar Helgi Seljan
á RÚV og Björn Ingi Hrafnsson
á Viljanum deildu um hvaða
miðill hefði fyrstur sagt frá
hlutabréfaviðskiptum dómara.
Björn Ingi segir DV hafa verið
á undan, en Helgi að það hafi
verið Fréttastofa 365 og RÚV.
„Þar varst þú blessunarlega
hvorki útgefandi né ritstjóri,“
bætti Helgi við. „Það er ekki að
spyrja að hrokanum og yfirlætinu frá fulltrúa Ríkisútvarpsins,
frekar en fyrri daginn,“ svaraði
Björn Ingi. Í ljós kemur að Björn
Ingi hefur í raun rétt fyrir sér.
Fréttastofa 365 greindi frá
Glitniskaupum dómara kvöldið
5. desember. Helgi var fullbráður á sér því DV sagði fyrst
frá Landsbankakaupunum síðar
í sömu viku. Rólegir, strákar.
arib@frettabladid.is

Hverjum má treysta?

S
Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Hvorum
megin liggur
Sjálfstæðisflokkurinn?

ú dapurlega orðræða sem þjóðin varð vitni að um
orkupakkann dró fram hvaða stjórnmálaflokkum
má treysta í Evrópumálum. Þannig þarf ekki
mikið innsæi eða þekkingu á íslenskum stjórnmálum
til að átta sig á að Vinstri græn hefðu farið fram gegn
orkupakkanum, með sömu heilögu vandlætingunni
og sömu röksemdafærslu og Miðflokksmenn, ef ekki
hefði svo viljað til að þau væru einmitt í ríkisstjórn
núna. Vinstri græn er einfaldlega þannig flokkur sem
segir eitt í stjórnarandstöðu og annað í ríkisstjórn. Um
það ber myndun núverandi ríkisstjórnarinnar órækt
vitni, þegar Vinstri græn tóku meðvitaða ákvörðun
um að fara í stjórn með flokkum sem tryggðu að þau
þyrftu ekki að standa við kosningaloforð sín. T.d.
loforð um hærra auðlindagjald í sjávarútvegi, sem þau
höfðu síðan sérstaka forgöngu um að lækka, þvert á
það sem þau höfðu boðað fyrir kosningar.
Formaður Sjálfstæðisflokksins lét hafa eftir sér í
upphafi umræðunnar um orkupakkann:
„Hvað í ósköpunum liggur mönnum á að komast
undir sameiginlega raforkustofnun Evrópu á okkar
einangraða landi með okkar eigið raforkukerfi? Hvers
vegna í ósköpunum hafa menn áhuga á því að komast
undir boðvald þessara stofnana? (...) Raforkumál
Íslands eru ekki innri-markaðsmál. (…) Eru það rök
að þar sem Evrópusambandinu hefur þegar tekist að
koma Íslandi undir einhverja samevrópska stofnun sé
ástæða til að ganga lengra?“
Með svona orðræðu er Sjálfstæðisflokkurinn
kominn í sömu stöðu og Íhaldsflokkurinn breski sem
alla tíð hefur slegið úr og í um Evrópusamvinnuna til
að freista þess að halda öllum flokksmönnum góðum.
Þessi afstaða leiddi Breta á endanum í þær ógöngur
sem þeir glíma við nú.
Sama gildir á Íslandi, í Evrópumálum er ekki hægt að
bera kápuna á báðum öxlum. Annaðhvort viðurkenna
menn þann ávinning sem þjóðin hefur af þátttöku
sinni í EES, og eru óhræddir við að halda honum á lofti,
eða menn eru einfaldlega á móti Evrópusamvinnunni
og reiðubúnir að færa þær fórnir sem það útheimtir.
Hvorum megin liggur Sjálfstæðisflokkurinn?
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Efnahagur og heilbrigði
Í DAG

Þorvaldur
Gylfason

R

eykjavík – Hrun Sovétríkjanna
og annarra kommúnistaríkja í
Evrópu 1989-1991 vakti bjartar
vonir sem hafa sumar rætzt. Sum
þessara ríkja, einkum Austur-Þýzkaland, önnur Mið- og Austur-Evrópuríki og Eystrasaltslöndin þrjú, tóku
upp lýðræði og markaðsbúskap að
hætti Bandaríkjanna og ESB, sigurvegara Kalda stríðsins 1947-1991.
Þessi ríki hafa öll tekið miklum framförum. Önnur fv. kommúnistaríki
álfunnar fóru aðrar leiðir, einkum
Rússland og önnur fv. Sovétríki þar
sem lýðræði hefur átt örðugt uppdráttar.
Munurinn á hópunum tveim sést
glöggt t.d. á Eistlandi og Rússlandi.
Kaupmáttur landsframleiðslu á mann
í Eistlandi var 11% minni en í Rússlandi 1995 þegar bæði löndin voru að
byrja að rétta úr kútnum eftir hrunið,
en nú er kaupmáttur framleiðslu á
mann í Eistlandi orðinn 21% meiri
en í Rússlandi skv. gögnum Alþjóðabankans. Heilbrigðisvísar segja sömu
sögu og hagvísarnir. Eistar lifðu að
jafnaði tveim árum lengur en Rússar
1960 en nú er munurinn á meðalævi
Eista og Rússa kominn upp fyrir fimm
ár Eistum í vil. Eistar standa með
pálmann í höndunum þótt þeir eigi
enga olíu eða aðrar náttúruauðlindir
eins og Rússar.

Markaðsbúskapur án lýðræðis
Þótt kommúnisminn færi halloka
í Evrópu hélt hann velli í Kína og
Víetnam þar eð bæði löndin hófu
gagngerar efnahagsumbætur með
markaðsbúskap án lýðræðis að leiðar-

ljósi, Kína 1978 og Víetnam 1979.
Kaupmáttur landsframleiðslu á mann
í Bandaríkjunum var 25-faldur á við
Kína 1990 en nú er hann ekki nema
rösklega þrefaldur enda er hagkerfi
Kína nú orðið stærra en hagkerfi
Bandaríkjanna. Bandaríkjamenn
lifðu að jafnaði 26 árum lengur en
Kínverjar 1960 en nú er munurinn á
meðalævi Bandaríkjamanna og Kínverja kominn niður í tvö ár Kananum
í vil, 78,5 ár í Bandaríkjunum á móti
76,5 í Kína.
Það skiptir þó einnig máli hvernig
lífsgæðunum, þ.m.t. langlífi, er skipt
milli manna. Í fátækasta fylki Bandaríkjanna, suðurríkinu Mississippi,
lifir fólkið 74,5 ár að jafnaði borið
saman við 80 ár í ríkasta fylkinu,
Massachusetts, þar sem meðaltekjur heimilanna eru 86.300 dalir
á ári á móti 42.800 dölum í Mississippi. Tvisvar sinnum hærri tekjur í
Massachusetts haldast í hendur við
næstum sex árum lengri meðalævi
en í Mississippi. Lengstar eru ævirnar
á Havaí, 81,5 ár. Hækkun meðalárstekna heimilanna um 10.000 dali frá
einu fylki til annars helzt í hendur við
lengingu meðalævinnar um eitt ár.
Munurinn á ríkasta fylkinu og hinu
fátækasta er tvöfaldur tekjumunur og
næstum sex ára munur á meðallanglífi. Meðaltekjur heimilanna í Bandaríkjunum 2018 voru 63.200 dalir, eða
650.000 kr. á mánuði.

Mislangar ævir
Hvernig er þetta í Kína? Fólkið í
mörgum stærstu borgum Kína lifir
nú lengur að jafnaði en Bandaríkja-

Það skiptir þó einnig máli
hvernig lífsgæðunum, þ.m.t.
langlífi, er skipt milli manna. Í
fátækasta fylki Bandaríkjanna,
suðurríkinu Mississippi,
lifir fólkið 74,5 ár að jafnaði
borið saman við 80 ár í ríkasta
fylkinu, Massachusetts þar sem
meðaltekjur heimilanna eru
86.300 dalir á ári á móti 42.800
dölum í Mississippi. Tvisvar
sinnum hærri tekjur í Massachusetts haldast í hendur við
næstum sex árum lengri meðalævi en í Mississippi.

menn og býr við betri heilsu á efri
árum. En misskipting meðalævinnar
er meiri í Kína. Fólkið í Macau lifir nú
lengst, 84,5 ár. Íbúar Sjanghæ og Hong
Kong ná 83 ára aldri að jafnaði og
íbúar Beijing 82 árum en í Tíbet sem
Kínverjar stjórna með harðri hendi
er meðalævin aðeins 64 ár. Meðalárstekjur heimilanna í Tíbet eru nú
rösklega 7.000 Bandaríkjadalir borið
saman við 17.500 til 18.000 dali í
Sjanghæ og Beijing. Tekjumunurinn á

ríkasta og fátækasta hluta Kína er því
rösklega tvöfaldur líkt og í Bandaríkjunum en munurinn á meðallanglífi
ríkasta og fátækasta hluta Kína er 20
ár á móti sjö árum í Bandaríkjunum,
16 í Rússlandi og 11 á Indlandi. Minna
er vitað um þennan mun í Evrópulöndum enn sem komið er. Hann er
þó næstum örugglega mun minni en
í Bandaríkjunum að ekki sé talað um
Kína, Rússland og Indland.

Falskar andstæður
Meðaltöl tekna og langlífis segja ekki
alla söguna um velferð fólks. Engum
dytti í hug að meta verðbréf til fjár
með því einu að skoða afraksturinn
án þess að taka áhættuna með í reikninginn. Verðbréf eru því ævinlega
metin í tveim víddum: afraksturinn er
veginn á móti áhættunni.
Sama máli kann að gegna um ýmsar
hagstærðir og heilbrigðisvísa. Það er
ekki nóg að vita að meðaltekjur eins
lands séu svo eða svo miklu meiri
en í öðru landi ef það fylgir ekki
sögunni hvernig tekjurnar skiptast
milli manna í löndunum tveim. Mörg
okkar kysu heldur að búa í landi með
ívið lægri tekjur og jafna skiptingu en
í landi með hærri tekjur og meiri misskiptingu, þyrftum við að velja.
Nýjar rannsóknir benda til að við
þurfum ekki að velja milli slíkra kosta
þar eð þokkalegur jöfnuður í skiptingu tekna, eigna og einnig heilbrigðis
virðist hlúa að sátt og samlyndi og
haldast í hendur við háar meðaltekjur
um heiminn. Kenningin um að jöfnuður grafi undan velsæld stillir upp
fölskum andstæðum.

Framtíðarsýn
ferðaþjónustunnar
Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir, ráðherra ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar,
býður til opins kynningarfundar
föstudaginn 27. september
næstkomandi þar sem kynntar
verða niðurstöður tveggja verkefna; Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu
til ársins 2030 og Jafnvægisás
ferðamála.
Jafnvægisás ferðamála er
stjórntæki til að meta reglulega
áhrif ferðaþjónustu á umhverﬁ,
innviði, samfélag og efnahag
landsins. Jafnvægisásinn
myndar ásamt Framtíðarsýn og
leiðarljósi ný stjórntæki í ferðamálum sem hugsuð eru sem
undirstaða og afmörkun fyrir
aðgerðabundna stefnumótunarvinnu sem er framundan.

Dagskrá:
13:00 – 13:20 Framtíðarsýn og leiðarljós íslenskrar ferðaþjónustu til ársins 2030
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
13:20 – 14:15 Jafnvægisás ferðamála – EFLA Verkfræðistofa
Þjóðhagslegar stærðir
Innviðir – vegir, ﬂugvellir og hafnir
Veitur og úrgangsmál
14:15 – 14:30 Kaffihlé
14:30 – 15:30 Jafnvægisás ferðamála frh.
Umhverﬁ
Náttúrustaðir og loftslagsmál
Samfélagsáhrif, stoðþjónusta, lögregla, heilsugæsla, húsnæðismál
Sýnishorn af nýju Stjórnborði Jafnvægisáss ferðamála
15:30 – 16:00 Pallborðsumræður
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamálaráðherra
Óskar Jósefsson, framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála
Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar
Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála
Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins

Fundarstjóri er Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans.
Fundurinn fer fram á Hilton Reykjavík Nordica frá kl. 13.00 til 16.00
Allir velkomnir en skráning er nauðsynleg. Allar nánari upplýsingar á www.anr.is
Fundinum verður streymt.
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Getum verið stolt af okkar verki í mannréttindaráðinu
Guðlaugur Þór
Þórðarson
utanríkisráðherra

Á

morgun lýkur 42. fundarlotu mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna, fjórðu og

síðustu reglubundnu lotunni sem
Ísland tekur þátt í sem fullgildur
meðlimur. Ísland situr þó áfram í
ráðinu til loka ársins og tekur þátt
í öðrum störfum þess, s.s. fyrirtöku
allsherjarúttekta á mannréttindamálum í einstökum ríkjum í nóvember. Þá er fulltrúi Íslands varaforseti ráðsins og áfram í nægu að
snúast.
Ísland og fulltrúar þess hafa með
störfum sínum í ráðinu sýnt rækilega fram á að smáríki geta látið til

Við höfum komið víða við
og látið til okkar taka en þó
ætíð út frá skýrt afmarkaðri
áætlun um að standa við
þau fyrirheit sem við gáfum
í upphafi.

sín taka í þágu mannréttinda hafi
þau algild mannréttindi í forgrunni
og sýni frumkvæði. Ég er ekki einn
um þessa skoðun, virtustu mannréttindasamtök heimsins hafa
ítrekað vakið athygli á frammistöðu
Íslands og vinir okkar á Norðurlöndum hafa tekið í sama streng.
Í mars síðastliðnum var Ísland í
forystu 36 ríkja sem fluttu sameiginlega yfirlýsingu vegna mannréttindaástands í Sádi-Arabíu. Yfirlýsingunni var svo fylgt eftir í lotunni

í
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sem nú er að ljúka. Þetta var í fyrsta
skipti sem fjallað var um stöðuna
í Sádi-Arabíu með svo afgerandi
hætti í mannréttindaráðinu.
Ekki vakti síður athygli þegar
mannréttindaráðið samþykkti í júlí
ályktun Íslands um mannréttindaástand á Filippseyjum. Um það mál,
eins og frumkvæði okkar varðandi
Sádi-Arabíu, hefur verið fjallað á
innlendum og erlendum vettvangi
með þeim hætti að fyllsta ástæða
er fyrir okkur að bera höfuðið hátt.
Átakanlegt var að hlusta á fulltrúa
filippseysku kirkjunnar og ástvini
þeirra sem hafa látist í svonefndu
fíkniefnastríði filippseyskra stjórnvalda þegar þeir komu hingað til
lands fyrir skemmstu. Full ástæða
er til að óháð rannsókn fari fram á
þessu máli.
Ég hef gagnrýnt það sérstaklega
að ríki á borð við Sádi-Arabíu hafa
í gegnum tíðina sloppið við gagnrýni í mannréttindaráðinu á meðan
önnur eru þar stöðugt undir smásjánni. Sem dæmi má nefna Ísrael.
Ekkert ríki ætti að vera stikkfrí í
þessum málum, en hins vegar má
gera kröfu um að kjörin aðildarríki ráðsins gangi á undan með
góðu fordæmi. Þess vegna skýtur
skökku við að einmitt um þessar
mundir eru bæði Filippseyjar og
Sádi-Arabía kjörnir fulltrúar í
mannréttindaráðinu og nú lítur út
fyrir að Venesúela verði kosið aftur
í ráðið í október. Framganga þessara
ríkja í mannréttindamálum sendir
einfaldlega röng skilaboð.
Mannréttindaráðið er ekki gallalaus stofnun, en einmitt þess vegna
höfum við viljað stuðla að umbótum og hefur öll okkar framganga
miðast við það.

Mikil breidd í starfinu
Önnur ályktun sem Ísland lagði
fram ásamt f leiri ríkjum í sumar
sneri að jöfnum launum karla og
kvenna. Hún var samþykkt án
atkvæðagreiðslu og voru meðflutningsríki ályktunarinnar á sjöunda
tug. Við erum stolt af því að ályktun
um kynjajafnréttistengd mál hafi
náð fram að ganga.
Þá er ástæða til að nefna að forsætisráðherra ávarpaði mannréttindaráðið í júnílotunni og fyrr á
árinu tók félags- og barnamálaráðherra þátt í umræðum um málefni
barna. Í byrjun þessa mánaðar kom
svo hingað til lands í mínu boði
sjálfstæður sérfræðingur Sameinuðu þjóðanna um málefni hinsegin fólks. Hann flutti bæði opinberan fyrirlestur og fundaði með
fagfólki, s.s. á sviði heilbrigðismála,
fulltrúum Samtakanna 78 og biskupi Íslands. Við metum nú góðar
ábendingar hans um hvernig við
getum gert enn betur hér heima í
málefnum hinsegin fólks og um leið
verið öflug rödd á alþjóðavettvangi
á þessu sviði.
Allt þetta sýnir breidd þess starfs
sem við höfum staðið fyrir á árinu.
Við höfum komið víða við og látið
til okkar taka en þó ætíð út frá
skýrt afmarkaðri áætlun um að
standa við þau fyrirheit sem við
gáfum í upphafi. Við eigum eftir að
gera betur upp setuna í mannréttindaráðinu en vilji minn stendur til
þess að á næstu mánuðum fari fram
upplýst umræða um framgöngu
okkar og árangur, um mannréttindaráðið sem stofnun, og auðvitað
um mannréttindi almennt. Með því
getum við skerpt enn stefnu okkar
í þessum efnum og byggt á henni til
framtíðar.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
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Skattahækkun á mannamáli
Heiðrún Lind
Marteinsson
framkvæmdastjóri SFS

U

ndanfarið hefur eitthvað
borið á því að staðhæft sé að
veiðigjald í sjávarútvegi hafi
verið lækkað með breytingum sem
gerðar voru á lögum um veiðigjald
í lok síðasta árs. Engin rök hafa því
miður fylgt þessari staðhæfingu,
en ef til vill má finna fólk sem telur
betra að veifa röngu tré en öngu.
Hér verður leitast við að leiða fram
hið rétta í málinu.
Veiðigjald í sjávarútvegi var
hækkað með nýjum lögum sem
tóku gildi í lok síðasta árs. Fjárhæð
gjaldsins fer eftir afkomu fiskveiða
hverju sinni; ef af koman er léleg
lækkar gjaldið en ef af koman er
góð hækkar það. Kíkjum nánar á
þetta.

það hefði orðið samkvæmt eldri
lögum. Allt tal um að veiðigjald hafi
verið lækkað vegna þeirra breytinga
sem gerðar voru á lögum, er því augljóslega rangt.

