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ŠKODA 
    KAROQ

   NÝ LEIÐ TIL AÐ 
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Tilboðsverð 4.990.000 kr.

Škoda Karoq 4x4

Dráttarbeisli, hiti í stýri, fjarlægðatengdur 
hraðastillir, hiti í framrúðu, bakkmyndavél, 
rafmagnsopnun á afturhlera og fleira.

www.hekla.is/skodasalur

GEIRFINNSMÁL Lögmaðurinn Andri 
Árnason hefur fengið rúmar 17,7 
milljónir  greiddar frá Embætti 
ríkislögmanns sem settur ríkislög-
maður í Guðmundar- og Geirfinns-
málum. Átta greiðslur til hans eru 
skráðar á vef opinna reikninga rík-
isins og staðfestir Embætti ríkislög-
manns að þær séu vegna umrædds 
máls og embættið hafi greitt þær 
eftir samþykki forsætisráðuneytis.

Samkvæmt svari embættisins 
við fyrirspurn blaðsins hafa tvær 
nýjustu greiðslurnar til lögmanns-
ins ekki enn verið birtar á fyrr-
greindum vef, samtals 7,8 milljónir. 

Alls er því um tíu greiðslur að ræða.
Í kjölfar sýknudóms Hæstarétt-

ar í fyrra varð ljóst að fram undan 
væru viðræður um bætur. Einar 
Karl Hallvarðsson ríkislögmaður 
tilkynnti þá um vanhæfi sitt en 
hann er sonur Hallvarðs Einvarðs-
sonar sem var vararíkissaksóknari 
á áttunda áratugnum og kom mjög 
að meðferð málanna á þeim tíma.

Forsætisráðherra setti Andra 
Árnason vegna málsins í stað Einars 
Karls í nóvember í fyrra og var hann 
á hliðarlínunni í sáttaumleitunum 
nefndar sem forsætisráðherra skip-
aði vegna málsins.

Vikið er að samskiptum við 
settan ríkislögmann í stefnu Guð-
jóns Skarphéðinssonar. Þar segir 
að lögmaður Guðjóns hafi átt sím-
töl við settan ríkislögmann og einn 
fund. Auk formlegrar bótakröfu 
hafi lögmaður sent honum tvö 

bréf; annars vegar með áskorun um 
skriflega afstöðu til kröfu Guðjóns 
og hins vegar með ábendingu um að 
það horfði til sparnaðar fyrir ríkið 
ef greitt yrði inn á kröfuna. Settur 
ríkis lögmaður hafi hvorki sent 
efnisleg svör við kröfu Guðjóns né 
öðrum bréfum.

Í greinargerð setts ríkislögmanns 
í máli Guðjóns er farið fram á sýknu 
ríkisins af bótakröfunni. Frum-
varp forsætisráðherra um bætur 
lýsir hins vegar allt annarri afstöðu 
ríkisins til bótaréttar. 

Einn lögmanna málsins hefur lýst 
því viðhorfi að aðkoma setts ríkis-

lögmanns hafi ekki verið gagnleg.
Erfitt er að áætla hve mikið starf 

er enn óunnið í málum þeirra sem 
bótarétt eiga. Aðeins einn hefur 
stefnt málinu fyrir dóm. Ekki liggur 
fyrir hvort f leiri muni stefna ríkinu 
eða hvort aðrir semja um bætur 
utan réttar samhliða afgreiðslu 
Alþingis á frumvarpi forsætisráð-
herra um bætur vegna málsins. 
Ljóst er þó að töluvert starf er enn 
óunnið þar til málalyktir verða.

Enginn hinna sýknuðu hefur enn 
fengið greitt inn á sínar kröfur þrátt 
fyrir að mælt sé fyrir um bótarétt 
þeirra í lögum. – aá

Háar fjárhæðir til setts ríkislögmanns
Andri Árnason hefur fengið rúmar 17,7 milljónir í tíu greiðslum frá Embætti ríkislögmanns vegna Guðmundar- og Geirfinnsmála. 
Tæpt ár er síðan hann var settur ríkislögmaður. Ekki hefur enn verið greitt inn á kröfur þeirra sem eiga bótarétt vegna málsins.

Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, var í gær viðstaddur minningarathöfn um þá þrjátíu og níu sem létust í vöruf lutningabíl í Essex-héraði á miðvikudag. Málið hefur vakið 
mikinn óhug í landinu. Bílstjórinn, Maurice Robinson, hefur verið ákærður fyrir fjöldamorð, en fórnarlömbin voru Asíubúar sem verið var að smygla til landsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Andri Árnason, 
settur ríkis
lögmaður.



Veður

Suðvestan 8-15 í dag, hvassast við 
NV-ströndina, en hægari sunnan 
heiða. Skýjað en þurrt að kalla á 
A-verðu landinu, annars súld eða 
dálítil rigning og hiti 1 til 8 stig. 
SJÁ SÍÐU 16

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

Frosin Reykjavíkurtjörn

Frost var í höfuðborginni um helgina, fólki til mismikillar ánægju. Þessi unga kona naut þess að leika sér á frosinni Reykjavíkurtjörn í blíðviðrinu í 
gær. Rigning og rauðar tölur eru í veðurkortunum næstu daga svo gera má ráð fyrir að tjörnin verði á f ljótandi formi út vikuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

AKUREYRI Búist er við að allt að 
1.200 manns sæki ráðstefnu á 
Akureyri um málefni norðurslóða 
í lok mars og byrjun apríl á næsta 
ári. Það eru Rannsóknarmiðstöð 
Íslands og Háskólinn á Akureyri 
sem standa fyrir ráðstefnunni sem 
ber heitið Vísindavika norðurslóða 
og er hún haldin árlega. Samstarf 
um ráðstefnuhaldið er við mennta-, 
umhverfis- og utanríkisráðuneyti 
auk Akureyrarbæjar. Dagskrá Vís-
indavikunnar skiptist í þrjá megin-
þætti og er gert ráð fyrir að aðsókn 
ráðstefnugesta dreifist nokkuð á 
ráðstefnudagana. Federica Scarpa, 
sérfræðingur í heimskautarétti, er 
ráðstefnustjóri Vísindavikunnar.

„Vísindavika norðurslóða er 
umfangsmesta alþjóðlega vísinda-
ráðstefnan sem farið hefur fram á 
Akureyri og mun færa ferðaþjón-
ustuaðilum á svæðinu umtalsverðar 
tekjur á tíma sem er annars rólegur 
fyrir ferðamennsku,“ segir Þor-
steinn Gunnarsson, sérfræðingur 
hjá Rannís og formaður undirbún-
ingsnefndar. „Það segir sig sjálft að 
það er í mörg horn að líta við skipu-
lagningu svona viðburðar og margir 
þurfa að leggjast á eitt svo þetta 
takist sem best.“

Að sögn Þorsteins er ráð fyrir 
því gert að ráðstefnan muni meðal 
annars undirbúa tillögur fyrir fund 
vísindaráðherra norðurslóða sem 
haldinn verður í Japan í nóvem-
ber á næsta ári, þar sem Japan og 
Ísland eru gestgjafar. Hann segir að 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið íslenska sjái um undirbún-
ing fundarins í Japan. „Viðburðir 
ráðstefnunnar fara einkum fram í 
húsnæði Háskólans á Akureyri en 
einnig verður ráðstefnuaðstaðan í 
Hofi nýtt.“ Þorsteinn segir að staðið 

verði fyrir menningardagskrá um 
norðurslóðir þau kvöld sem ráð-
stefnan stendur og sé sá hluti dag-
skrárinnar unninn í samstarfi við 
Akureyrarstofu. „Fyrir skipuleggj-
endur er mikilvægt að hafa gott 
samstarf við atvinnulífið á Norður-
landi og fá þaðan stuðning og ráð-
gjöf við skipulagningu.“ Hann segir 
þá leita eftir stuðningi frá fyrirtækj-
um og einkaaðilum við fjármögnun 
Vísindavikunnar. „Fjárstuðningur 
frá einkaaðilum auðveldar skipu-
leggjendum að innheimta hóf leg 
ráðstefnugjöld sem eykur líkur á 
því að f leiri ráðstefnugestir komi 
og eykur þar með veltu hjá fyrir-
tækjum í ferðaþjónustu í tengslum 
við ráðstefnuna.“ jon@frettabladid.is

Akureyri tekur á móti 
yfir þúsund gestum 
Umfangsmesta ráðstefna sem haldin hefur verið á Akureyri og mun færa 
ferðaþjónustunni norðan heiða umtalsverðar tekjur á tíma sem annars er ró-
legur í greininni. Gert ráð fyrir að tillaga verði gerð til ráðherra norðurslóða. 

Vísindavika norð-
urslóða er umfangs-

mesta alþjóðlega vísinda-
ráðstefnan sem farið hefur 
fram á Akureyri og mun 
færa ferðaþjónustuaðilum á 
svæðinu umtalsverðar 
tekjur á tíma sem er annars 
rólegur fyrir ferðamennsku.
Þorsteinn Gunnarsson hjá Rannís, 
formaður undirbúningsnefndar 
Vísindaviku

Þorsteinn segir mikilvægt að hafa gott samstarf við atvinnulífið á Norður-
landi og fá stuðning og ráðgjöf við ráðstefnuhaldið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Bréf sambærilegt því sem barst fyrir-
tækinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐSKIPTI „Það voru mikil mistök 
að svara þessu bréfi. Ég hélt að þetta 
væri beiðni um virðisaukaskatts-
númer vegna viðskipta minna við 
fyrirtæki í Þýskalandi. Ég las ekki 
smáa letrið,“ segir fyrirtækjaeigandi 
í Reykjavík sem svaraði kröfubréfi 
frá Þýskalandi.

Með því að svara bréfinu er fyrir-
tækið búið að skuldbinda sig til að 
greiða 711 evrur árlega í þrjú ár, sem 
gerir alls um 300 þúsund krónur.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
ágúst er um að ræða bréf sem hafa 
verið send á íslensk fyrirtæki þar 
sem þau eru krafin um að gefa upp 
virðisaukaskattsnúmer í tengslum 
við persónuverndarlöggjöf Evr-
ópusambandsins. Það sem þau fá í 
staðinn er skráning á þýskri vefsíðu.

Fyrirtækjaeigandinn, sem vildi 
alls ekki koma fram undir nafni, 
segir þetta ekki í fyrsta sinn sem bréf 
af þessu tagi hafi borist. „Ég er með 
eitt svona ofan í skúffu frá því í fyrra. 
Þetta kemur held ég á hverju ári.“

Nú situr fyrirtækið uppi með 
háan reikning. „Þetta er póstkrafa 
upp á 711 evrur sem ég átti að borga 
um miðjan september. Nú er komin 
ítrekun. Ég þarf að drífa mig að borga 
áður en þetta fer í innheimtu.“ – ab

Háar greiðslur 
vegna svikabréfs

Með því að svara bréfinu 
er fyrirtækið búið að skuld-
binda sig til að greiða 711 
evrur árlega í þrjú ár.

DÓMSMÁL  Samherji krefur Seðla-
bankann um rúmar þrjú hundruð 
milljónir króna í bótagreiðslur 
vegna húsleitar hjá fyrirtækinu árið 
2012 sem efnt var til vegna gruns um 
brot Samherja á gjaldeyrislögum.

Fréttablaðið greindi frá því á 
sunnudag að rannsókn innri endur-
skoðanda Seðlabankans leiddi í ljós 
að starfsmaður Seðlabankans og 
fréttamaður Ríkisútvarpsins hefðu 
átt í samskiptum áður en húsleit 
fór fram hjá Samherja og tengdum 
aðilum.

Í tölvupóstsamskiptum við Frétta-
blaðið í gær fullyrðir Stefán Jóhann 
Stefánsson, ritstjóri bankans, að 
ekkert liggi fyrir um það hvort upp-
lýsingum hafi verið lekið frá Seðla-
bankanum.

Hann segir málið litið mjög alvar-
legum augum af hálfu Seðlabanka 
Íslands og að allt hafi verið gert 
innan bankans til að upplýsa það.  
Ljóst sé að húsleitin hafi verið á 
margra vitorði. – oæg

Samherji krefst 
300 milljóna
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Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is*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.

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

CHEVROLET Captiva LT
Nýskr. 07/13, ekinn 77 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur, 7 manna. 

KIA Sportage EX 4wd
Nýskr. 01/18, ekinn 28 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

RENAULT Megane Zen
Nýskr. 02/17, ekinn 41 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

TOYOTA Prius Hybrid
Nýskr. 06/17, ekinn 51 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

SUBARU Outback Premium Eyesight

Nýskr. 05/17, ekinn 64 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

NISSAN X-Trail Tekna 4wd
Nýskr. 08/18, ekinn 15 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

FORD Fiesta Titanium
Nýskr. 11/15, ekinn 43 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 06/17, ekinn 82 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

PEUGEOT 508 Active
Nýskr. 04/16, ekinn 86 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

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

DACIA Duster Comfort 2wd
Nýskr. 05/18, ekinn 26 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 10/16, ekinn 69 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

BMW X1 Xdrive 18d
Nýskr. 07/14, ekinn 105 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

HYUNDAI i30 Classic Wagon

Nýskr. 04/17, ekinn 92 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 

NISSAN Qashqai Acenta 4wd

Nýskr. 02/17, ekinn 84 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

Rnr. 121763

Rnr. 146100

Rnr. 153797

Rnr. 110281

Rnr. 145938

Rnr. 145815

Rnr. 392109

Rnr. 110139

Rnr. 145749

Rnr. 110200

Rnr. 121593

Rnr. 430379

Rnr. 146043

Rnr. 110099

Rnr. 430340

TILBOÐSVERÐ!

1.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

5.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.590.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.190.000 kr.

22.644 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

56.233 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

23.888 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

36.329 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

47.525 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

72.406 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

17.668 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

59.965 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

23.888 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

22.644 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

32.597 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

28.865 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

35.085 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

16.424 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

27.621 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum
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Tilboðsbílar
á góðu verði

 WWW.BILALAND.IS



Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

borgarleikhus.is

* Í MIÐA *
NÁÐU ÞÉR

Í FULLUM GANGI
SÝNINGAR

DÝRAVERND Dýra- og náttúruvernd-
arsamtökin Jarðarvinir hafa kært 
Náttúrustofu Austurlands til lög-
reglu fyrir vanrækslu vegna skýrslu 
um afdrif og afföll hreindýrskálfa. 
Ole Anton Bieltvedt, forsvarsmaður 
samtakanna, segir að um 600 kálfar 
hafi drepist síðasta vetur.

„Við tókum þetta mál upp í hitteð-
fyrra þegar við sáum hvernig var 
verið að drepa hreindýrskýr frá 
litlum kálfum. Þeir voru rétt orðnir 
átta vikna yngstir og engan veginn í 

stakk búnir til að takast á við vetur-
inn,“ segir Ole.

Eftir athugasemdir Jarðarvina 
ákvað umhverfisráðherra að láta 
Náttúrustofu Austurlands rannsaka 
afdrif kálfanna og skila skýrslu. Í maí 
lágu gögnin fyrir en skýrslan hefur 
tafist. Í millitíðinni var sent minnis-
blað til ráðuneytisins sem Jarðarvin-
ir telja ófullnægjandi því að skýrslan 
hefði átt að liggja til grundvallar 
veiðitímabilinu í haust. „Við viljum 
að lögreglustjóri rannsaki það hver 

beri ábyrgð á því að skýrslan hafi 
ekki borist tímanlega,“ segir Ole.

Skarphéðinn G. Þórisson, sérfræð-
ingur hjá Náttúrustofu Austurlands, 
segir að engin ákveðin dagsetning 
hafi verið sett á skil skýrslunnar og 
jafnframt hafi það verið ákveðið á 
fundi með ráðuneytinu að niður-
stöður skýrslunnar myndu ekki hafa 
áhrif á veiðitímabilið nú í haust. „Við 
erum fá og að vinna í ýmsu öðru, svo 
það tók lengri tíma að vinna úr gögn-
unum,“ segir Skarphéðinn. – khg

Jarðarvinir kæra Náttúrustofu Austurlands
Við viljum að 
lögreglustjóri 

rannsaki það hver beri 
ábyrgð á því að skýrslan 
hafi ekki borist 
tímanlega.
Ole Anton Bielt-
vedt, formaður 
Jarðarvina

1 Berjast fyrir lífi sínu eins og 
hetjur eftir brunann í Máva

hlíð Sólrún Alda Waldorff og 
kærasti hennar Rahmon Anvarov 
slösuðust alvarlega í eldsvoða.

2 Fram   leiða 72 prósent sviðs  
verka en fá 8 prósent af fjár

fram lögum Ráðuneytið hefur ekki 
hækkað fjárframlög til sjálfstæðra 
sviðslista í þrjú ár.

3 Séra Þórir sendi kirkjunni 
um  slag sem verður opnað að 

honum látnum Þórir Stephensen 
braut kynferðislega gegn ungri 
stúlku á stjötta áratugnum.

4 Sprengdi sjálfan sig í loft upp 
ásamt þremur börnum sínum. 

Donald Trump stað festi að Abu 
Bakr al-Bag hdadi, leið togi íslamska 
ríksins, hefði fallið í að gerðum sér-
sveita Banda ríkja hers í Sýr landi.

5 Einn heppinn Ís lendingur 
vann aðal vinning Lottó. Vinn-

ingsupphæðin var 41.872.680 kr.

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
hefur samþykkt undanþágu á sam-
keppnislögum vegna yf irtöku 
Torgs, sem á og rekur meðal annars 
Fréttablaðið, á sjónvarpsstöðinni 
Hringbraut. 