Arðgreiðslur
í sjávarútvegi lægri
Þessu til viðbótar má nefna að arðgreiðslur í sjávarútvegi námu 27% af
hagnaði á árunum 2010-2017. Arðgreiðslur í viðskiptahagkerfinu, án
sjávarútvegs, námu 40% fyrir sama

tímabil. Arðgreiðslur í sjávarútvegi
eru því hlutfallslega umtalsvert
lægri en í viðskiptahagkerfinu í
heild sinni. Þetta vill oft gleymast í
umræðunni, því miður.
Af því sem hér hefur verið ritað
má sjá, að gjöld á sjávarútveg hafa
ekki verið lækkuð, heldur hækkuð
og að arðgreiðslur í sjávarútvegi
eru lægri en almennt gerist í viðskiptahagkerfinu. Þó allt sé í heimi
hverfult, þá verður sannleikurinn
vonandi alltaf sagna bestur.

stuðlaberg

Veiðigjald er 33% af hagnaði
Veiðigjald er, og hefur verið, tengt
af komu greinarinnar. Til samanburðar má nefna, að ef launamaður
lækkar í launum lækka tekjuskattsgreiðslur hans að sama skapi. Samt
sem áður er rangt að halda því fram
að hann hafi notið skattalækkunar
ef skattprósentan er sú sama og
áður. Skatthlutfall veiðigjalds var
33% og verður áfram 33%. Hagnaður fiskveiða fyrir skatt var 33,2
milljarðar króna árið 2016 en lækkaði í 6,9 milljarða árið 2017. Lækkunin nemur 79% og af þeim sökum
verður heildarfjárhæð gjaldsins eðli
máls samkvæmt lægri. Svo einfalt
er það.

[enska] columnar rock
[danska] søjleformet bjergart
[þýska] säulenförmiges Gestein

mosi nafnorð karlkyn
græn planta af ýmsum tegundum
af fylkingunni Bryophyta, fjölgar
sér með gróum

hvítfreyðandi
Grannheiti:
fosshvítur
hvítfyssandi
hvítkembdur

Allt tal um að veiðigjald hafi
verið lækkað vegna þeirra
breytinga sem gerðar voru
á lögum, er því augljóslega
rangt.

Er málið að leita sér hjálpar?
Skattahækkun
með breyttum lögum
Veiðigjald var hækkað með breyttum lögum síðastliðinn vetur. Tvær
ástæður skýra það að mestu. Í
fyrsta lagi er veiðigjaldið sjálft
ekki lengur frádráttarbært frá
gjaldstofni. Þar sem veiðigjaldið
hefur verið 33% af hagnaði fyrir
skatt hækkar þessi breyting gjaldstofninn til muna. Þannig verður
veiðigjaldið mun hærra hlutfall af
af komu en verið hefur, þrátt fyrir
að prósentan sé óbreytt. Skattstofninn er sem sagt stækkaður. Í
öðru lagi er bætt 10% álagi ofan á
tekjur af uppsjávarveiðum. Kostnaðarliðir haldast óbreyttir. Þetta
leiðir til þess að sú staða gæti jafnvel komið upp að greiða þyrfti
veiðigjald af uppsjávarveiðum þó
að þær væru reknar með tapi, eins
fráleitt og það er.
Hvernig hefði veiðigjald orðið?
Áætlað er að veiðigjald muni nema
um sjö milljörðum króna á árinu.
Samk væmt f járlagaf r umvar pi
er gert ráð fyrir að gjaldið nemi
einnig um sjö milljörðum á næsta
ári. Ef eldri lög um veiðigjald hefðu
haldið gildi í stað þeirra breytinga
sem urðu síðastliðinn vetur, hefði
veiðigjaldið orðið tveir og hálfur
milljarður króna á yfirstandandi
fiskveiðiári. Veiðigjald er því áætlað
tæplega þrisvar sinnum hærra en

Íslensk málnefnd býður til málræktarþings í dag 26. september, kl. 15
í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins.
Yfirskrift þingsins er Hjálpartæki íslenskunnar og eru allir hjartanlega velkomnir.
DAGSKRÁ
15.00 Lilja Alfreðsdóttir:
Íslenska á byltingartíma
15.10

Lars Trap-Jensen:
Ordbøger og sprogresurser som public service –
udfordringer, muligheder, perspektiver

15.30 Steinunn Stefánsdóttir:
Þýðandinn velur þjóðveginn fram yfir fjallabak
- Um vægi viðmóts rafrænna orðabóka
15.40 Guðrún Nordal:
Í þjónustu almennings: vefgáttin málið.is

www.ms.is

www.islenskan.is

15.50 Steinþór Steingrímsson:
Sláum þessu upp - sameiginleg
orðabókagátt fyrir íslensku
16.00 Laufey Leifsdóttir:
Íslensk orðabók Forlagsins
16.10

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2019

16.20 Viðurkenningar
16.30 Kaffiveitingar í boði MS
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Af kolefnisfótspori sauðfjárræktar á Íslandi
Þórólfur Geir
Matthíasson
prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands

S

umarið 2019 brá svo við að
stórar verslanakeðjur gátu
ekki boðið viðskiptavinum
sínum lambakjöt á grillið svo

vikum skipti. Kjötheildsalar sá
þann leik einan í stöðunni að flytja
inn nokkuð magn ný-sjálensks
lambakjöts. Að því tilefni skrifaði
fyrrverandi landbúnaðarráðherra
harðorða grein í Fréttablaðið þann
29. ágúst 2019 þar sem umhverfisráðherra er beðinn að reikna út
kolefnisfótspor þess að f lytja 100
tonn af lambakjöti frá Nýja-Sjálandi til Íslands. Umhverfisráðuneytið hefur ekki birt slíka reikninga enn sem komið er. Ég vil því
reyna að aðstoða ráðherrann fyrr-

TILBOÐ
FRÁBÆR TILBOÐ Á SPENNANDI GRÆJUM
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TIVLERB
Ð ÁÐU0R
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15"
144Hz
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FRÁBÆ
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560X
4GB öﬂugt leikjaskjákort

RT

FRÁBÆ

OÐ
TIVLERB
Ð ÁÐUR

129.99

69.990

Ryzen5
3550H
H
3.7GHz Turbo Quad Core
8GB minni

27”
IPS QHD
2560x1440, Flicker-free

DDR4 2400MHz

7

256GB
SSD
NVMe diskur
ACER NITRO 5
Ný og öﬂug kynslóð,
144Hz IPS leikjaskjár
með örþunnum ramma,
og baklýst lyklaborð

149.990
Nýjasti AMD örgjörvinn
og 144Hz leikjaskjár!

7 PRO 8+256GB
OnePlus loks fáanlegur á
Íslandi með áður óséðan
hraða, viðbrögð og einstakar tækninýjungar

Pro

99.990

BENQ GW2765HT
Glæsilegur skjár með QHD
2560x1440 upplausn á
hæðastillanlegum 13cm
Ergonomic Ultraﬂex fót

Ótrúlegt tilboð!
Meðan birgðir endast

49.990
QHD og fullkomnin
100% sRGB IPS tækni

26. september 2019 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

RT

FRÁBÆ

verandi við að finna lausn á reikningsdæminu.
Árið 2017 fengu Landssamtök
sauðf járbænda ráðgjafar f yrirtækið Environice til að meta kolefnisfótspor ræktunar sauðfjárbúa á Íslandi. Niðurstaða þeirrar
úttektar eru að ræktun „frá vöggu
að brúsapalli“ losi 28,6 kg CO2ígilda á hvert kíló lambakjöts.
Flutningur innanlands og frekari
vinnsla hækkar síðan þessa tölu.
Samanburðarhæfar tölur um losun
á ný-sjálenskum búum benda til að
losun þar sé um 19 kg CO2-ígilda á
hvert kg. Aðrar heimildir benda
til CO2-ígildalosun f lutnings frá
Nýja-Sjálandi til Evrópu svari til 4
kg á hvert lambakjötskíló. Heildarkolefnislosun ný-sjálensku tonnanna 100 sem ráðherrann fyrrverandi spyr um er því sem nemur
2.300 tonnum af CO2-ígildum.
Framleiðsla 100 tonna af íslensku
lambakjöti losar til samanburðar
2.860 tonn af CO2-ígildum. Með
því að minnka íslenska framleiðslu
á lambakjöti um 100 tonn og flytja
kjötið þess í stað beint frá Nýja-Sjálandi má draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem svarar 560
tonnum af CO2-ígildum!

Það er því einfalt reikningsdæmi að væri alfarið hætt
að framleiða íslenskt lambakjöt og kjötið þess í stað
flutt inn frá Nýja-Sjálandi
myndi myndast jákvæð inneign í CO2-búskap heimsins
sem svarar tæpum 120
þúsund tonnum af
CO2-ígildum!
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HD Noise Cancelling

ACER SWIFT 5

39.990

Örþunn úr ﬁsléttu Magnesium áli aðeins 970gr

149.990
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GEFORCE
GTX1660
6GB Zotac leikjaskjákort í nýjustu leikina

FERÐAHÁTALARI
Thonet & Vander Frei ferðahátalari

FJÖLNOTATÆKI

31.992

3.995

14.990

SENDUM FRÍTT
Um land allt allar
vörur allt að 10 kg.

Canon TS5050 5-hylki og WiFi

SLÍÐUR OG TÖSKUR

HEYRNARTÓL

Fyrir fartölvur og spjaldtölvur á verði frá:

Frábær Trust Duga tappaheyrnartól

995

998

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900
Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

Sé þessi reiknilopi teygður áfram
má geta þess að Ísland framleiðir
9.000 tonn af lambakjöti árlega.
Innanlandsneyslan er hins vegar
um 6.000 tonn. Það er því einfalt
reikningsdæmi að væri alfarið hætt
að framleiða íslenskt lambakjöt og
kjötið þess í stað flutt inn frá NýjaSjálandi myndi myndast jákvæð
inneign í CO2-búskap heimsins
sem svarar tæpum 120 þúsund
tonnum af CO2-ígildum! Það jafngildir um fimmtungi allrar losunar
frá landbúnaði árið 2017!
Það hefur lengi verið kappsmál
forsvarsmanna í íslenskum landbúnaði að finna f leiri markaði
fyrir íslenkst lambakjöt. Þannig
fagna Landssamtök sauðfjárbænda
sérstaklega undirritun viðskiptasamnings við Kína 7. september
2018 með þeirri fullyrðingu að
með samningnum sé mikilvægri
hindrun fyrir flutningi lambakjöts
til Kína verið rutt úr vegi. Grillkjötsskort sumarsins má reyndar
skýra með miklum útf lutningi
lambahryggja til Japan og Víetnam
(sjá grein Andrésar Magnússonar
í Fréttablaðinu 29. ágúst 2019).
Spurning landbúnaðarráðherrans um kolefnisfótspor innf lutts
(og þar með útf lutts) lambakjöts
setur þessar útf lutningsáherslur
forsvarsmanna landbúnaðarins í
nýtt og fremur óhagstætt ljós.
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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Grínisti í
kúrekastíl
Leikarinn og grínistinn Vilhelm
Neto sækir mikið í vintage fatnað
og er hrifinn af kúrekastíl. Hann
fékk tískuvit þegar hann hætti að
hugsa um hvað öðrum fannst og
fór að taka djarfari ákvarðanir. ➛2

Fyrir umhverﬁð og þig

www.mena.is

Vilhelm segir að stíllinn hans sé í anda „slow fashion“ með kúrekaáhrifum. Hversdagslega er hann einfaldur í klæðaburði og oft í gallabuxum og bol eða
peysu með derhúfu. Þegar hann vill vera fínn fer hann svo í kúrekaskyrtu og kúrekabindin sem hann hefur safnað gegnum árin. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Framhald af forsíðu ➛
Vilhelm fylgist
aðallega með
tískunni í
gegnum tónlistarmyndbönd
og með því að
nota Facebookhópa sem eru
tileinkaðir
vintage tísku.

Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

V

ilhelm Neto er hálfur Portúgali og hálfur Íslendingur sem
ólst upp í Portúgal til ársins
2008 en býr nú á Þingholtsstræti
með kærustunni sinni, Katrine
Vedel. Vilhelm er 26 ára og nýkominn úr leikaranámi við Copenhagen
Internation School of Performing
Arts, en helstu áhugamál hans hafa
alltaf verið kvikmynda- og sjónvarpsþáttagerð og hann hefur vakið
mikla athygli með stuttum grínmyndböndum á samfélagsmiðlum.
Hann stendur svo fyrir uppistandssýningu með vini sínum í Tjarnarbíói á laugardagskvöld.
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Heillaður af kúrekastíl
„Ég held að stíllinn minn sé
kannski blanda af „slow fashion“
með kúrekaáhrifum,“ segir Vilhelm. „Dagsdaglega er ég frekar
einfaldur í klæðaburði og er oft í
gallabuxum og bol eða peysu með
einhverja 5-panel derhúfu. Síðan á
ég fullt af næs kúrekaskyrtum og
kúrekabindum sem ég hef safnað
mér í gegnum árin og nota við sérstök tilvik. Ég er líka mjög hrifinn af
mynstruðum, litríkum skyrtum.
Ég myndi segja að mínar helstu
tískufyrirmyndir séu Alex Cameron, Kirin J. Callinan og Connan
Mockasin,“ segir Vilhelm. „Það eru
allt suddalega nettir tónlistarmenn

Ég kaupi fötin mín
helst í vintage
búðum. Næstum allt sem
ég á hef ég fundið í slíkum búðum.

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yﬁr ﬁmmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
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og þeir eru allir ástralskir, þannig
að kannski er eitthvað í þessum
ástralska tónlistarkúltúr sem ég
elska. Svo er kannski líka dass af
tískuáhrifum frá Bubba þarna af
og til.“

Verslar í vintage búðum
„Ég myndi segja að tískuáhugi
minn hafi heppilega þróast í rétta
átt undanfarin ár, en þegar ég var
krakki var ég oftast klæddur af
mömmu minni, þannig að ég var
að bjóða upp á „lúkk“ á hverjum
degi!“ segir Vilhelm. „Síðan varð ég
unglingur sem fékk að velja fötin
sjálfur og þá var tískan ekki upp
á marga fiska. Ég held að ég hafi
byrjað að fá skemmtilegra tískuvit
þegar ég fór að þora að taka djarfari
ákvarðanir án þess að hugsa um
hvað öðru fólki fannst. Það var líka
á sama tíma sem ég fór að sanka að
mér kúrekaskyrtum og bindum.“
Vilhelm segir að hann fylgist
kannski með tískunni á annan hátt
en margir aðrir. „Ég er til dæmis í
nokkrum Facebook-grúppum þar
sem fólk deilir myndum af fötum
sem það hefur fundið í „vintage“
búðum um allan heim og það
kemur fullt af flottum hugmyndum
þar inn,“ segir hann. „Ég fylgist líka
mjög mikið með tónlistarmyndböndum og þar er yfirleitt nóg af
skemmtilegum fatnaði.
Ég kaupi fötin mín helst í vintage
búðum. Næstum allt sem ég á hef
ég fundið í slíkum búðum,“ segir
Vilhelm. „Það eða ég fer í litlar verslunarferðir með pabba í Portúgal
því hann er mjög ákveðinn í að ég
fari í verslunarferðir á meðan ég er
í heimsókn því allt er svo ódýrt þar.
En þá kaupi ég bara eitthvað ef mér
líst virkilega á það.“

Eins og ungur Bieber á sterum
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Hvaða litir eru helst í uppáhaldi hjá
þér?
„Ég elska, elska, elska blóðrauðan, ég man aldrei hvað liturinn
heitir á íslensku en á ensku heitir
hann „maroon“,“ segir Vilhelm.
„Mér finnst það alltaf svo tignarlegur og nettur litur.“
Áttu minningar um gömul tískuslys?
„Ég held að versta tískuslysið hafi
verið langa og lubbalega hárið mitt
þegar ég var unglingur,“ segir Vilhelm. „Sítt hár er flott, en mitt var
eins og ungur Bieber á sterum.“
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar ennþá?
„Ég held að það séu nú bara
stuttermabolir sem ég hef fengið
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.

Vilhelm byrjaði að safna kúrekaskyrtum og bindum þegar hann hætti að
hafa áhyggjur af áliti annarra og fór að klæða sig eins og honum sýndist.

frá frænda mínum. Ég var einmitt í gömlum HAM-bol bara um
daginn,“ segir Vilhelm.
Áttu þér uppáhalds fataverslanir?
„Hér heima myndi ég segja að það
sé aðallega Wasteland og Spúútnik,
en svo er ég líka stór aðdáandi ORG
í Kringlunni,“ segir Vilhelm.
Áttu þér uppáhaldsflík?
„Já, það er svarta kúrekaskyrtan
mín, sem ég er klæddur í einmitt
núna,“ segir Vilhelm.
Hver voru bestu fatakaupin þín?
En þau verstu?
„Bestu fatakaupin hafa alltaf
verið vintage föt eða bindi sem
ég hef keypt frá fólki, til dæmis
frá Texas,“ segir Vilhelm. „Verstu
fatakaupin voru kannski þegar ég
keypti bol hjá Zara fyrir löngu, en
hann var ekki saumaður rétt, sem
fékk mann til að hugsa að vinnuaðstæður hjá þeim væru örugglega
ekki góðar.“
Hvað finnst þér einkenna
klæðnað ungra karlmanna í dag?

„Mér finnst eins og emo-tískan
sé að koma aftur á nýrri og tæknivæddari máta,“ segir Vilhelm. „Ég
verð mikið var við emo-blæbrigði í
karlatísku núna.“
Eyðir þú miklu í föt?
„Nei, alls ekki. Ég reyni að nota
allt sem ég á, enda er óþarfi að vera
alltaf að kaupa föt,“ segir Vilhelm.
Notar þú fylgihluti?
„Já, kúrekabindin mín,“ segir Vilhelm. „Ef ég vill vera fínn þá fylgja
þau alltaf með.“

Uppistand um helgina
Vilhelm og vinur hans Stefán
Ingvar verða með uppistand um
helgina. „Við verðum með sýningu
næsta laugardag, 28. september, í Tjarnarbíói,“ segir Vilhelm.
„Sýningin heitir Endurmenntun
og þar munum við fjalla um uppeldi okkar og síðustu árin. Það er
hægt að kaupa miða á sýninguna
á tix.is og við viljum endilega sjá
sem flesta, það væri skemmtilegt að
fylla salinn upp á stemningu.“

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

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

KÁPUDAGAR

10-30% afsláttur af öllum kápum!

 

Ċ11ĊčĆćĆĉĆ11     

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 6 . S E P T E M B E R 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

OPNUM AFTUR
Á MORGUN
með nýja rétti

Opnunartími 11.30 – 21.00
Lau og Sun.

Dúnvesti heitari
en ítölsk jakkaföt

17.00 – 21.00

Kíkið nýja matseðil á. banthai.is

smelltu á yummi menu
S: 588-2121

Hverfisgata 123 við Hlemm

Dúnvesti virðast orðin stöðutákn milljónamæringa sem
vilja einfaldan klæðaburð en samt sýna stöðu sína með
því að ganga í dýru vesti sem ekki er á allra færi að kaupa.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is
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Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

dömubuxur
Str. 36-52/54 • Fleiri litir

Kr. 7.900.-

Kr. 9.800.-

Við erum á Facebook

Kr. 12.900.-

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

úxus vörumerki og tískurisar
eru farnir að hafa dúnvesti
sem hluta af fatalínu sinni.
Þetta eru merki eins og Canada
Goose, Balenciaga, Burberry og
Prada. Sala á dýrum dúnvestum
hefur aukist gríðarlega undanfarið
á en Moncler-vestin eru vinsælust í
röðum lúxusmerkja sem framleiða
dúnvesti. Sala á þeim jókst um 27%
á síðasta ári. Ódýrari dúnvesti frá
merkjum eins og North Face njóta
líka aukinna vinsælda hjá fólki
sem hefur minna milli handanna.
Dúnvesti urðu til í kjölfar dúnúlpunnar sem var fundin upp af
ástralska efnafræðingnum George
Finch árið 1922. Upphaflega voru
dúnúlpur og dúnvesti aðallega
notuð af útivistarfólki, en hvernig
stendur á því að dúnvestin eru
orðin að því stöðutákni sem raun
ber vitni? Því velti stílistinn Victoria Hitchcock fyrir sér í grein sem
birtist nýlega á vefnum businessoffashion.com. Hitchcock hefur
unnið mikið með sérfræðingum
í Silcicon Valley en vestin eru það
allra heitasta tískunni hjá karlmönnum í háum stöðum þar.
Vestin hafa orðið mjög vinsæl
í tæknigeiranum á síðustu fimm
árum. Hitchcock telur eina ástæðuna mögulega vera þá að menn
sem ólust upp við að horfa á Marty
McFly í rauða dúnvestinu sínu
í Back to the Future kvikmyndunum frá 9. áratugnum eru á þeim
aldri að margir eru komnir í góða
stöðu og hafa efni á vestunum, sem
eru hálfgerð nostalgía til æskuára
þeirra.
Tískuráðgjafi hjá Bloomingdales
sagði að ein hugsanleg ástæða
fyrir vinsældum vestanna væri
sú að áður fyrr leit fólk frekar upp
til milljónamæringanna á Wall
Street. Þeir gengu um í dýrum
jakkafötum sem urðu þá
eins konar einkennisbúningur milljónamæringa. Í dag horfir
fólk aftur á móti
frekar upp til þeirra
sem hafa þénað
fúlgur í tæknigeiranum. Þessir menn,
eðli vinnu sinnar
samkvæmt, klæðast
gjarnan hversdagslegri fötum. Þeir velja þá
mögulega dýr dúnvesti
til að sýna að þeir eigi
pening.
Hitchcock segir að hún hafi
í vinnu sinni sem stílisti hjá
Silcicon Valley reynt að stinga
upp á öðrum flíkum en dúnvestum eða í það minnsta að
stinga upp á ódýrari vestum
eins og þeim frá North Face við
viðskiptavini sína, en hún segir
það ekki hafa borið mikinn
árangur. Það virðist vera málið
með dúnvestin hjá forriturum
eins og ítölsku jakkafötin hjá
verðbréfamiðlurunum. Því
dýrari því betri.
það muna eflaust margir
eftir rauða dúnvestinu hans
Martys McFly.

Tónlistarmaðurinn Sean John Comes einnig þekktur sem P. Diddy,
Puff Daddy eða Love, notar oft dúnvesti. NORDICPHOTOS/GETTY

Jeff Bezos,
stofnandi
Amazon, er
hér í dúnvesti.
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Toppskórinn
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Þær Heiða Önundardóttir og Laufey Stefánsdóttir taka vel á móti gestum Risamarkaðarins sem staðsettur er í Holtagörðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Vandaðar vörur á ótrúlegu verði
Flestir landsmenn þekkja Holtagarða en 44 ár eru liðin frá byggingu þeirra. Þar hefur Risamarkaðurinn verið starfræktur reglulega um árabil, fullur af tilboðum sem ekki er hægt að hafna. ➛2
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Í Risamarkaðinum, sem staðsettur er í Holtagörðum, má finna allt milli himins og jarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Jólagjafirnar fást í Risamarkaðinum.

Framhald af forsíðu ➛

Í

dag verður lagersala Ásbjörns
Ólafssonar ehf. opnuð í Risamarkaðnum og eru Holtagarðarnir stútfullir af fallegri vöru sem
henta bæði fyrir heimili jafnt sem
mötuneyti og veitingastaði.
„Holtagarðar henta einstaklega
vel undir lagersölur sem þessa þar
sem aðgangur er góður og mikið
er af bílastæðum. Lagersalan er
í 1.200 fermetra húsnæði sem er
bjart og rúmgott,“ segir Laufey
Stefánsdóttir en hún, ásamt Aðalheiði Rut Önundardóttur, stendur
að baki Risalagersölunni. „Þá er
staðsetningin tilvalin og bæði einfalt og auðvelt að komast þangað,
hvar sem er þú ert staddur.“

Heiða og Laufey hvetja áhugasama til þess að fylgjast með á Facebook.

Risamarkaðurinn býður upp á allt sem hugurinn girnist.

Fjölbreytt úrval
Laufey hefur mikla og góða
reynslu af rekstri lagersala en
hún hefur meðal annars rekið
lagersölur fyrir þekkt vörumerki
eins og Bestseller, Next, Nike, New
Balance, Zara, SIX, Didrikson og
fleirum og í ár er einnig mikið af
útivistarfatnaði frá Ellingsen.
Laufey segist skynja mikla ásókn
í gæðavöru á viðráðanlegu verði.
„Eftirspurn eftir merkjavöru á
betra verði er mikil og er gert ráð
fyrir að markaðurinn verði opinn
fram í desember.“
Þá eru ekki einungis föt í boði,
heldur einnig ótalmargar hönnunar- og gjafavörur sem Laufey
segir henta fyrir öll tilefni. „Sem
dæmi um vörur og vörumerki sem
verða á lagersölunni eru borðbúnaður frá Bitz, rúmföt, handklæði
og annað lín frá Södahl.“

Tímalaus hönnun
fyrir öll tilefni
„Við erum líka með vörur frá Iittala
en það vörumerki þarf varla að
kynna fyrir Íslendingum,“ segir
Laufey en óhætt er að fullyrða að
þessi finnska gæðahönnun sé löngu
orðin ódauðleg hér á landi og finna
má Iittala-muni inni á allflestum
íslenskum heimilum. Gjafir frá
Iittala valda sjaldnast vonbrigðum
og henta við öll tilefni.
„Svo erum við með eldhúsáhöld
frá Rosti, eldföst mót frá Pyrex,
gjafavörur frá Nuance, A Simple
Mess og Villa, borðbúnað frá
Churchill, glös frá Libbey og bakka
og fleira frá APS en þetta er bara
hluti af því sem er í boði.“
„Einnig verða hér fallegar
mottur og pullur frá Rug Republic,“ bætir Laufey við. „Þetta er
virkilega fjölbreytt lagersala með
fallegum vörum á frábæru verði.“
Þá sé kjörið að gera sér ferð á
lagersöluna og klára jólagjafainnÚtgefandi: Torg ehf

Risamarkaðurinn er með fjölbreyttar vörur
sem henta fyrir
öll tilefni.

Tryggur hópur viðskiptavina
Í Risamarkaðinum er mikið úrval
vandaðra vara á sanngjörnu verði.

Það má eiginlega
segja að hægt sé að
leysa allar jólagjafirnar á
einu bretti!
Laufey Stefánsdóttir

kaupin. „Viðskiptavinir geta þannig gert frábær kaup til dæmis fyrir
jólin og það má eiginlega segja að
hægt sé að leysa allar jólagjafirnar
á einu bretti!“
Laufey segir enn fremur að
viðskiptavinir geti treyst því að
vörurnar séu vandaðar, jafnvel þó
að verðið sé hagstæðara en ella.
„Þessar vörur eru í fullkomlega
eðlilegu ásigkomulagi og eru því
ekki einhverjir gallagripir,“ segir
hún. „Þetta eru allajafna umfram
vörukaup sem seld eru á góðu
verði.“

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Laufey segir viðskiptavinahópinn
bæði fjölmennan og tryggan. „Við
erum með stóran viðskiptavinahóp. Hingað kemur sama fólkið
ár eftir ár og sumir koma meira að
segja á hverjum degi því alltaf sér
fólk eitthvað nýtt og spennandi.“
Hún segir að stöðugt sé verið
að taka inn nýjar vörur og því
sé tilvalið að kíkja við reglulega
og virða fyrir sér úrvalið. „Við
erum duglegar að bæta inn nýjum
vörum á lagersöluna og því borgar
sig að koma oftar en einu sinni.“
Þá geti fólk fylgst með þeim á
Facebook.
„Við erum með mjög virka
Facebook síðu sem heitir Risamarkaðurinn og viðburð á
Facebook sem heitir Lagersala
Ásbjörns Ólafssonar ehf. Þar setjum
við inn myndir af vörum daglega,
tilkynnum þegar nýjar vörur eru
teknar upp ásamt því að svara
fyrirspurnum,“ útskýrir Laufey.

Risamarkaðurinn og lagersala Ásbjörns Ólafssonar ehf.
Holtagörðum, 1. hæð

Ásbjörn Ólafsson ehf. er heildsala
sem selur matvöru og sælgæti
fyrir verslanir, veitingastaði og
mötuneyti ásamt búsáhöldum og
gjafavöru sem seldar eru í verslanir, veitingastaði og hótel.

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Opnunartímar eru eftirfarandi:
12-18 alla virka daga
12-17 laugardaga
13-17 sunnudaga
Veffang: frettabladid.is
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Toppskórinn: falinn fjársjóður
Hjá Toppskónum er hægt að fá vandaða skó frá þekktum merkjum í miklu úrvali og á að lágmarki
40% afslætti. Starfsfólkið þekkir allar vörurnar vel og veitir öllum góða og persónulega þjónustu.

S

kóverslunin Toppskórinn er
outlet-verslun þar sem alltaf
er hægt að fá að minnsta kosti
40% afslátt af öllum skóm. Skórnir
koma frá nokkrum af helstu skóbúðum landsins, Steinari Waage,
Ecco, Kaupfélaginu, Kox, Skechers, Air og Ellingsen, þannig að í
Toppskónum er hægt að fá bestu
skómerkin á betra verði en gengur
og gerist. Toppskórinn er á tveimur
stöðum í bænum, í Grafarholti og á
Smáratorgi.
„Það er ekki mikill munur á
verslunum okkar, en það er meira
af heilum línum á Smáratorgi og
heldur meira af stökum pörum í
Grafarholti,“ segir Anna Christina
Rosenberg, rekstrarstjóri Toppskósins. „Um það bil helmingurinn
af vöruúrvalinu er eins, en það er
einhver munur og það er ólík uppsetning í búðunum tveimur.
Fyrir utan skó seljum við líka
mjög mikið af alls konar aukahlutum eins og hreinsivörur, innlegg,
sokka og ýmislegt fleira,“ segir
Anna. „Þessar vörur eru ekki á
föstum afslætti eins og skórnir, en
það er oft boðið upp á tilboð og við
höldum líka reglulega svokölluð
skópartý og þá bjóðum við 50-80%
afslátt af skóm.“

Anna Christina
Rosenberg
rekstrarstjóri
og Vaka, starfsmaður Toppskósins, taka
vel á móti öllum
viðskiptavinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Öll bestu merkin á betra verði
„Við bjóðum upp á frábært úrval
af gæðaskóm frá öllum helstu skómerkjum landsins,“ segir Anna.
„Þar á meðal bjóðum við upp á
mörg af heitustu merkjunum,
eins og Nike og Ecco og við erum
oft með mjög nýlega skó, en ekki
gamla lagera. Ég á son sem er 23
ára og vinir hans hringja reglulega
í mig til að forvitnast um nýjustu
Nike-skóna hverju sinni.
Þú getur komið hingað með alla
fjölskylduna og fengið eitthvað á
alla, allt frá ungbörnum upp í afa
og ömmu,“ segir Anna. „Það er líka
hægt að koma hingað og fá golfskó
jafnt sem kuldaskó fyrir veturinn,
úrvalið er svo fjölbreytt.“

Góð þjónusta
og góð stemning
„Við pössum að veita góða og
persónulega þjónustu og aðstoða
viðskiptavini eftir þörfum. Margir
skilja ekki alveg vel hvað felst í
outlet-verslun, en þó að þetta sé
markaður er fólk aðstoðað af vel
þjálfuðu starfsfólki sem kann á
skóna og merkin og þekkir gæði,“
segir Anna. „Starfsfólkið gerir allt
sem það getur til að sjá til þess að
fólk fari ánægt út. Það er heldur
engin ástæða til að sætta sig við
minni þjónustu þó maður sé að
kaupa skó á afslætti.
Við tökum líka enga aukahluti
í sölu fyrr en það er búið að prófa
þá og kenna starfsfólki á þá,“
segir Anna. „Þannig tryggjum við
að allar vörur samræmist okkar
gæðastöðlum og sjáum til þess að
starfsfólkið kunni vel á þær.
Við leggjum mikla áherslu á að
hafa gaman í vinnunni. Ég tek sjálf
mikið eftir þjónustunni sem ég fæ
og við viljum að fólk fái góða og
þægilega upplifun af því að koma
til okkar, þess vegna reynum við
að halda stemningunni léttri og
skemmtilegri,“ segir Anna. „Það
hefur greinilega heppnast ágætlega hjá okkur, því við erum með
mikið af fastakúnnum.
Við bjóðum upp á 14 daga skilafrest með fullri endurgreiðslu,
þannig að fólk getur komið og
keypt skó og farið með þá heim til
að athuga hvort þeir henta. Margir
nýta þetta fyrir börn og eldra fólk,“
segir Anna. „Það er líka hægt að

Toppskórinn er oft með mjög nýlega skó og býður upp á frábært úrval af
vönduðum gæðaskóm frá öllum bestu og flottustu merkjunum í dag.

Hjá Toppskónum ættu allir að geta fundið flotta og þægilega skó sem
henta. Starfsfólkið veitir góða þjónustu og getur auðveldað valið.

Þó að þetta sé
markaður er fólk
aðstoðað af vel þjálfuðu
starfsfólki sem kann á
skóna og merkin og
þekkir gæði.
Anna Christina Rosenberg

skipta út skóm sem maður fær að
gjöf fyrir nýtt par eða inneignarnótu.“

Hvetja fólk til að koma
eða hafa samband
„Við viljum endilega hvetja fólk
sem vill kaupa vandaða skó á
góðu verði og fá góða þjónustu til
að koma hingað til okkar,“ segir
Anna. „Það er gaman hérna hjá
okkur og hér starfar góður hópur
sem vinnur vel saman. Vonandi
finnst viðskiptavinum jafn gaman
að koma eins og okkur finnst að
vinna hérna.
Við erum með Facebook-síðu
þar sem við erum oft með einhver
tilboð eða leiki í gangi og reynum
líka að auglýsa nýja skó á síðunni,“
segir Anna. „Fólk getur líka notað
hana til að hafa samband við
okkur og við reynum að svara sem
allra fyrst.“

Hjá Toppskónum er hægt að finna frábært úrval af góðum skóm fyrir unga jafnt sem aldna.
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Lúxusvörur með góðum afslætti
Þegar komið er til
annarra landa er
alltaf eftirsóknarvert að komast í
outlet sem bjóða
merkjavörur með
allt að 70-80% afslætti. Venjulega
er um að ræða föt
frá síðustu tímabilum hönnuðarins og hægt að
gera reyfarakaup.
Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

S

um outlet eru afar glæsileg
og gaman að heimsækja þau.
Þeir sem eiga leið til Mílanó
eða Flórens geta á einfaldan hátt
komist í glæsileg outlet þar sem
sérstakir strætisvagnar ganga
þangað daglega. Oft eru þessi

Woodbury Commons outlet

outlet fyrir utan borgina. Fáir
hafna því að kaupa Prada-föt með
80% afslætti. Nokkur outlet þykja
flottari en önnur og hér nefnum
við nokkur.

Í Woodbury sem er í klukkustundar akstursfjarlægð frá New York
er Céline outlet. Yfir 220 verslanir
með alls kyns merkjavöru eins
og Dolce & Gabbana, Burberry,
Prada, Balenciaga, Valentino,
Fendi, Gucci, Coach, Tory Burch, J.
Crew, Ann Taylor, Gap, The North
Face, Banana Republic og fjölda
annarra. Yfirleitt eru vörur með
50% afslætti og oft eru mjög góð
tilboð að auki. Sérstakar rútur
aka frá New York til Woodbury
daglega og hægt að kaupa miða á
netinu undir síðunni newyorksightseeing.com. Það eru outlets
um öll Bandaríkin og um að gera
að kynna sér þau áður en haldið er
í ferð þangað.

Acne Studios
Acne Studios er í Stokkhólmi í
Svíþjóð. Allt verð er miðað við að
minnsta kosti 50% afslátt frá upphaflegu verði. Þarna eru oft í boði
sérhannaðar vörur sem aldrei hafa
farið í verslanir, einungis verið
sýndar á tískusýningum.
Það er hægt að skoða og versla á
heimasíðunni acnestudios.com.

Foxtown Factory
Foxtown Factory Outlets í Mendrisio í Sviss er með 160 tískumerki
undir sínum hatti. Þeir bjóða
merkjavöru með 30-70% afslætti.
Staðurinn er ekki langt frá landamærum Ítalíu og helstu merkin
eru ítölsk en þar má til dæmis
nefna Gucci, Missoni, Prada, Valentino, Armani og Versace.
Hægt er að skoða vörur og
þjónustu á foxtown.com.

Bicester Village
Bicester Village er outlet í Bicester
á Englandi með meira en 130
merkjaverslanir með lúxusvörur
á góðu verði. Þar á meðal eiga
frægustu tískuhönnuðir Bretlands vörur þarna og má nefna
merki eins og Anya Hindmarch,
Alexander McQueen, Rupert
Sanderson, All Saints auk annarra

La Vallée Village outlet er staðsett í rúmlega hálftíma akstursfjarlægð frá
París. Þar eru merkjavöruverslanir í röðum í fallegri göngugötu.

helstu tískuhönnuða heimsins.
Það tekur innan við klukkustund
að fara með lest til Bicester sem er
skemmtilegur bær í Oxfordshire.
Heimasíðan er tbvsc.com/bicester-village.

Prada-outlet
Prada-outlet er staðsett í Montevarchi á Ítalíu. Það er í klukkutíma
fjarlægð frá Flórens með lest. Sagt
er að verslunarmiðstöðin sé staðsett á skrítnum stað en að skreppa
þangað sé vel þess virði. Ótrúlegt
úrval af lúxus merkjavöru með
frábærum afslætti. Hægt er að

panta ferð þangað frá Flórens með
þarlendum ferðaskrifstofum.