Samkeppniseftirlitinu er heimilt 
samkvæmt 4. mgr. 17. greinar sam-
keppnislaga að veita undanþágu 
frá banni samkeppnislaga við því 
að samruni komi til framkvæmda 
á meðan eftirlitið fjallar um hann. 
Er þar vísað til þess að félagið þurfi 
á auknum fjármunum að halda til 
að styrkja reksturinn. Undanþága 
þessi er þó háð þeim skilyrðum að 
ekki verði aðhafst nokkuð í rekstri 
Hringbrautar á undanþágutíma, 
sem mögulegt sé að vinda ofan af, 
verði ekki af samruna félaganna. 
– ds

Undanþága 
vegna Torgs og 
Hringbrautar

SAMGÖNGUMÁL Jón Gunnarsson, 
segir brýnt að nota viðbótarfjár-
magn til samgönguáætlunar til 
að byggja upp varaf lugvellina á 
Akureyri og Egilsstöðum. Þremur 
f lugvélum Icelandair var beint til 
Akureyrar þegar neyð kom upp á 
Keflavíkurflugvelli eftir að sjúkra-
flutningavél rann út af f lugbraut. 
Guðjón Helgason, upplýsingafull-
trúi Isavia, segir félagið ekki hafa 
beint f lugvélunum til Akureyrar 
heldur væri það hluti af ferlum flug-
félagsins.

„Þetta er þannig ástand að það 
verður að bregðast við sem allra 
fyrst,“ segir Jón. „Í samgönguáætlun 
reiknuðum við með ákveðnum 
aðferðum til að leysa málið en þær 
hafa ekki gengið eftir. Það er einsýnt 
í mínum huga að þeir 4 milljarðar 
sem koma til viðbótar í fjárlögum 
verði notaðir til uppbyggingar á 
varaflugvöllum.“

Í samgönguáætluninni sem 
afgreidd var í febrúar var fjallað um 
ástand varaf lugvalla fyrir milli-
landaflug sem bæði öryggisnefnd 
Félags íslenskra atvinnuflugmanna 
(FÍA) og Icelandair vöruðu við. Kom 
þar fram að framkvæmdir á Akur-
eyri og Egilsstöðum þyldu ekki 10 
til 15 ára bið. „Verkefnalisti vegna 
nauðsynlegrar endurnýjunar bún-
aðar á f lugvöllum landsins er orð-
inn langur og fjölbreyttur vegna 
vanfjárfestingar síðustu ára. Þessi 
langvinna þróun veldur brestum í 
f lugvallakerfinu sem almenningi 
eru huldir en eru engu að síður ógn 
við flugöryggi,“ sagði í áliti öryggis-
nefndar.

Jón segir að forgangsverkefni ættu 

að vera akstursbraut á Egilsstaða-
flugvelli, sem gæti nýst sem flug-
vélageymsla í mikilli umferð, og að 
fullklára flughlaðið á Akureyri.

„Meirihluti samgöngunefndar 
og þingið eru sammála um að fara 
þurfi í uppbyggingu á varaflugvalla-
kerfinu,“ segir Jón. „Boltinn er hjá 
ráðherra að koma með lausnir á því 
hvernig við förum í þessar stórstígu 
framkvæmdir.“

Hvað varðar varaflugvellina hefur 
Sigurður Ingi Jóhannsson sam-

gönguráðherra beint athyglinni að 
Isavia. „Ráðherra hefur ekki sýnt að 
hann ætli að setja fjármagn í vara-
flugvellina,“ segir Jón. „Með óljósum 
skilyrðum segir hann að Isavia eigi 
að fara í þessa uppbyggingu. Þá 
þyrftu þeir að draga úr framkvæmd-
um í Keflavík, sem ég sé ekki að sé 
lausn í málinu.“

„Ég tel að samgönguráðherra sé á 
rangri leið. Það eru mikil tækifæri í 
uppbyggingu Akureyrarflugvallar 
og það er vont að sjá hvernig hann 

leggur þetta fram,“ segir Albertína 
Friðbjörg Elíasdóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar. Mun hún beita 
sér fyrir breytingum á samgöngu-
áætlun í þinginu. „Auðvitað er 
mikilvægt að ráðast í uppbyggingu á 
Egilsstöðum líka og ég fagna því. Það 
er samt sem áður ljóst að við þurfum 
á báðum varaflugvöllum að halda. 
Ekki síst yrðu það mistök hjá okkur 
að grípa ekki það tækifæri að byggja 
upp Akureyrarflugvöll sem aðra gátt 
inn í landið.“

Njáll Trausti Friðbertsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins og flug-
umferðarstjóri, tekur í sama streng 
og Jón og Albertína, en hann hefur 
lagt mikla áherslu á f lugöryggis-
mál. „Fyrir eyju eins og Ísland, með 
umsvifamikinn flugrekstur, er það 
grundvallarþáttur að til sé öflugt 
varaflugvallakerfi í landinu. Þetta 
hefur ekki náð nægilega vel til eyrna 
framkvæmdavaldsins,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ráðherra hafi ekki sýnt fram 
á fjármögnun varaflugvalla
Formaður samgöngunefndar og þingmenn segja brýnt að byggja upp varaflugvallakerfið en neyðar-
ástand varð í gær þegar þremur flugvélum var beint frá Keflavíkurflugvelli til Akureyrar vegna óhapps. 
Nýta beri 4 milljarða króna viðbótarfjármagn samgöngumála í uppbygginguna, segir formaðurinn. 

Jón Gunnarsson, formaður samgöngunefndarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fyrir eyju eins og 
Ísland, með um-

svifamikinn flugrekstur, er 
það grundvallarþáttur að til 
sé öflugt varaflugvallakerfi í 
landinu. Þetta hefur ekki 
náð nægilega vel til eyrna 
framkvæmdavaldsins.
Njáll Trausti 
Friðbertsson, 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins
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ÞÚ FINNUR GÆÐIN
MEÐ BROS Á VÖR
TIL HAMINGJU

MEÐ ÞAÐ!

Til hamingju pokarnir bíða þín 
glaðir í bragði í næstu verslun.

Það er alltaf stutt í brosið ef þig 
vantar bragðgóða hollustu, nasl eða 
nesti fyrir heilbrigðan lífsstíl og gleði.

Til hamingju með þetta
Baunir og linsur
Hnetur og fræ
Hamingjusnakk
Kókos og rúsínur
Múslí og morgunkorn

Til hamingju með þetta
Baunir og linsur
Hnetur og fræ
Hamingjusnakk
Kókos og rúsínur
Múslí og morgunkorn



Allt stefnir nú í þing-
kosningar í Bretlandi í 
byrjun desember.

35%
er fylgi Íhaldsflokks Boris 
Johnson samkvæmt nýjustu 
könnunum.

DAGSKRÁIN 
á Hringbraut

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Bjarni Ben. var 
skammaður 
fyrir að sækja 
fund hjá Hitler

Frétta- og  
umræðu þátturinn 21  
alla virka daga 
klukkan 21.00

Styrmir Gunnarsson lýsir m.a. framkomu 

stjórnmálaforingja á árum áður og 

virðingu þeirra í garð hvors annars.   

Hann er einn viðmælenda í þættinum  

„Lífið er lag“ sem er  

á dagskrá Hringbrautar  

kl. 20.30 í kvöld.

BRETLAND Evrópusambandið hefur 
orðið við beiðni Breta um að fresta 
útgöngu Bretlands úr ESB, sem iðu-
lega er kennd við Brexit, fram í lok 
janúar á næsta ári. Stefnir nú allt í 
þingkosningar í Bretlandi í desemb-
er.

Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs 
ESB, segir að Bretland sé ekki bundið 
innan sambandsins til 31. janúar 
2020, geta þeir gengið út hvenær sem 
er fyrir þá dagsetningu.

Á tímabili var útlit fyrir að Bretar 
gengju úr sambandinu samnings-
lausir á fimmtudaginn líkt og Boris 
Johnson forsætisráðherra hafði lofað 
ef ekki tækist að klára útgöngu-
samning fyrir þann tíma. Þingið 
kom hins vegar í veg fyrir það.

Emmanuel Macron Frakklands-
forseti var með efasemdir um að 
gefa Bretum annan frest á útgöng-
unni. Samkvæmt heimildum CNN 
snerist honum hugur eftir símtal við 
Johnson um helgina.

Johnson leggur til að farið verði 
í þingkosningar f immtudaginn 
12. desember. Vinnur hann nú að 
því að fá þingmenn til að samþykkja 
115 blaðsíðna útgöngusamning sinn 

við ESB áður en kosið verður en það 
er rúmlega vikulangt ferli í breska 
þinginu. Skoski þjóðarflokkurinn 
og Frjálslyndir demókratar leggja 
til að kosið verði mánudaginn 
9. desember til að koma í veg fyrir að 
samningur Johnsons verði bindandi 
fyrir næstu ríkisstjórn, en til þess 
þarf 25 virka daga.

Samk væmt heimildum BBC 
skiptir dagsetningin litlu máli fyrir 
Johnson, hann hafi viljað samn-
ingslaust Brexit á fimmtudaginn 
og óttist ekki kosningar. Samkvæmt 
nýjustu könnunum er Íhaldsflokk-
ur Johnsons í tiltölulega góðum 
málum með 35 prósenta fylgi, sem 
í bresku kosningafyrirkomulagi 
þýðir möguleika á hreinum meiri-
hluta. Verkamannaf lokkurinn er 
fastur í 25 prósenta fylgi en Frjáls-
lyndir demókratar halda í sín 18 
prósent sem þeir hafa mælst með 
síðan í sumar. 
arib@frettabladid.is

Frestur fram í janúar
ESB hefur fallist á beiðni Breta um að fresta útgöngu fram í lok janúar 2020  
í óþökk forsætisráðherrans. Stefnir í þingkosningar í Bretlandi í desember.

Boris Johnson forsætisráðherra hefði sjálfur kosið samningslausa útgöngu á fimmtudag. NORDICPHOTOS/GETTY

BOTSVANA „Það hefur verið ljóst í 
nokkurn tíma að nútímamaðurinn 
kom fram í Afríku fyrir um 200.000 
árum en það sem hefur ekki verið 
ljóst er hvaðan nákvæmlega for-
feður okkar koma,“ segi Vanessa 
Hayes, prófessor í erfðafræði við 
Garvan-rannsóknarstofnunina í 
Ástralíu.

Vísindamenn telja sig nú hafa 
fundið svarið við því hvar mann-
kynið er upprunnið og er svæðið 
sem um ræðir sunnan við Zambesi-
fljót í Botsvana. BBC greinir frá.

Svæðið einkennist nú af salt-
lagi en þar var að öllum líkindum 
mikið af vatni. Samkvæmt vísinda-
mönnum var svæðið heimkynni 
manna í 70.000 ár þar til loftslag 
breyttist og í kjölfarið færðu menn 
sig á frjósamari svæði og hófust 
þannig flutningar mannkynsins út 
úr Afríku.

„Þetta er ákaf lega stórt svæði 
sem virðist hafa verið mjög blautt 
og gróskumikið. Það hefur verið 
hentugt til búsetu bæði fyrir menn 
og dýr,“ segir Hayes.

Rannsókn hennar sýnir fram á að 
mennirnir hafi upphaflega haldið í 
norðaustur frá Zambesi-svæðinu og 
að því næst hafi önnur bylgja frum-

byggja fært sig í til suðvesturs.
Hayes segir að hægt hafi verið að 

draga upp mynd af svæðinu bæði 
með erfðarannsóknum og jarðfræði 
ásamt því að líkja eftir loftslaginu á 
svæðinu með tölvulíkani.

Gagnrýnisraddir um rannsókn-
ina hafa heyrst víða og segir Chris 
Stringer, prófessor á Náttúrufræði-
safninu í London, að ekki sé litið til 
allra þátta við gerð rannsóknar-
innar.

„Ég held að það sé stiklað á stóru 
við gerð rannsóknarinnar. Það að 
horfa einungis á einn hluta erfða-
mengis mannsins og einungis eina 
staðsetningu gefur okkur ekki alla 
söguna um uppruna mannsins,“ 
segir Stringer og bætir við:

„Ef rannsóknin hefði verið 
umfangsmeiri hefðu mögulega 
fundist f leiri en einn staður sem 
væru fyrstu heimahagar mannsins.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Telur uppruna mannsins í Botsvana

Svæðið sunnan við Zambesi-fljót einkennist af saltlagi. NORDICPHOTOS/GETTY
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Bernhard - Honda á Íslandi
Vatnagörðum 24
104 Reykjavík
Sími 520 1100
www.honda.is

Bílver 
Innesvegi 1
Akranesi
Sími 431 1985

Höldur
Þórsstíg 2 
Akureyri
Sími 461 6020

Bragginn
Flötum 20
Vestmannaeyjum
Sími 481 1535

Umboðsaðilar:

HYBRID BÍLL ÁRSINS 2019*

HAGKVÆMNI SEM ÞÚ SÉRÐ
Upplifðu nútíma skilvirkni, án þess að takmarka akstursánægju þína. CR-V Hybrid framleiðir sitt eigið rafmagn;  
sjálfhleðsla, svo þú þurfir aldrei að stinga í samband. Skilvirkni CR-V Hybrid er ekki eingöngu mæld við bensíndæluna, 
líka hvernig þú upplifir aksturseiginleikana. Sterk, en um leið létt bygging hans framkallar lipra og örugga aksturs- 
eiginleika og með háþróuðu fjöðrunarkerfinu verður aksturinn einstaklega þægilegur. Honda hefur framleitt Hybrid 
bifreiðar í meira en tuttugu ár - reynsla sem þú getur treyst á.  CR-V Hybrid er með 5 ára ábyrgð á öllu Hybrid kerfinu 
frá framleiðanda, sem veitir þér hugarró, það er ávinningur að aka með tækni sem þú getur treyst.

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00

FRÁ KR. 5.890.000 FRÁ KR. 6.190.000
SJÁLFSKIPTUR SJÁLFSKIPTUR

HONDA CR-V 4X4 BENSÍN HONDA CR-V 4X4 HYBRID
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Með því að 
leggja sam-
eiginlega 
áherslu á 
sjálfbærni, 
grænan 
hagvöxt og 
samfélagslega 
ábyrgð eru 
Norður-
löndin betur í 
stakk búin að 
takast á við 
áskoranir 
morgundags-
ins en þau eru 
ein og sér.

 

Við þurfum 
að gæta þess 
að framúr-
keyrsla skili 
sér ekki með 
rukkun til 
borgarbúa.

Til að borgin okkar sé samkeppnishæf þarf 
hún að gæta hófs í sköttum og gjaldtöku. 
Því fer fjarri í dag. Reykjavík er með hæsta 

útsvarið á höfuðborgarsvæðinu öllu. Tekur meira 
af laununum en ríkið. Hér hafa fasteignagjöld 
hækkað gríðarlega. Nú síðast um 17% af atvinnu-
húsnæði. Ný gjöld hafa sprottið upp og er nú 
rukkað fyrir minnstu afnot af borgarlandinu. 
Það er meira að segja rukkað fyrir spurningar til 
borgarkerfisins. „Innviðagjöld“ tekin af þeim sem 
vilja byggja íbúðir.

Á síðustu árum hefur afar lítill hluti fjármagns 
til vegamála skilað sér til Reykjavíkur. Skammar-
lega lítið. Þetta gerist þótt íbúar borgarinnar hafi 
greitt sitt með eldsneytissköttum sem ætlaðir eru til 
vegaframkvæmda og viðhalds. Þeir hafa ekki skilað 
sér í framkvæmdir. Nú þegar glittir í að sjálfskipuðu 
framkvæmdastoppi borgarstjórnar verði aflétt 
verðum við að gæta þess að borgarbúar fái ekki 
bakreikning. Sjálfsagt er að sérstakar framkvæmdir 
eins og Hvalfjarðargöngin séu fjármagnaðar með 
veggjöldum. Jafnframt er ekki nema eðlilegt að 
orkuskiptin leiði til breyttrar gjaldtöku. En það þarf 
að passa að borgarbúar séu ekki tvírukkaðir. Hindra 
tvísköttun. Það þarf að gæta jafnræðis við aðra íbúa 
landsins.

Kjörnir fulltrúar Reykvíkinga í borgarstjórn og 
á Alþingi eiga að gæta hagsmuna borgarbúa. Það er 
því ekki að ástæðulausu að við borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins stöldrum við þegar ekki er búið að 
útfæra hvernig á að afla 60 milljarða með sérstökum 
veggjöldum. Það er ekki síður ástæða til að spyrja 
hver eigi að greiða umframkostnað af 120 milljarða 
samgöngupakkanum. Það skiptir líka máli. Vaðla-
heiðargöng, Landeyjahöfn, Sorpa og Bragginn eiga 
það sameiginlegt að hafa farið vel fram úr áætlun-
um. Við þurfum að gæta þess að framúrkeyrsla skili 
sér ekki með rukkun til borgarbúa. Til viðbótar við 
allt hitt. Það er kominn tími til að kjörnir fulltrúar 
sýni ráðdeild. Og gæti hagsmuna borgarbúa. Nóg er 
rukkað í Reykjavík.

Rukkað í Reykjavík

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík

Framhaldsaðalfundur 
Húnvetningafélagsins í Reykjavík 2019, verður 

haldinn í sal D á annarri hæð í Hótel Hilton  
Nordica, Suðurlandsbraut 2, Reykjavík,  

þriðjudaginn 12. nóvember kl. 20,00. 

Efni fundarins er:
1. Framhald aðalfundarstarfa, sem ekki tókst að ljúka 
 á síðasta fundi.