The Mall í Toskana
Í fallegum hæðum í Toskana á Ítalíu er The Mall sem er lúxusmerkjaoutlet. Þarna má finna alla helstu
og frægustu hönnuði samtímans
eins og Gucci, Fendi, Moschino,
Versace, Tom Ford, Philipp Plein,
Lanvin og Alexander McQueen. Í
þessari verslanamiðstöð er hægt
að verja deginum og labba á milli
fallegra verslana og um leið kaupa
merkjavöru með miklum afslætti.
Heimasíðan er themall.it.

Í SMÁRALINDINNI
extraloppan.is

La Vallée Village
La Vallée Village outlet er staðsett
í rúmlega hálftíma akstursfjarlægð frá París. Þar er boðið upp
á helstu frönsku tískumerkin
auk annarra þjóða. Má meðal
annars nefna Carven, Givenchy,
Céline, Kenzo, Longchamp, Robert
Clergie, Repetto, og Saint Laurent.
La Vallée Village er staðsett í fallegum bæ sem nefnist Serris og er
í göngugötu þar sem eru merkjavöruverslanir í röðum. Þarna
eru líka frábær veitingahús svo
skemmtilegt er að verja deginum
í Serris. Hægt er að kaupa ferð
þangað á síðunni viator.com og
heimasíðan hjá La Vallée Village er
lavalleevillage.com.
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Margslungið menningartákn
Talið er að hettan hafi komið fram á sjónarsviðið fyrir að allt að 3.000 árum. Þessi sígildi höfuðbúnaður þjónar ýmsum tilgangi er þó langt frá því að vera óumdeildur.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is

F

ram að 20. öldinni var hettan
fyrst og fremst hluti af kuflum. Dæmi eru um notkun
hettunnar frá Rómaveldi og tengja
margir hettuna við miðaldir og
ákveðna þjóðfélagshópa, eins og
munka og nunnur.

Myrku hliðar hettunnar
Þrátt fyrir að það sé, og hafi verið,
allur gangur á því, þá hefur hettan
líka oft verið talin eða túlkuð
sem hluti af búningum böðla.
Sennilega var og er þó algengara
að böðlar hylji andlit sitt alveg, ef
þeir gera það á annað borð.
Þá hefur hettan verið notuð af
mannræningjum á fórnarlömb
eða jafnvel við pyntingar eða
yfirheyrslur en í báðum tilfellum
hylur hún gjarnan að auki augun,
í það minnsta. Lambhúshettan,
sem hylur allt nema munninn, er
svo önnur gerð hetta sem vekur
upp mikinn óhug en hún er, í
hugum fólks, nátengd ímyndinni
af innbrotsþjófum, mannræningjum, hryðjuverkamönnum
og morðingjum, svo eitthvað sé
nefnt.
Hettan getur þannig verið ansi
hrollvekjandi og er hún einnig
samofin hinni sígildu en óhugnanlegu táknmynd af manninum með
ljáinn. Ein þekktasta kvenpersóna
úr heimi ævintýranna er svo vitaskuld Rauðhetta sem, eðli málsins
samkvæmt, notaði sannarlega
hettu.

Ævintýrið um Rauðhettu er sígilt.

Hettan er órjúfanlegur hluti hefðbundinna nunnuklæða. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Hettupeysan er
meðal annars
táknræn fyrir
hakkara.

Hettupeysan varð að sameiningartákni í morðmáli
Trayvon Martin í Bandaríkjunum árið 2010.

Uppruni hettupeysunnar
Undanfarna áratugi er hettan þó í
hugum flestra, ekki síst á Vesturlöndum, einna helst tengd hettupeysunni. Bandaríska fatamerkið
Champion er talið hafa framleitt
fyrstu eiginlegu hettupeysuna
á fjórða áratugnum og var hún
upphaflega hugsuð fyrir og notuð
af verkamönnum sem unnu utandyra eða í köldum vöruhúsum í
New York. Hettupeysan náði fljótt
vinsældum meðal íþróttamanna
og meira að segja við þjálfun hermanna.
Á áttunda áratugnum var
hettupeysan svo gerð ódauðleg í
myndunum um hnefaleikakappann Rocky. Þá hefur hún einnig
lengi notið vinsælda í hjólabretta-

heiminum, hjá breikdönsurum og
hjá veggjalistamönnum.
Hettupeysan var líka og er mikið
notuð innan ýmissa tónlistar- og
menningarsena á borð við hipphopp, pönk og harðkjarnatónlist.
Hettupeysan er að mati margra
auk þess táknræn fyrir tölvuhakkara og mótmælendur. Þá kannast
ýmsir líka við hinn hettpeysuklædda Kenny úr teiknimyndaþáttunum South Park.
Það kemur því varla á óvart að
hettupeysan sjáist reglulega á
tískupöllunum, enda löngu orðin
að sígildum og órjúfanlegum hluta
ótalmargra menningarkima.

Handhægur griðastaður

Hettan og hleypidómar

Hettupeysunni getur fylgt
ákveðin öryggiskennd. Hettan
hylur stóran hluta höfuðsins og
veitir notandanum vissa vernd
eða skjól gegn umheiminum ef
svo má komast að orði. Notkun
hettupeysa er því gjarnan
algeng meðal þeirra sem
þjást af kvíða og þá helst
unglinga.
Þá getur hettupeysan verið einstaklega gagnleg
þegar napurt er í
veðri og viðkomandi kannski
ekki með húfu
eða annan
höfuðbúnað.
Það sem gerir
hettuna svo enn
betri en annan
höfuðbúnað er
sú staðreynd
að hún er iðulega föst við
peysuna eða
yfirhöfnina og
því þarf ekki
að bera hana og
hægt er að setja
hana upp og taka
niður á fljótan
hátt án mikillar
fyrirhafnar.
Það eru þó ekki
allir jafn hrifnir
af hettunni. Til
dæmis eru kennarar
almennt ekki miklir
aðdáendur hettunnar, né lögreglueða afgreiðslufólk og
eru dæmi um að notkun
hettupeysa hafi verið
bönnuð í verslunarmiðstöðvum og skólum.

Myrkustu hliðar hettupeysunnar
tengjast þó eflaust þeim fordómum og tortryggni sem ungir,
iðulega hörundsdökkir, menn
mæta. Hettupeysan hefur af
sumum verið talin merki um uppreisnargjarna vandræðaunglinga
og getur tortryggni af því tagi
haft í för með sér skelfilegar
afleiðingar.
Þetta var einmitt eitt af
því sem margir töldu hafa
spilað inn í þegar hinn 17 ára
Trayvon Martin var skotinn
til bana árið 2010. Martin
virtist ekkert hafa til saka
unnið annað en að klæðast hettupeysu með poka
af Skittles í vasanum.
Fréttamaðurinn Geraldo Riviera hélt því
fram að hettupeysan
hefði átt stóran
þátt í morðinu
og hvatti foreldra afrísk- og
rómansk-amerískra unglinga
til að sjá til þess
að börn þeirra
klæddust ekki
peysum af
þessu tagi.
Hettupeysan
varð í því tilfelli
að eins konar
sameiningartákni
meðal mótmælenda sem kröfðust
svara og viðeigandi
refsingar morðingja
hans. Fjöldi fólks
kom saman, íklætt
hettupeysum, til stuðnings baráttu sem virðist
því miður ekki enn sjá
fyrir endann á.

Maðurinn með ljáinn
klæðist kufli með hettu.

Smáauglýsingar
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Bílar óskast

Bílar
Farartæki

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Garðyrkja

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

SKRÚÐGARÐYRKJA OG
RÁÐGJÖF.

Þjónusta

Tek að mér haustklippingar, þrif á
lóðum og alla almenna garðyrkju
og tek einnig að mér ráðgjöf
varðandi stærri breytingar.
Hjörleifur Björnsson
skrúðgarðyrkjufræðingur
s:662-6625

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nudd

Ford Kuga Titanium S
Nýskráður 11/2016, ekinn 64 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.490.000
Afborgun kr. 43.927 á mánuði.*

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Bókhald

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

Húsaviðhald

NUDD NUDD NUDD

Hreingerningar

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 228.000,-

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

Húsnæði

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

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

Til leigu 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

Honda CR-V Executive

Geymsluhúsnæði

Nýskráður 1/2018, ekinn 24 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 4.990.000
Afborgun kr. 62.740 á mánuði.*

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

NÝSKÖPUNARMÓT

Honda CR-V ES
Nýskráður 9/2005, ekinn 225 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýsköpunarmót opinberra aðila
og nýskapandi fyrirtækja

Verð
kr. 490.000
Allt að 100% fjármögnun í boði.*

Fimmtudaginn 3. október á Grand Hótel kl. 13-16.

Opinberir aðilar setja fram verkefni (áskoranir) og óska eftir
fjölbreyttum lausnum frá frumkvöðlum og fyrirtækjum.

KIA Optima SW Lux
Nýskráður 6/2017, ekinn 55 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.790.000
Afborgun kr. 47.690 á mánuði.*

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

Honda CR-V Executive
Nýskráður 3/2008, ekinn 171 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 990.000
Allt að 100% fjármögnun í boði.*

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

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

Vettvangur fyrir opinbera aðila og fyrirtæki til að efla nýsköpun í
opinberum rekstri.
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Suðurlandsbraut 34 / Ármúli 31
- deiliskipulag lýsing

Reykjavíkurborg
Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Hólasandslína 3 í Akureyrarbæ, Eyjafjarðarsveit, Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Landsnets hf. er einnig
að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Umhverfis- og skipulagssvið

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 4. september 2019 og borgarráðs þann 12. september 2019 var lögð
fram lýsing vegna breytingar á deiliskipulagi Suðurlandsbrautar34/Ármúla 31, reitur 1.265. Í skipulagslýsingunni eru
fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi tilgreindar. Í breytingunni felst að gert er ráð fyrir að þétt ný blönduð byggð rís
í stað atvinnuhúsnæðis.
Lýsing var samþykkt til kynningar og umsagnar með vísan til 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Svar
umsagnaraðila óskast fyrir 10. október 2019.
Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is/skipulag í kynningu
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Er verið
að leita
að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum
okkar oft að finna starfsmenn án
þess að auglýsa stöðuna og
með stuttum fyrirvara.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar
til að tryggja að við finnum þig
þegar rétta starfið býðst.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti

Ferðaþjónustuhús

- Fyrir smágröfur

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Sími 550 5055
PƌǇŐŐŝƐŵǇŶĚĂǀĠůĨǇƌŝƌƐƵŵĂƌďƷƐƚĂĝŽŐŚĞŝŵŝůŝ͘
Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.

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

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

Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.
Vertu vinur okkar á Facebook

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

hƉƉů͘şƐşŵĂϲϵϵͲϲϴϲϵŽŐƌĂĨĞŝŶĚŝƌ͘ŝƐ

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

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

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

gudruninga@frettabladid.is
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Margt nýtt að sjá á Seltjarnarnesi
Forsvarsmenn Gróttu þurfa að leggjast yfir leyfiskerfi KSÍ fyrir komandi sumar enda liðið í fyrsta sinn í efstu deild. Vivaldi-völlurinn rúmar um 300 manns í sæti en gera má ráð fyrir um 2.000 manns á heimaleikinn gegn nágrönnunum og stóra frænda í KR.
FÓTBOLTI „Ég ætla ekkert að segja
ósatt en þegar fólk fór að sjá möguleika á að Grótta yrði í Pepsi Maxdeildinni á næsta ári óx það mjög
í augum margra. Margir óttuðust
að þetta yrði alltof erfitt, of mikil
vinna og kostnaður og svefnlausar
nætur. Síðan birtust allir sérfræðingarnir sem sögðu okkur hvað
það kostar nákvæmlega að vera í
efstu deild, hversu mörgum krónum þurfi að eyða til að halda liðinu
uppi, gera hitt og gera þetta. En
eftir því sem liðið komst nær sætinu, jókst eftirvæntingin hjá öllum
sem eru í kringum þetta. Við erum
ákveðin í því að halda bara okkar
striki og láta ekki aðra ákveða viðskiptamódelið fyrir okkur,“ segir
Birgir Tjörvi Pétursson, formaður
knattspyrnudeildar Gróttu, sem tók
við formennsku í deildinni í vor af
Sölva Snæ Magnússyni, sem situr
áfram sem varaformaður. Grótta er
í fyrsta sinn í efstu deild eftir lygilegt sumar í Inkasso-deildinni sem
liðið vann að lokum. Grótta hefur
aldrei áður verið í efstu deild og nú
liggja stjórnarmenn og starfsmenn
félagsins yfir reglugerðum KSÍ til
að undirbúa sig fyrir nýtt og breytt
umhverfi.
Eftir að Óskar Hrafn tók við
liðinu hefur það flogið upp úr annarri deildinni og upp í efstu deild á
tveimur árum. „Við erum að setja af
stað vinnu með aðalstjórn Gróttu
við að greina þær kröfur og þau
skilyrði sem við þurfum að uppfylla samkvæmt reglugerðum KSÍ.
Við verðum tilbúin fyrir fyrsta leik.
Félög hafa fengið undanþágur og
aðlögunartíma, sem er gert ráð fyrir
í reglugerðinni, til dæmis varðandi
aðstöðu og ég býst ekki við að það
verði neitt öðruvísi með okkur að
því marki sem við þurfum á slíku
að halda.“
Birgir Tjörvi segir segir að stjórnin geri ráð fyrir að Óskar Hrafn
Þorvaldsson verði áfram þjálfari
liðsins. Óskar Hrafn hefur verið
orðaður við hin og þessi lið í Pepsi
Max-deildinni en Birgir Tjörvi segir
að undirbúningur félagsins miði við
að Óskar Hrafn og og Halldór Árnason verði áfram í þjálfarateyminu.
„Við gerum ekki ráð fyrir öðru. Mér
finnst ekkert skrýtið, á svona tímapunkti, að hann hafi ekki haft svör
við öllum spurningum um framtíðina á reiðum höndum. Ég held
að allir séu samstiga í því núna að
undirbúa liðið fyrir þessa áskorun
sem blasir við okkur. Við þurfum
að svara alls konar spurningum.
Hvernig ætlum við að taka þessa
hugmyndafræði sem við erum að
vinna eftir og lyfta henni upp á
næsta plan? Nú eru bæði leikmenn
og þjálfarar í fríi til að safna kröftum. Fólk þarf tíma til að hreinsa
hugann og slaka á því það er mikil
og erfið vinna framundan.“

Knattspyrnan vinsæl
Hann viðurkennir að fáir ef einhverjir hafi reiknað með að Grótta
myndi vinna Inkasso-deildina en
fótbolti.net spáði liðinu 9. sæti fyrir
tímabilið. Besti árangur Gróttu var
10. sæti í næstefstu deild. „Það var
enginn með þetta á teikniborðinu.
Þetta byrjaði rólega. Tap í fyrsta
leik og jafntefli í fyrsta heimaleik
og svo tap í öðrum heimaleiknum
í lok maí, en svo kom kafli þar sem
liðið tapaði ekki fyrr en í september. Í byrjun ágúst fórum við að spá
í hvort við þyrftum að undirbúa
komandi ár. Niðurstaðan var að

Fólk þarf að leggja
mikið á sig til að
viðhalda þeim meðbyr og
þeirri jákvæðni sem við
finnum fyrir í
okkar garð.
Birgir Tjörvi
Pétursson

krakkar á Nesinu í samanburði
við aðra, við erum ábyggilega ein
fámennasta knattspyrnudeildin á
höfuðborgarsvæðinu. En við höfum
samt stækkað mikið og þegar mikið
er að gerast á æfingasvæðinu, einn
flokkur að hætta og annar að byrja
og kannski leikir ofan í það, það
hafa komið upp tilvik í sumar þar
sem verða þrengsli.
Á þessum fundi sem þú vísar
í vorum við bara að ræða þessi
mál með fulltrúum bæjarins til að
leysa þau. Það er gaman að það sé
vöxtur, uppgangur og stemning en
því fylgja vaxtaverkir og við höfum
því lagt fram erindi til bæjarins um
úrbætur og erum að ósk bæjaryfirvalda að vinna þarfagreiningu til
skemmri og lengri tíma. En það er
alveg ljóst að ef heldur fram sem
horfir á Nesinu þarf að fara í byggingarframkvæmdir á knattspyrnusvæðinu.“

Gróttu var spáð níunda sæti af fótbolta.net fyrir tímabilið en endaði á að vinna deildina. MYND/HAFLIÐI BREIÐFJÖRÐ

fara hægt og rólega í það, við vildum
ekki fara á flug og auka væntingar
allra í bæjarfélaginu. Við vorum
skíthrædd um að trufla liðið og hafa
neikvæð áhrif á frammistöðu þess
með því að fljúga of nálægt sólinni.
Kannski er þetta órökrétt hegðun,
svona eins og þegar fólk heldur að
það hafi áhrif á úrslit í íþróttum
hvort það er frammi í eldhúsi eða
inni í stofu.
En við ákváðum að minnsta kosti
að hafa bara áhyggjur af Pepsi Maxdeildinni þegar við værum búin að

tryggja sætið. Og það er komið að
því. Núna getum við haft áhyggjur
af henni.“
Það vakti athygli blaðamanns
að íþrótta- og tómstundanefnd
Seltjarnarness átti fund með fulltrúum knattspyrnudeildar í sumar
vegna búningsaðstöðu og þrengsla
í vallarhúsi við knattspyrnuvöll
Gróttu. Niðurstaða fundarins var
að knattspyrnudeildin mun gera
ítarlega þarfagreiningu á notkun.
Birgir Tjörvi segir að iðkendafjöldinn hjá Gróttu hafi nálega tvö-

faldast frá því núverandi aðstaða
var byggð. „Við höfum alveg geta
sinnt þessum stóru leikjum sem
fara fram á okkar heimavelli. Þegar
Meistaraflokkur karla spilar þá er
búið að hreinsa svæðið af öllu öðru.
Þau þrengsli sem þarna voru til
umfjöllunar sneru að því álagi sem
er í daglegu starfi. Deildin hefur
þanist út og stærsta breytingin er
ef laust hversu margar stelpur eru
farnar að æfa fótbolta – þar hefur
mesti vöxturinn verið.
Það eru ekkert voðalega margir

Jákvætt, spennandi
og skemmtilegt
Birgir Tjörvi bendir á að þeir sem
standa á bak við Gróttu geri sér
alveg grein fyrir smæð félagsins
og það sé enginn að fara setja sig á
háan hest. Þó einhver skemmtilegasti tími í sögu félagsins sé að renna
upp þá viðurkennir hann að hann
sé ekki alveg búinn að meðtaka
það að Grótta fái stóra bróður í KR í
heimsókn á Vivaldi-völlinn. „Í rauninni höfum við ekki alveg meðtekið
þetta. Ég held ég geti alveg verið
hreinskilinn með það. En við ætlum
að líta á þetta jákvætt og þetta er
spennandi og skemmtileg áskorun.
Ég get ekki sagt að ég sé hokinn af
reynslu með hvernig hlutirnir eiga
að vera. Við erum sannarlega ekki
að fara í þessa deild með einhverjar
hugmyndir um að við séum betri en
allir aðrir. Við erum meðvituð um
að velgengnin kemur ekki af sjálfri
sér og starfið er viðkvæmt.
Fólk þarf að leggja mikið á sig til
að viðhalda þeim meðbyr og þeirri
jákvæðni sem við finnum fyrir í
okkar garð. Það má ekki líta of stórt
á sig og hlutirnir eru fljótir að breytast ef fólk spennir bogann of hátt. Þá
getur verið fljótt að fjara undan og
fallið gæti orðið meira.
Við ætlum því ekki að gjörbreytast þótt við séum komin á stærra
svið. Við verðum að halda áfram á
sömu braut og standa og falla með
því. Núna erum við á fullu að safna
í sarpinn fyrir næsta tímabil. Teikna
það upp fyrir okkur hvað við þurfum og hvernig við lyftum okkur
aðeins hærra bæði innan vallar
sem utan. Svo þegar við erum búin
að stilla okkur saman keyrum við
af stað og höldum vonandi þessu
ævintýri áfram.“
benediktboas@frettabladid.is

Net á
methraða
Vertu á hámarkshraða
með ótakmarkað
gagnamagn
Uppsetning á búnaði innifalin.
Kláraðu málið á vodafone.is, í síma 1414
eða í næstu verslun.

26

T Í M A M ÓT ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

26. SEPTEMBER 2019

TÍMAMÓT
Móðir okkar,

FIMMTUDAGUR

Villt dýr sýnd á Hörpunni

Helga Jónsdóttir
Lækjarhvammi,
lést sunnudaginn
22. september. Jarðsungið verður frá
Grenjaðarstaðarkirkju laugardaginn
28. september kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Dvalarheimilið Hvamm.
Börn, tengdabörn og fjölskyldur.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Auður Helga Jónsdóttir
Kópavogsbraut 1a, Kópavogi,
er látin.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Aðstandendur.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Ásta Þórðardóttir
félagsráðgjafi,
áður til heimilis að Melabraut 4,
Seltjarnarnesi,
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í
Reykjavík þann 19. september.
Útförin verður auglýst síðar.
Katrín Theodórsdóttir
Guðfinna S. Theodórsdóttir
Georg Theodórsson
Þórður Theodórsson
Guðrún H. Guðnadóttir

Þökkum samúð og vinarhug við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Björns Jenssonar
Kirkjusandi 1.
Sérstakar þakkir til hjúkrunarfólks
HSV Akranesi og Sóltúni fyrir kærleiksríka umönnun.
Elín Óladóttir
Guðrún S. Björnsdóttir
Trausti Sigurðsson
Arndís Björnsdóttir
Sigurður Einarsson
Jens Gunnar Björnsson
Kwan Björnsson
afabörn og langafabörn.

Ljósaverk listakonunnar
Hrundar Atladóttur taka
yfir hjúp Hörpunnar á
morgun og slá botninn í
röð viðburða í vikunni í
tengslum við alþjóðlega
loftslagsverkfallið.

É

g ákvað að velja villt dýr
sem tilheyra norðurslóðum,
ísbjörn, örn, ref og hval.
Þau þekkjast líklega meira
á hreyfingum en formum,“
segir Hrund Atladóttir listakona sem sýnir ljósaverk á framhlið
Hörpunnar á morgun, föstudag, í tilefni
af loftslagsverkfallsvikunni. „Hvalurinn
er táknmynd hafsins, örninn loftsins,
björninn íssins og refurinn landsins
og flest þeirra erum við enn að skjóta,“
segir Hrund. Hún kveðst lengi hafa haft
áhuga á náttúruvernd og vera í hópi sem
heiti List fyrir loftslagið. „Ég hringdi sjálf
í ráðafólk Hörpunnar til að fá leyfi fyrir
sýningunni, það er enginn að borga mér
fyrir þetta.“
Síðasta verk Hrundar í ætt við þetta
var ljósaverk á Kópavogskirkju á safnanótt. Kirkjan virtist mosavaxin og með
fossi á framhliðinni. Spurð út í ferilinn
kveðst hún fást mest við vídeó- og
hreyfilist. „Ég lærði í Amsterdam, lokaverkefnið var stórt vídeóverk sem var

Hrund Atladóttir hefur lengi haft áhuga á náttúruvernd. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hægt að labba í kringum. Svo vann ég
á hönnunarstofu í New York og sótti
um að sýna í fínu galleríi á Manhattan.
Einnig gerði ég innsetningu í East Willage, í risastóru gallerí, sem ég fann af
tilviljun. Maður þarf auðvitað að hafa
augun opin fyrir tækifærum, ég er ekki
sú besta í að pota mér áfram og er með
heilt stúdíó af ósýndum verkum.“
Nú er Hrund að vinna að fyrstu
teiknibíómyndinni sinni í fullri lengd.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og
útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Halldóru Davíðsdóttur
Einnig viljum við þakka starfsfólki á
hjúkrunarheimilinu Eir.
Arnbjörg Andrésdóttir
Davíð Karl Andrésson
Elínborg Hanna Andrésdóttir
Hannes Bergur Andrésson Ingibjörg Jóna Baldursdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín og móðir,

Þökkum fyrir auðsýnda samúð
og vinarhug við andlát og útför
okkar ástkæru eiginkonu, móður,
tengdamóður, mágkonu,
systur og ömmu,

Guðrúnar Ólafsdóttur
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
á Droplaugarstöðum, krabbameinsdeild Landspítalans
við Hringbraut og heiladeild Landspítalans í Fossvogi.
Kristján Ingvarsson
Ólafur Kristjánsson
Matthías Kristjánsson
Þórunn Sigurðardóttir
Ásdís Kristjánsdóttir
Ragnar Arelius Sveinsson
Einar Ólafsson
Ingibjörg Magnúsdóttir
Birgir Ólafsson
og barnabörn.

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

Ástkær eiginmaður minn, sonur,
bróðir, mágur, frændi, stjúpfaðir,
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Andrésson
lést þann 22. september.
Útförin fer fram frá Grensáskirkju
miðvikudaginn 2. október kl. 15.00.
Ingibjörg Magnúsdóttir
Sigríður Ágústsdóttir
Katrín H. Andrésdóttir
Sveinn Ingvason
Kristleifur Andrésson
Hanna M. Harðardóttir
Sóley Andrésdóttir
Björgvin Njáll Ingólfsson
og afkomendur.

Hrönn Garðarsdóttir

Elsku eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

heimilislæknir,

Júlíus Jónsson

lést á krabbameinsdeild LSH
aðfaranótt 24. september síðastliðinn.
Útför Hrannar verður gerð frá
Vídalínskirkju mánudaginn 7. október
kl. 13.00. Minningarathöfn verður á Egilsstöðum.
Upplýsingar um hana verða auglýstar síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Páll Rúnarsson
Garðar Páll Pálsson

Ástkær og hugulsöm eiginkona mín,
móðir og systir okkar kæra,

Jófríður Guðmundsdóttir
Löngumýri 26, Garðabæ,

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

Hún gerist á hálendinu og er með náttúruverndarívaf i. „Myndin gerist í
hulduvíddinni, þar eru þekktar þjóðsagnaverur að plotta og nokkrar nýjar
úr mínum hugarheimi. Vinnsluheitið er
Skoffín því aðalkarakterinn er afkvæmi
kattar og refs.“
Hrund getur þess að gæðastund verði
á Sky bar, Centerhóteli við Skúlagötuna,
annað kvöld, með fullkomið útsýni yfir
Hörpuna. gun@frettabladid.is

lést á Landspítalanum
fimmtudaginn 19. september.
Útför hennar fer fram frá Vídalínskirkju
miðvikudaginn 2. október klukkan 11.
Davíð G. Sverrisson Röed
Hulda Rún Davíðsdóttir Röed
Hrefna Halldórsdóttir
Arndís Guðmundsdóttir
Sigurður Rúnar Gunnarsson
Hrafnhildur Guðmundsdóttir Jóhannes Kristleifsson

húsgagnasmiður,
lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold,
Garðabæ, mánudaginn 16. september.
Útför fer fram frá Vídalínskirkju
föstudaginn 27. september kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Alzheimersamtökin.
Björk Garðarsdóttir
Bylgja Júlíusdóttir
Sveinbjörn Rögnvaldsson
Skúli Júlíusson
Linda Pehrsson
og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Grímur H. Leifsson
rafvirkjameistari,
lést á Landspítalanum Fossvogi
þann 23. september.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í
Reykjavík föstudaginn 4. október kl. 13.
Emil Grímsson
Rikke Elkjær Knudsen
Leifur Grímsson
Elsa Hrönn Reynisdóttir
Sigríður Sif Grímsdóttir
Árni Arnórsson
barnabörn og barnabarnabörn.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA!
1.

Metsölulisti
Eymundsson

Vélar eins og ég
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 3.999.-

Hungur
H
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 4.399.-

Tíminn
Tím
minn minn 2020
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 3.999.-

Gagn
G
agn og gaman
gama
an
(1. & 2. hefti saman)
TILBOÐSVERÐ: 4.499.Verð áður: 6.298.-

2.

Metsölulisti
Eymundsson

Es k bolt
Esnki
boltinn
nn Tímabilið 2018 - 2019
TILBOÐSVERÐ: 1.599.1.999.Verð áður
áður: 1
1.999.
999.

Svona
tala
kýr
S
t l ký
TILBOÐSVERÐ: 2.399.Verð áður: 2.999.-

Stökkbrigði
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 3.999.-

Bob
Dylan
Annálar
B
bD
l -A
ál
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 3.999.-

ÚTGÁFU
HÓF

Í DAG

KL 17:00
Í
VERSLU
NO
HAFNAR KKAR Í
FIRÐI

Náttúruþankar
Ná
áttúruþankar
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 3.999.-

Núvitund
N
úvvitu
und
d í dagsins
dags ns önn
ön
nn
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 3.999.-

Sú sem vvarð
rð að dey
deyja
a
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 3.999.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Reykjanesbæ - Krossmóa 4

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Múmínsnáðinn
og gullna
Mú
í
áði
áð
ll
l
llaufið
fið
fð
TILBOÐSVERÐ: 2.699.Verð áður: 3.299.-

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 30. september eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

FIMMTUDAGUR

ÞRAUTIR

Hægt vaxandi norðaustanátt í dag og þykknar
upp fyrir norðan, 8-15
og víða smá væta um
kvöldið. Hiti 10 til 18
stig, hlýjast á N-landi.

LÉTT

MIÐLUNGS

ÞUNG
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

Judovitsch átti leik Tcscechower í Leníngrad árið 1934.
1. Bxf7+! Dxf7 2. Hd8 Kg7 3.
Dc3 Df6 4. Dc7+ 1-0.
Arnar Milutin Heiðarsson og
Aasef Alahtar urðu efstir og
jafnir í c-flokki Haustmóts
TR. Arnar var ofar á stigaútreikningi og fær sæti í b-flokki
að ári. Pétur Pálmi Harðarson
varð þriðji.
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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 eldsneyti
2 innileikur
3 ílát
4 út
7 fiskur
9 álíta
12 karl
14 kusk
16 bogi

2

3

4
6

12
13

14

15

16
17

Pondus

www.skak.is: Heimsbikarmótið í skák.

7

LÁRÉTT: 1 hafði, 5 ala, 6 nv, 8 rútína, 10 ðð, 11
mar, 12 mynt, 13 ofan, 15 lindýr, 17 snari.
LÓÐRÉTT: 1 harðkol, 2 alúð, 3 fat, 4 innan, 7
vartari, 9 ímynda, 12 mann, 14 fis, 16 ýr.

Skák

3

LÁRÉTT

1 hlaut
5 fæða
6 átt
8 vanaverk
10 tveir eins
11 meiðsli
12 klink
13 yfir
15 hryggleysingjar
17 snerill

Eftir Frode Øverli

Verið velkomnir
aftur!

Jæja...

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Gelgjan
Hvað eruð
þið að
brasa?

Klassísk gæða
hönnun á
góðu verði

Komið og skoðið úrvalið

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Við ætlum að mölva
gömlu fartölvuna
hans Pierce!

Slæm
hugmynd.

Tölvur innihalda
eiturefni
sem geta valdið
hættu ef þau losna.

Barnalán
Þrjú börn?

Opið virka daga
10-18
laugardaga
11-15

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

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

Fyrst kallar hann það
slæma hugmynd,
svo gerir hann það
ómótstæðilegt.

Það er
þeirra
leið.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Jebb.

Þú hlýtur að vera
upptekin.

Mmm
hmmm.

S
K
E
L
L
U
R
!

Vinnurðu
líka utan
heimilisins?

Meinarðu eins
og núna?

Ég
var
aldrei
í grænmetisdeildinni!

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

ÓDÝRA
S
RJÓMIN TI
Á LAND N
INU!

399kr.

%
5
2
-

MS RJÓMI
1/2L
VENJULEGT VERÐ 532 kr.
Hámark 2 stk pr. afgreiðslu. Gildir til 1. okt. 2019

497kr.

GRAMSLOT HAFRAMJÖL
FÍNT GRÓFT. 1kg
2 FYRIR 1.
Gildir til 1.okt. 2019

2 FYRIR 1 AF FLJÓTANDI

389kr/kg. 499kr/kg.
SÍTRÓNUR

ENGIFERRÓT

Bi með fyrirvara um villur. Tilboð gilda til 1.okt. 2019 eða á meðan birgðir endast nema annað sé tekið fram.

HALLVEIGARSTÍG 1

2
1

FYRIR

SMIÐJUVEGI 2

ÞVOTTAEFNI

LÍFRÆNAR GÆÐ
GÆÐAVÖRUR
ÆÐAVÖRUR Á FRÁBÆRU
FRÁBÆ
B RU VERÐI

FRÁ ZELECTED
SKOÐAÐU ÚRVALIÐ

OPIÐ
10:00 TIL 22:00
ALLA DAGA
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42 prósent Bandaríkjamanna telja
rafmagnsbíla ganga fyrir bensíni
Í sömu könnun
kom í ljós að 90%
aðspurðra telja að
rafmagnsbílar séu
hægir og hafi ekki
nægilegt afl.

A

lbert Einstein sagði
eitt sinn: „Aðeins tveir
hlutir eru óendanlegir,
það er alheimurinn og
mannleg heimska.“ Það
kom líklega skýrast í ljós í könnun á
þekkingu Bandaríkjamanna á rafmagnsbílum, en 42% þeirra telja að
þeir gangi fyrir bensíni og myndu
þar af leiðandi leita leiða til að fylla
þá með slíku eldsneyti. Það vekur
furðu að svo stór hluti Bandaríkja-

manna hafi þessa trú með tilliti til
þess að þeir sem tóku þátt í könnuninni voru spurðir um hvaða orkugjafi drifi áfram „electric vehicle“,
eins og það komi ekki fremur skýrt
fram hvaðan orkan er fengin.
Ford segir að fyrirtækið muni
hratt breyta þessari undarlegu trú
Bandaríkjamanna með tilkomu
margra rafmagnsbíla á næstu árum
og er vonandi að bensínstöðvar þar
vestra verði ekki umsetnar af rafmagnsbílum og eigendum þeirra
að leita að bensínlokinu. Einn af
þeim sem rýndi í könnunina af forvitni velti því eðlilega fyrir sér hvort
sama fólk setti bensín á ryksugu
sína eða rakvélar. Í sömu könnun
kom í ljós að 90% aðspurðra telja
að rafmagnsbílar séu hægir og hafi
ekki nægilegt af l, þó svo að staðreyndin sé sú að þeir séu að meðaltali mun sneggri á sprettinum en
flestir hefðbundnir bílar sem ganga
fyrir bensíni.

Kona í Bandaríkjunum reynir að setja bensín á Tesla-rafmagnsbíl.

Endalok dísilbíla Honda
í Evrópu árið 2021
Honda bætist í hóp bílaframleiðenda sem tekið hafa ákvörðun um
að hætta framleiðslu dísilbíla fyrir Evrópumarkað.

S
Salan í öllum 5 stærstu bílasölulöndum álfunnar féll mest í Frakklandi.

Bílasala í Evrópu féll um
rúmlega átta prósent

Í

ágúst féll sala nýrra bíla um
heil 8,4% í Evrópu samkvæmt
European Automobile Manufacturers Association og gerir það
að verkum að heildarsala ársins er
nú 3,2% undir sölunni í fyrra á sama
tíma. Salan í öllum 5 stærstu bílasölulöndum álfunnar féll og mest í
Frakklandi og á Spáni. Heildarbílasalan í ágúst nam 1,04 milljónum
bíla en var um 100.000 bílum meiri
í fyrra. Mest féll sala bílamerkjanna

Nissan og Fiat Chrysler, eða um heil
47,5% í tilviki Nissan, en 26,5% hjá
Fiat Chrysler. Hafa verður þó í huga
að í fyrra hömuðust bílaframleiðendur við að koma út nýjum bílum
rétt fyrir breytingu á ströngum
mengunarviðmiðunum Evrópusambandsins. Gert er ráð fyrir því
að samdráttur í bílasölu og bílaframleiðslu í Evrópu í ár muni eiga
stóran þátt í lækkun efnahagsvaxtar frá 1,9% í fyrra í 1,1% nú.

ala dísilbíla hefur minnkað
stöðugt frá dísilvélasvindli
Volkswagen og fleiri bílaframleiðenda á undanförnum árum.
Margir bílaframleiðendur hafa lýst
því yfir að þeir muni hætta framleiðslu dísilbíla og í fjölmörgum
löndum Evrópu hafa stjórnvöld
lýst yfir banni við sölu dísilbíla
innan 10 ára. Einn bílaframleiðandi
ætlar að taka skrefið snemma hvað
varðar brotthvarf dísilbíla en það er
Honda sem ætlar að hætta að bjóða
bíla með dísilvélum í Evrópu árið
2021. Það eru viðbrögð Honda við
síauknum og ströngum mengunarkröfum sem settar eru í Evrópu.
Volvo hefur einnig lýst yfir endalokum dísilbíla sinna eftir 5-6 ár.

Áherslan yfir á rafmagnsbíla
Í stað dísilbíla ætlar Honda að
leggja höfuðáherslu á framleiðslu
rafmagnsbíla og stefnir að því að
rafvæða alla sína bíla frá og með
árinu 2025, annaðhvort sem tengiltvinnbíla eða hreinræktaða rafmagnsbíla. Honda ætlar auk þess að

einfalda bílaframboð sitt og fækka
framleiðslugerðum um þriðjung til
ársins 2025. Í leiðinni er meiningin
að lækka framleiðslukostnað í verksmiðjum Honda um allan heim um
10%.
Volvo hefur einnig lýst yfir enda-

lokum dísilbíla sinna eftir 5-6 ár
en þýskir bílaframleiðendur hafa
á hinn bóginn lýst yfir því að til
standi að framleiða dísilbíla næstu
2 áratugina, enda séu dísilvélar þær
sem þeir nú framleiða lítið mengandi.