2. Kosningar.

3. Önnur mál.

Stjórn Húnvetningafélagsins í Reykjavík

Húnvetningafélagið 
í Reykjavík

Þing Norðurlandaráðs hefst í Stokk-
hólmi í dag en þetta merkilega sam-
starf norrænna þjóðþinga má rekja 
aftur til ársins 1952. Gildi norræns 
samstarfs fyrir Ísland og íslenskt sam-
félag er ótvírætt þótt ýmsum hætti til 

að tala það niður. Norðurlöndin hafa auðvitað 
hvert sína sérstöðu en deila um leið sameigin-
legum gildum sem hafa stuðlað að uppbyggingu 
farsælustu samfélaga heims. Þegar kemur að 
alþjóðlegum samanburði raða Norðurlöndin sér 
yfirleitt í efstu sætin. Þar er mesta jafnréttið, þar 
er fólk hamingjusamast og spillingin minnst.

Norræn áhrif er að finna allt í kringum okkur. 
Þannig byggir íslensk löggjöf oftar en ekki á nor-
rænum fyrirmyndum og það sama má segja um 
uppbyggingu stofnana samfélagsins. Það er vand-
fundin sú opinbera stofnun sem ekki á í norrænu 
samstarfi. Slíkt samstarf er ómetanlegt fyrir lítið 
samfélag eins og Ísland. Með því fæst aðgangur 
að mikilli þekkingu og ráðgjöf sem hin Norður-
löndin búa yfir. Þá njóta aðilar vinnumarkaðarins 
og ýmis fagfélög ekki síður góðs af samvinnu við 
norræn systurfélög. Það má heldur ekki gleyma 
menningunni sem er jú einn af hornsteinum 
norrænnar samvinnu. Grasrótarsamtök eins og 
Norrænu félögin gegna líka mikilvægu hlutverki í 
samstarfinu en þau fagna hundrað ára afmæli um 
þessar mundir.

Samfélagsgerð Norðurlandanna sem byggir á 
opnum lýðræðislegum ferlum, öf lugu velferðar-
kerfi og jöfnuði á undir högg að sækja á ýmsum 
sviðum. Þess vegna var það ánægjulegt að heyra 
Silju Dögg Gunnarsdóttur, sem verður forseti 
Norðurlandaráðs á næsta ári, lýsa áherslum 
Íslands á formennskuárinu. Þar verður lögð sér-
stök áhersla á baráttuna gegn upplýsingaóreiðu 
og falsfréttum. Því miður hafa hægri popúlistar 
náð fótfestu á Norðurlöndunum með neikvæðum 
af leiðingum. Það er því ekki vanþörf á því að 
standa vörð um lýðræðið sem eitt af grunngildum 
norrænna samfélaga.

Norræna ráðherranefndin hefur sett fram 
metnaðarfull markmið um að Norðurlöndin 
verði sjálf bærasta og samþættasta svæði heims 
árið 2030. Norðurlöndin standa nú þegar mjög 
framarlega á þessu sviði og hafa til að mynda 
haft sameiginlegan vinnumarkað í 65 ár. Þá eru 
Norðurlöndin einnig í fremstu röð í umhverfis-
málum. Þar eru svo sannarlega tækifæri fyrir 
svæðið í heild til að gera enn betur. Með því að 
leggja sameiginlega áherslu á sjálf bærni, grænan 
hagvöxt og samfélagslega ábyrgð eru Norður-
löndin betur í stakk búin að takast á við áskoranir 
morgundagsins en þau eru ein og sér. Á tímum 
óvissu og glundroða í alþjóðasamfélaginu er sam-
staða og samstarf Norðurlandanna mikilvægt 
sem aldrei fyrr. Við Íslendingar eigum að hlúa enn 
betur að því.

Best í heimi

Velvildin farin
Hálfnað er kjörtímabil Fram-
sóknarf lokkanna þriggja og 
sú velvild sem stjórnin naut í 
upphafi horfin í gleymskunnar 
dá. Vitaskuld er það vanþakk-
látt að leiða pöpulinn og örlög 
allra stjórna að tapa fylgi. En 
að minnsta kosti er það vel 
borgað.

Samkvæmt nýjum þjóðar-
púlsi njóta stjórnarf lokkarnir 
ekki nema 44,3 prósenta fylgi. 
Í síðustu kosningum hlutu þeir 
samanlagt 52,9 prósenta fylgi en 
hafa ber í huga að skömmu eftir 
að Katrín, Bjarni og Sigurður 
Ingi skrifuðu skælbrosandi 
undir ríkisstjórnarsamstarfið 
mældust þau með 74,1 prósents 
velvild hjá þjóðarpúlsinum.

Miðjumoð
Í gær greindi mbl.is frá nýjum 
kjarasamningi Blaðamanna-
félags Íslands og Birtíngs. Allt 
gott og blessað nema að margir 
stöldruðu við myndavalið. Þar 
mátti sjá hinn skelegga formann 
Hjálmar Jónsson klæddan í 
treyju enska knattspyrnuliðsins 
West Ham United. Á borði fyrir 
framan hann lágu treyjur miðju-
moðsliðanna Wolverhampton 
Wanderers, Southampton og 
Charlton Athletic.

Nú er vitað að Morgunblaðið 
á stóran myndabanka sem 
mikill sómi er að. Mætti því 
halda að þetta væru einhvers 
konar dulin skilaboð til lesenda.  
kristinnhaukur@frettabladid.is

2 9 .  O K T Ó B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R8 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

SKOÐUN



GLÆNÝR
FOCUS ACTIVE

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

KRÖFTUGUR OG FJÖLHÆFUR
Í JEPPASTÍL!

Ford Focus Active
Verð frá 3.690.000 kr.

Ford tekur þig lengra
Komdu, reynsluaktu og upplifðu Ford Focus Active

• Árekstrarvari að framan, nemur einnig gangandi og hjólandi vegfarendur
• Veglínuskynjari og umferðaskiltalesari
• Leðurklætt stýrishjól
• Loftkæling
• Aksturstölva
• My Key (forritanlegur lykill með takmörk á hámarkshraða ofl.)
• ECO mode eldsneytissparnaðarkerfi
• SYNC3 raddstýrt samskiptakerfi með neyðarhringingu í 112
• Apple CarPlay og Android Auto
• 8” snertiskjár
• Stillanlegir akstursmátar (Normal/Eco/Sport/Trail og Snow)
• Easy fuel eldsneytisfylling án loks
• ESC stöðugleikastýrikerfi
• TC spólvörn
• TVC (Torque Vectoring Control)
• LED dagljós með birtuskynjara
• Hraðatakmarkari
• Brekkuaðstoð

Á árunum 2013 til 2016 vann 
ráðgjafarhópur á vegum vel
ferðarráðherra að tillögum 

að íslenskri krabbameinsáætlun 
sem ætlað var að gilda út árið 2020. 
Tillögurnar voru gefnar út árið 
2017 en lítið gerðist fyrr en í lok 
janúar 2019, þegar Svandís Svav
arsdóttir heilbrigðisráðherra til
kynnti að hún hygðist vinna út frá 
þeim og fella krabbameinsáætlun 
að Heilbrigðisstefnu til ársins 2030.

Lítil umræða hefur verið um 
þessa tímamótaákvörðun heil
brigðisráðherra sem okkur hjá 
K r abba mei n s fél ag i nu f i n n st 
ástæða til að vekja athygli á. Árið 
2002 gaf Alþjóðaheilbrigðismála
stofnunin út leiðbeiningar um gerð 

krabbameinsáætlana, en þær eru 
áætlun hverrar þjóðar um hvernig 
skuli haga málum til að fækka 
nýgreiningum, draga úr dánartíðni 
og bæta lífsgæði einstaklinga með 
krabbamein. Þær skulu innihalda 
ákveðna þætti, vera heildstæðar 
og samfelldar og ná til allra þátta 
heilbrigðiskerfisins og annarra 
tengdra stofnana. Margt af því sem 
nefnt er í íslensku krabbameins
áætluninni er þegar til staðar og 
íslenskt samfélag er í fremstu röð 
varðandi greiningu og meðferð 
krabbameina.

Fjölgun krabbameinstilvika
Krabbameinsskrá Krabbameinsfé
lags Íslands spáir um 2530% fjölg
un krabbameinstilvika til ársins 
2030. Ástæðan er fyrst og fremst 
hækkandi aldur þjóðarinnar. Sú 
staðreynd, auk sífellt betri með
ferðar og greiningaraðferða, gerir 
krabbameinsáætlun enn mikil
vægari þar sem fleiri og f leiri munu 
til dæmis lifa með krabbamein 
sem langvinna sjúkdóma. Hún er 
nauðsynlegt leiðarljós enda aug
ljóst að ef stefna og markmið eru 

skýr næst betri árangur. Með því 
að fylgja eftir vandaðri krabba
meinsáætlun getum við haldið 
stöðu okkar í fremstu röð og jafn
vel náð enn betri árangri. Þá getum 
við tryggt krabbameinssjúklingum 
fyrsta f lokks samfellda, heildræna 

og örugga þjónustu með góðri og 
skynsamlegri nýtingu starfsfólks 
og fjármagns.

Rafræn gæðaskráning hafin
Krabbameinsfélagið hefur lengi 
þrýst á að íslensk krabbameins
áætlun líti dagsins ljós og lagði til 
umtalsverða fjármuni við undir
búning tillagnanna. Í kjölfar þess 
að áætlunin var samþykkt hélt 
Krabbameinsfélagið starfsdag með 
starfsfólki og fulltrúum aðildar
félaga þar sem unnið var með þau 
10 markmið sem eru í áætluninni 
og þeim forgangsraðað. Niður
staða starfsdagsins var að brýnast 
sé að tryggja að gæðavísar séu til 
um þá þjónustu sem sjúklingum 
býðst. Þeim sé svo fylgt eftir með 
gæðaskráningu og árangursmati, 
allt frá því að grunur vaknar um 
krabbamein þar til meðferð og 
endurhæfingu er lokið. Rafræn 
skráning á gæðum meðferðar við 
krabbameinum er hafin í sam
starfi Krabbameinsskrár Krabba
meinsfélagsins og Landspítala. 
Sú skráning hefur þegar sannað 
árangur sinn en þarf að yfirfæra 

á mun f leiri þætti, svo sem á mat 
á líðan og endurhæfingarþörfum 
sjúklinga. Þátttakendur í framan
greindum starfsdegi þekkja þann 
góða árangur sem Íslendingar 
hafa náð í meðferð krabbameina. 
Að þeirra mati er árangursmat 
og gæðaskráning á meðferð og 
þjónustu, samræmdir verkferlar 
og samfella í þjónustu stór liður í 
að tryggja áframhaldandi góðan 
árangur. Með gæðaskráningu er 
til dæmis hægt að fylgjast með 
því hvort ákvörðun um meðferð 
er tekin á samráðsfundum, hvort 
sjúklingum er veitt of lítil eða of 
mikil meðferð eða hvort endur
hæfingarþarfir eru metnar reglu
bundið.

Danir vinna nú út frá f jórðu 
krabbameinsáætlun sinni og í 
gegnum hana hefur þeim, sem áður 
voru eftirbátar annarra Norður
landa í ýmsu tengdu krabba
meinum, tekist að bæta árangur 
umtalsvert. Krabbameinsáætlanir 
hafa sannað gildi sitt í nágranna
löndum okkar og íslensk krabba
meinsáætlun á örugglega eftir að 
gera það líka.

Íslensk krabbameinsáætlun er lykill að árangri

Ár hvert eru haldnar hér á 
landi f leiri en ein og f leiri 
en t vær ráðstef nur um 

jafnréttismál af einhverjum toga. 
Landsfundur Jafnréttisstofu er 
sömuleiðis ár hvert. Allt til þess 
gert að skerpa á sýninni, vekja 
athygli á stöðu mála en ekki síst til 
þess að hvetja til framfara og vona 

að nú þokist mál aðeins hraðar í 
dag en í gær í rétta átt. Í ár var síðan 
haldin gríðarlega öf lug #metoo
ráðstefna þar sem kynjamisréttið 
í allri sinni mynd var undir. Kraft
mikil ráðstefna þar sem farið var 
ofan í saumana á stöðu kynjanna. 
Sérfræðingar alls staðar að rýndu 
stöðu jafnréttismála, hinn kerfis
læga mun á valdastöðu kynjanna. 
Þar sem konur verða undir hvert 
sem litið er.

Ójafnvægið blasti við. Misréttið 
og of beldið var öllum ljóst og var 
rætt í þaula, í einlægri von um að 
umræðan hafi djúpstæð áhrif til 
breytingar. Að heimurinn vakni, 
bretti upp ermar og geri það sem 
gera þarf til þess að breyting eigi 
sér stað.

Tregðan við breytingar
Á öllum þessum ráðstefnum réttir 
fólk upp hönd og spyr: Hvað er 
menntakerfið að gera þegar kemur 
að jafnréttismálum? Hvers vegna 
er ekki verið að taka jafnréttis
kennslu inn í skólakerfið? Jafnrétt
iskennslu, sem hefur áhrif á við
horf, byggir upp virðingu gagnvart 
einstaklingnum og gerir börnum 
og ungmennum ljóst að það þarf 
að leiðrétta fyrirbæri sem kallað 
er kynjahalli. Sem kennir þeim að 
viðhorf og menning ráða því hvar 
við erum núna og að við verðum 
að rýna til gagns í hegðun og við
horf okkar. Hvers vegna er mennta
kerfið svona þversum þegar kemur 
að þessu gríðarlega réttlætismáli? 
Hvers vegna leggur menntakerfið 

ekki alla áherslu á réttlátara sam
félag allra kynja?

Við búum nú þegar yfir dýr
mætri reynslu innan skólakerfisins 
um það hvernig megi vinna mark
visst með jafnrétti kynja þar sem 
nálgunin er einmitt á viðhorf. Þar 
sem rýnt er í hegðun kynja með 
virkri þátttöku barna og ung
menna sjálfra. Við vitum að slík 
vinna hefur jákvæð áhrif til lengri 
tíma. Og það er það sem skiptir 
máli: Að ná árangri til langs tíma, 
svo breyta megi hegðun og viðhorfi 
varanlega.

Við náum einfaldlega engum 
árangri ef ekki er farið inn í 
kjarna málsins. Rétt eins og börn 
verða ekki læs ef ekki er kenndur 
lestur.

Viljum við ekki kenna börnum að lesa?

Halla  
Þorvaldsdóttir
framkvæmda-
stjóri Krabba-
meinsfélagsins Krabbameinsáætlanir hafa 

sannað gildi sitt í nágranna-
löndum okkar og íslensk 
krabbameinsáætlun á 
örugglega eftir að gera það 
líka.

Sara Dögg  
Svanhildar-
dóttir
oddviti  
Viðreisnar í 
bæjarstjórn 
Garðabæjar

Við búum nú þegar yfir dýr-
mætri reynslu innan skóla-
kerfisins um það hvernig 
megi vinna markvisst með 
jafnrétti kynja þar sem nálg-
unin er einmitt á viðhorf.
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Ferðastyrkur Vildarbarna afhentur fyrsta vetrardag.
Tuttugu börnum og fjölskyldum þeirra, samtals eitt hundrað manns,  
var fyrsta vetrardag afhentur ferðastyrkur úr sjóðnum Vildarbörn Icelandair. 
Alls hafa 697 fjölskyldur notið stuðnings sjóðsins frá stofnun hans fyrir  
16 árum og var úthlutunin í dag sú 33. í röðinni.

Sjóðurinn er fjármagnaður með beinu fjárframlagi Icelandair, frjálsum 
framlögum félaga í Saga Club Icelandair, með söfnun myntar og sölu 
Vildarengilsins um borð í flugvélum Icelandair, söfnunarbaukum á 
Keflavíkurflugvelli og söluskrifstofum Icelandair. Einnig koma til frjáls 
framlög og viðburðir.

Starfsemi Vildarbarna Icelandair byggir á hugmyndum og starfi Peggy 
Helgason, sem hefur um árabil unnið sem sjálfboðaliði á barnadeildum 
sjúkrahúsa í Reykjavík. Vigdís Finnbogadóttir er verndari sjóðsins.  
Markmið sjóðsins er að gefa langveikum börnum og börnum sem búa við 
erfið skilyrði, og fjölskyldum þeirra, tækifæri til þess að fara í draumaferð 
sem þau ættu annars ekki kost á.

Líkt og við úthlutun styrkjanna undanfarið afhentu Sambíóin börnunum 
bíómiða og Flugfreyjukór Icelandair skemmti viðstöddum með söng.

Á myndinni má sjá styrkþega, ásamt stjórnendum Vildarbarna. 
Það er auðvelt að gerast Vildarvinur – allar upplýsingar er að 
finna á www.vildarborn.is
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Ótrúlega glaður 
fyrir hönd Tigers 

Wood og golfíþróttarinnar 
að sjá hann vinna 82. mótið.   

Twitter-færsla Jacks Nicklaus

GOLF Um 23 árum eftir að Tiger 
Woods vann sitt fyrsta mót á PGA-
mótaröðinni sem tvítugt ungstirni 
tókst honum að jafna met Sams 
Snead um helgina þegar hann stóð 
uppi sem sigurvegari í 82. sinn á 
PGA-mótaröðinni á löngum og far-
sælum ferli. Þetta var fyrsta mót 
Tigers í tæpa tvo mánuði eftir að 
hann gekkst undir aðgerð á hné í 
fimmta sinn á ferlinum og tókst 
honum að halda aftur af heima-
manninum Hideki Matsuyama á 
lokakaf lanum. Tiger leiddi með 
þremur höggum fyrir lokahring-
inn og í 25. sinn á ferlinum tókst 
honum að breyta þriggja högga for-
skoti í sigur, til þessa hefur engum 
öðrum tekist að vinna mót þegar 
Tiger leiðir með þremur höggum 
eða meira fyrir lokahringinn.