Tesla Model 3 söluhæsti bíllinn í Noregi
Hefur selst í meira
magni en öll sala
nýrra bíla á Íslandi
það sem af er ári.

til að ná upp í sölutölur á Tesla
Model 3. Alls hefur Model 3 selst
í 13.028 eintökum. Í öðru sæti er
Volkswagen Golf með 7.639 bíla og
Nissan Leaf með 6.227 bíla. Salan
í Tesla Model 3 í Noregi í ár er til
dæmis meiri en öll sala nýrra bíla á
Íslandi það sem af er árinu.

Þ

Langt í land að ná Leaf
Sala Tesla Model 3 hófst í Noregi í
febrúar og hefur því aðeins verið
á markaði þar í 8 mánuði og vart
dæmi um aðrar eins vinsældir
nýrrar bílgerðar. Tesla Model 3 á
engu að síður langt í heildarsölu
Nissan Leaf frá upphafi í Noregi,

að eru engar nýjar fréttir
fólgnar í því að rafmagnsbílar
seljist vel í Noregi en athygli
vekur hvaða bíll það er sem selst
hefur best á árinu, þ.e. Tesla Model
3. Reyndar hefur hann selst það vel
að leggja þarf saman söluna á þeim
bílum sem eru í öðru og þriðja sæti

en hann hefur selst þar í 56.635 eintökum. Þessi góða sala Tesla Model
3 í Noregi setur hann strax í 6. sætið
yfir söluhæstu rafmagnsbíla í landinu. Ef þessi góða sala Tesla Model
3 heldur áfram á sama hraða myndi
það aðeins taka 24 mánuði að ná
sölunni í Nissan Leaf en í hverjum
mánuði hafa selst um 1.800 Model
3 bílar það sem af er ári.

Umsjón
Finnur Thorlacius
finnurth@frettabladid.is
Alls hefur Model 3 selst í 13.028 eintökum.

VERTU MEÐ SVARTA BELTIÐ Í SPARNAÐI!
Bayonne skinka
Norðlenska

899

-20%

KR/KG

ÁÐUR: 1.998 KR/KG

Lambalæri
Langt

1.198

-55%

1.749

KR/KG

ÁÐUR: 1.498 KR/KG

-40%
Kalkúnabringur
Erlendar

KR/KG

ÁÐUR: 2.498 KR/KG

279

Lamba prime

KR/PK

2.989

ÁÐUR: 329 KR/PK

ÁÐUR: 4.598 KR/KG

KR/KG

Gul melóna

-32%
Ungnautahamborgarar
4x90 gr m/brauðum

999

KR/PK

ÁÐUR: 1.459 KR/PK

KR/KG

-35%

Thin crust pizzur
3 tegundir

1.559
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

-15%

-30%

Grísalundir
Heilar

Ostastykki
Bakað á staðnum

199

KR/STK

ÁÐUR: 399 KR/STK

-50%

-20%

125

KR/KG

ÁÐUR: 249 KR/KG

-50%

Santa Maria Tortilla
8 í pakka

270

KR/PK

ÁÐUR: 338 KR/PK

Tilboðin gilda 26. - 29. september
Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Lægra verð – léttari innkaup

ÓDÝRAST Á NETINU
Í VEFVERSLUN NETTÓ*
*Skv. könnun Fréttablaðsins
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„Ég leiði ferlið þannig að ég sem verkið með hópnum. Það er byggt á sögum sem eru gerðar leikbærar,“ segir Charlotte Bøving leikstjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Taka púlsinn á alvörunni á fyndinn hátt
Í leikverkinu Húh! Best í heimi skyggnist RaTaTam-leikhópurinn bak við tjöldin í lífi venjulegra Íslendinga og birtir veruleika sem þar leynist. Það verður frumsýnt annað kvöld í leikstjórn Charlottu Bøving.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

S

tórt atriði í samtímanum
hjá hverjum einstaklingi
er spurningin: Hver er ég?
Flestir sem leita að sjálfsmynd sinni eru eins og
börn í fjársjóðsleit,“ segir
Charlotte Bøving leikstjóri. Hún er
stödd í Borgarleikhúsinu við lokaæfingar á verkinu Húh! Best í heimi
sem RaTaTam-hópurinn frumsýnir
á morgun, föstudag, á Litla sviðinu.
Titillinn er þekktur frasi okkar
Íslendinga, eins og Charlotta
bendir á. „Við erum jú víkingar og
Húh! táknar sigur. Hver þekkir ekki
setningar eins og: „Ertu ekki bara
góður? Ertu ekki bara hress? Er ekki
nóg að gera?“ Og svörin: „Jú, jú, nóg
að gera, allt á fullu!“ En hvað er á bak
við þetta og hvernig felum við það?
Við vitum að margir Íslendingar eru
með kvíða. Við póstum bara 1% af

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

26. SEPTEMBER 2019

lífi okkar á Facebook og Instagram
og það er myndefni. Ég er kannski
með magapínu af stressi en það sést
ekki á myndinni. Við erum að taka
púlsinn á alvörunni á fyndinn hátt.“
Það eru þau Albert Halldórsson,
Guðmundur Ingi Þorvaldsson,
Guðrún Bjarnadóttir og Halldóra
Rut Baldursdóttir sem leika í Húh!
Verkið er byggt á persónulegum
sögum. „Ég leiði ferlið, þannig að
ég sem verkið með hópnum. Það er
byggt á sögum sem eru gerðar leikbærar,“ lýsir Charlotte. Sjálf kveðst
hún ekki segja sínar sögur í Húh! en
í einstaklingssýningum sínum sé
hún oft með persónulegt efni sem
hún byggi á eigin reynslubanka. „Ég
er óhrædd við að taka fyrir ákveðin
tabú á skemmtilegan hátt. Það sama
gerist hér. Verkið verður til í æfingaferlinu. Eiginlega vinn ég oft eins í
mósaík, bý til alls konar senur og set
saman, tek ákveðið þema og rannsaka það sviðslega.“
Charlotte kveðst hafa mikla trú á
þessari sýningu. „Ég veit ekki hvort
Hvað? Þróun letursögunnar og
meistarastykki í bókbandi
Hvenær? 17.00
Hvar? Gallerí Grótta, Eiðistorgi
Hvað? Áskoranir og tækifæri
Hvenær? 12.00-14.00
Hvar? Háskólinn í Reykjavík,
stofa M102
Hvernig geta kvendómarar brotið
niður múra? Kati Nynas og Karolina Andersson fjalla um það.
Hvað? Café Lingua – stefnumót
tungumála
Hvenær? 18.00-19.30
Hvar? Stúdentakjallarinn

EIGINLEGA VINN ÉG
OFT EINS OG Í MÓSAÍK,
BÝ TIL ALLS KONAR SENUR OG
SET SAMAN, TEK ÁKVEÐIÐ
ÞEMA OG RANNSAKA ÞAÐ
SVIÐSLEGA.

Guðmundur Ingi Þorvaldsson fer með hlutverk í Húh! Best í heimi.

Allir velkomnir og þátttaka ókeypis.
Hvað? Kvöldopnun
Hvenær? 17.00-22.00
Hvar? Kjarvalsstaðir, Klambratúni
Leiðsögn um þrjár sýningar og
erindi um eina.
Hvað? Útgáfutónleikar
Hvenær? 19.00
Hvar? Borgarneskirkja
Píanóleikarinn Ingi Bjarni Skúlason heldur útgáfutónleika í tilefni
plötunnar Tenging, ásamt félögum
sínum.
Hvað? Sagna- og ritlistarnámskeið

Hvenær? 17.00-18.30
Hvar? Borgarbókasafnið | Menningarhús Spönginni
Ólöf Sverrisdóttir leiðbeinir. Allir
velkomnir.
Hvað? Harry Potter spilaklúbbur
Hvenær? 17.00
Hvar? Borgarbókasafnið Spönginni
Ætlað 13-18 ára fólki.
Hvað? Síðasti keisarinn
Hvenær? 13.20
Hvar? Háskólabíó, salur 5.
Áður en sýning hefst mun Geir
Sigurðsson kynna sögulegan bakgrunn myndarinnar.

leikstjóri má segja það en þetta er
rosa skemmtileg sýning.“
Húh! er þriðja sýning hópsins.
Sú fyrsta, Suss, var sett á fjalirnar
2017 og fyrir hana fékk RaTaTam
útnefninguna Listhópur Reykjavíkur það ár. „Suss var gert eftir
sönnum sögum um heimilisofbeldi.
Það er að fara aftur á svið í nóvember og fer svo í leikför um Evrópu,“
lýsir Charlotte. „Önnur sýning
okkar var Ahhh, hún fjallaði um
ástina og var byggð á smásögum
og ljóðum Elísabetar Jökulsdóttur.
Við vinnum jafnan með þemu sem
afhjúpa það sem er sammannlegt á
einhvern hátt og Húh! tekur sjálfið
fyrir.“
Hvað? Málþing um tungumálakennslu
Hvenær? 16.30
Hvar? Veröld – hús Vigdísar
Erindi og umræður um framburðarkennslu. Boðið verður upp
á veitingar í lokin.
Hvað? Tónleikar
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
Magnús Jóhann Ragnarsson
hljómborðsleikari leikur lög af
væntanlegri plötu sem unnin er
út frá ljósmynd eftir bróður hans,
Ingvar Högna. Miðaverð er 2.000
krónur.

Garndagar
26. september
- 7. október

20%
afsláttur
af öllu garni &
hannyrðavörum

KRINGLUNNI
WWW.A4.IS

/A4VERSLANIR

SKEIFUNNI

SMÁRALIND

HAFNARFIRÐI

AKUREYRI

EGILSSTÖÐUM

SELFOSSI
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Hægsoðin blóðkássa
KVIKMYNDIR

Rambo: Last Blood
Leikstjórn: Adrian Grunberg
Aðalhlutverk: Sylvester Stallone,
Yvette Monreal, Sergio PerisMencheta, Paz Vega
Sylvester Stallone var 36 ára gamall
þegar hann lék Rambó í First Blood
1982, við slíkar vinsældir að það
var engin leið að hætta. Ekki séns.
Rambo: Last Blood er þó full glannalegt frávik frá þeirri ágætu formúlu
sem gerði Rambó að stórmerkilegu
menningarfyrirbæri.
Fimmta myndin bendir því miður
til þess að Stallone og vöðvastæltur
fortíðardraugurinn hans hafi svosem engu gleymt nema kannski
bara öllu sem Rambó hafði lært frá
því hann barðist fyrir þjóð sína í
Víetnam, lagði bandarískan smábæ
í rúst í First Blood, leiðrétti einn síns
liðs tapið í Víetnam-stríðinu í First
Blood Part II og gekk, með forverum
Talíbananna, milli bols og höfuðs á
Rússum í Afganistan í Rambo III.
Að maður tali ekki um æðiskastið
sem hann tók í Búrma 2008 þegar
hann slátraði herskara sadískra
drullusokka með eftirminnilegum
djöfulgangi.
Eftir þá grótesku sprengjuveislu
virðist hann hafa róast töluvert þar
sem hann er nú sestur í ruggustól
föður síns á ættaróðalinu í Arizona
og hefur gengið ungri dótturdóttur
mexíkóskrar ráðskonu pabba síns í
föðurstað.
Í honum Rambó bærast nefnilega merkilega viðkvæmar taugar.
Hann hefur líka gengist við því að
hann er stórskaddaður andlega eftir
alla drápsleiðangrana og bryður
geðdeyfðarlyf af þeirri einurð og
festu sem einkenna öll hans störf
og kemur þannig í veg fyrir að upp
úr honum sjóði. Eins og hann orðar
það sjálfur.
En ekki fær hann flúið sjálfan sig
og örlögin frekar en við hin dauðlegu
og þegar mexíkóskir mansalsdólgar,
hreinræktuð illmenni, hneppa kjördótturina í kynlífsþrældóm sýður

upp úr hjá okkar manni sem anar
eins og flón með enga stríðsreynslu
yfir landamærin þar sem hann
mætir aldrei þessu vant ofurefli.
Þessi hildarleikur er svo svakalegur að Rambó glatar meira að segja
hnífnum sínum góða sem hefur
bjargað honum ótal sinnum síðan
1982 og afleiðingarnar eru næstum
jafn skelfilegar og þegar Þór missir
Mjölni. Heimur Rambós ferst bókstaf lega og fullur vantrúar horfir
maður í sjokki upp á þessi ósköp á
meðan maður finnur óbilandi trúna
á Rambó fjara út.
Myndin er ein og hálf klukkustund og hrekkur ekki í Rambó-gírinn fyrr en á síðasta hálftímanum
en þá býður Sly til slíkrar sláturveislu að harðasta Rambó-liðið er
skilið eftir hrist og hrært. Stallone
missir sig gersamlega í sturluðu
lokauppgjöri þar sem hann veður
yfir öll mörk velsæmis og skynsemi
við undirleik The Doors.
Í þessum hálftíma hálfvitagangsins rennur hefðbundið Rambóblóðbað saman við pyntingaklámið í Hostel og myndin umturnast
í Home Alone fyrir fullorðna og
miklu lengra komna. Eða af göf lunum gegna.
Þessari of beldisorgíu hefði auðveldlega mátt dreifa yfir alla myndina og samt hefðu einhverjir útlimir
og innmatur getað orðið afgangs en
í tættum pylsuendanum leynist
einhver undarleg fegurð þannig að
maður kveður Rambó helsáttur og
alveg til í eftirrétt.
Auðvitað þarf svo ekki að taka
fram að þetta partí er ekki haldið
fyrir aðra en þá sem skilja, fíla og
kunna að meta Rambo, John. J.
Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Rambo: Last Blood er
óvenjuleg Rambó-mynd. Það er ekki
gott vegna þess að kappanum er ekkert
annað til lista lagt en að drepa vonda
kalla í akkorði. Stallone truflar því jafnvel hörðustu aðdáendur andhetjunnar
með þessari mynd en bætir það svo
hressilega upp á síðasta subbulega
hálftímanum að, ehhhh… mætti maður
biðja um aðeins meira?

Eins og þér óskið svo lengi sem það er ekki endurgerð af fallegu ástarsögunni okkar sem verður aldrei betri.

Sameiningartáknið
The Princess Bride
The Princess Bride hefur tendrað örlitla
vonarglætu í þrúgandi svartnætti sundurlyndis sem grúfir sig yfir tilveruna á
þessum síðustu og leiðinlegustu tímum.

Á

meðan orkupakkar
sundr ungar og
heimsku sækja endalausan drifkraft sinn
í nöldur, fordæmingar og formælingar á
netinu þar sem sturluð hjörðin fer
leikandi létt með að rífast um það
hvort himininn sé gulur eða blár
og hvort sænskt stelpuskott með
fléttur og bein í nefinu megi njóta
þeirra áður sjálfsögðu mannréttinda að hafa skoðanir og viðra þær
sýndi margrómuð og sígild ævintýramynd frá 1987 sameiningarmátt sinn og megin.
The Princess Bride, sem Rob
Reiner leikstýrði og byggði á samnefndri skáldsögu Williams Goldman, hefur frá frumsýningu yljað
hjörtum barna og fullorðinna og
sameinar enn fjölskyldur og kynslóðir.
Hún gerði gott betur en það
þegar sá kvittur komst á kreik að

Sony hefði áform um að endurgera
myndina bergmáluðu óvænt einróma mótmæli samfélagsmiðlakórsins sem venjulega
getur ek k i sammælst um nokku r n sk apað a n
hlut.
Leikarinn
Carey Elwes, sem
lék sveitapiltinn
We sley s e m
þurfti

að vaða eld, brennistein og banvæna mýri til þess að bjarga ástinni sinni reið á vaðið á Twitter og
sagði skort á góðum kvikmyndum
í heiminum og frábað sér allar tilraunir til þess að „eyðileggja þessa“
með endurgerð.
Krafan var samþykkt með öllum
upphrópunum og þótt forstjóri
Sony hafi vísað til þess að nokkur
fjöldi „mjög frægra“ hefði lagt endurgerðina til blasir við fyrirtækinu
að slíkt brölt verður hið mesta
feigðarflan.
Vissulega mun það teljast saga til
næsta nethælis og þótt víðar væri
farið ef fólk getur enn afstýrt ógæfu,
í stað þess að stuðla að henni, á netinu. Og vonandi verða prinsessumótmælin þá fordæmisgefandi
þar sem nógan óskunda er þegar
búið að gera með því að reyna að
breyta og bæta vandlega slípuðum
bíódemöntum sem geta ekki orðið
skærari.
toti@frettabladid.is

Gleðilega kvikmyndahátíð

A
Símaveski,
heyrnartól, snúrur
og allt fyrir
símann.

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

lþjóðlega kvikmyndahátíðin
í Reykjavík, RIFF, hefst í dag
með frumsýningu myndarinnar End of Sentence, eftir leikstjórann Elfar Aðalsteins. Hátíðin er
nú haldin í sextánda sinn og er fyrir
löngu búin að festa sig í sessi sem
einn helsti menningarviðburður
ársins í höfuðborginni.
RIFF stendur til 6. október og
verður sýndur ótrúlegur fjöldi kvikmynda af öllum gerðum og frá flestum heimshornum sem hafa fengið
mikið lof gagnrýnenda út um allan
heim. Þannig að úrvalið er til þess
að æra óstöðugan.
Fjöldi áhugaverðra og ólíkra
kvikmynda keppir um aðalverðlaun hátíðarinnar, Gyllta lundann,
sem er ætíð veittur efnilegum
leikstjórum fyrir þeirra fyrstu
eða aðra mynd en mikil áhersla
er lögð á unga kvikmyndagerðarmenn á RIFF. Auk Gyllta lundans

RIFF STENDUR TIL 6.
OKTÓBER OG VERÐUR SÝNDUR
ÓTRÚLEGUR FJÖLDI KVIKMYNDA AF ÖLLUM GERÐUM OG
FRÁ FLESTUM HEIMSHORNUM
SEM HAFA FENGIÐ MIKIÐ LOF
GAGNRÝNENDA ÚT UM ALLAN
HEIM. ÞANNIG AÐ ÚRVALIÐ ER
TIL ÞESS AÐ ÆRA ÓSTÖÐUGAN.

eru veitt verðlaun í
öðrum flokkum svo
sem Önnur framtíð, Gulleggið, besta
erlend a st ut t my nd i n
og besta íslenska stuttmyndin.
Nýsköpun í kvikmyndaiðnaði er í öndvegi á RIFF og áhersla
lögð á framsæknar og fjölbreyttar

kvikmyndir þannig að allir ættu að
geta fundið eitthvað við sitt hæfi í
dagskránni.
Hr yllingsmy ndum verður í
fyrsta skipti gert hátt undir höfði á
hátíðinni en í boði verða íslenskar
sem erlendar hryllingsmyndir. Þá
verður Sundbíóið á sínum stað en
að þessu sinni verður kvikmyndin
The Host eftir suður-kóreska leikstjórann Joon-ho Bong frá árinu
2006 sýnd í sundi. Einnig verður
boðið upp á spjallborðsumræður
við leikarann John Hawkes og kvikmyndagerðarkonuna Claire Denis,
svo eitthvað sé nefnt
Í fyrra hlaut kvikmyndin
Knife+ Heart, eftir Yann
Gonzalez, Gyllta lundann
en það verður forvitnilegt að sjá hver
hreppir fuglinn
að þessu sinni.
– ekb

bauhaus.is
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469.995.-

California heitur pottur
200 x 200 x 82 cm. Fyrir 6 persónur. 23 nuddstútar.
Mjög slitsterkur og viðhaldslaus heitur pottur.
Með lýsingu, filter, og loki. Dönsk hönnun og framleiðsla.