Tiger var ekki búinn að ná að 
fylgja eftir Masters-titlinum í vor 

og voru sjö mánuðir liðnir síðan 
hann kom í hús á 67 höggum eða 
minna þegar kom að mótinu í 
Japan. Tiger virtist oft þreytulegur 
og fór undir hnífinn í lok ágúst eftir 
að tímabilinu lauk á PGA-móta-
röðinni til að leysa vandamál með 
vinstra hnéð. Mótið í Japan var því 
frumraun hans á þessu tímabili og 
stóðst hann væntingar og gott betur 
en það. Tiger lék stöðugt og gott 
golf alla fjóra hringina þrátt fyrir 
að úrhellisrigning hafi sett strik í 
reikninginn og gert það að verkum 
að hann lék 26 holur á sunnudeg-
inum og síðustu átta holurnar á 
mánudegi.

Tiger var skiljanlega stoltur af 
afrekinu þegar hann var spurður 
að því hvað sigurinn í Japan þýddi. 
„Það er ótrúlegt að hafa náð þessu, 
þetta eru ansi mörg mót. Þetta var 
langt mót, fimm dagar og ég fann 

Met Nicklaus 
það eina sem 
Tiger vantar
Tiger Woods jafnaði um helgina 54 ára gamalt 
met Sams Snead þegar hann vann sitt 82. mót á 
PGA-mótaröðinni. Allt stefnir í að Tiger taki fram 
úr Snead á næstu árum og met „Gullbjarnarins“ 
Jacks Nicklaus yfir fjölda risatitla er í sjónmáli.

Tiger Woods ungur og brosmildur eftir að hafa unnið sitt fyrsta mót á PGA-
mótaröðinni í Las Vegas árið 1996, þá nýorðinn tvítugur, rétt rúmum sex 
vikum eftir að hann ákvað að gerast atvinnukylfingur. NORDICPHOTOS/GETTY

22,8% er sigur-
hlutfall 

Tiger á PGA-mótaröðinni en 
hann hefur unnið 82 af 359 
mótum.

1 Sam Snead er enn 
eini karlkylfingurinn í 

sögunni sem hefur unnið 
mót á LPGA-mótaröðinni, 
sterkustu kvennamótaröð 
heims.

5 Tiger er fimmti 
maðurinn í sögunni 

sem vinnur risamót og 
annað mót á sama ári eldri 
en 43 ára.

487 kylfingar höfðu 
unnið mót á 

PGA-mótaröðinni þegar 
Tiger vann sitt fyrsta mót 
árið 1996 en Tiger trónir nú 
á toppnum.

3 Þetta er þriðja mótið 
sem Tiger vinnur á 

síðustu 400 dögum ásamt 
Masters og Tour Champ-
ionship eftir tæplega fimm 
ára bið þar áður.

7 Japan er sjöunda landið 
þar sem Tiger vinnur 

mót á PGA-mótaröðinni 
á eftir Bandaríkjunum, 
Kanada, Spáni, Skotlandi, 
Írlandi og Englandi.

425 mót tók það Sam 
Snead að ná 82 

sigrum á PGA-mótaröðinni. 
Hann lék á 160 mótum til 
viðbótar á átján árum án 
þess að vinna.

4 sinnum aðeins hefur 
Tiger misst forskotið úr 

greipum sér í þau 59 skipti 
sem hann hefur haft forystu 
fyrir lokahringinn.

100% Þegar Tiger 
hefur leitt 

með þremur höggum eða 
meira fyrir lokahringinn 
hefur hann alltaf landað 
titlinum í lok móts.

15 risatitla hefur Tiger 
unnið á ferlinum. 

Aðeins Jack Nicklaus (18) 
hefur unnið fleiri.

6 Með sigrinum komst 
Tiger upp í sjötta sæti 

heimslistans í golfi, tæpum 
tveimur árum eftir að hafa 
verið í 1.199. sæti listans.

4 Tiger getur orðið þriðji 
maðurinn í sögunni til 

að vinna mót á fjórum mis-
munandi áratugum á eftir 
Snead og Raymond Floyd.

fyrir pressunni,“ sagði Tiger léttur, 
aðspurður út í 82. sigurinn eftir 
mótið. „Sam var ennþá að á sex-
tugsaldri, ég er á fimmtugsaldri og 
það sem þetta snýst um er stöðug-
leiki til margra ára,“ sagði Tiger 
um Snead sem hann hitti fyrst sem 
fimm ára gutti.

Það verður að teljast ansi líklegt 
miðað við spilamennsku síðasta 
árs að Tiger muni taka fram úr 
Snead og setja met sem verður ef 
til vill aldrei bætt. Tiger, sem er af 
f lestum talinn einn besti kylfingur 
allra tíma, vantar eitt met til að sitja 
einn að krúnunni, með þremur risa-
mótstitlum í viðbót jafnar hann met 
Jacks Nicklaus sem vann á sínum 
tíma átján risameistaratitla. Takist 
Tiger að jafna „Gullbjörninn“ getur 
enginn efast um að Tiger er einn 
besti kylfingur allra tíma. 
kristinnpall@frettabladid.is

Eftir að hafa fengið þrjá 
skolla í röð í byrjun móts 
fékk Tiger fimm skolla það 
sem eftir lifði mótsins.
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Arnór Snorrason segir að vegna loftslagsbreytinga liggi á að planta trjám til að binda meira kolefni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stefnt að 
fjórföldun á 
plöntun trjáa
Nýskógrækt eða ræktun skóga á 
skóglausu landi hefur lengi verið 
viðurkennd aðferð til að draga úr 
nettólosun gróðurhúsalofttegunda 
með bindingu koldíoxíðs úr and-
rúmslofti. Ríkisstjórnin hefur sett 
sér það markmið að gera Ísland 
kolefnishlutlaust árið 1940.  ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir
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stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
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Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
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Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofn
unar Háskóla Íslands um Ísland 
og loftslagsmál er fjallað um 

möguleika til að draga úr nettó
útstreymi gróðurhúsalofttegunda 
til að ná þeim markmiðum 
sem landið hefur gengist undir. 
Þar kemur skýrt fram að aukin 
kolefnisbinding með skógrækt 
og landgræðslu spilar lykilhlut
verk í að gera Íslandi kleift að ná 
markmiðum sínum um samdrátt 
í útstreymi gróðurhúsaloft
tegunda. Mikilvægi kolefnis
bindingar verður enn meira þegar 
markmið ríkisstjórnarinnar um 
kolefnishlutleysi 2040 er tekið inn 
í dæmið.

Skógfræðingarnir Arnór 
Snorrason og Sigríður Júlía Bryn
leifsdóttir skrifuðu saman grein 
í Skógræktarritið þar sem árleg 
kolefnisbinding eins hektara (100 
x 100 metra svæði) af algengustu 
trjátegundum á Íslandi er meðal 
annars tekin saman. Bindingin er 
mæld í tonnum af koldíoxíði (CO2) 
á hektara á ári að meðaltali á líf
tíma skógarins.

Alaskaösp  16,2
Sitkagreni  8,3
Stafafura  7,0
Rússalerki  7,2
Ilmbjörk  3,1

Tölurnar miðast við meðalgrósku

Alaskaöspin bindur mikið
„Gróskustig trjátegundanna 
er mismunandi. Það er meðal 
annars metið með því að skoða 
hvað hæðarvöxturinn er mikill. 
Trjátegundir eins og alaskaösp og 
sitkagreni hafa hæsta gróskustigið, 
þú sérð það þegar þú gengur um 
Reykjavík eða einhvers staðar í 
skógrækt að þessar tvær trjáteg
undir standa upp úr öllum öðrum, 
þær eru langhæstar,“ segir Arnór.

„Stafafuran og Rússalerkið 
geta líka orðið hávaxnar en þær 
tegundir eru samt oftast lægri en 
alaskaöspin og sitkagrenið. Svo 
er íslenska birkið frekar lágvaxin 
trjátegund. Það er þess vegna ekki 
með mikla bindingu en er mjög 
notadrjúgt á margan hátt því það 
vex vel við erfið skilyrði.“

Arnór tekur fram að bindingin 
í töflunni á bara við um bindingu 
í trjám. Síðan bætist við það ein
hver jarðvegsbinding á þurrlendi 
og hugsanlega losun á framræstu 
mýrlendi. Framræst land er þó 
sjaldgæft í skógrækt á Íslandi eða 
um 7% af f latarmáli skógræktar. 
Stefnt er af því að auka hlutfall 
alaskaaspar og birkis á næstu 
árum.

„Hlutfallið skiptir miklu máli 
upp á heildarbindinguna. Ef við 
erum með meira af alaskaösp og 
minna af trjám sem binda lítið 
þá eykst bindingin. Kosturinn 
við alaskaösp er að lotulengdin 
er stutt, það er tíminn sem tekur 
tréð að vaxa. Alaskaöspin nær því 
mikilli bindingu á stuttum tíma,“ 
útskýrir Arnór.

Hann segir að vegna loftslags
breytinganna liggi okkur á og því 
gæti borgað sig að fara yfir í að 
planta eins miklu og hugsast getur 
af alaskaösp til að auka bindingu. 
Án þess þó að draga úr birki. „Við 
viljum alltaf halda birki í 30% eins 
hefur verið undanfarna áratugi. 
Fyrir utan það að vera íslensk 
tegund hefur það reynst vera mjög 
duglegt að festa rætur á örfoka 
landi eins og til dæmis í nágrenni 
Heklu.“

Erfitt að áætla kostnað
Í skýrslu um loftslagsmál sem 
gefin var út á vegum Hagfræði
stofnunar Háskóla Íslands árið 
2017 kemur fram að hver ferkíló
metri af nýræktuðum skógi kostar 
um 35 milljónir króna (á verðlagi 
frá árinu nóvember 2015). Þar er 
allur beinn kostnaður tekinn með. 

Arnór segir að ef vextir lækka verði skógrækt mun hagkvæmari. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sitkagrenið 
verður hátt 
og hefur háa 
bindingu. 

Alaskaöspin 
vex hratt og nær 
mikilli bindingu 
á stuttum tíma. 

Í skýrslunni er gert ráð fyrir að 
kostnaðurinn verði óbreyttur til 
frambúðar og að engin stærðar
hagkvæmni náist með auknu 
umfangi. Þar segir að á móti 
kostnaðinum komi tekjur vegna 
skógarhöggs, 13.900 krónur á 
hvern rúmmetra viðar. Í skýrsl
unni er miðað við 5% reiknivexti á 
bæði nettó kostnað og á bindingu 
gróðurhúsalofttegunda, sem 
Arnór telur að séu nokkuð háir 
viðmiðunarvextir í dag og því gæti 
kostnaðurinn verið lægri.

Í skýrslunni kemur enn fremur 
fram kostnaður við að binda hvert 
tonn af CO2 í skógrækt sé um 2.500 
kr. Þar sem stærstur hluti kostn
aðar fellur til við gróðursetningu 
en binding CO2 á sér stað árum og 
áratugum síðar er erfitt að áætla 
nákvæman kostnað. Í áðurnefndri 
skýrslu kemur fram að ef reikni
vextir eru 4% er kostnaðurinn við 
að binda hvert tonn af CO2 um 
1.500 krónur og ef reiknivextir 
eru 3% er kostnaðurinn um 500 
krónur. Val á reiknivöxtum hefur 
því mikið að segja þegar kostnaður 
á hvert bundið tonn er áætlaður.

„Ef vextir eru lækkaðir verður 
skógrækt miklu hagkvæmari,“ 
segir Arnór. „Allt bendir til þess 
að verð á kolefnistonni hækki 
á næstu árum. Það verður alltaf 

erfiðara og erfiðara að kaupa sér 
losunarheimildir eins og stóriðjan 
á Íslandi þarf gera í dag. Á hverju 
ári er losunarkvóti stóriðjunnar 
skertur. Ef iðjuverin ætla að halda 
sömu framleiðslu, sem þýðir sömu 
losun, þurfa þau að kaupa sér 
kvóta sem nemur skerðingunni. 
En hann verður sífellt dýrari. Það 
verður því sífellt óhagkvæmara 
fyrir stóriðjuna á Íslandi að halda 
sömu framleiðslu gangandi.“

Bindur um 10% af losuninni
Skógræktin safnar saman gögnum 
í árlega skýrslu Íslands til ramma
samnings Sameinuðu þjóðanna 
um loftslagsbreytingar.

„Við erum með fasta mælifleti 
sem dreifðir eru um landið. Í 
ræktuðu skógunum heimsækjum 
við hvern mæliflöt á fimm ára 
fresti. Þannig að á hverju ári heim
sækjum við � af mæliflötunum. 
Við fáum því niðurstöður um 
bindingu fyrir fimm ára tímabil. 
Þessar mælingar eru algjör grund
völlur fyrir að geta birt raunmat á 
bindingu,“ segir Arnór.

„Við byrjuðum að mæla árið 
2005 og síðan þá hefur orðið meiri 
vöxtur og meiri binding í skóg
unum. Það eru komin vel yfir 300 
þúsund tonn sem skógurinn er að 
binda á ári. Þannig að við erum 
að binda upp undir 10% af losun 
okkar mannanna.“

Arnór segir að stefnan sé að 
halda áfram að rækta nýja skóga 
til að ná sem mestri bindingu. 
„Skógræktin hefur ekki náð sér 
almennilega á strik eftir hrun. Við 
vorum að gróðursetja 6 milljónir 
plantna á ári fyrir hrun sem fór 
niður í 3 milljónir eftir hrun, en 
stefnan er að fara upp í 12 milljónir 
og ná því fyrir 2023.“

Vegna loftslags-
breytinganna 

liggur okkur á og því 
gæti borgað sig að fara 
yfir í að planta eins 
miklu og hugsast getur af 
alaskaösp til að auka 
bindingu.
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Fjöldi rannsókna hefur sýnt 
fram á að þarmaflóran gegni 
lykilhlutverki í samspili 

garna og heila (gut-brain-axis) og 
getur ójafnvægi í þarmaflórunni 
m.a. tengst ýmsum taugasjúk-
dómum. Tenging milli tauga- og 
meltingarfærasjúkdóma getur 
hugsanlega verið afleiðing aukins 
gegndræpis í þörmunum þar 
sem óæskileg efni úr þeim ná að 
komast út í blóðrásina og valda 
ýmiskonar bólgum. Gagnlegir 
stofnar af örverum í þörmunum 
gegna lykilhlutverki í að styðja við 
heilbrigði meltingarfæranna auk 
þess að viðhalda og bæta virkni 
þarmanna og breyta þannig 
ónæmissvörun ásamt því að draga 
úr bólgum.

Ójafnvægi á þarmaflóru
Þegar ójafnvægi kemst á þarma-
flóruna (örveruflóruna) í melting-
arveginum, koma fram óþægindi 
sem geta verið af ýmsum toga. 
Þetta er til dæmis :

n Uppþemba
n Brjóstsviði
n Harðlífi/niðurgangur
n Sveppasýkingar
n Húðvandamál
n Höfuðverkur/mígreni
n Iðraólga (IBS)

Mataræði, lyf og streita
Það er ýmislegt sem getur valdið 
ójafnvægi á þarmaflórunni þann-
ig að við finnum fyrir óþægindum. 
Slæmt mataræði hefur mikil áhrif 
og eins og alltaf eru unnin mat-
væli og sykur þar fremst í f lokki. 
Lyf eins og sýklalyf, sýrubindandi 
lyf og gigtarlyf eru slæm fyrir 
þarmaflóruna og svo getur streita 
einnig haft alvarlegar afleiðingar.

Rannsóknir á Bio-Kult
Í tvíblindri samanburðarrann-
sókn* sem gerð var á tengslum 
þarmaflóru við höfuðverki og 
mígreni var sýnt fram á að Bio 
Kult, sem inniheldur 14 stofna af 
góðgerlum, getur dregið verulega 
úr tíðni og alvarleika mígrenis hjá 
fullorðnum.

Í rannsókninni fengu 100 sjúkl-
ingar sem greindir hafa verið með 
langvarandi mígreni annaðhvort 
Bio-Kult® Advanced (14 góðgerla-
stofna; 4 milljarða gerla á dag) eða 
lyfleysu í 8-10 vikur. Niðurstöð-
urnar sýndu að tíðni mígrenikasta 
hafði verulega minnkað hjá rann-

sóknarhópnum samanborið við 
lyfleysuhópinn eða um 40-45%. 
Styrkur mígrenikastanna dróst 
einnig saman um 29-31%. Þessar 
niðurstöður benda sterklega til 
þess að frekari rannsókna sé þörf.

Bio-Kult Migréa
Bio-Kult Migréa er blanda af 14 
góðgerlastofnum sem inniheldur 
einnig magnesíum og B6-vítamín 
en það tvennt stuðlar að eðlilegri 
starfsemi taugakerfisins og dregur 
úr þreytu og lúa. Rannsóknir 
benda til þess að magnesíum 
geti aukið mótstöðu gegn streitu 
á meðan B6 stuðlar að eðlilegri 
starfsemi ónæmiskerfisins og að 
því að halda reglu á hormónastarf-
seminni.

Bio-Kult Migréa er ný vara í Bio-
Kult góðgerlalínunni sem margir 
kannast við. Hver vara er sérstök 
og hönnuð til að vinna á eða draga 
úr ákveðnum einkennum. Migréa, 
eins og nafnið bendir til, er þróað 
með það í huga að viðhalda heil-
brigðri þarmaflóru og draga úr 
höfuðverkjum. Eins og fram kemur 
hér að framan eru tengsl milli 
þarma flóru og annarrar líkams-
starfsemi vel þekkt og er talið að 
léleg þarmaflóra geti m.a. haft áhrif 
á höfuðverki og tíðni þeirra.

Bio-Kult Migréa inniheldur:
n   14 góðgerlastofna   

(2 milljarðar gerla í hverju hylki)
n   B6-vítamín
n   Magnesíum

Hylki og innihald er vegan og 
hentar einnig fyrir ófrískar konur.

Heilbrigður lífsstíll
Eins og ávallt þarf að huga vel að 
lífsstílnum og tileinka sér heilbrigt 
líferni. Sofa nóg, hreyfa sig daglega, 
drekka vatn og borða hreinan og 
óunninn mat. Forðast óreglu, sykur 
og áfengi í óhófi og muna að þakka 
fyrir hvern dag og vera glaður. Við 
getum öll náð ótrúlegum árangri ef 
viljinn er til staðar.

* https://journals.sagepub.com/: 
The effects of a multispecies pro-
biotic supplement on inflammatory 
markers and episodic and chronic 
migraine characteristics: A random-
ized double-blind controlled trial.

Mígreniköstin urðu færri 
Þarmaflóran gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í heilsufari okkar, hvort sem um er að ræða 
líkamlega eða andlega heilsu. Bio-Kult getur dregið verulega úr tíðni höfuðverkja og mígrenis.

Tengsl milli þarmaflóru og annarrar líkamsstarfsemi eru vel þekkt og er talið að léleg þarmaflóra geti meðal annars haft áhrif á höfuðverki og tíðni þeirra.

Hrönn Hjálmarsdóttir,  
heilsumarkþjálfi hjá Artasan. 

Útsölustaðir: Flest apótek, heilsuhillur stórmarkaða. 

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

Góð gæði á góðu verði!

D-VÍTAMÍN 
FYRIR TENNUR, BEIN OG ÖFLUG ÓNÆMISKERFI

4 mánaða skammtur

Niðurstöðurnar 
sýndu að tíðni 

mígrenikasta hafði 
verulega minnkað hjá 
rannsóknarhópnum 
samanborið við lyfleysu
hópinn eða um 4045%. 
Styrkur mígreni kast
anna dróst einnig saman 
um 2931%.
Hrönn Hjálmarsdóttir,  
heilsumarkþjálfi
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Markmið Kolviðar er að 
draga úr styrk koldíoxíðs 
í andrúmslofti með því 

að binda kolefni með skógrækt, 
en Reynir Kristinsson, stjórnar-
formaður Kolviðar, segir að í raun 
séu margar leiðir til kolefnisjöfn-
unar. „Skógrækt er ein og endur-
heimt votlendis er önnur,“ segir 
hann. „Munurinn á þessu tvennu 
er kannski helst að þó að endur-
heimt votlendis minnki útöndun 
kolefnis dregur votlendið ekki til 
sín kolefni úr andrúmsloftinu líkt 
og skógur gerir, þó endurheimt 
votlendis sé vissulega ekki síður 
göfugt og mikilvægt verkefni.

Skógurinn hefur líka víðtækari 
áhrif, því hann klæðir og ver 
landið og býr til náttúrulegt skjól 
fyrir menn og dýr, ásamt því að 
skapa skemmtileg útivistarsvæði,“ 
segir Reynir. „Þannig er skógrækt 
ákveðið lýðheilsuspursmál. Þann-
ig að þó að fólk og fyrirtæki sem 
koma til okkar séu bara að reyna 
að kolefnisjafna sig þá er ávinn-
ingurinn meiri en bara það.

Við landnám var landið þakið 
skógi, en í dag er skógarþekjan 
bara um 1-2%, þannig að það er 
mikið að vinna ef við getum náð 
aftur svipuðum aðstæðum og 
voru þegar landnám hófst,“ segir 
Reynir. „Þeir sem bjuggu hér á 

undan okkur þurftu á þessum við 
að halda, en nú höfum við efni á að 
skila þessu til baka.

Nú eru til dæmis uppi hugmynd-
ir um að koma upp skógi á Mos-
fellsheiði og ef það gerist skapast 
frábært nýtt útivistarsvæði þar í 
framtíðinni og það breytir veður-

fari á höfuðborgarsvæðinu með 
því að búa til aukið skjól,“ segir 
Reynir. „Við erum heldur ekki bara 
að einblína á höfuðborgarsvæðið 
og nágrenni þess. Í síðustu viku 
vorum við að ganga frá áætlunum 
um að gróðursetja á Vopnafirði, 
Húsavík og Akureyri á næsta ári og 

við ætlum líka að gróðursetja tré 
á Suðurlandi við Úlfljótsvatn og á 
Geitasandi.“

Stutt í milljón tré á ári
„Það hefur verið mikil umræða 
um samfélagslega ábyrgð og 
fyrirtæki hafa sýnt hana af krafti 

með því að taka þátt í þessu 
verkefni með okkur,“ segir Reynir. 
„Þátttakan hefur raunar verið 
mun meiri en við bjuggumst við, 
bæði hjá einstaklingum og fyrir-
tækjum.

Á síðasta ári kolefnisjöfnuðum 
við innan við 150 tonn fyrir ein-
staklinga, en í ár ætlar sú tala 
að fara upp í 2.500 tonn. Það 
þýðir að í fyrra gróðursettum 
við 1.500 tré fyrir einstaklinga 
en í ár verða þau um 25 þúsund!“ 
segir Reynir. „Þetta er rosalegur 
vöxtur og sýnir þá vitund sem 
fólk hefur og viljann til að leggja 
sitt af mörkum. Kolefnisjöfnun 
fyrir fyrirtæki hefur líka aukist 
mjög mikið á milli ára, þar hefur 
magnið þrefaldast.

Það er því virkilega mikið að 
gerast og í heild gróðursetjum við 
um 400 þúsund tré á næsta ári,“ 
segir Reynir. „Ég held að það sé 
ekki langt í að við verðum farin að 
gróðursetja um milljón tré á ári. 
Þetta er bara frábær þróun.“

Aukning í kolefnisjöfnun
Sjóðurinn Kolviður gerir bæði fólki og fyrirtækjum kleift að kolefnisjafna útblástursáhrif sín. Það 
er greinilega mikill áhugi á að leggja sitt af mörkum því þátttakan hefur margfaldast á milli ára.

Reynir Kristins-
son, stjórnarfor-
maður Kolviðar, 
segir að það 
sé gríðarlegur 
vöxtur í kolefnis-
jöfnun hjá bæði 
einstaklingum 
og fyrirtækjum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Ræktaðir skógar þekja í dag 
aðeins hálft prósent landsins 
og birkiskógar 1,5%,“ segir 

Hreinn. „Áætlanir eru uppi um 
aukna skógrækt og mikilvægt 
er að hún sé skipulögð í sátt við 
aðra landnýtingu og hagsmuni. 
Skógrækt er í dag vel skipulögð 
landnýting, sérstaklega ríkisstyrkt 
skógrækt.

Það má skipta skipulagi skóg-
ræktar í þrennt: fyrsta stigið snýr 
að ræktunaráætlunum á ein-
stökum jörðum, næsta að lands-
hlutaáætlunum og þriðja felur í 
sér áætlun á landsvísu,“ útskýrir 
Hreinn. „Í nýjum skógræktarlög-
um sem voru samþykkt á Alþingi 
í maí síðastliðnum bættust þær 
síðastnefndu við.“

Hreinn segir mikinn áhuga á 
skógrækt meðal landsmanna. 
Margir séu nú þegar virkir þátt-
takendur eða hafa skilað inn 
umsókn og bíða svara. „Nú eru 
um 650 þátttakendur í skógrækt á 
lögbýlum um land allt og um 100 
umsóknir í ferli. Umsóknarferlið 
er nokkuð langt enda þarf að taka 

tillit til margra þátta þegar ný 
skógræktarlönd eru skipulögð,“ 
útskýrir Hreinn.

Fagleg vinnubrögð einkenna 
ferlið. Skógræktarráðgjafar hafa 
umsjón með áætlanagerð og taka 
tillit til fjölda atriða sem hafa þarf 
til hliðsjónar. „Landið er skipu-
lagt áður en skógrækt hefst og 
þarf samþykkt sveitarfélags áður 
en framkvæmdir hefjast. Skoða 
þarf hvort á landinu séu friðlýst 
náttúruverndarsvæði, fornminjar, 
vatnsból, vistkerfi og jarðminjar 

sem njóta verndar eða annað sem 
ekki er æskilegt að rækta skóg á.

Nú er unnið að fyrstu Lands-
áætlun í skógrækt. Hún fjallar 
um stöðu og framtíð skógræktar 
í landinu næstu 10 árin. Í áætlun-
inni verður fjallað um allt er teng-
ist skógrækt og áhrifum á skóga. 
Stefnt er því að fyrsta landsáætl-
unin verði tilbúin haustið 2020 en 
fyrst mun hún verða til kynningar 
í samráðsgátt. Ítarlegri landshluta-
áætlanir verða svo gerðar fyrir ein-
stök sveitarfélög eða landshluta.“

Vandlega útfærð og 
ört vaxandi skógrækt

Hreinn Óskarsson, sviðstjóri samhæfingarsviðs Skógræktarinnar, segir 
skipulagningu á skógrækt vera margþætta. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hreinn Óskars-
son, sviðstjóri 
samhæfingar-
sviðs Skógrækt-
arinnar, segir 
að huga þurfi 
að mörgu við 
skipulagningu 
skógræktar. 
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Berglind Ósk Ólafsdóttir, 
verkefnastjóri umhverfis-
mála hjá BYKO, segir að 

BYKO vinni að samfélagslegri 
ábyrgð og úttektin á skóginum 
að Drumboddsstöðum sé einn 
liðurinn í því. Náttúrulega birkið 
í skóginum hefur breiðst mikið 
út á rúmum 30 árum og f latarmál 
þess hefur rúmlega þrefaldast, 
segir Berglind. Meðalhæð þess 
hefur líka hækkað mikið. „Með 
þessu sýnir BYKO samfélags-
lega ábyrgð og er að vinna að 
því að kolefnisjafna reksturinn,“ 
segir hún. „BYKO kaupir ekki 
með þessu bindingu, til dæmis í 
gegnum Kolvið eða aðra skóg-
rækt, heldur nýtir eigin skóg,“ 
bætir hún við. „Segja má að fyrir-
tækið hafi í raun og veru verið 
að kolefnisbinda rekstur sinn 
á undanförnum þrjátíu árum. 
Það er einstakt að fyrirtæki eigi 
slíka auðlind sem þessi skógur 
er og stuðli að kolefnisbindingu 
á móti þeirri losun sem hlýst af 
rekstrinum. Nú er kominn tími 
til að meta hversu mikil binding 
er í skóginum og koma réttum 
tölum í umhverfisbókhaldið. Nú 
í haust verður unnið bindingar-
mat til bráðabirgða út frá þessum 
fyrirliggjandi upplýsingum. 
Frekari vinna við mat á bindingu 
skóglendisins að Drumbodds-
stöðum fer svo fram næsta sumar 
og haust. Lokaskýrslu er síðan að 
vænta í lok næsta árs.“

Berglind segir að sögu skóg-
ræktar á vegum BYKO að Drumb-
oddsstöðum megi rekja til 
Guðmundar H. Jónssonar, annars 
stofnenda Byggingavöruverslunar 
Kópavogs. Skógræktaráhugi hans 
og annarra í þeim fjölskyldum 
sem komu BYKO á legg varð 
kveikjan að því að fyrirtækið fór 
að leita að hentugu skógræktar-
landi þar sem rækta mætti nytja-
skóg og skila þannig til baka til 
náttúrunnar í stað þess timburs 
sem fyrirtækið seldi í verslunum 
sínum, eins og sagt er frá í grein 
Áskels Arnar Kárasonar í fyrra 
tölublaði Skógræktarritsins árið 
2012. Þar er rakin saga skógræktar 
BYKO að Drumboddsstöðum. 
Hún hófst formlega 14. júní 1987 
á 25 ára afmæli fyrirtækisins 
með því að Sigurður Blöndal, 
þáverandi skógræktarstjóri, 
gróðursetti fyrstu grenitrén á 
svæðinu. Síðan hefur bæði verið 
gróðursettur nytjaskógur og birki 
breiðst mikið út af sjálfsdáðum.

Eigendur og starfsmenn BYKO 
fóru árlega að Drumboddsstöðum 
og lögðu hönd á plóginn við 
gróðursetningu um 130 þúsund 
trjáplantna allt fram til ársins 

BYKO kolefnisjafnar 
reksturinn með skógrækt

Berglind Ósk 
Ólafsdóttir er 
verkefnastjóri 
umhverfismála 
hjá BYKO.
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR  ARI

BYKO hefur gert 
samning við 
Skógræktina um 
mat á bindingu 
skógræktar og 
náttúrulegra 
birkiskóga í landi 
fyrirtækisins að 
Drumboddsstöð-
um í Biskups-
tungum.

Hlutverk Skógræktarinnar

Skógræktin tekur nú að sér verkefni fyrir BYKO sem felst í gagnaöflun 
og úrvinnslu gagna. Arnór Snorrason og Björn Traustason á loftslags-
deild rannsóknasviðs Skógræktarinnar hafa að undanförnu viðað að 
sér gögnum um bæði ræktaða skóginn og náttúrulega birkiskóginn 
á Drumboddsstöðum. Fyrir liggur kortlagning Skógræktarinnar af 
öllum birkiskógum í landinu sem gerð var á árunum 2010-2014. Einnig 
er fyrir hendi gróf afmörkun á ræktuðum skógi, bæði í gagnagrunni 
Skógræktarinnar og gögnum skógræktarráðunauts Skógræktarinnar 
á Suðurlandi. Við samanburð á þeim gögnum og gögnum Sigvalda 
Ásgeirssonar skógfræðings frá 1988 kemur ýmislegt í ljós:

n  Náttúrulegi birkiskógurinn og kjarrið þakti um 54 ha. lands 
1988 en var nokkuð gisinn. Þekjuvegið flatarmál miðað við 
100% krónuþekju var þá tæpir 27 ha. Sigvaldi skráði einnig að 
náttúrulegt birki væri byrjað að dreifa sér á 57 ha. til viðbótar. 
Flatarmálsvegin hæð birkisins var 1,6 m. Nú, 30 árum seinna, er 
f latarmál náttúrulega birkisins 188 ha. og miðað við 100% þekju 
er f latarmál þess 88 ha. Það hefur sem sagt rúmlega þrefaldast! 
Meðalhæðin hefur líka aukist frá 1,6 m í 2,2 m á þessum tíma. 
Þetta sýnir hversu mikil áhrif beitarfriðun getur haft á sjálf-
græðslu birkis.

n   Hvað varðar ræktuðu skógana hafði aðeins verið gróðursett í 4 
ha. að Drumboddsstöðum haustið 1988. Samkvæmt mati Arnórs 
og Björns er f latarmál ræktaðra skóga nú um 45 ha. Ræktuðu 
skógarnir hafa því tífaldast að flatarmáli.

2007. „Til stendur að endur-
vekja þá hefð, fyrst og fremst 
út frá gleðilegum gildum sem 
einkenndu þessar árlegu ferðir,“ 

segir Berglind, en um leið í þeirri 
viðleitni að gera enn betur en 
að stuðla að kolefnishlutleysi 
rekstrar.

Sigurður B. Pálsson, forstjóri BYKO, og Edda Sigurdís Oddsdóttir, sviðs-
stjóri rannsóknarsviðs Skógræktarinnar, við undirritun samningsins.

 Fyrsti skógræktardagur BYKO á Drumboddsstöðum 14. júní 1987.

FÓLK KYNNINGARBLAÐ  5 Þ R I ÐJ U DAG U R   2 9 .  O K TÓ B E R  2 0 1 9



mjög jákvæð áhrif á umhverfi 
sitt. „Hún bindur meira kolefni og 
framleiðir meira súrefni en nokkur 
önnur planta, hreinsar jarðveginn 
og þarf engin eiturefni,“ segir 
Oddný. „Hún vex líka ótrúlega 
hratt við ólíkar aðstæður um allan 
heim, allt upp í átta metra við 
bestu skilyrði og í heitari löndum 
er hægt að fá allt að fjórar upp
skerur á ári.

Svo er hægt að framleiða nánast 
allt úr þessu,“ segir Oddný. „Um 
miðja síðustu öld var talið að hægt 
væri að framleiða 25 þúsund vörur 
úr hampi, en í dag hefur sú tala 
margfaldast.

Lífrænt hampplast lofar til 
dæmis mjög góðu, en það er eins og 
venjulegt plast nema það brotnar 
niður náttúrulega eftir ákveðinn 
tíma,“ segir Oddný. „Einnig er hægt 
að nýta stönglana til að búa til 
ígildi viðar sem er hægt að nota í 
parket, húsgögn eða til húsbygg
inga. Hampsteypa er líka umhverf
isvænni en venjuleg steypa, hún 
andar, sem kemur í veg fyrir 
myglu, og hún er létt, einangrandi 
og eldþolin.

Svo er það allur textíllinn sem er 
hægt að gera fyrir föt, segl og reipi,“ 
segir Oddný. „Það er líka hægt að 
vinna etanóleldsneyti úr hampi 
og nú þegar er farið að vinna raf
hlöður úr hampi.