499.995.-

EKKI MISSA AF OKTÓBERFEST BAUHAUS!
Komdu og gerðu kjarakaup á Októberfest BAUHAUS. Dagana 26.-29.október verða frábær tilboð
í gangi og boðið upp á morgunmat fyrir morgunhana, bæði föstudags- og laugardagsmorgun!

ÓBERFES
T
K

afsláttur
afsl
láttu
ur

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT
VERÐ AF ÖLLUM LJÓSUM

T

20%

O

O
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20%

ÓBERFES
T
K
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AF ÖLLUM
RAFMAGNSVERKFÆRUM
FRÁ RYOBI
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

84.995.Kerra

116.995.-

ES200S UB. Lítil hagnýt kerra til heimilisnotkunar. Með V-lagaðri öryggisstöng. Með stálfelgum og
góðum dekkjum. Hámarksburðarþol er 625 kg. Heildarþyngd 750 kg. 13" dekk. Nefhjól fylgir ekki.

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

Fimmtudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Útsvar 2017-2018 Grindavíkurbær - Mosfellsbær
14.15 Rómantísku meistararnir.
Tónlistarbylting 19. aldar
15.15 Popppunktur 2012 Hamborgaraforkólfar - heilsufæði
16.20 Í garðinum með Gurrý Frágangur Gurrý hugar að uppskerunni og því sem fylgir haustinu
í garðinum. Sultun og súrsun
eru m.a. gerð góð skil og eins
sýnir Gurrý hvernig standa skal
að frágangi jurta og plantna fyrir
veturinn.
16.50 Króníkan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Óargardýr
18.29 Anna og vélmennin
18.50 Krakkafréttir Fréttaþáttur
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Umsjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir
og Sævar Helgi Bragason.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin Fjallað er á
snarpan og líflegan hátt um það
sem efst er á baugi hverju sinni
í menningar- og listalífinu, jafnt
með innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu.
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Heilabrot Kvíði
20.35 Uppáhaldsréttir Nadiyu
21.10 Vammlaus Önnur þáttaröð
þessara bresku þátta um lögreglumenn sem starfa í versta
hluta Manchester-borgar þar sem
virðist vera ógjörningur að halda
uppi lögum og reglu. Meðal leikenda eru: Joanna Scanlan, Elaine
Cassidy og Will Mellor. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi ungra
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Spilaborg Sjötta og síðasta
þáttaröð Spilaborgar um forsetahjónin Frank og Claire Underwood. Claire hefur tekið við forsetaembættinu eftir andlát Franks
en kemst fljótlega að því að hún
á ekki marga bandamenn, hvorki
innan Hvíta hússins né utan þess.
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
23.15 Poldark
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Late Late Show
09.30 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 Will and Grace
14.15 Our Cartoon President
14.45 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 Late Late Show
19.00 America’s Funniest Home
Videos
19.20 Making History
19.45 Single Parents
20.10 Ást
20.45 The Loudest Voice
21.40 The Passage
22.25 In the Dark
23.10 The Code
23.55 The Late Late Show
00.40 NCIS
01.25 Billions
02.25 The Handmaid’s Tale
03.20 Kidding
03.50 SMILF

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Great News
10.00 Seinfeld
10.25 Grand Desings. House of
the Year
11.15 Dýraspítalinn
11.45 Ísskápastríð
12.15 Heimsókn
12.35 Nágrannar
13.00 Broken Flowers
14.45 Overboard
16.35 Stelpurnar
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 Næturvaktin
19.50 Fresh Off The Boat
20.15 Masterchef USA
21.00 Góðir landsmenn
21.30 Mr. Mercedes
22.25 Alex
23.10 Warrior
23.55 Real Time With Bill Maher
00.55 Deep Water
01.45 Beforeigners
02.30 Cardinal
03.15 Cardinal
04.00 Manifest
04.45 Manifest
05.30 Friends Sjöunda þáttaröðin
um bestu vini allra landsmanna.

GOLFSTÖÐIN

18:00
G
A
D
R
A
G
U
A
L

Tryggðu þér áskrift

09.00 Indy Women in Tech Championsip Útsending frá lokadegi
Indy Women in Tech á LPGA mótaröðinni.
11.20 Champions Tour Highlights
Svipmyndir frá helstu mótunum í
Champions Tour.
12.15 PGA Highlights Hápunktarnir á PGA mótunum.
13.10 Safeway Open Útsending
frá lokadegi Safeway Open á PGA
mótaröðinni.
16.10 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
17.00 Indy Women in Tech Championship Bein útsending frá Indy
Women in Tech Championship á
LPGA mótaröðinni.
20.10 PGA Special. Tour Life
Áhugaverður þáttur um lífið í PGA.
20.35 Inside the PGA Tour
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.
21.00 Safeway Open Bein útsending frá Safeway Open 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 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld. Á leið í
tónleikasal
19.27 Sinfóníutónleikar
20.15 Umfjöllun í hléi
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.00 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.05 Brad’s Status
13.45 Carrie Pilby
15.25 Manglehorn
17.00 Brad’s Status
18.40 Carrie Pilby
20.20 Manglehorn
22.00 The Hangover Part II
23.40 Table 19
01.05 Adult Life Skills
02.40 The Hangover Part II

STÖÐ 3
19.10 Mom
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Strákarnir
21.20 Underground
22.10 Réttur
22.55 Barry
23.30 Famous In love
00.15 American Dad
00.40 Mom
01.05 The Big Bang Theory
01.25 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
07.10 Valur - Keflavík Útsending
frá leik í Pepsi Max deild kvenna.
08.50 Pepsi Max Mörk kvenna
09.55 Spænsku mörkin Leikirnir
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir
upp.
10.25 Ítölsku mörkin Leikirnir í
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
10.55 ÍBV - FH Útsending frá leik í
Olís deild karla.
12.25 Seinni bylgjan Markaþáttur
Olís deildarinnar í umsjón Henrys
Birgis Gunnarssonar.
13.55 Chelsea - Grimsby Útsending frá leik í enska deildabikarnum.
15.35 Manchester United - Rochdale Útsending frá leik í enska
deildabikarnum.
17.15 MK Dons - Liverpool Útsending frá leik í enska deildabikarnum.
18.55 Torino - AC Milan Bein útsending frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
21.30 Búrið
22.05 Mallorca - Atletico Madrid
Útsending frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
23.45 KR - FH Útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.

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

t
ö
j
k
a
b
m
a
l
t
Íslensk

u
ð
u
r
t
á
l
s
ý
n
f
A

279 kr./kg
KF Lambalifur og -hjörtu
Af nýslátruðu

700g

979 kr./kg

198 kr./kg

KF Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu

KF Lambanýru
Af nýslátruðu

SAMA VERd

um land allt

398 kr./700 g
175
flaskan
750ml

Íslenskar Gulrætur
700 g

598 kr./500 g
Gevalia Kaffi
Original 500 g

1l

kr.

Aðeins

698 kr./kippan 598 kr./750 ml 598 kr./1 l
Egils Kristall
Hreinn, 4x2 l

ES Jómfrúar Ólífuolía
750 ml

ES Ólífuolía
1 lítri

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.

38

LÍFIÐ

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

26. SEPTEMBER 2019

FIMMTUDAGUR

S

tjórnarandstæðingurinn
Guðmundur Andri Thorsson, þingmaður Samfylkingarinnar, og Vinstri
græni stjórnarliðinn Kolbeinn Óttarsson Proppé
hefja sig hátt yfir pólitískt argaþras
þegar Bob Dylan er annars vegar.
Þeir hafa því myndað starfhæfan
meirihluta eða eitthvað í þá áttina
til þess að fagna útkomu hinnar
margrómuðu minningarbókar
tónlistarmannsins sem heitir Annálar í íslenskri þýðingu Guðmundar
Andra.
Hann ætlar að lesa valda kaf la
úr þýðingu sinni á Kex við Skúlagötu í kvöld á milli þess sem hljómsveitin Slow Train leikur viðeigandi
lög eftir meistarann. Hljómsveitin
hefur sérhæft sig í Dylan-lögum og
þar leikur Kolbeinn aldrei þessu
vant á hljómborð en hann er öllu
þekktari fyrir kassagítarsglamur
sitt.
„Dylan hefur haft gríðarleg áhrif
á mig og líf mitt, held ég, í gegnum
tíðina,“ segir Guðmundur Andri
sem segist eyrnamerktur Bítla/
Stones-kynslóðinni þótt í hans tilfelli væri réttara að tala um Bítlana
og The Kinks.
„Ég hef hlustað á hann bara síðan
ég var bara krakki og bróðir minn
kom með Times They Are a-Changin-plötuna inn á heimilið.“

Höndlaði sannleikann
Guðmundur Andri segist enn muna
hversu sterk upplifunin var þegar
hann setti Dylan fyrst á „fóninn“
og segist varla vita við hvað hann
eigi að líkja sterkri upplifuninni
þegar hann heyrði rödd Dylans.
„Mér fannst þetta vera mjög gömul
rödd og þótt ég skildi ekki margt í
því sem hann var að segja fattaði
ég strax að hann var að segja sannleikann.“
Kolbeinn tekur undir með Guðmundi Andra þótt hann sé ekki
„frá miðöldum eins og ég“, eins og
Guðmundur Andri orðar það. „Ég
byrjaði mjög ungur að hlusta á
hann. Foreldrar mínir áttu plötur
með honum og ég hlustaði á hann
og svo fór maður að glamra með á
gítarinn sko,“ segir Kolbeinn.
„Og það er bara eitthvað við
þetta. Ég er alveg sammála þessu
sem Guðmundur Andri segir en í
raun og veru var það tónlistin hans
sem náði mér fyrst og ég er í raun og
veru orðinn rígfullorðinn þegar ég
fer eitthvað alvarlega að pæla í textunum,“ segir Kolbeinn og bætir við
að honum finnst tónlistin stundum
vanmetin, „þegar menn eru að tala
um Dylan og tala svo mikið um
hann sem texta- og ljóðskáldið sem
hann vissulega er. En ég fór allavega
þannig inn í hann að ég heillast af
þessum lögum og hvað hann getur
náð ótrúlegum hlutum út úr einfaldleikanum.“
Ekki þverpólitískt
„Það er eiginlega þannig að hann
hefur alltaf meiri og meiri áhrif á
mig og fylgir mér meira,“ heldur
Kolbeinn áfram. „Ég finn það alltaf
betur og betur að hann á einhvern
veginn orð yfir allar mínar tilfinningar og líðan.“
Þegar talið berst að því hvort tala
megi um þverpólitíska Dylan-sátt
hjá þingmönnunum telur Guðmundur Andri slíkt ekki ganga
alveg upp. „Við Kolbeinn erum sko
báðir þverir og við erum báðir pólitískir en þetta er samt ekki þverpólitískt.
Vegna þess að við erum báðir
á vinstri vængnum og ég lít svo á
að við séum í systurf lokkum og
partur af sömu stóru hreyfingunni
og Dylan er svo sannarlega einn
af þeim sem hafa haft mest áhrif á
þessa hreyfingu.“
Dylan-hjartað slær sem sagt til
vinstri og Guðmundur Andri segist

„Dylan leiddi þetta allt saman og hann gerði það með einhverju svona attitjúddi sem var svo heilandi í senn, svo virðingarlaust við allar hátignir en líka svo
fullt af einhverri virðingu fyrir því heilaga,“ segir Guðmundur Andri um mikilvægt framlag Dylans til vestrænnar menningar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þverir og pólitískir
en sáttir í Dylan-flokknum
Þótt þingmennirnir Guðmundur Andri Thorsson og Kolbeinn Óttarsson Proppé séu
þverir og pólitískir gera þeir ekki ágreining um menningarlegt og persónulegt mikilvægi
Bobs Dylan sem þeir hafa sæst á að hylla á Kex í kvöld með því að lesa hann og spila.
aðspurður ekki hafa gert könnun á
því hvort Dylan-fólk leynist á meðal
vinnufélaganna sem haldi sig hægra
megin í stjórnmálunum.

ÉG ER EKKI ALVEG
SAMMÁLA ÞESSU …
Kolbeinn Proppé

„Þú ert ekki alveg frá miðöldum eins og ég.“ Unglingurinn í pólitísku Dylanbandalaginu settur í sögulegt samhengi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
Bob Dylan náði
heljartaki á
Andra með rödd
sannleikans á
meðan hann
lokkaði Kolbein
hinn unga til sín
með tónlistinni
og er enn að soga
hann dýpra ofan
í hljómheim sinn.
NORDIC PHOTOS/
GETTY

Hæfileg fjarlægð
Þeir segjast báðir hafa séð Dylan í
bæði skiptin sem hann hefur spilað
á Íslandi og Kolbeinn hefur þar að
auki farið tvisvar á tónleika með
honum í útlöndum og upplifun
þeirra er nokkuð ólík.
Guðmundur Andri segist yfirleitt
ekki ná sambandi við tónlistarfólk
á rokktónleikum og hafa í bæði
skiptin rekist á einhvern rafmagnaðan vegg og sé ekki viss um að
hann hafi „séð“ Dylan og hann tengi
miklu betur við hann af vínýlnum
heima í stofu.
„Ég er ekki alveg sammála
þessu…“ segir Kolbeinn.
„Enda erum við ekki í sama
flokki,“ bendir Guðmundur Andri á.
„Ég upplifi hann mjög sterkt
þegar ég sé hann og ég hef einhvern
veginn sogast inn í einhvern heim…“
segir Kolbeinn og Guðmundur
Andri grípur inn í: „Þú ert kominn
inn á persónulegt svið hans.“
„Já, akkúrat“
„Ég upplifði þetta þegar ég sá Paul
[McCartney] fyrir nokkrum árum.“
„Hann heldur alltaf fjarlægð en ég
kann vel við þessa fjarlægð,“ heldur
Kolbeinn áfram. „Ég hef þá kenningu að maður eigi aldrei að hitta

ENDA ERUM VIÐ EKKI
Í SAMA FLOKKI.
Guðmundur Andri

hetjurnar sínar og ég kann vel við
þessa fjarlægð. Ég þarf ekki nándina
meira en bara að þetta umlykur mig
allt bara eins og andrúmsloftið.“
„Það er náttúrlega svo mikil nánd
líka í verkum hans,“ skýtur Guðmundur Andri inn í.
„Akkúrat!“
Og Guðmundur Andri innsiglar
síðan sáttina sem er ekki þverpólitísk: „Hann gefur sig allan. Gefur sál
sína í þetta og við getum ekki ætlast
til neins meira.“
toti@frettabladid.is

ALLIR SEM VERSLA
FÁ BÓK AÐ
GJÖF!

Rýmingarsala bókaútgefenda í

Holtagörðum

90%

Allt að 90
%
afsláttur
Bækur fr
á
99 kr.

KRISTÍN TÓMASDÓTTIR

stelpur

TÍU SKREF AÐ STERKARI SJÁLFSMYND

Opnunartími 10-18 alla daga vikunnar

Fyrirboðar og tákn
Verð: 1.490 kr.

Gönguleiðir
Verð: 990 kr.

Meira af Jóni Odda
og Jóni Bjarna
Verð: 690 kr.

Náttúran
Verð: 2.990 kr.

Stangveiðar á Íslandi
og Íslensk vatnabók
Verð: 2.990 kr.

Atlas goðsagna
Verð: 1.999 kr.

Mínimalískur lífsstíll
Verð: 490 kr.

Erﬁð samskipti
Verð: 990 kr.

13 skrítnir jólasveinar
Verð: 699 kr.

Stóra smákökubókin
Verð: 490 kr.
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TAKTU INN
MELTINGARGERLA

HVÍLDU LÍKAMANN
FRÁ FÆÐU Í 12 TIL 14
KLUKKUSTUNDIR Á
SÓLARHRING

Þarmaflóran þarfnast góðra
meltingargerla fyrir virka starfsemi. Mitt helsta ráð þegar
kemur að meltingargerlum er að
gefa líkamanum fjölbreytt úrval
gerla. Mér finnst gott að rótera
tegundum, oft á ég til 2-3 mismunandi tegundir gerla heima
sem ég skipti á milli daga. Góðar
bakteríur finnast einnig í ýmissi
fæðu eins og sýrðu grænmeti,
gerjuðum jógúrtum
og kombuchadrykkjum.
Gott er
að neyta
þessara
fæðutegunda allt
að þrisvar
í viku eða
oftar.

Sniðugt er að hafa í huga að
borða innan takmarkaðs tímaramma eða með svokölluðum
föstum. Ein leið er að borða
einfaldlega ekki um leið og
þú vaknar og ekki borða neitt
tveimur til fjórum klukkustundum fyrir svefn. Rannsóknir hafa
sýnt að slíkar föstur stuðla að
hámarksbrennslu,
jafnari blóðsykri, betri
svefni,
aukinni orku
og úthaldi
og sterkara
ónæmiskerfi.

KOMDU SVEFNINUM
Í RÚTÍNU
Svefn gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar kemur að
Leptin-hormóninu, sem stýrir
því hvort við séum södd. Oft
endum við á að borða meira en
vanalega og sækja í eitthvað
saltað og sætt þegar svefninn
er í ójafnvægi. Reyndu eftir
fremsta megni
að sofa 7
til 8½
klukkustund á
nóttu.

SKIPTU ÚT BÓLGUMYNDANDI FITU OG OLÍUM
Holl fita skiptir gríðarlegu máli
fyrir virka meltingarstarfsemi
þar sem hún hjálpar til við
upptöku og geymslu næringarefna. Holl fita heldur einnig
heilastarfsemi og brennslu í
lagi og getur dregið úr bólgu í
meltingarfærum. Það er liðin
tíð að telja að holl fita stuðli að
þyngdaraukningu enda hefur
verið sannað að þær geta þvert
á móti stuðlað að þyngdartapi sem og almennri vellíðan.
Mikilvægt er þó að velja réttu
olíurnar. Olíur úr soja, maís og
dýraafurðum geta verið erfiðar
fyrir meltinguna. Skiptið þeim
út fyrir kaldpressaðar olíur, eða
með því að borða fisk, hempog hörfræ, kókos-, avókadó- og
ólífuolíur. Fæðutegundir sem
eru sérstaklega ríkar af hollri
fitu eins og hnetur, möndlur,
fiskur, kókos og fræ, hjálpa
einnig við að efla meltingu og
brennslu.

MATARHREINSUN
Meltingarvegurinn getur fyllst
af eiturefnum eftir óheilbrigt líferni, slæmt mataræði og mikinn
sykur, streitu, áföll eða sýklalyf.
Sem heilsumarkþjálfi mæli ég
alltaf með því að hefja lífsstílsbreytingu á áhrifaríkri
hreinsun til að losna við
löngun í sykur og óhollustu, koma
meltingunni
af stað, auka
orkuna og
undirbúa líkamann fyrir
lífsstílsbreytingu!
Það getur
verið afar
einfalt og á
námskeiðum mínum
hjálpa ég
fólki með
eina slíka.

FIMMTUDAGUR

TAKTU ÚT
AUGLJÓSAN SYKUR

Júlía Magnúsdóttir, heilsumarkþjálfi, næringar- og lífsstílsráðgjafi, hefur undanfarin sjö ár hjálpað fólki að ná tökum
á heilbrigðu mataræði með námskeiðum og fyrirlestrum í gegnum vefsíðu sína lifdutilfulls.is. MYND/TINNA BJÖRT

Sjö ráð til að
koma þér af stað
eftir sumarið
Júlía Magnúsdóttir, heilsumarkþjálfi og næringar- og lífsstílsráðgjafi, hefur undanfarin sjö ár hjálpað fólki að koma mataræðinu í
betra horf og gefur hér lesendum hagnýt ráð til að hreinsa kroppinn eftir sumarsukkið og uppskrift að ljúffengum kvölddrykk.

Þ

að er algengt að mataræðið fari úr rútínu á
sumrin, enda meira af
grillveislum og viðburðum sem fela í sér sætindi,
áfengi og mat sem er

þungt í maga. Við fengum Júlíu til
að gefa lesendum nokkur ráð til að
efla náttúrulegu hreinsun líkamans,
minnka sykurþörf og koma okkur
af stað í haustið. Júlía er heilsumarkþjálfi og kokkur og stendur að

heimasíðunni lifdutilfulls.is. Hún
hefur síðustu sjö ár hjálpað fólki að
losna við sykurpúkann, fyllast orku
og líða betur í eigin líkama með
breyttum lífsstíl og bragðgóðum
mat. bjork@frettabladid.is

MAGNESÍUM-KVÖLDDRYKKUR FYRIR BETRI SVEFN
Þessi drykkur er frábær ef þú
glímir við svefnvandamál enda
mjög ríkur af magnesíum sem
meðal annars hefur slakandi áhrif.
Magnesíum hefur einnig jákvæð
áhrif á liðina, meltinguna, taugakerfið og dregur úr löngun í óhollustu og sykur.
¼ bolli brasilíuhnetur og 1 bolli
vatn, lagðar í bleyti (eða 1½ bolli
möndlumjólk)
1 bolli vatn
½ banani
¼-½ tsk. kanill t.d. frá Sonnentor
¼ tsk. vanilluduft eða 2-3 vanilludropar

1 tsk. hörfræ
1-2 msk. kókospálmanektar-síróp
frá Biona
¼ -½ tsk. Arctic Thyme frá
Íslenskri hollustu (val en hefur
róandi áhrif)
1. Skolið af brasilíuhnetum í sigti.
Setjið hnetur og vatn í blandara og
vinnið í brasilíumjólk.
2. Setjið rest af hráefnum í blandara og vinnið þar til silkimjúkt.
3. Smakkið til og bætið við meira
af sætu eða kryddum eftir smekk.
4. Drekkið fyrir ljúfan og djúpan
nætursvefn.

Aldrei er góð vísa of oft kveðin!
Hvítur sykur getur orsakað
meltingarkvilla og bólgur í
meltingarvegi. Minnkaðu sykur
í mataræðinu með því að skipta
út sykruðum drykkjum fyrir
sódavatn eða vatn. Temdu þér
að lesa innihaldslýsingar svo þú
sért ekki að innbyrða sykur að
óþörfu. Veldu frekar náttúrulega sætugjafa eins og döðlur,
stevíu, hlynsíróp,
hunang eða kókospálmanektar
sem fara
mun betur í
meltinguna.

SVITNAÐU ALLAVEGA
NOKKRUM SINNUM
Í VIKU
Streita hefur bein tengsl við
upptöku næringarefna og meltingu. Því er mikilvægt að halda
streitu í skefjum fyrir heilbrigða
meltingu. Hreyfing er tilvalin
þar sem hún dreifir huganum
og kemur okkur aftur niður á
jörðina. Rannsóknir hafa sýnt
fram á mikilvægi þess að hafa
jafnvægi á æfingunum enda
getur of áköf líkamsþjálfun haft
skaðleg áhrif, t.d. á nýrnahetturnar, hægt á brennslunni og
valdið streitu. Hugaðu því að
jóga, göngum
eða öðrum
rólegri æfingum samhliða
ákafari æfingum sem
hækka
púlsinn.

Um þessar mundir heldur Júlía
námskeið á netinu og ókeypis netfyrirlestra sem hafa heldur betur
slegið í gegn. Nýjasti fyrirlestur
hennar: „3 skref til að mæta haustinu frísk og orkumikil“– verður
haldinn í kvöld, fimmtudaginn 26.
september klukkan 20 og er öllum
frjálst að skrá sig á heimasíðunni
lifdutilfulls.is, skráning aðeins
þessa viku.

PIZZUHLAÐBORÐ
GILDIR ALLA VIRKA DAGA FRÁ 11:30 TIL 14:00

í Hafnarfirði

1.790

Ný t t

Pantaðu
antaðu í síma 515 1617 eða á pizzahut.is
Pizza Hut Smáralind og Pizza Hut Staðarbergi 2–4 Hafnarﬁrði

!

42
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26. SEPTEMBER 2019

FIMMTUDAGUR

Allt í lagi að maður sé
smá marinn og blár
Óperusöngvarinn Andri Björn Róbertsson er staddur á landinu til að
fara með hlutverk Fígarós í Brúðkaupi Fígarós í Þjóðleikhúsinu. Andri
er einstaklega ánægður með að fá að leika hlutverkið hérlendis.

É

g er búinn að vera að
syngja víða undanfarið.
Í vor var ég til dæmis í
Hamborg í Þýskalandi.
Ég syng mest í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi, Sviss og Austurríki. Ætli
óperuhefðin sé ekki ríkari á þessum
stöðum.“

ÞETTA ER EITT AF
MÍNUM DRAUMAHLUTVERKUM. ÞETTA ER
ALGJÖRLEGA EITT AF ÞESSUM
HLUTVERKUM SEM MIG LANGAÐI EINMITT MIKIÐ AÐ KOMA
TIL ÍSLANDS OG SYNGJA.

Fær stundum aðdáandabréf
Það er nóg að gera hjá Andra og
hann er nokkuð eftirsóttur söngvari, þá sérstaklega miðað við aldur.
En á hann einhverja eldheita
aðdáendur í óperuheiminum?
„Það hefur alveg komið fyrir
að maður fái aðdáendabréf. Ég er
mest að fá sendar myndir af mér
sjálfum sem fólk vill að ég áriti. Ég
fæ stundum á tilfinninguna samt að
þetta séu mest einmana miðaldra
karlmenn sem eru að senda slíkt,“
segir Andri hlæjandi.
Kynntist eiginkonunni
í söngnáminu
Eiginkona Andra, Ruth Jenkins
Róbertsson, er einnig söngkona.
Þau kynntust þegar þau voru bæði
í námi við Royal Academy of Music
í London fyrir átta árum.
„Hún leggur núna stund
á laganám, en við búum í
litlum strandbæ í Norðaustur-Englandi með
börnunum okkar tveimur, tveggja ára stelpu og
sex ára strák. Þannig
það er nóg að gera.“
Andri er bara staddur hérlendis á meðan á
sýningunni stendur.
„Maður er oft á
f lakki að syngja,
stundum er maður
í burtu í langan
tíma en við reynum að láta aldrei
líða meira en
tvær til þrjár
vikur á milli
þess að ég
kem heim.
En tæknin

hefur vissulega hjálpað mikið,
maður getur notað Skype og WhatsApp. Þetta er mun auðveldara í dag
en þetta eflaust var fyrir nokkrum
árum.“
Hann segist syngja börnin tvö
stundum í svefn en það sé misvel
tekið í það að hann fari að æfa sig
á heimilinu.
„Þá segja þau manni bara að
þegja,“ segir Andri hlæjandi.

Ánægður með Þjóðleikhúsið
Andri hafði verið í samskiptum
við Steinunni Birnu Ragnarsdóttur
óperustjóra.
„Við vorum að reyna að finna
hlutverk fyrir mig hérna heima því
þau höfðu áhuga á að fá mig til að
syngja. Mér fannst mikilvægt að
f inna rétta
hlut verk ið
og þetta var
hlutverk sem
mig langaði
mik ið t il
að syngja
h é r n a
heima.“
Hann
er mjög
ánægður
með það
að sýninga r na r fa r i
fram í Þjóðleikhúsinu.
„Mér finnst
gaman að óperan sé aftur komin
inn í leik hú sið.
Óperan er sungið leikhús í rauninni. Salurinn þarf að
henta bæði tónlistinni og leikhúsinu til að þetta virki. Harpan er góð
að ýmsu leyti en hún er náttúrulega ekki leikhús. Það er margt sem
vantar sem er til dæmis í Þjóðleikhúsinu, líkt og hringsvið og f lugturn, ýmislegt sem hjálpar til við
að setja upp leiksýningu.“
Verkið er á ítölsku en íslenskri
þýðingu er varpað upp á textaskjáinn.
„Þetta verk er gert úr aríum og

Uppselt hefur verið á allar sýningarnar hingað til. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

samsöngsatriðum. Inn á milli er
svo það sem kallast söngles, sem eru
samtöl sem eru sungin. Þau eru ekki
númer eins og stærri lögin, þau eru
meira til að tengja saman söguna.“

Vel selt á sýningarnar
Það hefur verið uppselt á allar sýningarnar hingað til, en búið er að
sýna fjórar af níu sýningum.
„Ég held að það séu bara örfáir
miðar eftir á síðustu sýninguna.“
Andri hefur einu sinni áður leikið
Fígaró í Sviss.
„Þetta er eitt af mínum draumahlutverkum. Þetta er algjörlega eitt
af þessum hlutverkum sem mig
langaði einmitt mikið að koma til
Íslands og syngja.“
Í óperuheiminum sérhæfir fólk
sig í sínum söngstíl og býðst hlutverk eftir því. Hlutverkin eru sem
sagt samin fyrir ákveðnar raddtýpur.
Er enginn rígur á milli þegar
kemur að eftirsóttum hlutverkum?

Eru kannski allir barítónar óvinir?
„Nei, nei, andrúmsloftið er oftast
bara frekar vinalegt.“
Þið brestið ekkert í söng og syngið
níðóperur hver til annars?
„Nei, ekkert svoleiðis. En það væri
samt gaman!“

Hrakföll á sunnudagsmorgni
Á föstudaginn og laugardaginn voru
sýningar hjá Andra.
„Á sunnudagsmorgninum stóð ég
frekar hratt upp af stól og labbaði á
skáphurð.“
Andri hlaut stærðarinnar sár á
ennið, en það hentar ef laust bara
ágætlega þar sem Fígaró er löðrungaður þó nokkrum sinnum í verkinu.
„Þetta er líka að gróa vel og þær
eru mjög flinkar þarna í sminkinu
uppi í Þjóðleikhúsi. En jú, ég er sleginn þarna fjórum eða fimm sinnum
í verkinu, þannig að það er allt í lagi
að maður sé smá marinn og blár í
andlitinu.“
steingerdur@frettabladid.is

FYRIRTÆKJAGJAFIR
Veglegt sérblað um jólagjaﬁr til starfsmanna og
viðskiptavina fyrirtækja kemur út 11. október nk.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í mest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5654 / jonivar@frettabladid.is
SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is,
Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.
is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

VIÐ ÆTLUM AÐ GERA BETUR Í UMHVERFISMÁLUM
Kynntu þér umhverﬁsstefnu BYKO á byko.is/umhverﬁsmal
Við erum mjög stolt af því að hafa tekið þátt í
því verkefni að byggja fyrsta umhverﬁsvottaða
íbúðarhúsið á Íslandi. Sú vinna sem við
lögðum í þetta verkefni skilaði miklu
til fyrirtækisins í formi fagþekkingar og
vitundarvakningar í umhverﬁsmálum.
Við leggjum mikið upp úr því að
fagmennska og áreiðanleiki einkenni
okkar störf og að viðskiptavinir
geti treyst ráðgjöf okkar þegar
kemur að framkvæmdum og þá
sérstaklega þegar byggja skal
vistvænt.

VISTVÆN
SAMAN

visthus.is

TÆKJAFLOTINN
VERÐUR HÆGT & BÍTANDI
KNÚINN AF

UMHVERFISVOTTAÐAR
VÖRUR

eru sérstaklega merktar í verslunum
okkar til að auðvelda þér að ﬁnna þær.

100%
HREINNI ORKU

VIÐ GERUM OKKAR BESTA TIL

AÐ JAFNA ÚT

KOLEFNISSPOR
FÉLAGSINS

MINNI SÓUN

VIÐ SKIPTUM YFIR Í

BRÉFPOKA

SJÁLFBÆRIR
SKÓGAR
Við kaupum timbur úr
vottuðum sjálfbærum
skógum því við gerum okkur
grein fyrir þeirri ábyrgð sem
hvílir á okkur þegar kemur
að loftslagsmálum.

BÆTT FLOKKUN OG UMGENGNI

VIÐ SETJUM UPP

HLEÐSLUSTÖÐVAR
VIÐ VERSLANIR OKKAR
Í apríl opnuðum við tvær hleðslustöðvar fyrir
utan verslun BYKO Breidd og í maí voru opnaðar tvær stöðvar við
verslun BYKO Selfoss, þar af ein hraðhleðslustöð. Við stefnum
svo á að opna hleðslustöð við BYKO Akureyri síðar í sumar.
Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is

GREIDDU MEÐ

LYKLINUM

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Árna
Helgasonar

Fegurðin á
steikargrillinu

H

elsti áfangastaður næturgesta í miðbæ Reykjavíkur
síðustu áratugi, Nonnabiti, tilkynnti óvænt um daginn
að staðnum hefði verið lokað og
fasteignin seld. Ákvörðun sem allir
skilja en syrgja í senn enda leynist
fegurðin stundum á steikargrillinu.
En svona er víst gangur lífsins og
væntanlega stutt í að þarna verði
opnaður einn af þessum djúpt
hönnuðu veitingastöðum með
hrárri sjónsteypu og innréttingum
úr sjóreknu timbri. Súrbjór á krana
og smáréttir með erfið nöfn. Það er
allt gott og blessað en ég mun sakna
sjarmans af því að sjá eigandann
standa við grillið, spyrja hvort það
sé allt á beikonbát og gefa sig hvergi
þegar maður reynir að fiska upp
úr honum hvað sé í sósunni. Stöku
gul maísbaun á sundi gaf vissulega
vísbendingar og einhverjir matgæðingar þóttust greina arómat
en leyndarmálið stendur enn. Til
dægradvalar voru sósuvætt Séð og
heyrt blöð sem kipptu manni inn í
löngu liðna tíma íslensks frægðarfólks. Þetta var næturbiti sem stóð
með manni langt fram á næsta dag.
Bátaútgerð Nonna í miðbænum
hófst snemma á tíunda áratugnum,
á gullöld sjoppunnar þegar skyndibitinn átti að vera djúsí, gosdrykkur með og jafnvel eitthvað
sætt í eftirrétt, helst allt á tilboði.
Þetta var áður en lífsstílsöflin náðu
völdum hér á landi, stofnuðu til
illdeilna við brauðmeti og sósur
og tókst að sannfæra þjóðina um
að lykilllinn að hamingju væri
að svelta sig langt fram eftir degi
og stærstan hluta kvöldsins líka.
Í þessari borgarastyrjöld hefur
Nonnabiti alltaf verið í andspyrnuhreyfingunni og trúr sínu slagorði,
að vera góður biti frekar en myndefni fyrir Instagram-færslur.
Takk fyrir samfylgdina.
Og að sjálfsögðu: Allt á beikonbát!

Verð áður:

1.990

990

Sóma Veislubakkar

*ferskar

hugmyndir *

/ Fyrir veislur og fundi /

GAMLI GÓÐI

Hangikjöt,
eggjasalat.

EÐALBAKKI

Rækjusalat.

LÚXUSBAKKI

Beikon, egg, steiktir
ferskir sveppir.

Roastbeef,
remúlaði,
steiktur laukur.

20 bitar
fyrir 5 manns

Hangikjöt, lauksósa, salatmix.

20 bitar
fyrir 5 manns

Kjúklingur, rautt
pestó, sýrður rjómi,
paprika, salatmix.

Kalkúnn, beikon,
tómatar, sinnepssósa.
Kjúklingur,
egg, lauksósa.

20 bitar
fyrir 5 manns

Silkiskorin skinka,
íssalat, lauksósa.

KR/KG
KR/K
KG

PÍTUBAKKI
UBAKKI

PARTÝBAKKI
Tikka masala
kjúklingur
og íssalat.

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

ÁVAXTABAKKI

40 - 60 bitar
fyrir 5 - 8 manns

Eggja- og íssalat.

Mangó, ananas,
melónur, vínber
og ﬂeiri góðir
ávextir allt
eftir árstíðum
og framboði.

VEISLUBAKKI

20 bitar
fyrir 5 manns

DESERTBAKKI

Heitreyktur lax,
ferskt dill, spínat,
lauksósa.

Vatnsdeigsbollur
fylltar með
vanillukremi.

30 bitar
fyrir 5 manns

KÖKUBAKKI

Við höfum ferska og ljúffenga veislubakka með fjölbreyttum
brauðréttum, tortillum, kökum og ávöxtum á boðstólum.
Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum fría

24 bitar
fyrir 10 manns

heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir eru 4 bakkar
eða ﬂeiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi síðar en kl. 15:30
næsta virka dag fyrir afhendingu.

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

Kjúklingaskinka,
smurostur, ofnbakaðir
tómatar, salatmix.

Súkkulaðikaka
með mjúku
súkkulaðikremi.
Gulrótarkaka með
rjómaostakremi.

Kókostoppar
með súkkulaði.

50 bitar
fyrir 10 manns

Reykt skinka,
egg, íssalat.
Tikka masala
kjúklingur, íssalat.

Fetaostur, rauðlaukur, spínat.

Reykt skinka.

24 bitar
itar
fyrir 5 manns

BBQ kjúklingur,
bakaðar sætar
kartöﬂur, spínat.

Eplakaka með
kanilkeim.

Pantaðu í
síma 565 6000
eða á somi.is