Síðast en alls ekki síst er hægt 
að framleiða matvæli fyrir menn 
og dýr úr fræjunum og nýta hrat 
og hampinn sjálfan sem skepnu
fóður og hakka hann í undirburð,“ 
segir Oddný. „Síðastliðin fimm ár 
eða svo hafa hampfræ, hampolía 
og hampprótín fengist í matvöru
verslunum hér á landi og olían 
sem vinnst úr fræjunum er notuð í 
ýmiss konar snyrtivörur.“

Fæðubótarefni sem getur 
gagnast mörgum
Tveir af þekktustu kannabín
óðum (e. cannabinoids) hamp
plöntunnar eru THC og CBD. THC 

er mikilvægasti kannabínóðinn 
þegar kemur að vímuáhrifum, en 
hann hefur einnig mikla lyfja
virkni. CBD veldur hins vegar 
ekki vímu og hefur vakið mikla 
athygi undanfarið því hann virðist 
gagnast vel við róa taugakerfið og 
slá á ýmsa verki og bólgur. Enn sem 
komið er skortir þó frekari rann
sóknir á gagnsemi CBD, meðal 
annars vegna lagalegra hamla sem 
gera þær erfiðar.

„Plönturnar okkar innihalda 
innan við 0,2% af THC, sem er 
hámarksmagnið sem Evrópusam
bandið leyfir, svo það er ekki hægt 
að komast í vímu af þeim,“ segir 
Oddný. „Þær innihalda um 36% af 
CBD svo það er hægt að framleiða 
CBD olíu úr þeim, en hagkvæmara  
væri að nota yrki þar sem CBD 
hlutfallið er mun hærra, til dæmis 
1520%.

CBD er gagnlegt fæðubótarefni 
sem virðist stilla líkamann af 
á ýmsan hátt. Það hefur meðal 
annars komið að gagni við að 
minnka verkjalyfjanotkun fólks 
og það er líka vel þekkt að CBD 
vinni gegn f logaveikiköstum,“ 
segir Oddný. „Það er sársauka
fullt að vita af öllum þessum 
kostum og horfa upp á fólk þjást 
að óþörfu því það hefur ekki 
aðgang að einhverju sem gæti 
bæði hjálpað því og dregið úr 
notkun á lyfjum sem hafa marg
víslegar aukaverkanir.“

Oddný er nú komin í stjórn 
Hampfélagsins og stefnt er að 
því að vinna skipulega að því að 
greiða leið hampsins. „Ráðstefnan 
„Hampur fyrir framtíðina“ í byrjun 
mánaðarins var á vegum þessa 
hóps,“ segir Oddný. „Á hana mættu 
um 300 manns og það þurfti 
stöðugt að bæta við fleiri stólum. 
Það er augljóslega mikill og 
vaxandi áhugi á hampinum og við 
höfum varla undan við að svara 
fyrirspurnum frá einstaklingum 
og fyrirtækjum. En til þess var 
leikurinn gerður.“

Hampur hefur fengið slæmt 
orðspor á síðustu áratugum, 
þar sem margir tengja þessa 

nytjajurt fyrst og fremst við vímu
efnið sem ákveðin af brigði kanna
bisplöntunnar framleiða. En orðið 
hampur er notað yfir af brigði sem 
inniheldur aðeins snefilmagn af 
vímugjafa og býður upp á ótal 
möguleika í iðnaði og matvæla, 
lyfja og fæðubótarefnafram
leiðslu, ásamt því að hafa jákvæð 
áhrif á umhverfið. Á síðustu árum 
hefur hampurinn því sífellt meira 
verið tekinn í sátt.

Á síðasta ári ákváðu hjónin 
Oddný Anna Björnsdóttir við
skiptafræðingur og Pálmi 
Einarsson iðnhönnuður að 
selja húsið sitt í Kópavogi 
og kaupa jörðina Gauta
vík í Berufirði, þar sem 
þau hafa meðal ann
ars gert tilraunir með 
ræktun og vinnslu 
hamps.

„Okkar nálgun að 
þessu snýr aðallega 
að iðnaðinum, en 
ekki fæðubótarefna
framleiðslu, en maður
inn minn hefur skoðað 
iðnaðarhamp í meira en 
áratug,“ segir Oddný. „Hann 
byrjaði að kynna sér plöntuna 
þegar hann starfaði sem þróunar
stjóri hjá Össuri hf. og fór að velta 
fyrir sér hvort hægt væri að nota 
hamptrefjar í stað kol og gler
trefja. Fljótlega var hann farinn af 
gapa af undrun yfir öllum þeim 
möguleikum sem plantan býður 
upp á.“

Settu upp sýnidæmi
„Á endanum ákváðum við að 
besta leiðin til að kynna kostina 
væri að setja upp sýnidæmi,“ segir 
Oddný. „Hugmyndin okkar var 
ekki að græða á þessu, heldur fyrst 
og fremst vitundarvakning um 
hvernig hampur getur hjálpað 
okkur við að draga úr neikvæðum 
áhrifum mannsins á jörðina og 
auka sjálf bærni, en Ísland hefur 
einmitt skort hráefni til iðnaðar.

Við vissum ekki hvernig þetta 
myndi ganga og erum engir sér

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Nytjajurt sem nýtist víða 
Hjónin Pálmi Einarsson og Oddný Anna Björnsdóttir stunduðu tilraunaræktun á hampi í 
Berufirði í sumar. Þau segja plöntuna bjóða upp á á ótal möguleika og vilja sjá hana nýtta. 

Hampurinn 
náði sér vel á 
strik og sumar 
plönturnar 
náðu 130 cm 
hæð, þrátt fyrir 
kuldakast og 
mikinn þurrk.

Ræktun Oddnýjar og Einars, rétt eins og tilraunir Sveins frá Kálfskinni fyrir 
tíu árum, sýnir að hampur plumar sig vel í íslenskri náttúru.

Hampur hefur fengið 
slæmt orðspor vegna 
tengingar við vímu-
efnaframleiðslu, 
en Oddný og Einar 
ræktuðu afbrigði sem 
innihalda sama og 
ekkert THC.

fræðingar í ræktun, en höfum 
kynnst Sveini frá Kálfskinni sem 
gerði tilraunir á þessu fyrir tíu 
árum og ræktaði þá yfir þriggja 
metra háar plöntur,“ segir Oddný. 
„Við ákváðum að prófa ræktun 
á nokkrum svæðum nálægt 
íbúðarhúsinu sem væri auðvelt 
að nálgast. Ræktunin var mjög 
einföld en þrátt fyrir langvarandi 
þurrk og kalt og vindasamt sumar 
náðu plönturnar sér á strik á 
nokkrum svæðum og náðu 130 cm 
hæð. Til samanburðar vorum við 

með plöntur inni sem fóru vel yfir 
tveggja metra hæð.“

Þessi tilraun hefur svo vakið 
töluverða athygli. „Það hjálpar 
mjög mikið að geta sagt frá þessu 
verkefni þegar við kynnum kosti 
hampsins, hvort sem það er fyrir 
stjórnmálamönnum, fjölmiðlum 
eða á öðrum vettvangi,“ segir 
Oddný. „Allir virðast vera mjög 
áhugasamir og jákvæðir.“

Miklir möguleikar í iðnaði
Oddný segir að hampplantan hafi 

Hjónin Oddný Anna Björnsdóttir og Pálmi Ein-
arsson fluttu með fjölskylduna til Berufjarðar 
og hafa gert tilraunir með ræktun á hampi.
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 1-2 milljónir

RENAULT CLIO SPORT ‘17
Renault Clio Sport 2017 Ekinn 
23,776km. Disel, beinskiptur. Ekki 
bílaleigubíll. Ásett verð 2,390,000kr 
Staðgreitt 1,900,000kr Uppl. í síma 
5640700

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA OG 
RÁÐGJÖF.

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

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.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

 Spádómar

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT  
165 - 570 FM 

ATVINNUHÚSNÆÐI  
Í 116 REYKJAVÍK  

VERÐ FRÁ KR 990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU.
Auðbrekka - leiga

Skrifstofu-, verslunar- og 
atvinnubil

100 - 450 fm
GSM 690 3031

Nánar uppl. s. 840 3992

IÐNAÐAR- EÐA 
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 180-270 fm. 
atvinnuhúsnæði með 

innkeyrsluhurð í Bolholti 4 
(bakhús) 105 Rvk.

Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Tilkynningar

 Einkamál

NULL
Karlmaður óskar eftir að kynnast 
öðrum karlmanni. Uppl. í s. 626 
9743

Atvinna

B.Ó. Smiðir ehf.  óska eftir að 
ráða smiði í vinnu

Umsóknir og fyrirspurnir má senda á bosmidir@bosmidir.is Honda CR-V Lifestyle hybrid

Honda CR-V Executive dísil

Honda CR-V Elegance Navi

Honda Civic Elegance

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

Nýskráður 2/2019, ekinn 3 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, leðurinnrétting. 

Nýskráður 11/2017, ekinn 37 þús.km., 
 dísel, sjálfskiptur. 

Nýskráður 6/2017, ekinn 84 þús.km.,  
dísel, sjálfskiptur. 

Nýskráður 3/2018, ekinn 20 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 
6.390.000

 Afborgun kr. 79.651 á mánuði.*

Tilboð kr. 
3.690.000

 Afborgun kr. 46.063 á mánuði.*

Verð kr. 
2.890.000

 Afborgun kr. 36.110 á mánuði.*

Verð kr. 
4.690.000

 Afborgun kr. 58.503 á mánuði.*
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Opel Movano 9 manna
Nýskráður 6/2016, ekinn 142 þús.km., 

dísel, beinskiptur. 

Verð kr. 
1.990.000

 Afborgun kr. 24.914 á mánuði.*

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir
100 mm

Dreifðu varmanum betur.

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Vatnshitablásarar Hljóðlátar 
baðviftur

Verð
frá kr/m1.450

 

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Verð
frá kr

39.990

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku. Þeim mun meiri hæð, þeim mun meiri sparnaður
Stærri viftur dreifa varmanum betur í stærri rýmum.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Verð
frá kr

89.990

Húsbílar á stórlækkuðu verði !
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
103þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 Verð 8.900.000 
nú aðeins 6.990.000. 
Staðgr. Glæsilegur bíll 
sem þolir íslenskt veður. 
(smá tjón er á bílnum)

Til sölu Fiat Hobby  
húsbíll A70GM diesel 
árg 2018 ekinn 46 þ km 6 
gíra 6 manna með hjóna-
rúmi afturí glæsilegur bíll 
í alla staði með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa verð 9.990.000 
verð nú 8.990.000
Staðgreitt

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll árg 2015 
ekinn 181 þ km 6 gíra, 
með öllu því helsta sem 
húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 4  
verð 5.490.000
verð nú 4.290.000
Staðgreitt

Til sölu Fiat Carado  
húsbíll 464 diesel árg 
2016 ekinn 103 þ km 6 
gíra 6 manna með hjóna-
rúmi afturí glæsilegur bíll 
í alla staði með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa verð 7.990.000 
verð nú 6.490.000 
Staðgreitt

Til sölu Fiat Carado dies-
el 2015 ekinn 145 þ km 6 
gíra. 2 manna glæsilegur 
bíll í alla staði með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa.  
Verð 4.990.000  
verð nú 3.490.000 
Staðgreitt

Hobby Optima T65HFL 
diesel ekinn 55 þ km 
árgerð 2018 6 gíra. 4 
manna glæsilegur bíll í 
alla staði með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa. verð 11.490.000 
verð nú 8.990.000 
Staðgreitt

Til sölu Fiat Hobby 
húsbíll A65GM diesel 
árg 2018 ekinn 46 þ km 6 
gíra 6 manna með kauju 
afturí glæsilegur bíll í 
alla staði með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa verð 9.990.000 
verð nú 8.990.000
Staðgreitt

Til sölu Fiat Carado 
húsbíll 461 diesel árg 
2016 ekinn 83 þ km 6 gíra 
6 manna með hjónarúmi 
afturí glæsilegur bíll í 
alla staði með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa verð 7.990.000 
verð nú 6.790.000
Staðgreitt

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll árg 2011, 
ekinn ca 160 þ. km, 6 
gíra, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 tvöfalt 
rúm aftast.  
Verð 3.990.000.-  
verð nú 2.990.000.
Staðgreitt

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@tci.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

Við erum á facebook, þar má sjá fleiri myndir 
https://www.facebook.com/tcithjonusta/ 

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ





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

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

Elskulegur faðir minn, afi og bróðir,
Guðmundur Haukur 

Sigursteinsson
   Hverfisgötu 106a, Reykjavík,

lést að heimili sínu  
mánudaginn 21. október. 

Útförin fer fram frá Borgarneskirkju 
                                             föstudaginn 1. nóvember kl. 14.

Helga Nanna Guðmundsdóttir
barnabörn

Guðfríður Sigursteinsdóttir
Brynhildur Sigursteinsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigurður Steinar Ketilsson
fyrrv. skipherra,

lést á Landspítalanum 27. október.  
Útför verður auglýst síðar.

Sólveig Baldursdóttir
Baldur Óli Sigurðsson Hildur A. Ármannsdóttir 
Ketill Sigurðsson 

og barnabörn.

Okkar elskulegi
Þórður Pétursson

Þorláksgeisla 70, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
þriðjudaginn 22. október. 

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
                                              mánudaginn 4. nóvember kl. 13.00.

                                           Aðstandendur

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Erna Kristjánsdóttir 
frá Hnjúki, Skíðadal, 

sem lést fimmtudaginn 17. október, 
verður jarðsungin frá Dalvíkurkirkju 

          föstudaginn 1. nóvember klukkan 13.30. 
                                       Jarðsett verður í Vallakirkjugarði.

Margrét B. Kristinsdóttir Haukur S. Valdimarsson
Snorri R. Kristinsson Rannveig Guðnadóttir
Ingibjörg R. Kristinsdóttir Jón Þórarinsson
Kristjana S. Kristinsdóttir Jón Þ. Baldvinsson

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Ólafur Gíslason
fv. flugstjóri, 

Sléttuvegi 11, Reykjavík,
lést í faðmi fjölskyldunnar þann  

 23. október á Hjúkrunarheimilinu Eir.  
Útförin fer fram miðvikudaginn 6. nóvember í 

Grafarvogskirkju. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Barnaspítala Hringsins (hringurinn.is) þar sem Stefán 

langafabarn hans hefur notið aðhlynningar.

Elísabet Þórarinsdóttir
Þórarinn Örn Stefánsson Piya Damalee
Gísli Stefánsson Hulda Arndís Jóhannesdóttir
Rósa Stefánsdóttir Óskar S. Jóhannesson
Erna Stefánsdóttir Axel Skúlason

barnabörn og langafabörn.

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

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Lára Árnadóttir,
umsjón útfara

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ar nar Þór Stefánsson 
fæddist 29. október 1979 
í Reykjavík en ólst upp á 
Húsavík til 11 ára aldurs. 
Þaðan lá leiðin suður en 
ræturnar fyrir norðan 

eru alltaf sterkar enda býr hluti fjöl
skyldunnar þar.

Hvernig leggst aldurinn í þig? „Stórvel, 
enda er fertugum allt fært. Sjaldan verið 
í betra standi held ég. Það segja alla vega 
þrektölurnar,“ segir hann sposkur.

Arnar var í Barnaskóla Húsavíkur 
fyrstu árin, sótti Flataskóla í Garðabæ 
í eitt ár og síðan Gagnfræðaskóla Mos
fellsbæjar. Hann varð stúdent frá MR 
árið 1999. Hann varð lögfræðingur frá 
Háskóla Íslands árið 2004, héraðsdóms
lögmaður í júní 2005 og síðan hæsta
réttarlögmaður í mars 2011.

„Þetta voru ágæt ár í MR. Ég var meðal 
annars í sigurliði MR í Gettu betur árið 
1998 og svo aftur 1999. Ég keppti reyndar 
síðar í Útsvari fyrir Norðurþing með 
miklu lakari árangri þótt það hafi verið 
gaman að keppa fyrir heimabyggðina,“ 
segir Arnar.

Á unglings og menntaskólaárum 
vann Arnar við bensínafgreiðslu hjá 
Olíufélaginu í Mosfellsbæ, ESSO. „Með 
háskólanáminu upp úr aldamótum vann 
ég sem næturfréttamaður á RÚV og síðar 
reyndar á dagvöktum. „Á nóttinni var ég 
nokkurs konar útsendingarstjóri, tengdi 
Veðurstofuna inn í útsendingu kl. 4.30 
og las fréttir klukkan 2, 5 og 6, og spilaði 
stundum óskalög í leyni fyrir vini og 
kunningja, einkum um helgar. Það hlýtur 
að vera í lagi að segja frá því núna.“ 

„Eftir útskrift í háskólanum var ég 
hjá Umboðsmanni Alþingis í hálft ár og 
síðan aðstoðarmaður í Hæstarétti í eitt 
ár,“ segir Arnar sem hefur síðan starfað 
sem lögmaður á LEX lögmannastofu og 
verið einn eigenda LEX frá árinu 2008. 
Hann hefur að auki kennt við háskólana 
og á námskeiði til öflunar héraðsdóms
lögmannsréttinda.

Eiginkona Arnars er Sunna Jóhanns
dóttir viðskiptafræðingur, fædd árið 
1974. Börn Arnars og Sunnu eru Vala, 
fædd árið 2012, og Auður, fædd árið 2015. 
Dætur Sunnu eru tvíburarnir Sól Elías
dóttir, nemi í arkitektúr, og Embla Mjöll 
Elíasdóttir hjúkrunarfræðinemi, fæddar 
árið 1995.

„Ég er mikill fjölskyldumaður og ver 

langmestum frítímanum með fjölskyld
unni. Við ferðumst mikið og skoðum 
heiminn saman, bæði til útlanda sem og 
innanlands,“ segir Arnar.

Annað mikilvægt áhugamál Arnars er 
fótbolti. Hann er landsdómari í fótbolta 
og hefur réttindi til að dæma í öllum 
deildum. „Ég er mun skárri dómari en 
leikmaður. Ég komst aldrei í lið í yngri 
flokkum og var alltaf valinn síðastur. En 
fann mig annars staðar á vellinum á efri 
árum með flautuna.“

Arnar ætlar að fagna tímamótunum 
með fjölskyldunni. „Við höfum það fyrir 
sið að fara á Hamborgarafabrikkuna með 
börnin á afmælisdaginn þegar einhver á 
afmæli á fjölskyldunni. Ætli það verði 
ekki ofan á núna eins og áður.“
david@frettabladid.is 

Hæstaréttarlögmaður og 
fótboltadómari fertugur
Arnar Þór Stefánsson, fyrrverandi næturfréttamaður á RÚV og nú einn eigenda lög-
mannsstofunnar LEX, hefur sterkar rætur til Húsavíkur. Ætlar að fagna tímamótunum 
með fjölskyldunni og er alveg eins líklegt að Hamborgarafabrikkan verði fyrir valinu.

Spilaði stundum 
óskalög í leyni fyrir 

vini og kunningja, einkum um 
helgar. Það hlýtur að vera í lagi 
að segja frá því núna.

Arnar Þór ásamt eiginkonu sinni Sunnu Jóhannsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

1919 Alþýðublaðið kemur út í 
fyrsta sinn.

1922 Rekstur elliheimilis 
hefst í húsinu Grund við Kapla-
skjólsveg.

1962 Einar Örn Benediktsson 
tónlistarmaður fæðist.

1964 Julius Nyerere tekur 
við embætti sem fyrsti forseti 
Tansaníu.

Merkisatburðir
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FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

2020

á þessum legsteinum
Frábært haust tilboð

VERÐ MIÐAST VIÐ ÁLETRAÐAN* STEIN 
MEÐ UPPSETNINGU Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

289.900 kr.

ATH. GRANÍTHÖLLIN ER  FLUTT 
  AÐ FOSSALEYNI 16, 112 REYKJAVÍK

299.900 kr.
Með beðramma

lukt og vasa

Fullt verð: 544.250,-
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139.900 kr.
með spörfugli

Fullt verð: 291.650,-

Með beðramma

lukt og vasa

Fullt verð: 529.250,-

289.900 kr.

2020 SB

2006 SB

2042-1 SB



LÁRÉTT
1 ósannindi
5 tilvera
6 úr hófi
8 trossa
10 í röð
11 skordýr
12 eining
13 aðskilja
15 merking
17 mildun

LÓÐRÉTT
1 ásælast
2 fuglahljóð
3 skjögur
4 krús
7 margbrotinn
9 síðdegi
12 díki
14 ginning
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 skrök, 5 ævi, 6 of, 8 kaðall, 10 jk, 11 
fló, 12 stak, 13 stía, 15 táknun, 17 linun.
LÓÐRÉTT: 1 sækjast, 2 kvak, 3 rið, 4 kolla, 7 
flókinn, 9 aftann, 12 síki, 14 tál, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kornfilt átti leik Hukel árið 
1965.

1. Rf6!! Dxg4 2. Rxe8! 1-0.  
Ísland gerði 2-2 jafntefli gegn 
Slóvakíu í fyrradag. Í gær var 
teflt á móti Eistum. Frídagur er 
í dag. Í dag hefst Ólympíuskák-
mót 16 ára og yngri í Tyrklandi. 
Ísland sendir þangað fimm 
ungmenni.  Í gangi er einnig 
heimsmeistaramót í Fischer-
slembiskák.

www.skak.is:  EM landsliða. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðvestan 8-15 í dag, 
hvassast við NV-
ströndina, en hægari 
sunnan heiða. Skýjað en 
þurrt að kalla á A-verðu 
landinu, annars súld eða 
dálítil rigning og hiti 1 til 
8 stig.

9 5 6 1 4 7 2 3 8

7 1 3 8 2 5 6 9 4

8 4 2 9 3 6 7 5 1

4 6 9 5 7 2 8 1 3

5 7 8 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 8 9 5 6 7

6 8 5 2 1 4 3 7 9

1 2 7 6 9 3 4 8 5

3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

7 4 9 8 1 2 3 5 6

4 2 7 9 3 1 5 6 8

8 5 3 2 6 4 7 1 9

9 6 1 7 5 8 4 2 3

1 7 6 4 2 3 9 8 5

2 8 5 1 9 7 6 3 4

3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5

9 3 4 7 1 5 8 2 6

5 7 8 9 6 2 1 3 4

2 5 3 8 7 6 9 4 1

7 4 6 2 9 1 3 5 8

1 8 9 4 5 3 6 7 2

8 9 5 1 2 7 4 6 3

4 6 1 5 3 9 2 8 7

3 2 7 6 4 8 5 1 9

1 9 7 8 3 5 2 4 6

2 4 5 9 6 7 1 3 8

8 6 3 1 4 2 9 5 7

3 7 1 6 5 4 8 9 2

4 5 8 2 7 9 3 6 1

9 2 6 3 8 1 4 7 5

5 1 9 4 2 6 7 8 3

6 3 2 7 9 8 5 1 4

7 8 4 5 1 3 6 2 9

2 1 5 8 4 6 9 3 7

6 8 9 3 5 7 2 1 4

3 7 4 1 2 9 5 6 8

7 2 1 6 8 3 4 5 9

5 6 8 9 7 4 1 2 3

9 4 3 5 1 2 7 8 6

4 3 2 7 6 5 8 9 1

8 9 7 2 3 1 6 4 5

1 5 6 4 9 8 3 7 2

3 7 9 4 5 1 6 8 2

5 8 4 6 7 2 9 3 1

6 1 2 3 8 9 4 5 7

4 5 1 2 3 8 7 6 9

9 2 7 5 6 4 8 1 3

8 6 3 1 9 7 2 4 5

7 3 6 8 2 5 1 9 4

1 9 5 7 4 6 3 2 8

2 4 8 9 1 3 5 7 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Getum við tekið smá 
hlé frá angistinni? 

Ég held að morgun-
maturinn sé á 

leiðinni upp aftur!

Það 
er gild 

ástæða!

Hlauptu, Ívar! 
Hlauuuptu! 

Hahahahaha!

Hey! 
Dollan er þarna! 

Hvað ertu að 
ná í?

Nei, nei, 
nei, nei! 
Láttu 

hann frá 
þér! Ívar! 

Ræðum 
þetta 

aðeins!

Ókei, héðan í frá 
mun ég bara skrifa 
heilar setningaar.

Takk fyrir, 
elskan.

Ég get ekki notað skammstafanir. 
Það tekur mömmu of langan tíma 

að fletta þeim upp.

ÆÆÆ!

Mamma, ég 
er með smá 

stærðfræði-
spurningu.

Frábært!
Ókei … 

við erum með yddaða 
blýanta, rissblað, 

góða stóla …

… hver er 
spurningin?

Af hverju þarf 
ég 

að læra 
stærðfræði?

Afréttara.

BÍÍÍP

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

„Lífið er yndisleg sýning !“
 – S.B.H. Morgunblaðið

„Það er allt fallegt við þessa sýningu. 
Allar stjörnurnar í húsinu !“
 – G.S.E. Djöflaeyjan

Sýningin sem hefur farið sigurför   
um heiminn snýr aftur í Tjarnarbíó!

Sun . 27 . okt kl . 13 00

Sun . 03 . NóV kl . 13 00

Sun . 10 . NóV kl . 13 00

Sun . 17 . NóV kl . 13 00

Sun . 24 . NóV kl . 13 00

Barnasýning ársins 2015 !

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

29. OKTÓBER 2019 
Hvað?  Opinn fundur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Oddi – 106 í Háskóla Íslands
Dr. Mark Harwood, forstöðu-
maður Evrópufræðastofnunar 
Háskólans á Möltu, ræðir Brexit og 
áhrif þess á Möltu.

Hvað?  Hádegistónleikar
Hvenær?  12.15
Hvar?  Hafnarfjarðarkirkja
Björn Steinar Sólbergsson organ-
isti leikur á orgel kirkjunnar.

Hvað?  Fyrirlestur
Hvenær?  17.00
Hvar?  Listasafn Akureyrar
Freyja Reynisdóttir myndlistar-
maður fjallar um þá ákvörðun 
að starfa sem myndlistarkona að 
loknu listnámi og hvert sú ákvörð-
un hefur leitt hana.

Hvað?  Jazzkvöld
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel
Finnska tríóið Grímsey skemmtir.

Hvað: Tango milonga
Hvenær: 20.30
Hvar: Iðnó
Argentínskur tangó dunar.

BÆKUR

Heimskaut 

Gerður Kristný

Útgefandi: Mál og menning/ 
Forlagið
Blaðsíður: 77

Segja má að í þessari í nýjustu ljóða-
bók Gerðar Kristnýjar, sem nefnist 
Heimskaut, sé bæði farið milli 
skauta og heima því að efnistökin 
einskorðast hvorki við nútíð né 
fortíð, nánd eða firrð. Hvítur litur 
og hrímguð vetrarstemning svífa 
yfir þessum ljóðum. Það gnestur 
í ísbreiðunni þar sem hún mylur 
skipið í spón en mennirnir halda för 
sinni áfram eftir hjarninu, knúðir 
af lífsvon, á vit óvissunnar. Harð-
neskjuleg en um leið afar skýr mynd 
af manneskjunni í varnarleysi sínu 
og vanmætti frammi fyrir höfuð-
skepnum.

Eins og stundum áður, til dæmis 
í Sálumessu sem kom út í fyrra, eru 
veturinn, myrkrið og lífslokin hug-
stæð þrenning í ljóðum Gerðar. Í 
sumum finnum við yfirvofandi 
ógn sem erfitt er að henda reiður á 
en birtist með ýmsum hætti: Grýla 
á ferð að nóttu, þytur í lofti af blóð-
ugu spjóti eða skuggi á glugga:

Snjórinn situr
í eggjum fjallsins
hrímaðar rúður
hjá hrumum bjargbúa
Skugga ber
fyrir glugga (14)

Gerður Kristný (f. 1970) hefur 
fyrir löngu haslað sér völl sem eitt 

af okkar bestu ljóðskáldum. Ljóð 
hennar eru afar hnitmiðuð og 
myndræn, oft hárbeitt. Í þessari 
bók sjáum við nýgervingar á borð 
við „hvítamyrkur“, „mjúkviðri“ 
og „hrímsvertu“ sem undirstrika 
ýmsar frumlegar ljóðmyndir. Oft er 
einfaldlega um að ræða myndir eða 
stemningar sem staðið geta einar og 
sér og vísa ekki út fyrir sig (Norður 
á Ströndum, Gamlársdagur, Svart). 
Sumar hverjar undur fallegar:

Snjóf lugur
svífa um loftið
setjast á rúðu
frjóvga frostrósir. (20)

Aðrar fela í sér dýpri skírskotun, 
gjarnan til fornsagna eða goða-
fræði, þar sem nútíðin speglast í 

fortíðinni. Er þetta 
einkar vel gert til 
dæmis í ljóðinu Völu-
spá þar sem f lótta-
mannastraumurinn 
til Vesturlanda er 
hin „ókunna hjörð“, 
sem riðið hefur „Hel-
veg“ á f lótta sínum 
um sviðnar sveitir, 
og biður nú um að 
borgarhliðum sé lokið 
upp, en ...

Aldagamall ótti
fer um með hvæsi
Lófar okkar
læsast um axir og 

     sverð (31)

Ljóðið Þök k er 

einnig vísun til goðfræðilegrar 
fyrirmyndar, frásagnarinnar um 
það þegar ekki tókst að gráta guð-
inn Baldur („vininn blíða“) úr Helju 
því að Loki brá sér í líki Þakkar 
tröllkonu sem grét þurrum tárum. 
Ljóðið er snilldarleg smíð sem les-
andanum verður þó ekki ljós nema 
fyrir liggi þekking á sagnaminninu 
sem liggur að baki. 

Hér, líkt og í f leiri ljóðum Gerðar 
Kristnýjar fram til þessa, er þó viss 
hætta á því að upplifun lesandans 
fari fyrir ofan garð og neðan þegar 
djúpt er seilst ofan í sagnaarfinn. 
Slík efnistök geta hæglega orðið 
að torskildu eintali ljóðmælanda 
ofan af hátindi þeirra gullaldar-
bókmennta sem hann þekkir. Er 
þá hætt við að að sambandið við 
lesandann rofni, þó að vissulega 
skapi slík efnistök hugblæ og hug-
renningatengsl við sögulegar rætur. 
Er svo um fleiri ljóð þessarar bókar, 

að sk írskot u n 
þ e i r r a l ig g u r 
ekki alltaf ljós 
fyrir. Þetta atriði 
verður þó seint 
talið bókinni til 
vansa enda er 
ljóðagerð Gerðar 
K r ist  ný jar v ið 
b r u g ð i ð ,  s v o 
m y n d r æ n  o g 
meitluð sem hún 
jafnan er. 
Ólína Kjerúlf 
Þorvarðardóttir

NIÐURSTAÐA: 
Gerður Kristný 
bregst ekki aðdá-
endum sínum í 
þessari bók.

Farið milli skauta og heima

Gerður Kristný bregst ekki í nýrri ljóðabók. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Miklu meira en bara ódýrt

Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

8.995

Jeppatjakkur 
2.25T 52cm 

17.995

ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Öflugar 
háþrýstidælur 
165Bör 
1800W 

29.999
Hleðslutæki 12V 6A 

Álskóflur

19.995
Súluborvél 350W 
(m/skrúfstykki)

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline 
Hleðsluborvél 
18V 13mm 2G 

Vinnukastarar 
í miklu úrvali 

12.995

Fjölsög 
Höfftech

5.999

frá 19.995

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

16.995

Hjólsög  
1200W

9.999

Flísasög 80mm

13.995

SDS Lofthöggvél 
GMC

14.999

Omega 
Viðgerðar-
kollur 

7.495

Lunchbox útvarp 
ryk/regn/
frostþolið 

24.995

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Led kastarar 
stillanlegur litur 

Myndlistavörur í miklu úrvali

Frábært úrval af 
dragböndum/
ströppum

4.995

4.995

Startkaplar

frá 1.495

9.999

6T Búkkar 
605mm Par 

1/2+1/4 
Toppasett Kraft-
mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk 

5.995

Skrall-lyklar 8-17 

7.985

Viðgerðarbretti

4.895

frá 1.999

49.999 99.999
Verkfæraskápur
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

frá 795

3.9957.995
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Grey’s Anatomy
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 First Dates
10.25 NCIS
11.10 Masterchef USA
12.00 Um land allt
12.35 Nágrannar
13.00 Britain’s Got Talent
15.10 The Village
15.55 The Goldbergs
16.15 Seinfeld
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Veður
19.25 The Goldbergs
19.50 Modern Family
20.15 All Rise
21.00 Blinded
21.45 The Deuce
22.45 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.15 Grey’s Anatomy
00.00 Orange is the New Black
00.55 Gasmamman
02.25 Gasmamman
03.10 Wigstock

19.15 Two and a Half Men
19.40 The Big Bang Theory
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 One Born Every Minute
21.40 Flash
22.25 Claws
23.15 Pretty Little Liars: The Per-
fectionists
00.00 Roswell, New Mexico
00.45 Seinfeld
01.10 Two and a Half Men
01.35 The Big Bang Theory

12.20 The Swan Princess: A Royal 
Myztery
13.40 Sweet Home Carolina
15.05 Darkest Hour
17.10 The Swan Princess: A Royal 
Myztery
18.30 Sweet Home Carolina
19.55 Darkest Hour
22.00 Lights Out
23.25 The Beguiled
01.00 The 33
03.05 Lights Out

08.30 The Zozo Championship  Út-
sending frá The Zozo Champions-
hip á PGA-mótaröðinni.
12.30 PGA Highlights   Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
13.25 The Zozo Championship
17.25 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
18.15 The Zozo Championship
22.15 PGA Highlights 
23.10 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Útsvar 2017-2018 Ísa-
fjarðarbær - Ölfus
14.10 Nautnir norðursins Noregur 
- seinni hluti  Loks liggur leiðin til 
Bergen í Noregi þar sem kokkurinn 
Hanne Frosta fer á milli staða og 
hjálpar bændum og búaliði að 
nýta heimahagana og eldar svo 
gómsæta rétti með „slow food“ 
aðferðafræðinni. Hanne býður 
Gísla Erni í hefðbundnar veislur og 
á hjartarveiðar í Harðangursfirði.
14.20 Tónstofan Magnús Eiríks-
son  Þættir frá 1990-1992 þar sem 
íslenskir tónlistarmenn eru sóttir 
heim. e.
14.45 Gómsæta Ísland 
15.10 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
15.25 Stiklur
15.55 Viðtalið Pascale Meige 
Wagner
16.20 Menningin - samantekt
16.50 Króníkan 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Rosalegar risaeðlur 
18.29 Hönnunarstirnin 
18.46 Bílskúrsbras 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Ítarleg umfjöllun 
um það sem er efst á baugi í 
fréttum og mannlífi. Farið er ofan 
í kjölinn á stærstu fréttamálum 
dagsins með viðmælendum um 
land allt. Umsjónarmenn eru Einar 
Þorsteinsson og Jóhanna Vigdís 
Hjaltadóttir.
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 Kveikur
20.40 Hótellíf   Breskir heimildar-
þættir um starfsemi Midland-
lúxushótelsins í Manchester á Eng-
landi sem hefur verið starfrækt frá 
1903. Í þáttunum kynnumst við 
starfsfólki hótelsins og fylgjumst 
með því sem fer fram á bak við 
tjöldin.
21.30 Donna blinda  Finnsk 
gamanþáttaröð um Donnu, 27 
ára blinda konu sem er staðráðin 
í að finna hinn eina rétta eftir að 
kærastinn hennar til margra ára 
yfirgefur hana skyndilega. Aðal-
hlutverk: Alina Tomnikov, Essi 
Hellén, Miina Penttinen. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Baptiste 
23.20 Króníkan 
00.20 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 American Housewife 
14.15 Survivor
15.00 Top Chef 
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 The Mick 
19.45 The Neighborhood
20.10 Jane the Virgin
21.00 FBI 
21.50 Grand Hotel 
22.35 Baskets 
23.00 White Famous 
23.35 The Late Late Show 
00.20 NCIS
01.05 Chicago Med 
01.50 Stumptown 
02.35 Beyond 

19.35 Everton - Watford  Bein 
útsending frá leik í enska deilda-
bikarnum.

Roma - AC Milan 
09.30 Sevilla - Getafe
11.10 KA/Þór - ÍBV  Útsending frá 
leik í Olís-deild kvenna.
12.40 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
13.05 Lecce - Juventus  
14.45 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
15.15 Barcelona - Real Madrid  
16.55 Spænsku mörkin   Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
17.25 QPR - Brentford
19.05 Football League Show  
19.35 Manchester City - South-
ampton  Bein útsending frá leik í 
enska deildabikarnum.
21.45 UFC Fight Night: Maia vs. 
Askren
00.15 Brescia - Inter

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 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan: Að breyta  
 fjalli 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
17.55 Deportivo Alaves - Atletico 
Madrid  Bein útsending frá leik í 
spænsku úrvalsdeildinni.
20.10 Barcelona - Real Valladolid 
 Bein útsending frá leik í spænsku 
úrvalsdeildinni.

STÖÐ 2 SPORT 4
19.55 Brescia - Inter  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

Tryggðu þér áskrift

MIÐVIKUDAGUR

KL. 19:20

KL. 20:00

ÞRIÐJUDAGUR

KL. 19:35

KL. 19:35

KAUPTU STAKAN LEIK: 
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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 3. nóvember eða meðan birgðir endast. 

EKKERT
BRUDL

Réttur mánaðarins

Bónus Súpur
1-1,2 kg, 5 tegundir

Bónus Lambakjöt í karrý
1 kg - Verð áður 2.298 kr.

kr./stk.1.598

kr./stk.1.998

Fulleldað
Aðeins að hita

Sparaðu tíma 
og fyrirhöfn

Bónus Bolognese Kjötsósa, 1 kg
Bónus Plokkfiskur, 1 kg 

kr./stk.1.198



ÉG HUGSAÐI MEÐ MÉR, 
ÞETTA ER ENGIN LEIÐ 

TIL AÐ LIFA LÍFINU. ÉG GET 
EKKI HALDIÐ SVONA ÁFRAM, ÉG 
VERÐ AÐ FINNA AÐRA LEIÐ.Heimurinn virðist 

á heljarþröm og 
skortur á jákvæð-
um fréttum oft og 
tíðum yf irþyrm-
andi, eða alla vega 

samanborið við magn þeirra nei-
kvæðu. Það fannst David Byrne, 
fyrr verandi söng vara Talking 
Heads, í það minnsta og hann ákvað 
að taka málin í sínar hendur. Hann 
sagði frá því á síðasta ári á blogg-
síðu sinni davidbyrne.com að hann 
hefði í hyggju að stofna veftímaritið 
Reasons to Be Cheerful sem ætlað 
væri að standa undir nafni og vera 
vettvangur ýmiss konar ástæðna til 
að kætast.

Heimur á leið til helvítis
Í bloggfærslunni sagði David meðal 
ananrs: „Það virðist oft sem heim-
urinn sé á beinni leið til helvítis. Ég 
vakna á morgnana og skoða blaðið 
og segi við sjálfan mig: „Ó nei!“ Oft 

er ég svo niðurdreginn hálfan dag-
inn. Það gildir einu hvernig þú kaust 
í Brexit, í frönsku alþingiskosning-
unum eða þeim bandarísku – mörg-
um okkar, hverjar sem stjórnmála-
skoðanir okkar eru, líður ótrúlega 
svipað. Sem eins konar mótsvar við 
þessu og mögulega einhvers konar 
meðferð hef ég safnað góðum frétt-
um sem minna mig á að það er líka 
eitthvað gott í gangi.“

Tímarit sem sálfræðitími
Hugmyndin er sprottin frá því 

       Safnar 
 ástæðum til 
    að kætast
Súrnun sjávar, stríð í Sýrlandi, brennandi 
Amason, fækkun skordýra, plastmengun, 
Trump, Erdogan og Bolzonaro. Er nokkuð 
að undra að viðkvæmt fólk ákveði öðru 
hvoru að setja sjálft sig í fréttabann?

Hugmyndin er sprottin frá því að árið 2016 fór David að sanka að sér fréttum af fólki sem var að gera heiminn betri 
og var iðinn við að deila slíkum gleðifréttum með vinum sínum og félögum. NORDICPHOTOS/GETTY

að árið 2016 fór David að sanka 
að sér fréttum af fólki sem var að 
gera heiminn betri og var iðinn 
við að deila slíkum gleðifréttum 
með vinum sínum og félögum. Við-
brögð þeirra voru hvetjandi og svo 
fór að hann setti á laggirnar vef-
síðuna og hófst handa við að skrifa. 
Söngvarinn stendur þó ekki einn 
að skrifunum og hefur fengið með 
sér Christine McLaren og Will Doig, 
bæði með mikla reynslu frá fjöl-
miðlunum Monocle, Metropolis, 
The Globe and Mail, The Guardian 
og NPR. Veftímaritið er ekki rekið 
með gróðasjónarmið í huga heldur 
er því ætlað að blása fólki von í 
brjóst og auka líkur á að góðar hug-
myndir breiðist út og nýtist víðar.

„Að hluta tímarit, að hluta sál-
fræðitími og að hluta teikning að 
betri heimi,“ sagði þessi 67 ára rokk-
stjarna hugmyndina að baki vef-
síðunni vera. Markmiðið er að hans 
sögn að „vega upp á móti vaxandi 
neikvæðni og benda á að hlutirnir 
séu kannski ekki eins slæmir og við 
höldum“.

Nálgast heiminn með forvitni
Á heimasíðu tímaritsins segir: „Við 
segjum sögur sem sanna að í raun 
eru ótrúlega margar ástæður til 
að vera glaður. Margar þeirra eru í 
formi gáfulegra lausna sem þegar 
hafa sannað sig gegn heimsins 
stærstu vandamálum, lausna sem 
svo er hægt að nýta víðar á sama 
hátt. Við erum hér til að segja þér 
frá sumum þeirra. Reasons to Be 
Cheerful var stofnuð af lista- og 
tónlistarmanninum David Byrne 
sem trúir á kraftinn sem felst í því 
að nálgast heiminn í gegnum for-
vitni – í listum, í tónlist, í samvinnu 
og í lífinu.“

Flokkar síðunnar eru eftirfar-
andi: borgaraleg þátttaka, lofts-
lagsmál/orka, menning, fjármál, 
menntamál, heilsutengd málefni, 
vísindi og tækni og loks sam-
göngumál. Nú þegar er að finna þó 
nokkrar greinar í hverjum f lokki 
allt frá umfjöllun um bíllausa borg á 
Spáni og hvernig sjálfkeyrandi bílar 
muni bjarga stórborgum og að því 
hvernig Svíar nýta dauðar plöntur 
í orkuvinnslu.

Þunglyndur af lestri blaða
Í samtali við bandarísku stöðina 
National Public Radio eða NPR 
sagði David frá því að ástæða vef-
tímaritsins sé í raun sprottin frá 
upplifun sem við f lest könnumst 
við; að vakna á morgnana og lesa 
blaðið. „Eftir um hálftíma er maður 
svo orðinn bálreiður, tortrygginn og 
þunglyndur.“ David heldur áfram: 
„Ég hugsaði með mér, þetta er engin 
leið til að lifa lífinu. Ég get ekki hald-
ið svona áfram, ég verð að finna aðra 
leið. Ég fór því að safna greinum sem 
gáfu mér von, efni sem vann gegn 
þessari neikvæðnibylgju sem ég var 
sífellt að lesa um. Eftir að hafa gert 
þetta í um ár hafði ég safnað að mér 
ágætis magni. Ég sá þá að ég hafði 
sankað að mér efni um sanna vel-
gengni sem hægt væri að endurtaka 
annars staðar. Ég var ekki að safna 
sögum um til að mynda milljóna-
mæring sem gefur sjúkrahúsi gjöf. 
Þetta voru ekki hendingar.“

Á þessu má heyra að ekki er um 
að ræða síðu þar sem safnað er ein-
földum gleðifréttum þó gott eitt sé 
um þær að segja, heldur eru þetta 
alvöru fréttir um lausnir á einu og 
öðru sem hægt er að endurtaka ann-
ars staðar, öðrum til góðs – og gleði!
bjork@frettabladid.is
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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, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: 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

ÉG HELD AÐ LESTUR 
BARNA OG ÞAÐ AÐ 

FORELDRAR SÉU DUGLEGIR AÐ 
LESA MEÐ BÖRNUNUM SÍNUM SÉ 
EIN BESTA HUGARLEIKFIMI SEM 
Í BOÐI ER. ÞAÐ ER LÍKA HVAT-
INN AÐ ÞESSU ÖLLU SAMAN. EN 
LÍKA AÐ SKRIFA UM HLUTI SEM 
SKIPTA MÁLI. BÖRN HAFA 
SKOÐANIR OG SKILJA HLUTI.

BÓKIN FJALLAR UM 
KRAKKA, SYSTKINI OG 

FÉLAGA ÞEIRRA. ÞAU RÍSA UPP 
GEGN ÓRÉTTLÆTI 
ÞEGAR TIL 
STENDUR AÐ 
VÍSA VINUM 
ÞEIRRA OG 
SKÓLAFÉLÖGUM 
ÚR LANDI.

GRAFÍSK HÖNNUN

Lógó
bréfsefni

bæklingar
myndskrey�ngar

merkingar ofl.

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Járn & Gler  hf.  -  Skútuvogur 1h.  
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík   
S: 58 58 900.  www.jarngler.is 

50% Afsláttur af 
myndlistarvörum 

Olíulitir, vatnslitir, akrýlitir, 
penslar, spaðar, pappír  
o.fl o.fl. o.fl. 

ÚTSALA - ÚTSALA 

Opið 8 - 16  

Sparaðu allt að 50-70%! 

info@fedaszdental.huHafðu samband:
+ 36 70 942 9573 www.tannlaeknathjonusta.is

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísumFlísabúðin

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Bókin Friðbergur forseti 
kom út fyrir viku og 
situr nú efst á lista yfir 
söluhæstu barnabæk-
urnar þessa vikuna. 
Bókina skrifaði Árni 

með aðstoð dóttur sinnar Helenu, 
en hann hafði lengi langað til að 
skrifa barnabók.

Lét drauminn rætast
„Bókin fjallar um krakka, systkini 
og félaga þeirra. Þau rísa upp gegn 
óréttlæti þegar til stendur að vísa 
vinum þeirra og skólafélögum úr 
landi. Þau neita að gefast upp og 
ákveða að berjast gegn því. Í kjöl-
farið fara börn að hverfa. Í fyrstu 
lítur út fyrir hvörfin séu fyrir til-
stilli hryðjuverkasamtaka. Sögu-
hetjurnar dragast svo frekar inn í 
atburðarásina og úr verður mikil 
spenna og mikið gaman,“ segir Árni.

Bókin er fyrst og fremst skáldsaga 
fyrir börn, en Árni seldi auglýsinga-
stofu sína að hluta til vegna þess að 
hann langaði að einbeita sér frekar 
að ritstörfum. Friðbergur forseti 
er hans fyrsta skáldsaga, en Árni 
stefnir á að halda ótrauður áfram.

„Það eru persónur í bókinni sem 
eru byggðar á fólki úr samfélaginu 
og í henni gerast hlutir sem eru 
skírskotun í atburði sem hafa gerst, 
vísanir í samtímann. Síðan er Frið-
bergur forseti, sem er búinn að taka 
sér hálfgert einræðisvald. Krakk-
arnir eru sem sagt að berjast gegn 
honum og hans ákvörðunum,“ segir 
Árni en hann vill meina að Frið-
bergur sé eins ólíkur Guðna  Th., 
forseta Íslands, og mögulegt sé.

Aldrei nei við bókum
Eins og áður kom fram skrifaði 

Árni bókina með 
aðstoð  dóttur 
sinnar Helenu. 
Þau fara í sund 
saman í Vestur-
b æ ja r l au g i n a 
nánast daglega.

„Við sitjum 
oft í pottin-
um og erum 
að spjalla. 
Svo lesum 
við líka mikið 

saman. Mig langaði mikið til að 
skrifa barnabók og þá barnabók um 
hluti sem skipta máli. Mig langaði 
að skrifa bók fyrir stelpuna mína á 
meðan hún væri enn þá á þessum 
aldri. Ég fór að viðra þær hug-
myndir og hún hjálpaði mér. Hún 
sagði mér til dæmis hvaða karakt-
era hana langaði að hafa í bókinni 
og hvað þeir ættu að heita. Saman í 
pottaspjalli þróuðum við söguna og 
þá atburði sem í henni gerast.“

Besta hugarleikfimin
Árni segist vera gríðarlega ánægður 
með viðtökurnar.

„Ég er rosalega glaður að fólk og 
krakkar hafi áhuga á að lesa hana. 
Þetta er hugsjónamál líka. Ég trúi 
því mjög einlæglega að aldrei komi 
of mikið út af barnabókum. Við 

höfum þá reglu 
hei ma hjá 
mér að segja 
aldrei nei við 
bók u m . Ég 
held að lestur 
barna og það 
að foreldrar 
séu duglegir að 
lesa með börn-
unum sínum 
sé ein best a 
hugarleikf imi 
sem í boði er. 
Það er líka hvat-
inn að þessu öllu 
saman. En líka 
það að skrifa um 
hluti sem skipta 
máli, börn hafa 
skoðanir og skilja 
hluti.“
steingerdur@
frettabladid.is

Bókin  varð til  
í heita pottinum

Bókin Friðbergur forseti eftir Árna Árnason kom út nú á dögunum 
og er í efsta sæti yfir söluhæstu barnabækurnar á landinu.  

Bókina skrifaði hann með aðstoð dóttur sinnar Helenu.

Árni les gjarnan með dóttur sinni en á heimilinu er það regla að aldrei skuli segja nei við góðri bók. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

 
Bókina 

er hægt að 
nálgast í öllum 

helstu bóka-
búðum.
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ENDALAUS ÁNÆGJA

1.999 kr.1.299 kr. Booster borgari, franskar, gos, 
3 Hot Wings og Conga Xtra.

Booster borgari með tómatsósu, 
sinnepi, osti og súrum gùrkum.



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Í síðustu viku eignaðist ég tví-
buradrengi og í síðustu viku 
missti ég tvíburadrengi. Ein-

eggja létust þeir í ljúfum móður-
kviði eftir fimm og hálfs mánaðar 
legu. Þegar ég hélt að við værum 
komin fyrir vind þá hætti lífið í 
maganum. Fyrirvaralaust var fót-
unum kippt undan. Það var sárt að 
horfa á þá, liggjandi í vöggu sinni, 
og hugsa til alls þess sem við þre-
menningarnir fórum á mis við.

Ég hefði viljað fá að kynnast 
þeim.

Ég hefði viljað fá að sjá þá koma 
í heiminn undir öðrum kringum-
stæðum.

Ég hefði viljað fá að heyra þá 
gráta í fyrsta sinn.

Ég hefði viljað fá að fara með þá 
heim af fæðingardeildinni í stað 
þess að skilja þá þar eftir.

Ég hefði viljað fá að sjá þá taka 
sín fyrstu skref, segja sín fyrstu 
orð.

Ég hefði viljað fá að kenna þeim 
að hjóla, hvetja þá áfram þegar þeir 
detta.

Ég hefði viljað fá að sjá þá fara í 
taugarnar á eldri systkinum sínum.

Ég hefði viljað fá að sjá þá að 
morgni fyrsta skóladags.

Ég hefði viljað fá að ruglast á 
þeim.

Ég hefði viljað fá að fara með 
þeim í golf.

Ég hefði viljað fá að sjá þá 
útskrifast úr skóla.

Ég hefði viljað fá að sjá þá fara á 
fyrstu stefnumótin.

Ég hefði viljað fá að vera svara-
maður þeirra á brúðkaupsdaginn.

Ég hefði viljað fá að hitta börnin 
þeirra.

Ég hefði viljað fá að fara í taug-
arnar á þeim á mínum gamals aldri.

Mest af öllu hefði ég viljað fá að 
kveðja þá á mínum eigin dánarbeð, 
í stað þeirra.

Tómhentur af 
fæðingardeild

DAG HVERN LESA
96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP APR-JÚN 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINSFRÉTTABLAÐIÐ


