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Ert þú 
einmana ?

Einmanaleiki hefur áhrif á bæði 
andlega og líkamlega heilsu en 
félagsleg tengsl hafa mikil áhrif á 
hamingju og vellíðan. Samfélagið 
þarf að vera vakandi fyrir því að 
skapa tækifæri fyrir fólk til að hitt-
ast og mynda tengsl.

Aukahlutapakki fylgir- Dráttarbeisli
- Hiti í stýri
- Fjarlægðatengdur hraðastillir- Hiti í framrúðu
- Bakkmyndavél
- Rafmagnsopnun á afturhlera   og fleira.

Tilboðsverð 4.990.000 kr.

Škoda Karoq 4x4
Ambition / 1.6 TDI / Sjálfskiptur
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HEKLHEKLA · www.hekla.is/skodasalur

9% fullorðinna 
f inna oft eða 
mjög oft fyrir 
einmanaleika.

21% úr hópnum 
18-34 ára finnur 
oft eða mjög oft 
fyrir einmana-
leika.

4% úr hópnum 
65 ára og eldri 
f inna oft eða 
mjög oft fyrir 
einmanaleika.

69% fullorðinna 
f inna sjaldan 
eða aldrei fyrir 
einmanaleika.

MENNING Sinfóníuhljómsveit Ísland 
er á leið í tónleikaferð til Þýskalands 
og Austurríkis með hljómsveitar-
stjóra sínum, Daníel Bjarnasyni, og 
Víkingi Heiðari Ólafssyni píanó-
leikara. Á efnisskrá verða meðal 
annars verk eftir Önnu Þorvalds-
dóttur og píanókonsert eftir Daníel.

„Þetta er í fyrsta sinn sem hljóm-
sveitin fer í ferðalag með íslenskan 
hljómsveitarstjóra og heims-
frægan íslenskan einleikara og 
hefur íslenska tónlist á efnisskrá. 
Það segir nokkuð mikið um stöðu 
íslenskrar samtímatónlistar, sem 
hefur fengið mikla athygli undan-
farið,“ segir Daníel.  – kb / sjá síðu 34

Íslensk tónlist  
í Þýskalandi

  ➛12

VIÐSKIPTI Þingmenn Sjálfstæðis-
f lokksins stefna að því að leggja 
fram frumvarp í næstu viku til 
innleiðingar skattalegra hvata til 
hlutabréfakaupa fyrir almenning. 
Þetta staðfestir Óli Björn Kárason, 
þingmaður og formaður efnahags- 
og viðskiptanefndar.

„Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
er ekki nægileg öflugur. Það hefur 
verið bent á hversu stórt hlutverk 
lífeyrissjóðirnir leika á íslenskum 
hlutabréfamarkaði en ég tel að 
verkefnið snúist ekki um að draga 
úr þátttöku lífeyrissjóðanna á 
markaðinum heldur ef la og auka 
þátttöku annarra fjárfesta, og ekki 
síður almennings. Það er hægt að 
gera með því að innleiða hér að 
nýju skattalega hvata til hluta-
bréfakaupa fyrir almenning,“ segir 
Óli Björn.

Skattaafsláttur vegna hlutabréfa-
kaupa var lagður til í Hvítbókinni 
um fjármálakerfið sem leið til þess 
að efla virkni hlutabréfamarkaðar-
ins.  – þfh / sjá síðu 10

Stefna á að 
endurvekja 
skattaafsláttinn

GOLF Þrátt fyrir að fulltrúar Evrópu-
mótaraðar kvenna í golfi hafi sýnt 
áhuga á að halda mót hér á landi er 
ólíklegt að af því geti orðið í ljósi 
kostnaðarins sem því myndi fylgja. 
Golfsamband Íslands hefur verið 
í óformlegum viðræðum við full-
trúa mótaraðarinnar en kostnaðar-
áætlun upp á tugi milljóna kemur í 
veg fyrir að hugmyndin komist á  
teikniborðið. 

„Því miður munu þessar við-
ræður líklega alltaf stranda á pen-
ingamálunum,“ segir Haukur Örn 
Birgisson, forseti GSÍ, spurður út í 
viðræðurnar.  – kpt / sjá síðu 26

Kostnaður of 
mikill fyrir GSÍ



Veður

Hæg A- átt, úrkomulaust að kalla 
og víða bjart. Austan 8-13 m/s og él 
syðst á landinu. Bætir í vind vestast 
annað kvöld. Frost 0 til 10 stig, 
kaldast fyrir norðan. SJÁ SÍÐU 30

Ráðherrar fengu boðsbréf á barnaþing

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

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

Komið og skoðið úrvalið

 

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

Opið virka daga  
11-18

laugardaga 
11-15

SAMFÉLAG „Verkin á sýningunni 
eru ljósmyndir og hljóðupptökur 
af fólki hér í bænum. Pólsku fólki 
í samfélaginu hér sem ég þekkti 
ekkert en hef nú orðið svo heppin 
að kynnast. Hér býr nefnilega ótrú-
lega mikið af áhugaverðu og hlýju 
pólsku fólki sem er að gera áhuga-
verða hluti,“ segir listakonan Vena 
Naskrecka.

Hún heldur listsýningu á Pólskri 
menningarhátíð sem fram fer á 
Nesvöllum í Reykjanesbæ á laug-
ardag. Á hátíðinni er áhersla lögð 
á persónulegar sögur bæjarbúa af 
pólskum uppruna. Boðið verður 
upp á tónlistaratriði, pólskan götu-
matarmarkað og Polonez-dans, svo 
fátt eitt sé nefnt.

„Ég hitti fólkið, það sagði mér 
sínar sögur og ég tók af því myndir. 
Allir tóku mér ótrúlega vel og það 
var frábært að heyra sögur þeirra,“ 
segir Vena. „Áður en þau sögðu mér 
sögurnar spjölluðum við saman 
þannig að þau kynntust mér og 
ég þeim, það varð til þess að sam-
skiptin urðu opnari,“ bætir hún 
við.

„Sýningargestir setja á sig heyrn-
artól og hlusta á viðmælendur 
mína segja sögur sínar og mynd-
irnar sem ég tók af þeim verða til 
sýnis. Með því að gera þetta svona 
en ekki sem hefðbundið vídeóverk 
fæst meiri nánd á milli sýningar-
gesta og söguhetjunnar,“ segir hún.

„Sumar sögurnar eru á pólsku og 
aðrar á íslensku. Þær eru svo allar 
þýddar yfir á pólsku eða íslensku 
eftir því sem við á svo allir geti lesið 
þær. En sama hvort tungumálið 
sýningargestir skilja hvet ég alla 
til þess að setja á sig heyrnartólin 
og hlusta. Það er svo margt sem 
leynist í frásögnum okkar. Hljóm-

fallið í röddinni og tilfinningin 
getur aukið upplifunina,“ útskýrir 
Vena.

Hún segir sögurnar jafn margar 
og ólíkar og söguhetjurnar en að 
ýmislegt hafi þær þó átt sameigin-

legt. „Við töluðum um alls konar 
hluti, til dæmis upplifun Pólverja 
af því að búa á Íslandi. Öll voru 
þau sammála um mikilvægi þess 
að læra íslensku og að Íslendingar 
hefðu tekið þeim vel,“ segir hún.

Hátíðin var haldin í fyrsta sinn í 
fyrra við mikinn fögnuð bæjarbúa 
en um 16 prósent íbúa í Reykja-
nesbæ eru af pólskum uppruna. 
Vena telur mikilvægt að slíkir við-
burðir séu haldnir í öllum sam-
félögum og séu kjörin leið til að 
þjappa saman og auka tengsl fólks 
af ólíkum uppruna. 

„Sama hvort við erum frá Pól-
landi eða Íslandi þá búum við öll 
nálægt hvert öðru, börnin okkar 
ganga í sömu skólana og við erum 
með svipaðar upplifanir, og ef 
við erum meðvituð um fólkið í 
kringum okkur og sögur þess líður 
okkur betur,“ segir hún. 
birnadrofn@frettabladid.is

Byggir á persónulegum 
sögum í verkum sínum 
Pólsk menningarhátíð verður haldin í Reykjanesbæ á laugardaginn í tilefni af 
þjóðhátíðardegi Póllands, 11. nóvember. Vena Naskrecka heldur þar sýningu 
sem byggir á persónulegum frásögnum einstaklinga af pólskum uppruna.

Vera Naskrecka við nokkur verka sinna á sýningunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sumar sögurnar eru 
á pólsku og aðrar á 

íslensku. Þær eru svo allar 
þýddar yfir á pólsku eða 
íslensku eftir því sem við á 
svo allir geti lesið þær.
Vena Naskrecka,  
listakona

Sindri Þór Stefánsson fékk fjögurra 
og hálfs árs dóm. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DÓMSMÁL Bitcoin-málið svokall-
aða er ekki enn komið á dagskrá 
Landsréttar en dómur í málinu var 
kveðinn upp í janúar. Sjö menn 
voru þá dæmdir fyrir aðild að inn-
brotum og þjófnaði úr tveimur 
gagnaverum. Þeir fimm sem hlutu 
þyngstu refsingu áfrýjuðu málinu 
til Landsréttar og var málið skráð 
þar 8. mars síðastliðinn. Þótt átta 
mánuðir séu liðnir hefur málið ekki 
enn verið tekið á dagskrá réttarins. 

Í svari Landsréttar við fyrirspurn 
Fréttablaðsins segir að ástæðan 
sé sú að ríkissaksóknari hafi enn 
ekki þingfest málið og afhent gögn 
þess til Landsréttar. Í svari ríkis-
saksóknara segir að Héraðsdómur 
Reykjaness hafi enn ekki af hent 
gögn málsins þótt óskað hafi verið 
eftir því og sú beiðni verið ítrekuð.

Björn Bergsson, skrifstofustjóri 
Landsréttar, segir að þegar málið 
hafi verið þingfest verði verjendum 
og ákæruvaldi veittir frestir til að 
skila greinargerðum en það sé fyrst 
að lokinni þessari gagnaöflun sem 
málið sé tilbúið til málf lutnings 
og unnt að af kveða dagsetningu 
hans. Aðspurður segir Björn að 
ekki sé unnt að fullyrða að málið 
hafi beðið lengur en önnur mál 
sem verið hafa til meðferðar hjá 
réttinum. 

Sindri Þór Stefánsson hlaut 
þyngsta dóminn í héraði en hann 
var dæmdur til fjögurra og hálfs árs 
fangelsisvistar fyrir skipulagningu 
og framkvæmd brotanna. – aá

Bíða enn eftir  
Landsrétti

Þrjátíu ár eru liðin frá því að Barnasáttmálinn, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, var samþykktur. Því verður fagnað með 
ýmsu móti. Hápunkturinn verður án efa barnaþing, sem umboðsmaður barna stendur fyrir í fyrsta skipti í ár. Barnaþingið verður haldið í 
Hörpu 21. til 22. nóvember. Ráðherrar fengu af hent boðsbréf á þingið í skemmtilegri athöfn í Alþinghúsinu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þorlákshöfn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÖLFUS Bæjarráð Ölfuss hefur hafnað 
því að ganga til viðræðna við Árborg 
um sameiningu sveitarfélaganna að 
svo stöddu.

Kveðst bæjarstjórnin þó fagna því 
að bæjarráð Árborgar stígi fram og 
lýsi „vilja til að nálgast nágranna sína 
og samstarfsaðila á jafningjagrunni“ 
eins og segir í bókun. „Á sama tíma 
hefur framganga bæjarfulltrúa 
Árborgar hins vegar ekki verið með 
þeim sama hætti líkt og kom fram á 
haustfundi Héraðsnefndar Árnes-
inga nú í október.“

Þá benda Ölfusingar á að sveitar-
félögin hafi rætt um sameiningu á 
árunum 2016 til 2017 en að þeim við-
ræðum hafi lokið án niðurstöðu. - gar

Sameining er 
ekki á dagskrá
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Nýtt
Húsasmiðjublað er komið út, skoðaðu á husa.is

Allt klárt fyrir jólin

Mættu tímanlega
Kaffi og vöfflur

á meðan birgðir endast

Í KVÖLD 7. NÓVEMBER KL. 18-21
í  Húsasmiðjunni og Blómaval í eftirfarandi verslunum

GRAFARHOLTI - AKUREYRI
VESTMANNAEYJUM - SELFOSSI - EGILSSTÖÐUM - ÍSAFIRÐI

AFSLÁTTAR- 
KVÖLD

ÞÉR ER BOÐIÐ 

Í KVÖLD kl. 18-21

25%
afsláttur

af öllum
búsáhöldum

25%
afsláttur
af öllum vörum 

í  Blómavali

20%
afsláttur

af öllum
verkfærum

20%
afsláttur

af öllum
smáraftækjum

Vöfflur, piparkökur og  Jólakaffi  - Nóakonfekt og  Jólaöl  - Philips Hue ljósakynning - Lifandi Jólatónlist, Kaleb 

Kynningar frá  Kalda, Nóa síríus, Ölgerðinni og  Kaffibrennslunni - Philips Hue ljósakynning 
Heimir Ingimarsson  spilar ljúfa tóna

Sjá dagskrá á husa.is fyrir Vestmannaeyjar, Selfoss, Egilsstaði og Ísafjörð

AKUREYRI

GRAFARHOLT

25%
afsláttur

af seríum &
 jólaskrauti
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STJÓRNSÝSLA Sjálfstæðir kvik-
myndaframleiðendur hafa miklar 
áhyggjur af því að gagnrýni frá þeim 
verði ekki tekin með í reikninginn 
við gerð nýs þjónustusamnings 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins við Ríkisútvarpið. Nýr 
samningur til ársins 2024 mun líta 
dagsins ljós fyrir áramót. Ráðuneyt-
ið hefur ekki svarað fyrirspurnum 
um stöðuna á samningagerðinni en 
samkvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins er hún á lokametrunum.

Helstu áhyggjurnar snúa að því 
að ekki verði skerpt á skilgreiningu 
á hvað sé sjálfstæður framleiðandi. 
RÚV skilgreinir sjálfstæðan fram-
leiðanda sem „seljanda tilbúins 
efnis eða umsjónarmann eða 
framleiðanda efnis“. Samkvæmt 
reglugerð um Kvikmyndasjóð má 
hins vegar finna skilgreininguna 
„sjálfstæður framleiðandi er fyrir-
tæki sem hefur kvikmyndagerð að 
meginstarfi“.

Samtök iðnaðarins (SI) óskuðu 
eftir svörum frá ráðuneytinu fyrir 
meira en ári og funduðu með Lilju 
Alfreðsdóttur, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, í mars. Síðan 
hafa engin svör borist.

„Útfærsla þjónustusamningsins 
skiptir sköpum fyrir hagsmuni 
okkar félagsmanna,“ segir Sigríður 
Mogensen, sviðsstjóri hugverka-
sviðs SI. „Ég trúi ekki öðru en að 
ráðuneytið eigi við okkur samtal 

um þessi mál áður en gengið verður 
frá þjónustusamningnum. RÚV 
teygir sig mjög langt í skilgreiningu 
á því hvað telst sjálfstæður kvik-
myndaframleiðandi. Við teljum að 
með því sé vegið að hagsmunum 
greinarinnar.“

Samkvæmt núgildandi þjónustu-
samningi er RÚV skyldað til að láta 
einn tíunda af útgjöldum renna til 
sjálfstæðra framleiðenda. Yfirlit yfir 
viðskipti RÚV við sjálfstæða fram-

leiðendur á árunum 2016 og 2017 
eru aðgengileg á vef Alþingis. Þar 
sést að í mörgum tilfellum er um að 
ræða þáttastjórnendur og jafnvel 
aðrar opinberar stofnanir.

„Yfirlitin benda til þess að verið sé 
að fella almenn viðskiptasambönd 
og aðkeypta þjónustu frá hinum 
ýmsu aðilum undir kaup á efni frá 
sjálfstæðum framleiðendum,“ segir 
Sigríður. „Að okkar mati þarf að fara 
ofan í saumana á þessu og tryggja að 
upprunalegur tilgangur þessa hlut-
verks RÚV um að efla kvikmynda-
framleiðslu á Íslandi nái fram að 
ganga.“

RÚV neitar að af henda Frétta-
blaðinu yfirlit yfir viðskipti við 
sjálfstæða framleiðendur árið 
2018, er það nú til umfjöllunar hjá 
úrskurðarnefnd um upplýsingamál.

Fleiri atriði tengjast gerð þjón-
ustusamningsins, þá helst vera 
RÚV á auglýsingamarkaði. Fram 
kemur í svari RÚV við fyrirspurn 

Fréttablaðsins að tekjur af sölu aug-
lýsinga námu tveimur milljörðum 
í fyrra, er það um einn þriðji tekna 
stofnunarinnar. Rekstur auglýs-
ingadeildar var rúmur einn tíundi 
af þeirri upphæð, eða 255 millj-
ónir króna. Alls var hlutdeild sam-
keppnisrekstrar í kostnaði um 525 
milljónir króna í fyrra, en um 270 
milljónir króna af því myndi áfram 
falla á RÚV ef stofnunin hyrfi af aug-
lýsingamarkaði. Það þýðir að RÚV 
þyrfti um 1,8 milljarða króna til 
viðbótar til að halda áfram rekstri 
í núverandi mynd.

Ríkisendurskoðun er nú að vinna 
stjórnsýsluúttekt á RÚV. Nær úttekt-
in til fjármögnunar og reiknings-
skila og samkeppnisreksturs RÚV. 
Í byrjun hausts var gert ráð fyrir að 
skýrslan yrði tilbúin í síðari hluta 
október. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er dregin upp dökk 
mynd af stjórnsýslu RÚV í skýrsl-
unni.   arib@frettabladid.is

RÚV teygir sig mjög 
langt í skilgreiningu 

á því hvað telst sjálfstæður 
kvikmyndaframleiðandi.

Sigríður Mogen-
sen, sviðsstjóri 
hugverkasviðs 
Samtaka iðnaðar-
ins

40” BREYTTUR
MEGA CAB

RAM 3500
GLÆSILEGT ÚTLIT, NÝJAR ÚTFÆRSLUR 

OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI. 

EIGUM TIL CREW CAB BIG HORN, LARAMIE, SPORT OG LIMITED 
ÚTFÆRSLUR TIL AFGREIÐSLU STRAX.  

EINNIG MEGA CAB Í LARAMIE OG LIMITED ÚTFÆRSLUM .

BJÓÐUM UPP Á 35”, 37” OG 40” BREYTINGAR

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

ramisland.is

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR 
S. 534 4433 •  WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

FJÖLMIÐLAR Auður, blað sjálf-
stæðiskvenna, þarf ekki að vera 
skráð hjá fjölmiðlanefnd þar sem 
það er ekki gefið út með reglu-
bundnum hætti til almennings. 
Samkvæmt lögum um fjölmiðla 
þurfa allir fjölmiðlar að skrá sig, ef 
það er ekki gert á viðkomandi yfir 
höfði sér fjársektir og allt að hálfs 
árs fangelsi.

Samkvæmt lögum er fjölmiðill 
hvers konar miðill sem með reglu-
bundnum hætti miðlar til almenn-
ings efni er lýtur ritstjórn. Fram 
kemur í svari f jölmiðlanefndar 
að nefndin hafi þó ekki skilgreint 
hversu reglubundin útgáfa þarf að 
vera til að þurfa að vera skráð.

Skylda til að tilkynna starfsemi 
f jölmiðla hvílir á f jölmiðlinum 
sjálfum, en fjölmiðlanefnd hefur 
sent óskráðum fjölmiðlum erindi. 
Engar sektir hafa verið lagðar á fjöl-
miðla sem ekki hafa tilkynnt fjöl-
miðlanefnd um starfsemi sína. – ab

Auður þarf  
ekki skráningu

REYKJAVÍK Í fimm ára áætlun sem 
fylgdi frumvarpi að fjárhagsáætlun 
Reykjavíkurborgar og lögð var fram 
á fundi borgarstjórnar nýlega, er 
ráðgert að skuldir og skuldbind-
ingar samstæðu Reykjavíkurborgar 
verði 64 milljörðum hærri árið 2022 
en þær voru við síðustu kosningar. 
Þetta segir Eyþór Arnalds, oddviti 
Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn 
Reykjavíkur.

„Það sem slær mann er hve þetta 
er stjarnfræðilega langt frá áætlun-
inni sem var lögð fram fyrir síðustu 
kosningar. Þegar maður horfir á 
lokaár kjörtímabilsins, sem er 2022, 
stefnir í að borgin skuldi 368 millj-
arða í stað 304 milljarða samkvæmt 
áætluninni,“ segir Eyþór.

„Þetta er svo gríðarlega há tala að 
ég held að þeim hafi brugðið þegar 
ég benti á þetta,“ segir Eyþór jafn-

framt. Hann segir sáttmálann sem 
liggur til grundvallar meirihluta-
samstarfinu mæla fyrir um að 
greiða eigi niður skuldir. Stefna Við-
reisnar hafi verið sjálf bær rekstur 
og að greiða niður skuldir. „Þetta er 
eins langt frá því sem verða má.“

Hann segir þetta setja samstarf 
í meirihlutanum í nýtt ljós. „Ég 
get ekki séð að Viðreisn sé stætt á 
að vera í meirihlutasamstarfi sem 

gengur svo þvert á stefnu flokksins 
og sömuleiðis þvert gegn lykilatrið-
um í fjármálakafla meirihlutasátt-
málans sem Viðreisn samþykkti. 
Það voru ekki bara borgarfulltrú-
arnir heldur líka flokkurinn sjálfur 
sem samþykkti sáttmálann og fjár-
málakaflann þar með.“

Fyrri umræða um frumvarpið 
og áætlunina fór fram á þriðjudag í 
borgarstjórn. – jþ

Segir forsendu meirihlutasamstarfsins í höfuðborginni brostna

Lýsa yfir þungum áhyggjum 
af þjónustusamningi við RÚV
Sjálfstæðir kvikmynda-
framleiðendur hafa 
áhyggjur af því að ekki 
verði skerpt á skilgrein-
ingu RÚV á sjálfstæðum 
framleiðanda við gerð 
nýs þjónustusamnings. 
Ráðuneytið svarar ekki 
ítrekuðum erindum SI.

Þjónustusamningur ráðuneytisins við RÚV rennur út um áramót. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

1 Forstjóri Hrafnistu tjáir sig 
um andlát Pétur Magnússon 

sagði upplifun barnabarns sem 
missti afa sinn ekki eiga við rök að 
styðjast.

2 Reglubreytingar til skoðunar 
vegna albanskrar fjölskyldu 

Landlæknir hefur boðað skoðun 
á núgildandi verklagi og reglum 
vegna umdeildrar brottvísunar.

3 Nýsjálenskar Instagram-
stjörnur í utanvegaakstri Tvær 

samfélagsmiðlastjörnur birtu 
myndbönd af sér í utanvegaakstri.

4 Á leið úr landi með fulla tösku 
af þýfi Erlendur verkamaður 

var á leið úr landi með góss sem 
hann stal af samstarfsmönnum.

5 Þúsund sótt um vinnu hjá Play 
Mikill áhugi er á störfum hjá 

flugfélaginu. Rúmlega 30 þúsund 
manns hafa skráð sig á póstlista.

mailto:jon@frettabladid.is
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„DROTTNING ÍSLENSKRA
GLÆPASAGNAHÖFUNDA“

KEMUR ÚT Í DAG!

ÞÖGN EFTIR YRSU SIGURÐARDÓTTIR
Á köldum degi hverfur lítil stúlka úr 

barnavagni í Reykjavík, fædd af íslenskri 

staðgöngumóður. Ellefu árum síðar deyr 

telpa úr mislingum og faðirinn vill jafna sakir 

við þann sem smitaði dótturina. Kona finnst 

látin í yfirgefinni bifreið og yfir og allt um 

kring er þögn sem enginn vill rjúfa.

THE GUARDIAN

„BESTI NORRÆNI 

GLÆPASAGNA-

HÖFUNDURINN.“ 

ADRESSEAVISEN

„Verk Yrsu standast samanburð við 
það sem best gerist í glæpasögum 
samtímans, hvar sem er í heiminum.“ 
Times Literary Supplement



SAMGÖNGUR Sigurður Friðleifs-
son, framkvæmdastjóri Orkuset-
urs, segir að RARIK sem hafi haft 
umsjá með ljósastaurum í mörgum 
sveitarfélögum sé að færa þeim þá 
aftur. Alls eru um 81 þúsund staurar 
í landinu. „Sveitarfélögin hafa þurft 
að taka ákvörðun um að skipta yfir 
í LED og mér, sem áhugamanni um 
orkusparnað, finnst mikilvægt að 
þau nýti tækifærið nú þegar þau eru 
að fá þá í fangið,“ segir hann.

Að sögn Sigurðar hefur LED aug-
ljósa kosti. Ekki aðeins orkusparnað 
upp á um 70 prósent, heldur einn-
ig langtum minni viðhaldsþörf, 
vinnusparnað og betri endingu. Í 
f lestum núverandi staurum þarf að 
skipta um perur á 3 til 5 ára fresti, 
en LED-perur duga í áratugi. Annar 
kostur er betri stýring stauranna, 
bæði á styrk og hvert ljósinu er 
beint. „Hægt er að deyfa ljósið þegar 
fáir eru á ferð eða lýsa eftir skynj-
urum,“ segir Sigurður.

LED-væðing Reykjavíkurborgar 
er komin af stað að sögn Ársæls 
Jóhannssonar, verkefnastjóra. 
Hópur skipaður af borgarstjórn er 
nú að fara yfir tillögur þverfaglegrar 
nefndar um ljósvist. Býst Ársæll 
við því að þetta verði tilkynnt sem 
stefna borgarinnar eftir áramót.

„Við erum búin að setja upp 2.200 
LED-lampa í Fossvoginum og í 
Vesturbænum eru komnir um 600 
lampar með gamaldags útliti. Þá 
erum við einnig í lokaútboðsferli 
varðandi lampa í Efra-Breiðholti og 
Seljahverfi sem á að skipta út í heild 
sinni,“ segir Ársæll. Alls eru tæplega 
30 þúsund ljósastaurar í Reykjavík. 
Borgin sjálf hefur umsjón með 24 
þúsund staurum en Vegagerðin sex 
þúsund. „Við gerðum nýlega saman-
tekt á þessu og áætlum að LED-væð-
ingin klárist á fimm árum. Í útboði 

gerum við kröfu um 100 þúsund 
logtíma, sem er um 25 ár.“

Reykjavíkurborg kaupir alla LED-
lampa með ákveðnum tengli sem 
gerir kleift að eiga samtal við staur-
inn. Hægt er að fylgjast með ástandi 
lampans í rauntíma og hann lætur 
vita af bilunum. „Við þurfum ekki 
lengur að vera að kveikja á heilu 
hverfunum og keyra um til að finna 
ónýtar perur. Þetta breytir öllu 
verkferlinu,“ segir Ársæll.

Helsti ókosturinn við LED er að 
startkostnaðurinn er nokkuð hár, 
en skipta þarf um allan kúpulinn 
á staurnum. Gert er þó ráð fyrir 
að þetta borgi sig upp á sex til sjö 
árum. Í Hafnarfirði þar sem LED-
væðing hófst í mars árið 2018 fyrir 
5.900 staura, var gert ráð fyrir að 
hver lampi kostaði á bilinu 30-50 
þúsund krónur.

A nd r i Teit s son, for maðu r 
umhverfis- og mannvirkjasviðs 
Akureyrar, segir að búið sé að setja 
upp lampa í nokkrum hverfum og 
stefnt að því að klára LED-væðing-
una á fimm til átta árum. „Við fáum 
markvissari og sumir segja betri 
lýsingu. Til dæmis getum við beint 
ljósinu beint niður og þá verður 
minni ljósmengun,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Sveitarfélög LED-væða 
ljósastaura næstu árin
Sveitarfélögin vinna nú að því að LED-væða ljósastaura. Reykjavík áætlar að 
verkefninu ljúki á 5 árum og Akureyringar ætla því 5 til 8 ár. LED-lamparnir 
þýða mun betri stýring og viðhald. Hver lampi borgar sig upp á 6 til 7 árum.

Sveitarfélögin hafa 
þurft að taka 

ákvörðun um að skipta yfir 
í LED og mér, sem áhuga-
manni um orkusparnað, 
finnst mikilvægt að þau nýti 
tækifærið nú þegar þau eru 
að fá þá í fangið. 

Sigurður Friðleifs-
son, framkvæmda-
stjóri Orkuseturs

31. okt — 14. nóv hverfidmitt.is

Kosning

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

til jóladagana ...
Teljum niður

Pssst ...
Úrvalið er 

mismunandi eftir 
verslunum

Stendur undir nafni

STJÓRNSÝSLA Stöðugildum hjá Rík-
islögreglustjóra hefur fjölgað um 
átta á síðustu tíu árum. Þau fóru úr 
126 árið 2008 í 134 árið 2018. Mest 
er fjölgunin í hópi aðalvarðstjóra 
og lögreglufulltrúa. Á sama tíma 
hefur stöðugildum hjá lögreglunni á 
höfuðborgarsvæðinu fækkað um 42 
stöðugildi. Þau voru 411 árið 2008 en 
369 á síðasta ári. Þetta kemur fram í 
svari dómsmálaráðherra við fyrir-
spurn Unnar Brár Konráðsdóttur, 
varaþingmanns Sjálfstæðisflokksins.

Greiðslur til beggja embætta 
hækkuðu umtalsvert á tímabilinu. 
Ríkislögreglustjóri fékk 1.200 millj-
ónir úr ríkissjóði árið 2008. Í fyrra 
fékk embættið 1.901 milljón úr ríkis-
sjóði. Greiðslur úr ríkissjóði til lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
voru 2.930 milljónir árið 2008 en 
hækkuðu jafnt og þétt og voru 4.847 
milljónir í fyrra. – aá

Fjölgað hefur í starfsliði Ríkislögreglustjóra

Haraldur Johannessen er ríkislögreglustjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Alls standa 81 þúsund ljósastaurar um land allt. Nokkrir LED-staurar lýsa upp Hringbraut. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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SNYRTIVÖRU

MIÐNÆTURSPRENGJA 

 aðeins í dag 7. nóvember 
Taxfree* af öllum snyrtivörum

*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti. 

DAGUR



FRAKKLAND Veiðimannasambandið 
í Orne-héraði í Frakklandi hefur 
kært kvikmyndaleikstjórann Luc 
Besson vegna þess að hann neitaði 
því um að veiða á landi sínu. Veiði-
mennirnir segja að Besson láti fjölg-
un dádýra afskiptalausa á jörðinni 
og þau valdi skemmdum á jörðum 
bænda í kring. Talið er að um 300 
dádýr hafist við á landi Besson.

Réttarhöld standa nú yfir en 
veiðimennirnir krefjast 130 þúsund 
evra, eða um 18 milljóna króna, sem 
þeir áætla að séu skemmdirnar sem 
dádýrin hafa valdið. Samkvæmt 
frönskum lögum ber þeim skylda 
gagnvart bændum að halda stofn-
inum niðri en það hafa þeir ekki 
getað gert síðan árið 2014.

Árið 2016 gerðu starfsmenn 
sveitarfélagsins tilraunir til að 
hræða dádýrin af landi Besson en 
án árangurs. Síðan þá hefur sveitar-
félagið gefið það út að fjöldi dádýra 
á landinu sé ekki of mikill en bænd-
ur halda öðru fram.

„ Á me ð a n u m r æ ð a n u m 
umhverfismál og líffræðilegan fjöl-
breytileika stendur sem hæst, og 

Kærðu leikstjóra sem 
vildi ekki dádýraveiði
Veiðimenn í Orne-héraði segja að Luc Besson banni veiðar á dýrunum og hafi 
leyft þeim að fjölga sér afskiptalaust á landareign sinni. Dádýrin eru sögð 
valda skemmdum á jörðum bænda. Réttarhöld í málinu eru hafin ytra.

Besson hefur leikstýrt myndum eins og Nikita og Leon. NORDICPHOTOS/GETTY

Brexit mestu mistök Breta eftir styrjöldina

John Bercow, fráfarandi forseti neðri deildar breska þingsins, sagði í gær að úrsögn Breta úr 
Evrópusambandinu séu mestu mistök Breta frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Þessi orð lét 
hann falla á fundi á vegum Samtaka erlendra fréttamanna í Lundúnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ EPA

hefur áhrif á alla heimsbyggðina, 
biðja veiðimennirnir í Orne mig að 
drepa dádýr við heimili mitt! Ætti 
ég að biðja börnin mín að horfa á 
af svölunum?“ sagði Besson sem 
þekktur er fyrir kvikmyndir á borð 
við Nikita, Leon og The Fifth Elem-
ent.

Besson, sem er sextugur að aldri, 

hefur búið á sveitasetrinu síðan 
1998. Hann hefur komið þar upp 
litlu kvikmyndaveri.

Lögmenn Veiðimannasambands-
ins segja það ekki skipta máli hvort 
Besson skýtur dádýrin sjálfur eða 
ekki. Honum beri lagaleg skylda 
til að leyfa veiðimönnum að grisja 
stofninn. – khg

Café
AUSTURSTRÆTI  •  SKÓLAVÖRÐUSTÍG  •  LAUGAVEGI 

AKUREYRI  •  VESTMANNAEYJUM

Komdu í kaff i

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóahafna
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is , eigi síðar en 
föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 8951

Málþing með notendum 
Faxaflóahafna

Fimmtudaginn 7. nóvember 2019,  
kl. 16:00 í Hörpu

Til þess að kynna það sem efst er á baugi hjá Faxaflóahöfnum sf. 
og fræðast um starfsemina á hafnarsvæðum fyrirtækisins boða 
Faxaflóahafnir sf. til málþings fimmtudaginn 7. nóvember kl. 16:00, 
Björtuloft, 5. hæð, Hörpu.

Dagskrá málþingsins á að snerta málefni sem flestra á hafnar-
svæðum Faxaflóahafna sf. og verður sem hér segir:
  
16:00 Ávarp formanns
  Skúli Þór Helgason, stjórnarformaður
16.10 Yfirlit hafnarstjóra um verkefni og 
  framkvæmdir ársins 2020
  Gísli Gíslason, hafnarstjóri
16:30 Uppbygging á Austurbakka 
  – skipulag í Örfirisey
  Hildur Gunnlaugsdóttir, skipulagsfulltrúi 
16:45 Rafmagn til skipa – framhald mála
  Gunnar Tryggvason, aðstoðarhafnarstjóri
17:00 Hátækni vöruhús Innnes
  Jóhanna Þ. Jónsdóttir, framkvæmdastjóri  

 aðfangakeðju Innness
17:15 Átakið #kvennastarf 
  Jón Hjalti Ásmundsson, skólastjóri  

 Skipstjórnar- og Véltækniskóla Tækniskólans
17:30 Umræður og fyrirspurnir
18:00 Fundarslit 

Fundarstjóri:  
 Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og gæðastjóri

Fundurinn er opinn öllum, en þeir sem eru með starfsemi á 
hafnar svæðum Faxaflóahafna sf. eru sérstaklega hvattir til 
að mæta. Á fundinum gefst tækifæri til þess að koma með 
fyrirspurnir og ábendingar um það sem varðar hafnarrekstur, 
þjónustu og aðstöðu fyrir viðskiptavini. 

Gísli Gíslason, 
hafnarstjóri

+PLÚS
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Skipt er um 
sólarrafhlöður 
geimstöðvar-
innar. Geim-
farinn Christina 
Hammock Koch 
lauk við fyrstu 
geimgönguna 
af tíu sem eru 
fyrirhugaðar 
til að uppfæra 
Alþjóðlegu 
geimstöðina á 
nærbraut um 
jörðu. Stöðin er 
samstarfsverk-
efni sex geim-
ferðastofnana: 
Bandaríkjanna 
(NASA), 
Brasilíu, Evrópu 
(ESA), Japans 
og Rússlands. 
Texasbúinn 
og geim-
farinn Christina 
Hammock Koch 
er rafmagns-
verkfræðingur.

Úlfaldakaupmenn á hinum árlega Pushkar-markaði í gær. Markaðurinn er í bænum Pushkar, 
í Rajasthan-fylki í Norðvestur-Indlandi. Það nær yfir stærstan hluta Thar-eyðimerkurinnar. 
Markaðurinn er einn sá stærsti sinnar tegundar í heiminum með um 50.000 úlfalda.

Austurrísk-bandaríski leikarinn Arnold Schwarzenegger tekur myndir með 
snjallsíma af bandarísku leikkonunni Lindu Hamilton og kólumbísku leik-
konunni Nataliu Reyes á frumsýningu kvikmyndarinnar Terminator: Dark 
Fate í Tókýó í Japan í gær. Í söguþræði myndarinnar hefur Sarah Connor 
snúið aftur, tveimur áratugum eftir atburðina í Judgement Day.

Frjálslyndir Demókratar í Bretlandi settu kosningabaráttu sína formlega í dag.
Jo Swinson, leiðtogi Frjálslyndra demókrata í Bretlandi, hefur í mörgu að snúast í kosningabar-
áttunni. Þetta eru hennar fyrstu kosningar sem leiðtogi Frjálslyndra demókrata. Kosið verður 
til þings 12. desember 2019. Flokkurinn lofar áframhaldandi veru í Evrópusambandinu. 

Fílahirðir framkvæmir helgisiði áður en boðnir verða á ný fílatúrar á Pobitora-verndarsvæðinu fyrir villt dýr á 
bökkum Brahmaputra-árinnar í norðausturhluta Indlands. Verndarsvæðið var opnað aftur fyrir ferðamenn í gær 
eftir að hafa verið lokað yfir monsúntímann. Þar eru finnast líka flestir einhyrndra nashyrninga í heiminum. 

+PLÚS
Fréttablaðið/ EPA / NASA



Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is

Viðskiptavinir Orkunnar hafa nú afhent Votlendissjóðnum 5.883.506 kr. sem 
safnast hafa sl. 4 mánuði. Með því að fylla aftur upp í skurði sem hafa lokið 
hlutverki sínu endurheimtum við votlendið. Það er áhrifarík, einföld og ódýr 
leið sem skilar strax árangri.  Takk fyrir að velja áhrifaríkustu leiðina.

5.883.506 þakkir!
Þið vitið hver þið eruð.

Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Gunnar, Margrét, Helga, Ólafur, Sigrún, Einar, Magnús, Ingibjörg, Kristján, 

María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Elín, Árni, Bjarni, Helgi, Halldór, Pétur, Arnar, Katrín, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, 

Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, Lilja, Guðjón, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, 

Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Óskar, Þóra, Kolbrún, Alexandra, Berglind, Bryndís, Karl, Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Sara, 

Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Justyna, Elfa, Haraldur, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, Kjartan, Smári, Tómas, Þórdís, Sigurjón, 

Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, Júlíana, Guðlaug, Aron, Bjarki, Hanna, Atli, Halla, Tanya, Sigurbjörg, Rakel, 

Hilmar, Eiríkur, Baldur, Rúnar, Anton, Kristjana, Sandra, Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Hjördís, Harpa, Alexander, Björg, Sverrir, 

Egill, Guðni, Örn, Hrefna, Rósa, Hólmfríður, Andrea, Aðalheiður, Björgvin, Brynja, Ragnhildur, Gunnhildur, Stefanía, Tinna, Andrea, 

Ómar, Áslaug, Helena, Ingvar, Sævar, Sindri, Ingólfur, Snorri, Gyða, Reynir, Arna, Ágústa, Kári, Halla, Garðar, Laufey, Kristófer, Viktor, 

Sigurlaug, Haukur, Hlynur, Þórir, Elsa, Ingunn, Þórarinn, Rannveig, Jakob, Þorbjörg, Dagný, Hafsteinn, Svava, Sóley, Ása, Tryggvi, Ívar, 

Ingi, Soffía, Grétar, Vilhjálmur, Ari, Hjalti, Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Arndís, Gunnar, Margrét, Helga, 

Ólafur, Sigrún, Einar, Magnús, Ingibjörg, Artur, Kristján, Hannes, María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Jean, Elín, Árni, Bjarni, Helgi, 

Halldór, Gerður, Pétur, Arnar, Katrín, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, Daði, Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, 

Lilja, Guðjón, Bjartur, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Óskar, Þóra, 

Kolbrún, Berglind, Ófeigur, Bryndís, Karl, Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Sara, Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Haraldur, 

Andrés, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, Kjartan, Ýr, Tómas, Þórdís, Sigurjón, Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, 

Ásmundur, Guðlaug, Aron, Bjarki, Hanna, Atli, Sigurbjörg, Rakel, Hilmar, Eiríkur, Nadezda, Baldur, Rúnar, Böðvar, Kristjana, Sandra, 

Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Hjördís, Harpa, Ásgerður, Alexander, Björg, Fannar, Sverrir, Egill, Guðni, Örn, Sigurborg, Hrefna, 

Rósa, Hólmfríður, Aðalheiður, Björgvin, Brynja, Ragnhildur, Stefanía, Tinna, Andrea, Ómar, Áslaug, Helena, Agnes, Ingvar, Sævar, Sindri, 

Ingólfur, Snorri, Reynir, Arna, Sebastian, Ágústa, Kári, Halla, Garðar, Laufey, Kristófer, Viktor, Hafþór, Sigurlaug, Hlynur, Þórir, Elsa, 

Ingunn, Þórarinn, Rannveig, Axel, Jakob, Þorbjörg, Dagný, Hafsteinn, Torfi, Svava, Sóley, Ása, Tryggvi, Ívar, Ingi, Soffía, Gretar, Ívan, 

Vilhjálmur, Ari, Hjalti, Jón, Guðrún, Anna, Sigurður, Guðmundur, Sigríður, Kristín, Gunnar, Margrét, Arnaldur, Helga, Ólafur, Sigrún, 

Einar, Magnús, Ingibjörg, Kristján, María, Stefán, Jóhanna, Jóhann, Björn, Elín, Árni, Kevin, Bjarni, Helgi, Halldór, Pétur, Arnar, Katrín, 

Pawel, Kristinn, Guðbjörg, Ásta, Hildur, Erla, Gísli, Ragnar, Ragnheiður, Daníel, Þorsteinn, Guðný, Lilja, Guðjón, Páll, Ólöf, Eva, Hulda, 

Davíð, Sólveig, Sveinn, Steinunn, Elísabet, Inga, Auður, Unnur, Birgir, Þórunn, Indriði, Óskar, Þóra, Kolbrún, Berglind, Bryndís, Karl, 

Ásdís, Jóhannes, Jóna, Íris, Haukur, Erling, Sara, Halldóra, Andri, Hrafnhildur, Ásgeir, Eiður, Haraldur, Róbert, Birna, Linda, Ágúst, Erna, 

Kjartan, Heiðar, Tómas, Þórdís, Arnór, Sigurjón, Jónas, Jónína, Þórður, Friðrik, Hörður, Edda, Valgerður, Guðlaug, Aron, Selma, Bjarki, 

Hanna, Atli, Sigurbjörg, Rakel, Hilmar, Eiríkur, Baldur, Rúnar, Kristjana, Sandra, Karen, Brynjar, Benedikt, Hafdís, Lára, Birta, Hjördís, 

Harpa, Alexander, Björg, Sverrir, Egill, Guðni, Örn, Hrefna, Rósa, Hólmfríður, Aðalheiður, Lína, Björgvin, Krzysztof, Brynja, Ragnhildur, 
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Útlit er fyrir að fastir vextir íbúða
lána muni hækka þrátt fyrir vaxta
lækkunina sem Seðlabanki Íslands 
greindi frá í gær, að sögn Agnars 
Tómasar Möller, sjóðsstjóra hjá Júp
íter.

Peningastefnunefnd Seðlabanka 
Íslands ákvað í gær að lækka vexti 
bankans um 0,25 prósent og verða 
meginvextirnir því þrjú prósent. 
Vextir bankans hafa lækkað um 
1,5 prósent frá því í maí á þessu ári. 
Skýrt kom fram í tali seðlabanka
stjóra og aðalhagfræðings að ekki 
væri útlit fyrir frekari vaxtalækk
anir, gangi spár bankans eftir. Þótt 
vextir Seðlabankans hafa lækkað 
líkt og búist var við, fóru skilaboðin 
öfugt ofan í skuldabréfamarkaðinn.

„Viðbrögð markaðarins hafa 
verið á þá leið að raunvextir hafa 
hækkað nokkuð skarpt, ekki síst 
á sértryggðum skuldabréfum og 
öðrum vel tryggum skuldabréfum, 
og því má reikna með að fastir vextir 
íbúða lána geti tekið að hækka á ný á 

næstunni sem og vextir fyrirtækja 
sem hyggjast fjármagna sig á skulda
bréfamarkaði,“ segir Agnar í sam
tali við Fréttablaðið. Hann segir að 
á sama tíma og Seðlabankinn sé að 
lækka vexti sé hann einnig að senda 
skýr skilaboð um að raunvaxta
aðhald muni ekki lækka horft fram 
á veginn.

Aðhaldsstig Seðlabankans hverju 
sinni er mælt með svokölluðum virk
um vöxtum Seðlabankans að frá
dreginni verðbólgu, það er svokallað 
raunvaxtastig peningastefnunnar. 
Agnar segir að aðstæður í hagkerfinu 
hér heima og erlendis stýri að mestu 
hvert hæfilegt aðhaldsstig sé hverju 
sinni ásamt verðbólguvæntingum. 
Hann bendir á að bankinn spái 2,2 

prósenta verðbólgu eftir eitt ár sem 
er aðeins hærra en verðbólguálag á 
skuldabréfamarkaði til sama tíma.

„Haldist vextir bankans óbreyttir 
og verðbólguspá bankans og mark
aðarins rætist, mun því raunvaxta
aðhald bankans vera um 0,8 prósent, 
og reyndar nokkuð hærra því virkir 
vextir eru í dag hærri en þriggja 
prósenta viðmið Seðlabankans. 
Síðastliðin tvö ár hefur raunvaxta
stig bankans verið um 1,05 prósent 
að meðaltali, og því er ekki hægt 
að segja að aðhald bankans sé að 
minnka mikið. Auk þess eru vaxta
lækkanir bankans einungis að hluta 
að miðlast í lánskjör heimila og fyrir
tækja,“ segir Agnar.

„Ég held að bankinn sé ekki að 
lesa rétt í stöðuna, sérstaklega þá 
örvun sem núverandi vaxtastig er 
að gefa hagkerfinu. Það er ofsögum 
sagt að vaxtalækkanir bankans 
séu að styðja mikið við hagkerfið 
enda munu raunvextir bankans að 
óbreyttu lítið lækka.“ – þfh

Útlit fyrir að fastir vextir íbúðalána hækki

Stór hluti þingf lokks Sjálfstæðis
f lokksins stendur að baki frum
varpi þar sem skattalegir hvatar til 
hlutabréfakaupa fyrir almenning 
eru innleiddir. Stefnt er að því að 
leggja frumvarpið fram í næstu 
viku, að sögn Óla Björns Kárasonar, 
þingmanns Sjálfstæðisflokksins og 
formanns efnahags og viðskipta
nefndar Alþingis.

„Íslenski hlutabréfamarkaðurinn 
er ekki nægilega öflugur. Það hefur 
verið bent á hversu stórt hlutverk 
lífeyrissjóðirnir leika á íslenskum 
hlutabréfamarkaði en ég tel að 
verkefnið snúist ekki um að draga 
úr þátttöku lífeyrissjóðanna á 
markaðinum heldur ef la og auka 
þátttöku annarra fjárfesta, og ekki 
síður almennings. Það er hægt að 
gera með því að innleiða hér að 
nýju skattalega hvata til hluta
bréfakaupa fyrir almenning,“ segir 
Óli Björn í samtali við Fréttablaðið.

Í umfjöllun Markaðarins í gær 
lýstu stórir einkafjárfestar og for
stöðumenn hjá hlutabréfasjóðum 
áhyggjum yfir því að virkum þátt
takendum á hlutabréfamarkað
inum hefði fækkað. Bent var á að 
lífeyrissjóðir hefðu dregið úr eign 

sinni í hlutabréfasjóðum og að 
hluthöfum í skráðum félögum færi 
fækkandi.

Skattaafsláttur vegna hlutabréfa
kaupa var lagður til í Hvítbókinni 
um fjármálakerfið sem leið til þess 
að efla virkni hlutabréfamarkaðar
ins. Þar var bent á að þegar hluta
bréfamarkaðurinn var byggður upp 
á tíunda áratug tuttugustu aldar 
hefði almenningur verið hvattur 
til hlutabréfakaupa með skatta
hvötum. Afslátturinn var síðan 
lækkaður í skrefum og afnuminn 
upp úr aldamótum.

Aðspurður segir Óli Björn að 
hann búist ekki við því að frum
varpið mæti mikilli mótstöðu á 
Alþingi. „Það kæmi mér á óvart ef 

menn væru andvígir því að styðja 
við bakið á almenningi í því að 
kaupa hlutabréf í skráðum félögum 
með því að veita skattalegar íviln
anir. Ég trúi ekki að menn leggist 
gegn því,“ segir Óli Björn.

MSCI, eitt stærsta vísitölufyrir
tæki heims, mun í dag greina frá því 
hvort hlutabréf félaga, sem skráð 
eru á íslenska hlutabréfamarkaðin
um, verði gjaldgeng í vísitölur fyrir
tækisins. Ef niðurstaðan er jákvæð 
verður Ísland fyrst um sinn í f lokki 
vaxtarmarkaða.

Í umfjöllun Markaðarins var haft 
eftir Jóhanni Möller, forstöðumanni 
hlutabréfa hjá Stefni, að allar líkur 
væru á því að markaðurinn myndi 
fá aukna athygli frá erlendum fjár
festum þegar og ef hann verður 
gjaldgengur í vísitöluna í vor. Hann 
tók dæmi um vísitölusjóð í stýringu 
sjóðstýringarrisans Blackrock. Fjár
festingar sjóðsins fylgja Frontier
vísitölu MSCI og ef hann ákveður 
að fjárfesta á íslenska markaðinum 
í samræmi við stærð markaðarins 
í vísitölunni muni hann þurfa að 
kaupa íslensk hlutabréf fyrir 5,6 
milljarða króna. 
thorsteinn@frettabladid.is

Skattaafsláttur vegna 
hlutabréfa á dagskrá
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins stefna að því að leggja fram frumvarp í næstu 
viku sem miðar að innleiðingu skattaafsláttar vegna hlutabréfakaupa. Ætlað 
að hvetja til þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði og auka þannig virkni.

Það kæmi mér á 
óvart ef menn væru 

andvígir því að styðja við 
bakið á almenningi í því að 
kaupa hlutabréf. 

Óli Björn Kárason, formaður efna-
hags- og viðskiptanefndar Alþingis

Fjármunir hafa verið að færast úr virkri stýringu í óvirka stýringu á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Agnar Tómas 
Möller,  
sjóðsstjóri  
hjá Júpíter.
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OPIÐ Í DAG TIL MIÐNÆTTIS

MIÐNÆTUR
SPRENGJA

Kviss, bamm, BÚMM!

20-70%KL.10–24 AFSLÁTTUR

Fullt af allskonar á afslætti og skemmtidagskrá fram eftir kvöldi. 
Veitingar, kynningar og glaðningar við hvert fótmál í göngugötu.

– VERSLANIR & VEITINGASTAÐIR –

© 2019 Spin Master. © 2019 Viacom International Inc.

BARNADAGSKRÁ KL.16–19

KVÖLDDAGSKRÁ FRÁ KL.19

 Kl. 19:00 SVENNI ÞÓR og BENNI BRYNLEIFS skemmta 
      matargestum hjá Stjörnutorgi og Kringlutorgi

 Kl. 20:00 ARNAR JÓNSSON söngvari flytur ljúfa tóna

 Kl. 21:30 EMMSJÉ GAUTI skemmtir ásamt KRÓLA 

  SIGGA KLING spáir fyrir gestum

Veitingar í boði um allt hús og BÚBBLUBÍLLINN á svæðinu, hár- og snyrtidekur fyrir gesti 
ásamt fjölbreyttum kynningum. DJ ANNA RAKEL heldur uppi fjörinu allt kvöldið.

Nú er tækifærið til að gera góð kaup fyrir jólin á skemmtilegasta kvöldi ársins!

Fyrstu 600 gestir fá GJAFAPOKA með veglegum gjöfum frá verslunum og veitingastöðum í 
Kringlunni. Aðalvinningar eru Kitchen Aid hrærivél frá Kúnígúnd og kaffivél frá Nespresso.

Frítt á barnamyndina 
HVOLPASVEITIN í Sambíó 

kl.16 á meðan húsrúm leyfir

ANDLITSMÁLUN, 
NAGLALÖKKUN  og TATTOO

Kátir krakkar fá EMMESS ÍS

ÍÞRÓTTAÁLFURINN og vinir hans 
skemmta gestum og gangandi

KAFFI frá Kaffitár fyrir þá fullorðnu
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Skannaðu kóðann eða farðu á kringlan.is til að finna
nánari dagskrá, tilboð og afslætti á Miðnætursprengju.
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Það er frekar nýtt innan 
lýðheilsunnar að farið 
sé að líta á einmana-
leika sem sérstakan 
áhættuþátt,“ segir Dóra 
Guðrún Guðmunds-

dóttir, sálfræðingur og sviðsstjóri 
Lýðheilsusviðs hjá Embætti land-
læknis.

„Þegar við skoðum hvaða þættir 
hafa áhrif á hamingju og vellíðan 
kemur skýrt í ljós að það eru félags-
leg tengsl sem skipta mestu máli,“ 
segir Dóra.

Verri áhrif en reykingar
Bretar hafa spurt um einmanaleika 
í sínum könnunum um árabil. Það 
þótti öflugast að spyrja um félagsleg 
tengsl með því að spyrja um skort á 
þeim og þá sérstaklega um þennan 
þátt.

„Það eru komnar rannsóknir sem 
sýna fram á það að einmanaleiki, 
skortur á félagslegum tengslum og 
félagsleg einangrun hefur ekki bara 
slæm áhrif á andlega heilsu heldur 
verri áhrif á líkamlega heilsu en 

 Skiljum 
engan eftir
Ungt fólk í aldurshópnum 18-24 ára 
er sá hópur sem finnur mest fyrir  
einmanaleika á Íslandi. Ungir karl-
menn eru mest einmana. Einmana-
leiki hefur heilmikil  áhrif á bæði 
andlega og líkamlega heilsu fólks.

Ungt fólk víða einmana
Einmanaleiki er ekki bara áberandi hjá 
ungu fólki á Íslandi heldur víðar um 
heiminn. Á síðasta ári leiddi landskönnun 
í Bandaríkjunum í ljós að flestir fullorðnir 
Bandaríkjamenn eru einmana. Þátt-

takendur í könnun Cigna voru rúmlega 
20.000 Bandaríkjamenn eldri en 18 ára. 
Könnunin leiddi í ljós að yngsti aldurs-
hópurinn er mest einmana.

Svipað er uppi á teningnum í Bretlandi 

samkvæmt nýrri könnun YouGov, sem 
segir aldamótakynslóðina vera mest ein-
mana. Alls sögðust 30% aldurshópsins 23-
28 ára vera alltaf eða oft einmana. Einn 
af hverjum fimm í þessum aldurshópi 

sagðist ekki eiga neina vini en 27% enga 
nána vini og 30% engan besta vin. Þessar 
tölur voru mun hærri hjá þessum hópi en 
í öðrum aldurshópum.

tóbaksreykingar,“ segir Dóra.
„Það má líta á þetta sem lýð-

heilsuvandamál og verður til þess 
að Bretar tilnefna ráðherra ein-
manaleikans. Ég veit ekki hvort það 
er besta niðurstaðan en það þarf 
allavega að leggja áherslu á þetta og 
finna leiðir til að rjúfa þessa félags-
legu einangrun og hjálpa fólki að 
tengjast,“ segir hún.

Félagsleg tengsl mikilvæg
Íslendingar hafa komið vel út í 
hamingjukönnunum og Dóra er 
stundum spurð hvort það geti verið 
satt að landinn sé í alvöru svona 
hamingjusamur. „Við vitum að 
þessi félagslegu tengsl eru mikilvæg 
fyrir hamingjuna. Um 80% Íslend-
inga búa í innan við klukkutíma 
fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. 
Það er líklegt að langflestir eigi auð-
velt með að hitta þá sem þeim eru 
kærir,“ segir hún en þetta er oft ekki 
raunin víða erlendis.

„Það er í f lestum tilfellum ekki 
vegalengdir sem koma í veg fyrir að 
við getum verið í nánum samskipt-
um,“ segir hún en enn fremur er t.d. 
öflugt foreldrastarf í kringum tóm-
stundir barna og í skólum á Íslandi.

Kom á óvart
Þegar Embætti landlæknis fór að 
mæla einmanaleika, kom einna 
mest á óvart að yngsti hópur full-
orðinna væri mest einmana. „Okkar 
tilgáta var að elsta fólkið væri mest 
einmana. Fólkið sem væri dottið 
út af vinnumarkaði, jafnvel búið 
að missa maka, að það væri að ein-
angrast, það var búið að vera mikil 
umræða um það,“ segir Dóra.

„Kannski er eldra fólk á Íslandi 
duglegra að halda félagslegum 
tengslum. Þó það sé einmanaleiki 
þar var hann ekki mestur þar, hann 
var meiri hjá yngra fólki og mestur 
hjá ungum karlmönnum,“ segir 
Dóra.

Önnur einkenni hjá körlum
Hún segir að oft sé talað um að 
konur séu með meiri kvíða og dep-

Inga Rún  
Sigurðardóttir
ingarun@frettabladid.is

Hlutfall fullorðinna sem finnur oft eða mjög oft fyrir einmanaleika

Fimm venjur gegn einsemd

Bandaríski rithöfundurinn Gretchen 
Rubin hefur skrifað vinsælar bækur 
um hamingjuna og leitina að henni 
eins og The Happiness Project og 
Happier at Home og er vel meðvituð 
um tengingu góðra félagslegra tengsla 
við hamingjuna. Hún hefur enn fremur 
skrifað bók um vana, Better Than 
Before, og hefur velt fyrir sér hvaða 
vana væri hægt að temja sér til að 
stuðla að góðum félagslegum tengsl-
um. Hvað hentar hverjum fer til dæmis 
eftir aldri og áhugamálum.

Gerðu að vana að tengjast öðru fólki
Þetta er kannski augljóst en mikilvægt. 
Farðu með vinnufélögunum í mat, 
taktu þátt í leshring, gakktu í kór, farðu 
á jóganámskeið eða í gönguklúbb.

Gerðu að vana að  
endurskoða líf þitt
Ef þú ert einmana, skoðaðu virkilega 
hvað veldur. Er það út af því að þú 
saknar þess að eiga besta vin, eða að 
vera hluti af hóp? Eða saknar þú þess að 
eiga maka, eða hafa þægilega nærveru 
hins kunna í kringum þig á heimilinu? 
Það eru til margar gerðir af einmana-
leika. Það er ef til vill ekki skemmtilegt 
að hugsa um þetta en um leið og þú 
skilur hvers þú saknar er auðveldara að 
takast á við vandamálið.

Gerðu að vana að hlúa að öðrum
Þú getur boðist til að passa börn ná-
granna einu sinni í viku, farið út að 
ganga með hund nágranna, haldið 
matarboð, miðlað af þekkingu þinni 
á námskeiði, fengið þér gæludýr eða 
hjálpað meira til við heimilisstörfin. 
Það að gefa öðrum stuðning hjálpar til 
við að skapa tengsl. Fyrir hamingju er 
mikilvægt að veita stuðning, rétt eins 
og að fá hann.

Gerðu að vana að  
vera með opinn huga
Því miður getur einmanaleiki gert það 
að verkum að fólk verður neikvæðara, 
gagnrýnna og dómharðara. Fólk sem 
finnur fyrir einsemd virðist ekki vera 
eins opið fyrir nýjum vinskap og aðrir. 
Ef þú telur að einmanaleikinn sem þú 
finnur fyrir hafi áhrif á þig á þessa vegu, 
skaltu berjast markvisst á móti því.

Gerðu að vana að fá góðan svefn
Einmanaleiki og slæmur svefn geta 
tengst og það getur verið merki um ein-
semd að vera lengi að sofna, vakna oft 
á nóttunni og vera þreyttur á daginn. 
Það að vera svefnvana er slæmt fyrir 
andlega heilsu, hefur áhrif á orkuna og 
getur valdið veikindum. Þetta hefur 
áhrif á allt annað svo það er mikilvægt 
að hafa svefninn í lagi.

18-24 ára

25-34 ára

35-44 ára

45-54 ára

55-64 ára

55-64 ára

urðareinkenni og þá sé stundum 
gert ráð fyrir að þær séu með verri 
geðheilsu en karlmenn.

„En ég held að það séu bara önnur 
einkenni að hrjá karlmenn en konur. 
Það er mikilvægt að við hugum að 
því að spyrja fjölbreytt í könnunum. 
Við getum ekki bara horft á einhvern 
einn þátt og gert ráð fyrir því að ef 
kvíði sé meiri hjá stelpum, þá sé geð-
heilsan verri hjá þeim.“

Hún segir að það væri áhugavert 
að skoða betur af hverju strákar 
upplifi meiri einmanaleika en stelp-

ur en uppi séu alls konar getgátur.
„Það er talað um að stelpur eigi 

auðveldara með að mynda náin 
tengsl. Það er búið að ala þær upp 
þannig að þær megi vera meiri til-
finningaverur og þær eiga kannski 
dý pri tilf inningasambönd en 
strákar. Vonandi erum við að vinna 
úr þessu því það bendir allt til þess 
að strákar séu alveg jafn miklar til-
finningaverur og stelpur. Við höfum 
bara ekki leyft þeim að vera eins 
miklar tilfinningaverur og þá ein-
angrast þeir frekar tilfinningalega.“

Karlar Konur
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Haukur Gröndal
gestasöngvari

Ragnheiður Gröndal

með  

Bergrúnu Írisi



Tölvuleikir til gagns
Hún segir líka að vitað sé að strákar 
séu meira í tölvuleikjum en stelpur 
sem geti leitt til félagslegrar ein-
angrunar en það er líka mikilvægt 
að líta til þess að tölvuleikirnir geti 
ýtt undir samskipti hjá strákum. 
Þeir sem spila saman tali einn-
ig saman á meðan tölvuleikir séu 
spilaðir og ákveði jafnvel í gegnum 
spjall í tölvuleik hvenær eigi að hitt-
ast og fara í sund eða fótbolta. Því 
sé einnig í sumum tilvikum hægt að 
einangrast ef leikjatölva og nýjustu 
leikirnir eru ekki til staðar.

„Það að segja að skjár sé slæmur 
og tölvur slæmar, þetta er alls ekki 
svona einfalt. Það er hægt að þróa 
með sér tilfinningagreind og allt 
mögulegt í gegnum tölvuleiki.“

Það er því ekki vitað af hverju 
þessi kynslóð er svona einmana og 
frekari rannsókna er þörf.

„Við vitum ekki hvort þetta er 
tengt aldrinum; hvort fólkið sem er 
orðið fullorðið í dag hafi verið meira 
einmana þegar það var á þessum 
aldri. Það þurfum við að skoða. Ég 
myndi alveg halda að það gæti verið 
þannig að það tengist aldrinum,“ 
segir hún en einmanaleikinn og 
hamingja haldast í hendur.

„Við erum með mesta einmana-
leikann og minnstu hamingjuna hjá 
ungum karlmönnum. Það er ekki 
sami munur á elstu hópunum hjá 
konum og körlum.“

Velsæld eða farsæld
Dóra segir að það sé munur á vel-
sældar- og farsældarhamingju. 
„Velsæld tengist stundargleði og 
ánægju, farsældarhamingja tengist 
meira þroska og tilgangi í lífinu og 
verður til eftir að fólk hefur gengið 
í gegnum eitthvert ferli. Sá þáttur 
hamingjunnar er sterkari hjá 
eldra fólki. Það er þakklátara. Það 
er komið með einhverja reynslu 
og sækist ekki eins eftir stundar-
sælu og hefur meiri þrautseigju. 
Mat fólks á hamingju og hvað það 
er sem gerir það hamingjusamt er 
ólíkt á milli þessara aldurshópa. 
Það kemur ákveðið æðruleysi með 
þroska og aldri. Hvað öðrum finnst 
skiptir minna máli,“ segir Dóra.

Sérstakir spjallkassar
Hún segir mikilvægt að skapa nátt-
úruleg tækifæri fyrir fólk að hittast 
og er ekkert sérstaklega hrifin af 
sjálfsafgreiðslukössum í verslunum. 
„Ég held það sé ekki sniðugt. Það eru 
komnir sérstakir kassar í Hollandi, 
þar sem er hægt að gefa sér tíma til 
að spjalla. Þetta er ekki hraðkassi, 
heldur öfugt, svona spjallkassi,“ 
segir hún.

„Við þurfum að vera meira vak-
andi fyrir því hvernig við sem sam-
félag búum til tækifæri fyrir fólk 
til að hittast. Lífið snýst ekki um 
að hlaupa í gegnum það, heldur að 
stoppa og njóta. Hraðkassinn er 

Teitur Guðmundsson
læknir

Bregðumst við í framhaldsskóla
Krakkar í menntaskóla eru 
oftar en ekki farin úr sínu 
uppeldishverfi og það verður 
stundum rof í vinahópum á 
þessum tímapunkti, þegar vinir 
tvístrast hver í sína áttina. Þess 
vegna þarf að fylgjast vel með 
unglingum á þessum aldri.

Eins og fram kom í Til-
veruumfjöllun Fréttablaðsins 
síðasta fimmtudag er markviss 
kennsla í félags- og tilfinn-
ingafærni áberandi minnst í 
framhaldsskólum. Þetta kom 
fram í landskönnun á geð-

rækt í skólum, sem Embætti 
landlæknis gerði. Þar kemur 
enn fremur fram að framhalds-
skólar standi bæði leik- og 
grunnskólum að baki þegar 
kemur að gagnasöfnun um 
líðan og hagi nemenda. 70% 
framhaldsskóla leggja fyrir 
árlegar nemendakannanir til að 
meta líðan og skólabrag á móti 
yfir 90% grunnskóla.

Kannanirnar virðast vera 
vannýttar í framhaldsskólum 
en rétt um einn af hverjum tíu 
gerir slíkar kannanir og bregst 

við með stuðningi ef merki eru 
um félagslega einangrun eða 
útilokun meðal nemenda.

Í ljósi þess að margir fram-
haldsskólar eru með fjölbrauta-
kerfi þar sem nemendur eru 
með ólíkum hópum í hverju fagi 
og auðvelt er að „týnast“ í fjöl-
mennum skólum væri gagnlegt 
að nýta tengslakannanir betur á 
þessu skólastigi. Þær veita tæki-
færi til að fá yfirsýn yfir þann 
hluta nemenda sem hefur veik 
tengsl við samnemendur eða 
starfsfólk í skólanum.

ekki endilega málið, heldur að gefa 
sér tíma til að staldra við og spjalla. 
Sérstaklega fyrir fólk sem enginn 
bíður eftir heima.“

Sífellt f leiri búa einir en það að 
vera einn er alls ekki það sama og 
að vera einmana. Það er vel hægt 
að líða vel með sjálfum sér og það 
er líka hægt að vera einmana með 
öðrum, þegar þessi djúpu félagslegu 
tengsl skortir.

„Við eigum miserfitt með að 
mynda tengsl. Sumir eiga mjög auð-
velt með það en aðrir ekki. Sumir 
hafa þörf fyrir að eiga bara einn 
góðan vin á meðan það hentar ekki 
öðrum. Þarfirnar eru ólíkar.“

Margir eiga góða fjölskyldu sem 
er mikilvægur þáttur í félagslegum 
tengslum þeirra.

Bros í göngutúr
„En það eiga ekki allir fjölskyldu 
sem þeir tengja við. Við þurfum 
að hugsa um hvernig við sköpum 
samfélag þar sem við gefum öllum 
tækifæri til þess að vera í gefandi 
samskiptum við annað fólk,“ segir 
Dóra sem er efins um það að taka 
manneskjur út úr öllum þjónustu-
störfum, „og vélvæða allt saman svo 
við komumst sem hraðast í gegnum 
þetta allt og missum kannski af 
því sem skiptir máli. Lífið er þetta 
ferðalag og við þurfum að læra að 
njóta þess. Við þurfum að vera með-
vitaðri um fólkið í kringum okkur 
og heilsa fólkinu í kringum okkur. 
Bara það að fá bros í göngutúr lætur 
mann upplifa tengsl við annað fólk, 
að maður skipti máli. Það er einhver 
sem tekur eftir manni,“ segir hún en 
auðvitað þarf meira til en bros en 
það er samt eitthvað sem allir geta 
gefið.

Dóra vill búa í samfélagi sem 
hlúir að fólki. „Við þurfum líka að 
hugsa út í alla nýju Íslendingana, að 
bjóða þeim með, og líka fólki sem er 
að glíma við eitthvað. Það er mikil-
vægt að fólk eigi sér sinn samastað 
þar sem það getur komið og mynd-
að tengsl. Skiljum engan eftir, látum 
okkur alla varða og tökum þá með.“

Við þurfum að vera 
meira vakandi fyrir 

því hvernig við sem sam-
félag búum til tækifæri fyrir 
fólk til að hittast. Lífið snýst 
ekki um að hlaupa í gegnum 
það, heldur að stoppa og 
njóta.

Dóra Guðrún  
Guðmundsdóttir

Ha? kunna sumir að segja, á 
meðan aðrir eru mér hjartan-
lega sammála. Það eru meira 

að segja til rannsóknir sem sýna 
fram á að jákvætt og hamingjusamt 

fólk er líklegra til að hafa sterkara 
ónæmiskerfi, jafna sig hraðar á áföllum 

og veikindum auk þess að sjá 
tækifæri í því sem aðrir gætu 

upplifað sem vandamál sem 
er ótvíræður kostur og 

gífurlega mikilvægt.
Hlátur er líklega eitt 
besta meðalið sem 

við þekkjum og 
því nauðsynlegt 

fyrir okkur að 
hlæja nokkrum 
sinnum á dag. 
Það lækkar 
blóðþrýsting og 

víkkar æðarnar 
með hjálp nituroxíðs, 

lækkar streituhormón 
eins og kortisol og leysir úr 

læðingi endorfín sem er náttúrulegt 
verkjalyf líkamans. Þá er einnig búið 
að sýna fram á aukna T-frumu virkni 
ónæmiskerfisins og þar af leiðandi 
bættar varnir við smitsjúkdómum, 
fyrir utan þá gleði sem fylgir því að 
hlæja og vera í kringum fólk sem brosir 
og geislar af vellíðan. Hláturjóga er til 
dæmis eitt form sem er mjög áhrifaríkt 
og heilsubætandi, fyrir utan hvað það 
er skemmtilegt.

Þetta getur vissulega reynst erfitt og 
ýmislegt sem hefur áhrif hér á, það er 
margt sem getur byrgt sýn, við getum 
kennt öðrum um ófarir og aðstæður, 
gengið gegn eigin sannfæringu og 
samvisku, þóknast öðrum og gleymt 
sjálfum okkur. En á endanum er það 
líklega takmark okkar allra að láta 
okkur líða vel og það erum fyrst og 
fremst við sjálf sem stýrum því. Á 
sama tíma megum við ekki gleyma 
náunganum, aðstæðum hans og því að 
láta gott af okkur leiða, svo þetta getur 
reynst býsna flókið.

Eitt af grundvallaratriðunum við 
hamingju er umgengni við annað fólk 
á öllum aldri og samskipti við þá sem 
standa manni næst. Rannsóknir hafa 
staðfest að sterk félagsleg tengsl eru 
einn sterkasti þátturinn sem stuðlar að 
góðri líkamlegri og andlegri heilsu. Það 
á við um eiginlega alla og því mikilvægt 
að rækta þau sem mest og best. Gerðu 
þér far um að hitta vini og kunningja, 
fjölskyldu og vini, taktu þátt í félags-
starfi eða skipulögðum athöfnum hvers 
kyns. Einmanaleiki er eitur og ber að 
forðast eins og heitan eldinn. Það er 
mikill munur á því að vilja vera einn 
og njóta kyrrðar og friðar eða vera ein-
mana og upplifa sig afskiptan.

Ég hef haldið fyrirlestra undanfarið 
um það að njóta lífsins, f léttað saman 
við heilsufar og áhættuþætti þess, þar 
sem hafa spunnist líf legar umræður um 
samhengi hlutanna. Nær undantekn-
ingarlaust hafa komið upp nýir f letir, 
sjónarmið og hugmyndir frá áheyr-
endum sem sýnir hversu mikilvæg 

andleg og líkamleg líðan okkar er. Það 
er hægt að fylla margar greinar um ein-
staka sjúkdóma og tengingu þeirra við 
líðan einstaklingsins bæði sem orsök 
og afleiðingu. Máttur hugans er mikill 
og hefur það sýnt sig ítrekað í gegnum 
tíðina að sjálfstraust og viljastyrkur 
þarf ekki að vera í neinu samhengi við 
líkamlegt atgervi, en fari slíkt saman 
verður það verulega áhugavert.

Það er vitaskuld ekki til nein ein leið 
að settu marki, enda óraunsætt, hitt er 
þó ljóst að það eru ákveðin lykilatriði 
sem allir verða að hafa í huga. Hugsaðu 
um sjálfan þig því einungis þannig 
getur þú hugsað um aðra, gerðu alltaf 
þitt besta og vertu stolt/ur af því, sýndu 
þolinmæði og þrautseigju. Hugsaðu 
jákvætt og gefðu bros og hlýju, þú færð 
það margfalt til baka!

 Jákvæðni margra meina bót

TILVERAN
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www.lyfogheilsa.is

*KAUPAUKI FYLGIR MEÐAN BIRGÐIR ENDAST Á EFTIRTÖLDUM SÖLUSTÖÐUM
MAYBELLINE HJÁ LYF OG HEILSU: KRINGLAN, GRANDI, GLERÁRTORG AKUREYRI.GLÆSILEGUR KAUPAUKI

FYLGIR ÞEGAR ÞÚ KAUPIR VÖRUR
FRÁ MAYBELLINE FYRIR 3.900 KR. 
EÐA MEIRA.*

MAYBELLINE DAGAR Í LYFJUM OG HEILSU 
7-17. NÓVEMBER

MAYBELLINE ER EITT VINSÆLASTA FÖRÐUNARVÖRUMERKI Í HEIMINUM Í DAG!
VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTT ÚRVAL AF FRÁBÆRUM FÖRÐUNARVÖRUM SEM HENTA ÖLLUM. 
KÍKTU TIL OKKAR OG FYLLTU Á ÞÍNA SNYRTIBUDDU!

25%
afsláttur

af öllum förðunar-
vörum frá Maybelline



Hvítserkur er eitt sérkennilegasta fjall 
á Íslandi, staðsett á Víknaslóðum 
milli Borgarfjarðar eystri og Húsa-
víkur. Það er 771 m hátt og sker sig 
úr umhverfinu, enda ljóst ásýndum 
með dökkum bergæðum sem liggja 

þvers og kruss í gegnum fjallið. Berggangarnir stefna 
margir að toppi fjallsins og minna á lakkrísreimar 
eða röndótt náttföt, enda merkir serkur ermalaus eða 
ermastuttur kyrtill.

Annað nafn á þessu skemmtilega fjalli er einmitt 
Röndólfur en tveir aðrir Hvítserkir eru á Íslandi, annar 
er drithvítur klettur í sjó við botn Húnafjarðar og hin 
er foss í Fitjaá í Skorradal í Borgarfirði. Það er sérstak-
lega suðurhlíð Hvítserks sem er mikið fyrir augað en 
efst ber meira á dekkra bergi. Fjallið er myndað úr 
ljósu og súru líparíti en í því er einnig flikruberg, líka 
kallað ignimbrite. Er talið að það hafi myndast í miklu 
eldskýi við sprengigos og gjóskuhlaup úr Breiðu-
víkureldstöðinni skammt frá. Í Hvítserk er gamalt 
berg sem gæti verið allt að 125-250 milljóna ára og því 
mun eldra en elstu hlutar Íslands sem hingað til hafa 
verið taldir 16 milljóna ára. Rönd ólfur gæti því verið 
ókrýndur öldungur í íslenskri jarðsögu.

Það er auðvelt að komast að rótum Hvítserks en 
frá Bakkagerði í Borgarfirði eystra liggur jeppavegur 
meðfram fjallinu inn að Húsavík og áfram í Loð-
mundarfjörð. Auðveldast er að ganga á fjallið efst af 
hryggnum milli Borgarfjarðar og Húsvíkur og tekur 
uppgangan ekki nema rúma klukkustund. Aðrar 
og lengri gönguleiðir eru einnig í boði, t.d. upp úr 
Breiðuvík og er þá gengið fram hjá fjalli sem heitir því 
skemmtilega nafni Hákarlshaus. Er þá komist upp á 
Hvítserk bakdyramegin sem er ekki síður spennandi 
en suðurhlíðarnar sem síðan er hægt að ganga niður 
að áðurnefndum jeppavegi. Undirlagið í Hvítserk er 
laust í sér, sérstaklega sunnan megin, og því mikilvægt 
að fara varlega og notast við göngustafi. Efst er frábært 

útsýni yfir Víkur þar sem mest ber á Húsa-
vík, Breiðuvík en líka Dyrfjöllum og fjallinu 

Skúmhetti. Loks getur verið gaman að 
ganga kringum Hvítserk enda ótrúlega 

fjölbreytt og litrík náttúra í boði hvert 
sem litið er.

Öldungur í 
röndóttum 
náttfötum

Suðurhlíðar 
Hvítserks eru 
tilkomumestar 
og bjóða upp 
á alls konar 
litbrigði.
MYND/ÓMB

Gengið upp úr þoku bakdyramegin á Hvítserk. MYND/TG

Horft til 
norðurs í átt 
að Breiðuvík af 
tindi Hvítserks. 
MYND/TG

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

TILVERAN
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En kerfið og 
reglugerð-
irnar gera 
sannarlega 
ekki sjálf-
krafa ráð 
fyrir mann-
gæsku og 
gestrisni.

 

Einkaaðilar í 
heilbrigðis-
þjónustu geta 
svo sannar-
lega verið 
afar þarfir, og 
eiga að vera 
mikilvæg 
viðbót við 
grunnkerfið. 
En þeir koma 
ekki í stað 
þess.

Ekki er einkennilegt að það skuli vefjast 
fyrir fólki að sjá mannúðina í því að 
barnshafandi albanskri konu sem komin 
er rúma átta mánuði á leið skuli vera 
vísað úr landi, ásamt tveggja ára barni 
sínu og eiginmanni. Það er einfaldlega 

ekkert mannúðlegt við slíka gjörð. Það breytir engu 
þótt forsvarsmenn Útlendingastofnunar tönglist á 
því að engar reglur hafi verið brotnar og bendi um 
leið á að þarna hafi verið um að ræða einkar skil-
virkt ferli.

Það fer ekki fram hjá neinni réttsýnni manneskju 
að þarna var harkalega að verki staðið – eins og svo 
oft áður þegar í hlut á fólk sem hingað kemur frá 
fjarlægum löndum í leit að betra lífi. Ekkert þráir 
það heitar en að búa börnum sínum öruggt skjól 
og geta séð fyrir sér. Nokkuð sem Íslendingar ættu 
virkilega að gleðjast yfir að geta veitt þeim. En kerfið 
og reglugerðirnar gera sannarlega ekki sjálfkrafa ráð 
fyrir manngæsku og gestrisni. Þar er einstaklingur 
sem þráir betra líf bara hluti af tölfræði, enn einn í 
stórum hópi þeirra sem hingað leita, og helst þarf 
að losna við sem allra fyrst. Best þykir því að senda 
hann sem snarast burt með flugvél eitthvert annað. 
Þetta heitir víst skilvirk afgreiðsla. Vissulega þykir 
fremur óþægilegt ef viðkomandi er barnshafandi 
kona. Það ástand hennar býður upp á að fólk sem er 
ekki í nægum takti við raunveruleikann og skilur 
ekki reglur komist í mikið tilfinningauppnám með 
tilheyrandi fjölmiðlaumfjöllun í upphrópunarstíl 
sem kallar óþarfa vesen yfir hinar ýmsu stofnanir, 
ekki síst Útlendingastofnun.

Hvað eftir annað blöskrar stórum hópi Íslendinga 
hin ómannúðlega meðferð sem fólk sem hingað 
leitar í neyð þarf að þola. Jafnvel þótt einstaklingar 
í þeirri stöðu hafi aðlagast samfélaginu, verið svo 
heppnir að fá vinnu og séu með ung börn sín í skóla 
þar sem þau blómstra þá er þeim einn daginn til-
kynnt að þeir þurfi að yfirgefa landið. Skýringin 
sem er venjulega gefin er eitthvað í þá átt að því 
miður hafi kerfið ekki verið nægilega skilvirkt og 
fjölskyldan hafi því fengið að dvelja alltof lengi í 
landinu. Loks sé hins vegar búið að taka mál hennar 
fyrir og nú þurfi hún að hypja sig burt. Hún verði að 
hefja nýtt líf einhvers staðar annars staðar en hér. 
Það sé afar óþægilegt hversu lengi hún hafi fengið 
að dvelja í landinu en næsta skref sé að laga kerfið 
og best sé það gert með því að koma flestum sem 
hingað leita í neyð upp í næstu flugvél. Þannig á 
að búa til skilvirkt kerfi sem kemur í veg fyrir að 
Útlendingastofnun og aðrar stofnanir þurfi að þola 
ýmiss konar óþægindi og vesen.

Viljum við virkilega búa í landi þar sem hugsunin 
er á þessa leið? Íslendingar geta auðveldlega lagt sitt 
lóð á vogarskálar til að rétta fólki í neyð hjálpar-
hönd. Vissulega er ekki hægt að hjálpa öllum, en 
samt svo miklu fleirum en nú er gert. Þegar ómann-
eskjulegar reglugerðir standa í vegi fyrir því þá er 
réttast að losa sig við þær.

Skilvirkt ferli

Guðmundur 
Andri Thorsson
þingmaður Sam-
fylkingarinnar

Á Reykjalundi hefur um árabil verið rekin 
stærsta endurhæfingarstöð landsins, afar 
mikilvæg starfsemi til almannaheilla og 

löngum talin til fyrirmyndar. Að undanförnu 
hafa landsmenn fylgst í forundran með því 
hvernig þessi mikilvæga og rótgróna stofnun er 
í fullkomnu uppnámi eftir að stjórnin hleypti 
þar öllu í bál og brand. Eftir því sem næst verður 
komist af fréttum eru tildrög vandræðanna 
þessi: núverandi stjórnendur SÍBS, sem rekur 
stofnunina, vildu að greidd yrði leiga af hús-
næðinu, en yfirlæknir lagðist gegn því, og var 
rekinn, með af leiðingum sem enn sér ekki 
fyrir endann á. Starfsemin er fjármögnuð með 
almannafé. Hér virðist hafa verið um að ræða 
afar vanhugsað frumkvæði af hálfu stjórnar 
Reykjalundar.

Einkaaðilar í heilbrigðisþjónustu geta svo 
sannarlega verið afar þarfir, og eiga að vera 
mikilvæg viðbót við grunnkerfið. En þeir koma 
ekki í stað þess. Sjálfsagt er að nýta til almanna-
heilla það hugsjónaaf l og þann eldmóð sem 
fylgir iðulega áhugasamtökum á borð við SÁÁ 
eða Krabbameinsfélagið en gróðasjónarmið 
eiga ekki heima í slíkri þjónustustarfsemi. 
Einkaframtakið getur verið þarft en við getum 
ekki byggt heilbrigðiskerfið upp á því, hversu 
gott sem það er. Nýjar kynslóðir taka við af 
frumherjunum, eldmóðurinn dvínar; til áhrifa í 
félögum geta brotist öf l sem líta á alla starfsemi 
sem tækifæri til að fá arðgreiðslur. Búa þarf svo 
um hnútana í slíkum félögum að það geti ekki 
gerst.

Við þurfum að draga lærdóma af þessu máli, 
til dæmis þennan: Gróðasjónarmið mega aldrei 
ráða för við uppbyggingu velferðarkerfisins, 
hvort sem um er að ræða heilbrigðisþjónustu, 
tryggingarstarfsemi, skóla eða aðra innviði sem 
við byggjum líf okkar og samfélag í kringum, og 
fáum öll arðinn af, þótt ekki verði hann mældur 
í krónum og aurum.

Arður og innviðir
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SKOÐUN

– við Laugalæk

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk

framleiðsla

Gott
beikon
bragðast
best.

Seinagangur stoðdeildar
Mál albönsku fjölskyldunnar 
sem vísað var úr landi vakti 
mikla athygli. Það kemur ekki 
á óvart enda framkvæmdin 
ómanneskjuleg. Samkvæmt 
Útlendingastofnun sótti fjöl-
skyldan um alþjóðlega vernd 
í upphafi október og um tvær 
vikur tók að synja þeirri beiðni. 
Þá tók stoðdeild lögreglunnar, 
sem sér um að flytja fólkið úr 
landi, við. Fyrst ekki kom til 
greina að leyfa fjölskyldunni 
að dvelja hér fram yfir fæðingu 
hlýtur að vera ámælisvert að 
framkvæmd brottvísunarinnar 
hafi ekki verið sett í forgang. 
Varla tekur þrjár vikur að skipu-
leggja slíka aðgerð.

Versta starf landsins
Starfsfólk Útlendingastofnunar 
þarf að framfylgja afar harð-
neskjulegum lögum landsins. Til 
þeirra er gerð sú krafa að þau láti 
hjartað ráða för. Það er auðvitað 
fráleitt. Reiðin á að beinast gegn 
löggjafanum en ekki þeim sem 
eru í þeirri stöðu að framfylgja 
þeim. Forstjórinn stóð sig ágæt-
lega í að svara fyrir erfitt mál í 
Kastljósi í vikunni, vitandi að 
hann yrði úthrópað ómenni 
eftir þáttinn. Helst hefði hann 
kannski átt að sleppa því að segja 
að hann gæti ekki sett sig í spor 
fjölskyldunnar, það var kannski 
fullmikið. Að öðru leyti var hann 
ágætlega rökfastur við að verja 
versta starf landsins sem hann 
sinnir.  bjornth@frettabladid.is

mailto:bjornth@frettabladid.is


ONEPLUS 7
Magnaður sími á 

ótrúlegu verði

79.990
VERÐ ÁÐUR 99.990

AF ÖLLUM 

MINNISLYKLUM

50%
Afsláttur

AF ÖLLUM SSD 

DISKUM

20%
Afsláttur 20%

Afsláttur af öllum 

BLAST! leikjatölvum

2.792
VERÐ ÁÐUR 3.490

Af öllum snjallúrum 
frá Wonlex

20%
AFSLÁTTUR 

JÓLALEG

TILBOÐ

Sérvalin tilboð í allan 

nóvember eða meðan 

birgðir endast

SWITCH LITE

Mögnuð leikjatölva frá 

Nintendo í 3 litum

39.990
VERÐ ÁÐUR 42.990

GTX1660
Zotac Gaming GeForce 

skjákort 6GB GDDR5

29.990
VERÐ ÁÐUR 39.990

7. nóvem
ver 2019 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

TILBOÐ

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

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

FRÁBÆR TILBOÐ ÚT ALLAN NÓVEMBER

Á rlega útskrifast hópur ung-
menna með skerta starfsgetu 
af starfsbrautum framhalds-

skóla. Þau koma full tilhlökkunar 
og vel undirbúin út í lífið en þar 

mætir þeim blákaldur veruleikinn. 
Sinnuleysi stjórnvalda.

Fyrir réttu ári áttu sér stað 
umræður í þingsal um hvað stjórn-
völd gætu gert til að standa undir 
væntingum  þessa hóps og sam-
félagsins um að tryggja úrræði og 
atvinnutækifæri . Þingmenn, þar 
á meðal félagsmálaráðherra, voru 
sammála um tvennt, það þyrfti 
hvata og aðgerðir frekar en orð.

Stofnaður var  verkefnahópur á 
vegum menntamálaráðuneytisins. 
Það átti að bregðast hratt við. Fjár-
lög fyrir árið 2019 voru frágengin en 

tækifærið var sagt koma að ári.
Verkefnahópurinn skilaði til-

lögum sínum snemma í vor. Til 
þeirra tillagna hefur síðan ekkert 
spurst. Fjárlög fyrir árið 2020 hafa 
hins vegar verið lögð fram og þar 
sjást þess engin merki að til standi 
að setja fjármagn í að bæta stöðu 
þessa unga fólks. Þar er reyndar 
frekar bakslag með lækkun á fjár-
veitingum til Fjölmenntar sem m.a. 
sér um rekstur símenntunarstöðvar 
fyrir fatlað fólk.

Landsþing Þroskahjálpar álykt-
aði nú í lok október sl. um skort á 

menntunar- og atvinnutækifærum 
fyrir ungt fatlað fólk sem útskrifast 
af starfsbrautum framhaldsskóla. 
Þar kemur fram að í ljósi þess að 
nefnd á vegum menntamálaráð-
herra hefði farið yfir stöðu þess 
hóps og skilgreint fyrsta skrefið í að 
breyta þessum aðstæðum, vekti það 
undrun og vonbrigði að í fjárlögum 
fyrir árið 2020 væri ekki að finna 
þess merki að auka ætti möguleika 
þessara ungmenna til að fóta sig.

Stjórnvöld hafa gefið undir fótinn 
með að aðgerðir væru fyrirhugaðar 
til að fjölga tækifærum í atvinnu- 

og menntamálum fyrir fötluð ung-
menni og styrkja tengsl skóla við 
atvinnulífið til að auka atvinnu-
tækifæri fatlaðs fólks.

Þessi hópur á rétt á því að fá upp-
lýsingar um afdrif tillagna verk-
efnahópsins sem hafa legið fyrir 
lengi. Þessi hópur þarf að fá að vita 
hvernig fyrirhugaðri fjármögnun 
verður háttað, fjármögnun sem er 
ekki tryggð í fjárlögum næsta árs.

Þessi hópur á heimtingu á stað-
festingu frá ráðherrum mennta-
mála og félagsmála á því að þau ætli 
að láta aðgerðir fylgja orðum.

Er ráðherrunum bara sama?
Hanna Katrín 
Friðriksson
þingflokks
formaður  
Viðreisnar

Zonta International eru alþjóð-
leg samtök sem vinna að bættri 
stöðu kvenna og jafnrétti. Sam-

tökin telja yfir 29.000 meðlimi í 63 
löndum. Zontameðlimir bjóða fram 
hæfni sína og tíma til að styðja við 
staðbundin verkefni á landsvísu 
og alþjóðleg þjónustuverkefni, auk 
þess að veita námsstyrki. Á Íslandi 
eru sex Zontaklúbbar starfandi og 
félagar eru um 160.

Markmið Zonta er að bæta stöðu 
stúlkna og kvenna um allan heim. 
Zontahreyfingin er aðili að heims-
markmiðum Sameinuðu þjóðanna 
um jafnrétti og valdeflingu stúlkna 
og kvenna, auk Pekingsáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Þar er meðal 
annars kveðið á um að útrýma 
skuli ofbeldi gagnvart konum, þar 
sem ofbeldi standi í veginum fyrir 
jafnrétti, þróun og friði – og geri oft 
mannréttindi og grundvallarfrelsi 
kvenna að engu. Enn er langt í land 
að markmiðum hafi verið náð.

Verkefni klúbbanna taka mið af 
grunnhugsun Zonta um að styðja 
konur til betra lífs og ef la þær í 
víðum skilningi.

Af verkefnum á heimaslóð má 
nefna ýmiss konar stuðning við 
stofnanir og þjónustu sem sinna 
þolendum ofbeldis og baráttu gegn 
kynbundnu of beldi, auk verkefna 
sem styðja við aðlögun erlendra 
kvenna, verkefni sem styðja við 
menntun kvenna og efnalitlar ein-
stæðar mæður.

Meginverkefni íslensku klúbb-
anna á afmælisárinu eru tvö. 
Alþjóðlega verkefnið er að hindra 
hjónabönd stúlkubarna en íslenska 
verkefnið er að færa Húsbygginga-
sjóði Kvennaathvarfsins peninga-
gjöf. 

Er þörf á stuðningi og baráttu gegn 
of beldi á Íslandi og í heiminum?  
Samkvæmt tölum frá UN Women 
eru konur og stúlkur 71% allra þol-
enda mansals í heiminum auk þess 
sem þriðja hver kona er beitt kyn-
bundu ofbeldi.

Á Íslandi búa um 80.000 börn og 
verða um 13.000 þeirra fyrir líkam-
legu eða kynferðislegu ofbeldi fyrir 
18 ára aldur, samkvæmt nýjum 
tölum frá Rannsókn og greiningu. 
   Hérlendis hefur ein af hverjum 
þremur konum orðið fyrir kyn-
ferðislegri áreitni eða ofbeldi í starfi 
eða námi, samkvæmt fyrstu niður-
stöðum rannsóknarinnar Áfalla-
sögur kvenna. Þessi staða er algjör-
lega óásættanleg.

Afmælisfundur verður haldinn á 
morgun þann 8. nóvember í Veröld – 
húsi Vigdísar Finnbogadóttur og á 
Borgum við Háskólann á Akureyri 
kl. 15.30. Allir velkomnir.

100 ára 
afmæli 
Zonta

Ingibjörg 
Auðunsdóttir
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Fyrir um það bil áttatíu árum 
lagði Jónas frá Hrif lu fram 
frumvarp til laga um sam

ræmda stafsetningu. Sagan segir að 
kveikjan að því hafi verið pirringur 
Jónasar út í það hvernig Halldór 
Laxness raðaði stöfum í orð. Fárán
leiki frumvarpsins fór ekki fram hjá 
haukfránum augum Steins Steinars 
og hann orti um það ljóðið Sam
ræmt göngulag fornt.

„Álútir skulu menn ganga! og 
hoknir í hnjánum!

Og horfa með stillingu og festu á 
íslenska jörð!“

Það er ekkert að því að vilja halda 
í alla anga, króka og kima íslensk
unnar og er þar meðtalin stafsetn
ingin. Þetta er allt saman spurning 
um það hvernig er að verki staðið. 
Það er ólíklegt að nokkrum hafi 
dottið í hug að klaufaskapur í laga
smíð hafi liðið undir lok með Jón
asi frá Hriflu en ég væri hins vegar 
hissa ef því hefði verið spáð að við 
gætum slegið met Jónasar í fárán
leika á þessu sviði. Staðreyndin er 
hins vegar sú að við erum búin að 
því. Frumvarp til laga um vönduð 
vinnubrögð í vísindum voru sam

þykkt af Alþingi þann 24. júní í ár 
án þess að fyrir liggi skilgreining á 
því hvað séu vönduð vinnubrögð 
í vísindum. Síðan ég frétti af laga
setningunni hef ég spurt um það 
bil 50 vísindamenn og konur hvað 
átt sé við með vönduðum vinnu
brögðum í vísindum og enginn 
átti svar. Ég var ekki að spyrja um 
smáatriði heldur um grundvallar
hugmyndina: Vönduð vinnubrögð 
í vísindum. Lögunum er sem sagt 
ætlað að sjá til þess að við gerum 
eitthvað sem enginn veit hvað er. 
Það má að vísu leiða að því rök að 
höfundar laganna hafi gert sér grein 
fyrir þessum galla af því að það eru 
engin viðurlög við því að brjóta þau.

Þetta byrjaði á því að forsætisráð
herra skipaði þriggja manna nefnd 
til þess að undirbúa lagasmíðina. 
Í henni var einn lögfræðingur úr 
ráðuneyti hennar, siðfræðingur 
ofan úr Háskóla Íslands og fulltrúi 
menntamálaráðuneytisins. Í henni 
var engin(n) sem hefur unnið við 
vísindi eða hefur þann feril að 
það sé ástæða til þess að ætla að 
hafi minnstu hugmynd um vinnu
brögð í vísindum, hvað það er sem 
gerir þau vönduð eða vond. Ég hef 
það fyrir satt að hugmyndin að 
lögunum eigi rætur sínar hjá sið
fræðingnum í nefndinni sem er 
Vilhjálmur Árnason sem Katrín 
Jakobsdóttir skipaði á sínum tíma 
sem sérstakan ráðgjafa sinn. Vil
hjálmur er stjórnarformaður Sið
fræðistofnunar Háskóla Íslands 
sem hefur um árabil reynt að fylla 
upp í það ginnungagap sem varð til í 

íslenskri menningu við það að kaþ
ólska lagðist af í landinu og það var 
enginn eftir til þess að segja okkur 
hvað væri sómasamleg hegðun á 
öllum sviðum mannlífs. Vilhjálmur 
hefur um árabil tjáð þá skoðun sína 
að vísindin eigi að hreyfa sig hægt 
vegna þess að það sé svo erfitt fyrir 
fólk að takast á við nýja þekkingu 
ef hana beri hratt að. Það er hins 
vegar þannig að uppgötvanir sem 
slíkar eru aldrei gerðar hægt held
ur eru þær einfaldlega allt í einu 
komnar og þekkingin nýja gerir 
aldrei annað en að auka skilning á 
þeim heimi sem við búum í eða býr 
í okkur. Það er líka einkenni raun
verulegra uppgötvana að það er oft
ast með öllu ómögulegt að spá fyrir 
um hverjar þær verði og þess vegna 
ekki hægt að aðlagast þeim fyrr en 
þær eru orðnar. Sú hugmynd að það 
sé skynsamlegt að hemja uppgötv
un nýrrar þekkingar er ekki bara 
slæm heldur hættuleg og mjög óað
laðandi. Það er hins vegar alveg ljóst 
að uppspretta laganna á rætur sínar 
í þeirri tilfinningu að það verði ein
hvern veginn að halda vísindum á 
Íslandi innan marka sem Siðfræði
stofnun Háskóla Íslands setji þeim.

Samkvæmt lögunum á að setja á 
laggirnar sjö manna nefnd af lög
fræðingum og siðfræðingum og ein
hverjum fulltrúum vísinda og síðan 
sjö varamönnum. Nefndin á að vera 
með einstakling í fullu starfi. Hún 
á að gera tvennt. Hún á að leita að 
alþjóðlegum viðmiðunum um 
vönduð vinnubrögð í vísindum sem 
eru ekki til þannig að ekki verður 

við nefndina að sakast þegar hún 
finnur þau ekki. Síðan er nefnd
inni ætlað að fjalla um þau tilvik 
þegar álitið er að eitthvað ósæmi
legt hafi átt sér stað í vísindum á 
Íslandi, menn hafi platað, stolið, 
svikið, prettað. Það er tvennt við 

þetta verkefni nefndarinnar sem 
er furðulegt. Í fyrsta lagi þarf þekk
ingu á smáatriðum þeirra vísinda 
sem um ræðir hverju sinni til þess 
að geta ákvarðað hvort eitthvað 
misjafnt hafi átt sér stað þannig að 
á bestu bæjum setja menn saman 
sérstaka nefnd um hvert mál sem 
upp kemur í stað þess að ætla sama 
hópi lögfræðinga og siðfræðinga 
að leysa öll slík mál. Í annan stað 
eru mál af þessari gerð brotin til 
mergjar til þess að gera eitthvað í 
þeim, sjá til þess að vísindamaður 
sem hefur gerst uppvís að óheiðar
leika sé rekinn frá háskóla, fái ekki 
styrki eða glati réttinum til þess að 
leiðbeina nemendum. Samkvæmt 
lögunum hefur nefndin fyrirhugaða 
engin slík úrræði.

Ekki er allt sem sýnist. Árni Ein
arsson gaf út stórkostlega bók á dög
unum, hreinan fjársjóð, um garð
hleðslur sem finnast um allt land og 
þó sérstaklega á Norðausturlandi 
en felast oftast þannig í landslaginu 
að þær sjást ekki nema úr lofti. Það 
virðist ekkert vera þarna en er það 
svo sannarlega, fullt af görðum sem 
umlykja ósagðar sögur og spenn
andi. Lögin hennar Katrínar Jak
obsdóttur um vönduð vinnubrögð 
í vísindum eru dæmi um hið and
stæða, úr fjarlægð virðast þau vera 
til þess fallin að hysja vísindin upp 
á æðra plan en þegar betur er að 
gáð gera þau ekkert nema kannski 
að sólunda tíma og fé og láta hæst
virtan forsætisráðherra líta út eins 
og henni sé sama um allt annað en 
innihaldslaust þvaður.

Kannski það sé í lagi þegar maðurinn sem  
hefur forsætisráðherra að fífli er siðfræðingur

Kárí Stefánsson
forstjóri  
Íslenskrar 
erfðagreiningar

Nýlega fékk undirritaður í 
hendur ítarleg rannsóknar
skjöl um þróun og stöðu 

rjúpnastofnsins frá Náttúrufræði
stofnun Íslands (NÍ). Bar aðal
skjalið heitið „Ástand rjúpnastofns
ins 2019“, dagsett 6. september. 
Undirskjal sýnir stofnbreytingar 
rjúpu 20182019 á öllum talningar
svæðum landsins, 32 að tölu. Segir 
þetta skjal meira en margvíslegar 
vangaveltur og mörg orð.

Af  þessum 32 svæðum dregst 
stofnstærð saman, allt að 70%, á 
26 svæðum, á sama tíma og stofn
inn styrkist aðeins á 6 svæðum. 
Á Suðausturlandi og Suðurlandi 
er stofninn á öllum fjórum svæð
unum í stórfelldum mínus. Á Suð
austurlandi (Kvískerjum) fundust 
ekki nema

Tveir karrar á ferkílómetra. Fyrir 
nokkrum áratugum náði þessi 
fjöldi 40 körrum.

Það getur vart talizt siðsemi 
eða sanngirni og heiðarleiki gagn
vart fuglinum og lífríkinu, að láta 
veiðimenn berja þetta svæði, með 
árásum á þá fáu fugla, sem þar eru 
eftir, í allt að 22 daga, nú í nóvem
ber, og murka þannig kannske líf
tóruna úr síðustu fuglunum!?

Árin 20112012 voru leyfðir 
veiðidagar 9, 2017 voru þeir 12. Í 
fyrra var hækkað í 15 daga, og nú 
var veiðimönnum sýnd sú rausn 
að hækka í 22 daga, þrátt fyrir það, 
að stofninn sé í frjálsu falli. Skilur 
þetta einhver?

Á Vesturlandi, Vestfjörðum og 
Norðvesturlandi er samdráttur 
stofns líka verulegur á 13 af 14 
veiðisvæðum. Aðeins á einu svæði 

á Vesturlandi styrkist stofninn 
lítillega. Hér gilda sömu athuga
semdir. Hvernig í ósköpunum geta 
stjórnvöld leyft vaxandi veiðar á 
þessum svæðum!??

Á Norðausturlandi og Austur
landi eru 14 veiðisvæði, þar af 9 í 
mínus og aðeins 5 í plús.

Mat undirritaðs er, að við hæfi 
hefði verið og full þörf á, að friða 
rjúpuna um allt land í ljósi þeirrar 
neikvæðu stofnþróunar, sem að 
ofan greinir.

Ef menn vilja láta eftir veiði
mönnum, út af gömlum matar
venjum, sem þó eru ekki nema vilj
inn til að gleðja sig og sinn munn, 
í eitt eða tvö skipti, á kostnað fal
legra lífvera, sem prýða og auðga 
lífríkið langt umfram það, sem ein 
eða tvær máltíðir geta glatt bragð
lauka veiðimanna, þá ætti að tak
marka veiðar í ár við Norðaustur
land og Austurland;

Suðau st u rla nd , Suðu rla nd , 
Vesturland, Vestfirði og Norð
vesturland ætti skilyrðislaust að 
friða í ár!

Talað er um, að veiðimenn séu 
6.000, og, að þeir fari að jafnaði 
34 daga til veiða. Er hér reiknað 
með alls 12 fuglum á veiðimann. 
Á þennan hátt stefna stjórnvöld á 
veiðar að hámarki 72.000 fugla. Á 
það er vera kvóti ársins, undarlegt 
nokk meiri fjöldi en til margra ára, 
þó að stofn fuglsins sé á alvarlegri 
niðurleið.

Getur þetta reikningsdæmi verið 
alvara manna!? Hanga veiðimenn 
yfir veiðum daglangt til að ná 34 
rjúpum? 510 rjúpur á dag er vænt
anlega keppikefli veiðimanna, ef 
þeir þá yfirhöfuð finna fuglinn, en 
slík veiði, myndi þýða dráp 20 til 30 
fugla á veiðimann yfir veiðitíma. Sé 
þetta rétt, yrði heildarveiði 120.000 
til 180.000 fuglar, í stað 72.000 fugla 

kvótans, sem stjórnvöld stefna á og 
treysta.

Stjórnvöld virðast trúa mikið 
á heiðarleika og löghlýðni veiði
manna, og virðast þau vera reiðu
búin til að leggja höndina í eldinn 
fyrir þá.

Byggja sína veiðistefnu ótrauð á 
því, að veiðimenn haldi sig innan 
12 fugla marksins, þó að eftirlit sé 
ekkert.

„Stofnunin leggur þó mikla 
áherslu á að hvergi verði slakað á í 
þeirri viðleitni að draga sem mest 
úr heildarafföllum rjúpunnar og í 
ljósi rýmkaðs veiðitíma er ábyrgð 
veiðimanna mikil,“ skrifar forstjóri 
Náttúrufræðistofunnar til umhverf
isráðherra 11. september sl.

Er forstjórinn að boða, að búið 
sé að færa veiðistjórn frá Náttúru
fræðistofnun til veiðimanna, enda 
treysti hann þeim fyllilega!? Það er 
engin önnur stjórnun, og „viðleitni 

til að draga sem mest úr“ eru aðeins 
innantóm orð.

Eins mætti gefa bjórdrykkju eða 
notkun farsíma við akstur, eða þá 
ökuhraða, frjálsa og biðla svo til 
manna um það, að þeir nýti frelsið 
vel, hóflega, af sanngirni og heiðar
lega. Og, svo bara treysta þeim. 
Stundum er talað um, að menn 
séu bláeygir. Eða, kannske er þetta 
meira undirlægjuháttur og eftir
látssemi við öfluga veiðimenn.

Margir kunna að vera heiðarlegir 
í mannlegum samskiptum, en lítið 
verður oft úr þessum heiðarleika 
veiðimanna gagnvart bráðinni. Ef 
veiðimenn bæru tilfinningar eða 
virðingu fyrir dýrunum, væru þeir 
alls ekki að limlesta þau og drepa, 
að gamni sínu og sér til gleði. Nú til 
dags er þörfin engin. Gott dæmi um 
óheilindi Skotvíss kom fram á dög
unum, en þá var fréttatilkynning í 
Morgunblaðinu um það, að Skotvís 
hefði gengið í Evrópska skotveiða
sambandið, þó með fyrirvara við 
banni gegn lunda og álkuveiðum, 
sem búið er að útrýma á Bretlands
eyjum og á Norðurlöndum, „… því 
nóg sé af þessum tegundum hér“, 
eftir því, sem Skotvís fullyrti.

Sannleikurinn er þó annar, því 
skv. „Válista fugla“ NÍ frá 2018, er 
lundinn talinn „Tegund í bráðri 
útrýmingarhættu“, næst á eftir 
geirfugli og öðrum útdauðum teg
undum á Íslandi.

Ég sé ekki, að þetta veiðikerfi 
stjórnvalda verði lagað eða stokkað 
upp, þannig, að það virki eins og 
stefnt er að; rjúpunni til velferðar 
og verndar. Enda er búið að ofsækja 
og hrella þessa blessuðu veru í 
slíkum mæli, í gegnum ár og aldir, 
að engu tali tekur.

Það er því löngu kominn tími til, 
að friða íslenzku rjúpuna alfarið og 
til frambúðar, þó að algjör friðun 
náist seint vegna óheiðarleika 
veiðimanna. Myndi friðun auðga 
og fegra fátæklegt íslenzkt lífríki, 
almenningi og ferðamönnum til 
yndis og gleði.

Íslenzku rjúpunni til varnar
Ole Anton  
Bieltvedt
stofnandi  
Jarðarvina

Sú hugmynd að það sé skyn-
samlegt að hemja uppgötv-
un nýrrar þekkingar er ekki 
bara slæm heldur hættuleg 
og mjög óað laðandi. Það 
er hins vegar alveg ljóst að 
uppspretta laganna á rætur 
sínar í þeirri tilfinningu að 
það verði einhvern veginn 
að halda vísindum á Íslandi 
innan marka sem Siðfræði-
stofnun Háskóla Íslands setji 
þeim.
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KYNNINGARBLAÐ

Litadýrð og frumleg 
hönnun sést nú á fótum 
leikmanna NBA-deildar-
innar sem skemmta sér 
hið besta við að vera 
skrautlegir til fótanna á 
vinsælasta körfubolta-
sviði heims.   ➛4
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Þær Sara Ísabella Guðmundsdóttir og Fanney Bjarkadóttir verslunarstjóri taka vel á móti gestum SPORT24. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það borgar 
sig að líta inn 
hjá SPORT24 
Í SPORT24 er eitt mesta úrval landsins af 
vönduðum íþróttavörum á hagstæðu 
verði. Fyrsta verslunin var opnuð í fyrra 
og eru þær nú þrjár talsins. Fanney 
Bjarkadóttir verslunarstjóri, segir mót-
tökurnar hafa verið vonum framar.  ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega um�öllun um 
málefni líðandi stundar.
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að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Eitt ár er liðið frá því að íþrótta-
vöruverslunin SPORT24 opn-
aði sína fyrstu verslun hér á 

landi við Sundaborg 1 í Reykjavík. 
Fyrir mánuði var þriðja verslun 
fyrirtækisins opnuð í Garðabæ 
en fyrirtækið opnaði verslun á 
Akureyri í febrúar. Fanney segir 
SPORT24 vera umsvifamesta 
söluaðila íþróttavara í Danmörku, 
með mikinn fjölda verslana undir 
sínum hatti. „Þrátt fyrir að vöru-
merkið sé ekki mjög þekkt hér á 
landi er SPORT24 stærsti seljandi 
íþróttavara í Danmörku en þar 
rekur fyrirtækið 186 verslanir vítt 
og breitt um landið.

Forstjóri fyrirtækisins heitir 
Henrik Bruun og starfaði áður hjá 
Intersport. Fyrirtækið var stofnað 
árið 2012 á grunni fjölda íþrótta-
vöruverslana að því er fram kemur 
í Berlingske en höfuðstöðvar fyrir-
tækisins eru í Silkeborg,“ útskýrir 
Fanney. Þá sé fyrirtækið búið að 
vera að færa út kvíarnar jafnt og 
þétt. „Árið 2016 keypti SPORT24 
verslanir Sportigan og sænsku 
íþróttavöruverslunina Stadium og 
er því óhætt að segja að fyrirtækið 
hafi verið í mikilli sókn á undan-
förnum árum en í fyrra störfuðu 
yfir 1.000 manns hjá fyrirtækinu.“

Afar hörð samkeppni
Fanney segir vissar áskoranir 
óneitanlega fylgja rekstri verslana 
af þessu tagi, ekki síst hvað varðar 
samkeppni við netverslanir. 
„Rekstrarumhverfi íþróttavöru-
verslana hefur aftur á móti verið 
afar krefjandi undanfarin ár, einna 
helst þegar kemur að samkeppni 
við stórar netverslanir.“

Staðsetning verslana sé einnig 
brýnt viðfangsefni. „Þá er einnig 
hart barist um bestu verslunar-
staðsetningarnar og samkeppnin 
er mikil en SPORT24 er í dag til 
að mynda orðið umfangsmeira á 
dönskum markaði heldur en helsti 
keppinauturinn, Sportmaster,“ 
segir Fanney. Hún segir viðtök-
urnar við versluninni hér á landi 
hafa verið framar öllum vonum 
og að sala hafi verið vel fram yfir 
áætlanir á þessu ári.

Opnun fyrstu verslunarinnar 
hafi því í sjálfu sér verið ákveðið 
tilraunaverkefni fyrst um sinn. 
„Við opnuðum fyrst niðri í Sunda-
borg til að prófa konseptið. Hvern-
ig f lutningaleiðirnar myndu virka 
og hvernig tölvukerfin myndu 
tala saman. Það er hæpið að fara í 
einhverja risafjárfestingu ef bak-
landið er ekki 100%. Það var hug-
myndin með þessari búð,“ segir 
Fanney en verslunin hér á landi er 
beintengd við pantanakerfið hjá 
SPORT24 úti í Danmörku.

Þetta fyrirkomulag hefur hag-
stæð áhrif á starfsemi fyrirtækis-
ins og gerir því kleift að bjóða upp 
á öll helstu merkin, með minni 
fyrirhöfn en ella. „Það hefur 
gríðarlega hagræðingu í för með 
sér fyrir okkar rekstur. Það fækkar 
utanlandsferðum hjá okkur og við 
fáum öll merkin í gegnum einn 
aðila,“ segir Fanney en fyrirtækið 
selur fjölda þekktra vörumerkja á 
borð við Nike, Hummel, Adidas , 
Puma, Speedo og Champion ásamt 
mörgum fleirum.

Frábært fyrir fjölskylduna
Ásamt því að selja útivistarfatnað 
fyrir unga sem aldna, úlpur, snjó-
buxur og kuldagalla, leggur fyrir-
tækið einnig mikla áherslu á sölu 
almennra íþróttavara fyrir börn. 
„Það var það sem vantaði hingað 
til lands eftir að Intersport lokaði,“ 
segir Fanney, en Intersport var 
lokað sumarið 2017. Það sé áríð-
andi að fjölskyldur hér á landi hafi 
valmöguleika á borð við þennan, 
þar sem hægt sé að festa kaup á 

Sara Ísabella og Fanney Bjarkadóttir, verslunarstjóri, segja móttökur verslunarinnar hafa verið vonum framar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í SPORT24 er gott úrval af barnafötum á góðu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Íþróttaskórnir fást í SPORT24. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINKSkór fyrir alla fjölskylduna. Sjón er sögu ríkari. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í SPORT24 eru útivistarföt á alla fjölskylduna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nýjasta  verslun SPORT24 er til húsa í Miðhrauni 2. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

íþrótta- og útivistarfatnaði fyrir 
ört vaxandi börn á sanngjörnu 
verði. „Við leggjum mikla áherslu 
á að öll fjölskyldan geti komið og 
fundið eitthvað fyrir alla.“

Fanney segir SPORT24 taka sér-
staklega vel á móti fjölskyldum og 
að öll umgjörð í kringum verslan-
irnar bæði einfaldi innkaupin og 
dragi úr óþarfa kostnaði. „Það er 
ekkert hlaupið að því að fara með 
3-4 börn í verslunarmiðstöðvar,“ 
segir hún. „Eitt af því sem við-
skiptavinir hafa verið ánægðir 
með, fyrir utan gott aðgengi og 
annað slíkt, er að það er ekkert 
annað í umhverfinu sem truflar og 
því lítið mál að taka börnin með.“

SPORT24 býður einnig upp á 
merkingar á fatnaði, til dæmis 
fyrir íþróttafélög og þá er fyrir-
tækið einnig með „outlet“-verslun 
innan nýrrar verslunar fyrir-
tækisins í Garðabæ, í Miðhrauni 
2. Í outlet-versluninni er að finna 
íþróttavörur á 30-80% afslætti allt 
árið um kring. „Það er því tilvalið 
að gera sér ferð og skoða úrvalið,“ 
segir hún. „Við erum alltaf með 
einhver sértilboð í gangi á íþrótta-
vörum. 

Ég mæli líka með að fylgja 
okkur á Facebook undir SPORT24 
Reykjavík , SPORT24Outlet og 
SPORT24 Akureyri. Þá sérð þú 
hvað er í gangi hjá SPORT24.“

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  7 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R





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

Í stað þess að mega 
bara klæðast Nike 

get ég nú klætt mig í 
hvaða skó sem er og ég 
verð pottþétt ekki 
uppiskroppa 
með skó.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

NBA-deildin í körfubolta leyf-
ir nú annað leikárið í röð að 
leikmenn klæðist íþrótta-

skóm í hvaða lit og munstri sem er. 
Það hefur sett skemmtilegan blæ á 
bandarísku körfuboltasenuna og 
margir reka upp stór augu þegar 
þeir sjá skrautlegt skótau NBA-
liða í upphafi leiktíðarinnar. Það 
að skærustu stjörnur NBA geti nú 
klæðst æpandi litum og skræpóttu 
munstri eftir eigin höfði á vafa-
laust eftir að hafa áhrif á gjörv-
allan tískuheiminn og aðdáendur 
sportsins um heim allan.

Galopnar skóskápinn
Það var framherjinn PJ Tucker 
hjá Houston Rockets sem 
hleypti þessari nýjung óform-
lega af stað því hann hefur á 
undanförnum árum glatt 
bæði áhorfendur og leik-
menn með því að mæta 
til leiks í fágætum og 
litríkum Nike-skóm. 
Tucker hefur verið 
samningsbundinn 
Nike allan sinn leik-
feril en losnaði undan 
samningnum 1. október 
síðastliðinn. Önnur 
íþróttavörumerki slást 
nú um að fá PJ Tucker til 
liðs við sig en hann hefur 
tekið ákvörðun um að 
njóta þess að vera samnings-
laus næstu mánuði til að geta 
klætt sig í hvaða skó sem er.

„Mig langar að vera frjáls. Nú get 
ég loksins galopnað skóskápinn og 
klæðst hvaða skóm sem hugurinn 
girnist og það mun ég gera á 

Troðið með stæl
Litadýrð og frumleg hönnun sést nú á fótum leikmanna 
NBA-deildarinnar sem skemmta sér hið besta við að vera 
skrautlegir til fótanna á vinsælasta körfuboltasviði heims.

hverjum degi þar til ég skrifa 
undir næsta samning. Ég vil því 
skoða hvert einasta merki til að sjá 
hvað höfðar mest til mín,“ sagði 
Tucker í samtali við fjölmiðilinn 
ESPN.

Ekki alltaf í sömu skónum
Skósafn Tuckers geymir þúsundir 

skópara í stærðinni 47.
„Ég hef aldrei viljað spila í 

einni merkjavöru og vil það 
ekki enn. Ég vil ekki vera alltaf 
í sömu skónum og hef þörf fyrir 

fjölbreytileika. Það er alveg 
möguleiki að spila alla leiktíðina 
án samnings og mér þætti það sko 
alls ekki leiðinlegt. Ég verð heldur 

pottþétt ekki uppiskroppa með 
skó!“ sagði Tucker hinn kátasti.

Í fyrstu leikviku NBA á dög-
unum mætti Tucker í bleikum 
og grænum Vans-strigaskóm 
en með gamla, rauða Kobe 

Bryant-skó frá Adidas til 
vara. Á heimavelli gegn New 
Orleans steig hann inn á völl-
inn í nýjum ólífugrænum og 
svörtum Jordan 6 Retro Travis 

Scott-skóm með Cactus Jack-
þema. „Ég bara varð að mæta 
í Travis 6 áður en einhver 
annar gerði það,“ sagði 
Tucker fyrir leikinn.

Hann leitar logandi 
ljósi að nýjum og gömlum 
körfuboltaskóm hvert 
sem hann fer.

„Í stað þess að mega 
bara klæðast Nike get 
ég nú klætt mig í hvaða 
skó sem er. Ég gat 
loksins farið út í Pharr-
ell N.E.R.D. frá Adidas 
um daginn og þeir 

eru svakalegir. Einir af 
mínum uppáhalds.“

Skótískunni halda engin bönd á leikvöllum NBA þar sem áhorfendur fylgjast grannt með jafnt körfubolta og skóm.

P.J. Tucker í búningi Houston 
Rockets. NORDICPHOTOS/GETTY

Str. 36-52/54
Fleiri litir

BUXUR

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

kr. 7.900.- kr. 9.800.- kr. 12.900.-

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

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU
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Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Við erum á Facebook

Við fögnum 
Verslunin er 7 ára og bjóðum við

25% afslátt
af öllum vörum!!!

fimmtudag, föstudag og laugardag.







Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Nýju þættirnir, sem eru tíu 
talsins, hefjast árið 1964 
og sýna þrettán ár í lífi 

drottningar. Það gengur ýmis-
legt á í Bretlandi á þessum árum 
þegar breska hagkerfið staðnaði og 
unglingahreyfingar hófu mótmæli 
með tilheyrandi hippatísku og 
bítlamúsík. Í framhaldinu kom upp 
umræða um opinberan kostnað 
af konungsfjölskyldunni. Elísabet 
drottning gaf ekki kost á sér í viðtöl 
við þess konar spurningum og hélt 
sig mikið í Windsor.

Það þykir sterkt útspil hjá Net-
flix að skipta út leikkonum fyrir 
þriðju þáttaröðina og ráða jafn 
öflugan karakter og Oliviu Colman 
sem er margverðlaunuð. Í fyrri 
þáttaröðum var það leikkonan 
Claire Foy sem fór með hluaverk 
drottningar sem þá var ung og 
brothætt. Í þessum þáttum hefur 
hún komið sér upp sterkari skel og 
Olivia Colman þykir minna mikið 
á Elísabetu í útliti.

Olivia fékk Óskarsverðlaun 
fyrir leik sinn í kvikmyndinni The 
Favourite á árinu en í kvikmynd-
inni leikur hún Önnu drottningu 
Englands. Fyrir nokkrum dögum 
var Olivia heiðruð með CBE-
orðu í Buckingham-höll af Önnu 
prinsessu fyrir glæstan leikferil. 
Sumum þykir merkilegt að hún 
skuli heiðruð stuttu fyrir frum-
sýningu The Crown og sömuleiðis 
að drottningin sjálf hafi ekki verið 
viðstödd þegar hún var heiðruð.

Olivia hefur leikið í miklum 
fjölda sjónvarpsþátta og kvik-
mynda á undanförnum árum. 
Eftir að hún vann Óskarsverðlaun 

hefur umboðsmaður hennar 
ekki við að taka á móti 
tilboðum til hennar um 
leik í hinum og þessum 
kvikmyndum. Olivia 
er 45 ára en sagt er að 
ferill hennar hafi farið 
á flug eftir fertugt sem 
er ánægjulegt þar sem 
oft er talað um æsku-
dýrkun í heimi kvik-
myndanna.

Í samtali við tímaritið 
Vogue segir Olivia, sem 
er gift og þriggja barna 
móðir, að það henti henni 
betur núna að hafa svona 
mikið að gera heldur 
en þegar hún var yngri. 
„Það er skrítið að eldri 
leikkonur sem hafa öðlast 
styrk og þroska eru ekki 
jafn vinsælar og þær yngri, reyndar 
fáránlegt,“ segir hún í viðtali við 
blaðið. Olivia var forsíðustúlka 
Vogue í október. Venjan er samt sú 
að blaðið velji frekar ungar, nýjar 
stjörnur á forsíðuna. Olivia er sönn-
un þess að konur á miðjum aldri 
eru gæddar miklum hæfileikum og 
þroska til að árangri í starfi. Þessar 

konur eru áminning til kom-
andi kynslóða kvenna 

um að það er hægt að ná 
langt með því að vera 
maður sjálfur. Olivia 
er algjör snillingur í 
öllu sem hún tekur 

sér fyrir hendur. Hún 
þykir ósköp venjuleg 

kona sem hefur búið 
sér og fjölskyldu sinni 
notalegt heimili með 
fallegum garði í suður-
hluta Lundúna. Hún nýtur 
fjölskyldulífsins og var að 
undirbúa grillveislu þegar 
blaðamaður Vogue hitti 
hana. Eiginmaður hennar 
er Ed Sinclair en þau giftu 
sig 2001.

Þótt Olivia sé oftast 
núna í dramatískum 

hlutverkum byrjaði hún ferilinn á 
gamanleikritum og -þáttum. Má 
þarf nefna Peep Show, Green Wing, 
That Mitchell and Webb Look og 
fleiri. Hún fékk bresku sjónvarps-
verðlaunin sem besta kvengaman-
leikkonan. Síðan hefur hún hlotið 
margvísleg verðlaun, meðal annars 
Golden Globe, Emmy og Óskar.

Olivia Colman í 
gervi drottningar
Netflix mun hefja sýningar á þriðju þáttaröðinni af The 
Crown þann 17. nóvember. Þættirnir hafa notið mikilla 
vinsælda. Óskarsverðlaunaleikkonan Olivia Colman tekur 
við hlutverki Elísabetar drottningar af Claire Foy.

Olivia þykir mjög lík Elísabetu drottningu í þáttunum. Það verður gaman að sjá hvernig tíska þessara ára birtist 
sjónvarpsáhorfandanum en Elísabet hefur alltaf lagt mikið upp úr  klæðaburði sínum og einnig litum.   MYND/NETFLIX  

Olivia Colman 
þykir venjuleg kona 
og hefur ekki látið 

frægðina breyta 
lífi sínu. Hún er 
fjölskyldukona 
sem býr í ósköp 
venjulegri götu í 

London. 

Úr þáttunum The Crown.  Leikkonan klæðist líkt og drottningin í þáttunum.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART BUXUR FYRIR SMART KONUR

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

Styrkleiki felst í valinu

Gæðavara sem endist

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Hrein, falleg húð kórónar útlitið. 
NORDIC PHOTOS/GETTY

Alla dreymir um heilbrigða, 
fallega ásjónu en það 
útheimtir heilbrigðan lífsstíl 

og umhirðu. Hér gefast fimm heil-
ræði fyrir fallega húð:
l  Átta tíma svefn er nauðsynlegur 

til að vera úthvíldur og líta vel 
út. Í svefni slakar líkaminn á og 
vinnur að endurheimt á öllum 
sviðum. Góður nætursvefn 
heldur okkur unglegum, kemur 
í veg fyrir ótímabæra öldrun 
húðar og dökka bauga.

l  Hreyfing og útivist hefur góð 
áhrif á húðina. Heilsurækt af 
öllu tagi eykur blóðflæði um 
líkamann og losar hann við 
eiturefni.

l  Ertu með feita, normal, þurra 
eða blandaða húð? Gættu þess 
að nota dagkrem sem hentar 
húðgerð þinni og veldu húðvörur 
sem eru lausar við skaðleg efni. 
Það sama á við hársápur og hár-
næringu.

l  Mataræði hefur bein áhrif á útlit 
húðar. Ávextir og grænmeti eru 
fæða sem fegrar á meðan sykur, 
salt og feitur matur setur mark 
sitt á húðina. Reyndu að velja 
hollar fæðutegundir, fá þér ávöxt 
í stað snakks og sælgætis og 
árangurinn leynir sér ekki.

l  Vatnsdrykkja gefur húðinni 
ferskan og heilbrigðan blæ. Vatn 
viðheldur raka hennar, skolar 
út eiturefnum og er gott fyrir 
meltinguna. Drekktu sex til átta 
glös á dag.

Skartaðu  
fögru skinni

Nú er hægt að fá 
Star Wars föt á 
vef Levi’s.

Þann 19. desember næstkom-
andi kemur út ný viðbót við 
Star Wars-kvikmyndabálk-

inn, Star Wars: The Rise of Sky-
walker. Í tilefni af útgáfu hennar 
fóru útgáfufyrirtækið Disney 
og kvikmyndagerðarfyrirtækið 
Lucasfilm í samstarf við fatafram-
leiðandann Levi’s og afraksturinn 
er fatalína með Star Wars-þema, 
sem er nú í sölu á vef Levi’s.

Í fatalínunni er ýmsar sígildar 
Levi’s-flíkur í bland við nýtísku-

legri götufatnað í ólíkum litum 
skreytt með alls kyns Star Wars-
myndum og vísunum í frægar 
línur úr kvikmyndunum.

Það er hægt að fá hettupeysur, 
stuttermaboli, gallajakka, galla-
buxur og aukahluti með alls kyns 
skreytingum til að sýna sinn innri 
Star Wars-aðdáanda. Þeir sem vilja 
fjárfesta í Star Wars-flík frá Levi’s 
ættu samt að hafa hraðar hendur, 
því vörurnar eru að seljast upp 
hratt, þrátt fyrir fremur hátt verð.

Star Wars föt frá Levi’s

Bella Hadid með loðhúfuna frá Fendi. 

Fendi kynnti þessa fallega 
loðhúfu sem vetrartísku fyrir 
2019-2020. Húfurnar eru til 

í nokkrum litum og kosta tæpar 
137 þúsund krónur. Þeim sem vilja 
eyða svo miklu í húfu verður ekki 
kalt á eyrunum í vetur. Húfan er 
fallega hönnuð og klæðileg. Einnig 
býður Fendi upp á loðeyrna-
bönd sem kosta rúmar 35 þúsund 
krónur. Vörurnar eru framleiddar 
á Ítalíu og mikið er lagt í gæði. 
Húfan er með leðurbandi með 
fallegri spennu í anda Fendi. Tón-
listarkonan Nicki Minaj hefur 
verið dugleg að kynna Fendi-vörur 
og má sjá myndband með henni 
á síðu fyrirtækisins. Það var ofur-
fyrirsætan Bella Hadid sem sýndi 
húfuna góðu þegar vetrartískan 
Fendi var kynnt fyrir árið 2019-
2020 í Mílanó.

Hlýtt frá Fendi

 10 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  7 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Tilboð eða tímagjald. Uppl. í s: 778 
0100.

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

 Húsaviðhald

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.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Húsnæði

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

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf 
ekki nauðsynlegt, 
íslenskukunnátta,hreint 
sakavottorð. Uppl.s:8999288 

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Auglýsing um Skipulags-
mál í Skaftárhreppi

Samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu: 

Breyting á aðalskipulagi – þétting byggðar á 
Kirkjubæjarklaustri 
Um er að ræða verulega breytingu á aðalskipulaginu þar 
sem lögð er til breyting á texta í greinargerð í kafla 3.1 
íbúðasvæði en ekki er gerð breyting á aðalskipulagsupp-
drætti. 
Um er að ræða fjölgun íbúða úr 19 í 38 á þegar skilgreindu 
íbúðarsvæði ÍB-2, Skerjavellir, Skriðuvellir og Klaustur-
vegur.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

Deiliskipulag – þétting byggðar – Preststún.
Um er að ræða deiliskipulag á Kirkjubæjarklaustri á svæði 
sem skilgreint er sem íbúðabyggð (ÍB-2) í Aðalskipulagi 
Skaftárhrepps 2010-2022. Svæðið er á um 0,4 ha landsvæði 
ofan Klausturvegar gengt Kirkjubæjarskóla. Um er að ræða 
4 einbýlishúsalóðir og 2 parhúsalóðir. 

Deiliskipulag – þétting byggðar – Læknisreitur.
Um er að ræða deiliskipulag á Kirkjubæjarklaustri á svæði 
sem skilgreint er sem íbúðabyggð (ÍB-2) og opinber þjónusta 
(S-4) í Aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022. Svæðið er 
á um 1,23 ha landsvæði ofan Skriðuvalla og er að mestum 
hluta óbyggt en innan svæðisins er Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands og eitt íbúðarhús/læknisbústaður.  Um er að 
ræða lóðir fyrir; 
6 einbýli á 1-2 hæðum, 1 parhús, og 3ja íbúða raðhús.  

Deiliskipulag – Flaga II, land í Skaftárhreppi. 
Deiliskipulagið tekur til lóðar með landnúmer 176602, Flaga 
II land í Skaftárhreppi. Heildarstærð deiliskipulagssvæðisins 
er 1,4 ha. Deiliskipulagið tekur til íbúðarhúss, geymslu, 
ferðaþjónustuhúsa og bílastæða. Í aðalskipulagi Skaftár-
hrepps 2010-2022 er svæðið skilgreint sem verslunar- og 
þjónustusvæði í deifbýli, V4 þar sem íbúðarhús er nýtt fyrir 
ferðaþjónustu.

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsbreytingu:

Deiliskipulagsbreyting – Hæðargarður, minnkun 
frístundabyggðar.
Deiliskipulagið er minnkað og tekið er út opið og óbyggt 
svæði og sjö frístundalóðir, M1,M2,M3,M4,M5,M6 og M7. 
Svæðið sem tekið er út er um 8 ha. 

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og 
með fimmtudeginum 7.nóv. til og með 19.des. 2019.   
Tillögurnar eru til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps,  
www.klaustur.is.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar.

Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Save the Children á Íslandi
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LUMAR ÞÚ Á
STÓRFRÉTT?

Sendu okkur þá fréttaskot í gegnum frettabladid.is. 

Þú �nnur hlekkinn undir blaði dagsins eða á slóðinni 
www.frettabladid.is/frettaskot.

Greiðum 5.000 kr. fyrir fréttina ef hún birtist í 
Fréttablaðinu og 10.000 kr. ef hún birtist á forsíðu blaðsins!

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS
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Í Bakþönkum Fréttablaðsins 
þann 25. október fer Þórarinn 
Þórarinsson mikinn og fjallar 

um fólk sem trúir að Satan búi 
í Brussel og að helstu og elstu 
„banda- og nágrannaþjóðir okkar 
sitji á svikráðum við Íslendinga“. 
Af samhenginu má ráða að þetta 
fólk sé vitgrannt og heimskt og í 
þann veginn að drukkna í „Nóa-
f lóði ranghugmynda“. Ljóst er að 
vísað er í þann hóp fólks sem lítur 
svo á að best fari á að Íslandi sé 
stjórnað af fólki sem sækir umboð 
sitt til Íslendinga, en ekki ein-
hverra annarra, jafnvel þótt þeir 
séu vinaþjóðir og ekki Satan.

Allur þorri þeirra sem aðhyllast 

fullveldi Íslands hefur litla skoðun 
á því hvort Satan búi í Brussel og 
líklega líta f lestir þeirra svo á að 
margar af helstu vinaþjóðum 
Íslendinga séu í Evrópusamband-
inu (sem augljóslega er vísað til) og 
sitji ekki á svikráðum. Sitt sýnist 
hverjum um hver stjórni Evrópu-
sambandinu. Færa má rök fyrir 
því að þar sé lýðræði og eins má 
færa fyrir því rök að þar ráði hags-
munir gömlu nýlenduveldanna og 
stórfyrirtækja sem þeim eru hand-
gengin og samofin. Í lýðræðis-
legu fyrirmyndarríki „banda- og 
nágrannaþjóða“ munu hagsmunir 
heildarinnar ávallt ganga fyrir 
hagsmunum smáþjóðar, annað 
væri ólýðræðislegt. Í ríki þar sem 
fyrrum nýlenduveldi og stórfyrir-
tæki eru við stýrið munu þeirra 
hagsmunir einnig ganga framar 
hagsmunum smáþjóðar. Það er 
sama á hvorn veginn er, Ísland 
mun ávallt verða utangarðs og 
fyrr eða síðar munu menn velta 
því fyrir sér hvort ekki sé óþarfi 
og of dýrt að halda uppi samfélagi 

á Íslandi. Ekkert vantar upp á að 
um vinaþjóðir sé að ræða og vin-
skapurinn ef laust ekki minni en 
þegar rætt var, af góðum hug, að 
f lytja Íslendinga til Jótlands á 18. 
öld.

Það er sama á hvorn veginn 
er, Ísland mun ávallt verða 
utangarðs og fyrr eða síðar 
munu menn velta því fyrir 
sér hvort ekki sé óþarfi og 
of dýrt að halda uppi sam-
félagi á Íslandi.

Framfarir í geislameðferð á Íslandi

Ef vel er leitað mun sjálfsagt verða

Mér þykir vænt um Ríkisút-
varpið og ég ann tónlist. 
Rás 1 hefur veitt mér mikla 

ánægju um langt árabil og á stóran 
þátt í tónlistaruppeldi mínu.

Það sem truf lar mig hins vegar 
talsvert er notkun tónlistar við 
kynningu á ýmsum þáttum, aðal-
lega í útvarpi og einnig að hluta til 
í sjónvarpi. Í annars ágætu morg-
unútvarpi Rásar 1 eru stjórnendur 
þáttarins einkum duglegir að skjóta 
tónlistarstefjum inn í flutninginn og 
jafnvel á meðan viðtöl eða upplestur 
fara fram. Þessi kynningartónlist er 
oft mjög langdregin og alltaf er spiluð 

sama tónlist viku eftir viku, jafnvel 
misseri eftir misseri. Það er eins og 
að tónlistarbrotin séu notuð til þess 
að fylla upp í tíma og þá ræðst lengd 
þeirra af fjölda og fyrirferð auglýs-
inga hverju sinni. Í öllu þessu krað-
aki er svo hið talaða orð látið víkja til 
hliðar. Þarna er verið að þrengja að 
því og verður það til þess að töfrar 
tungumálsins í þessum miðli ná 
ekki að njóta sín til fulls. Og svo má 
spyrja hvers vegna ekki megi notast 
við þögnina af og til. Þögnin getur 
stundum verið heillandi og róandi.

Svo má nefna hallærislega kynn-
ingu á sjónvarpsfréttum. Hún er allt-
of löng, illa hönnuð og oft er skondið 
að sjá þulinn örvæntingarfullan fikta 
við lyklaborðið fyrir framan sig rétt 
áður en lestur frétta hefst.

Þjóð sem telur sig vera bók-
menntaþjóð og sem vill varðveita 
tungumálið og bókmenntaarfinn 
hlýtur að sjá til þess að flutningur 
orðsins fái að njóta sín í útvarpi allra 
landsmanna.

Tónlistarmisnotkun 
Ríkisútvarpsins

Marie Curie fæddist í Pól-
landi 7. nóvember 1867. 
Hún, ásamt eiginmanni 

sínum og Henri Bequerel, hlaut 
Nóbelsverðlaun í eðlisfræði árið 
1903 fyrir brautryðjendastarf í 
rannsóknum á geislavirkni. Árið 
1911 fékk Marie Curie Nóbels-
verðlaun í efnafræði fyrir að finna 
frumefnin radín og pólon. Fyrstu 
Nóbelsverðlaun í eðlisfræði hlaut 
þýski eðlisfræðiprófessorinn Wil-

helm Conrad Röntgen árið 1901 sem 
uppgötvaði röntgengeislun 8. nóv-
ember 1895. Brautryðjendavinna í 
raunvísindum um aldamótin 1900 
hefur því haft mikil áhrif á læknis-
fræði og þróun og beitingu heil-
brigðisvísinda.

Til heiðurs hinni merku vísinda-
konu Marie Curie hefur 7. nóv-
ember verið nefndur alþjóðlegur 
dagur læknisfræðilegrar eðlisfræði 
(Medical Physics). Læknisfræðilegir 
eðlisfræðingar hafa hlotið menntun 
og sérhæfða þjálfun í að beita eðlis-
fræði og tækni við greiningu og 
meðferð. Á spítölum eru skilgreind 
svið sem aðilar eins og Alþjóða 
geislavarnarráðið (ICRP) og Alþjóða 
kjarnorkumálastofnunin (IAEA) 
gera ráð fyrir í reglum sínum og ráð-
gjöf að heilbrigðisyfirvöld tryggi að 
til staðar sé sérhæfð þekking í lækn-
isfræðilegri eðlisfræði. Þetta gildir á 
sviðum eins og geislameðferð (Radi-
ation Therapy) og kjarnlækningum 
(Nuclear Medicine). Til að mega 
sinna fjölbreytilegum verkefnum 
í tengslum við heilbrigðiskerfi og 
geislavarnir krefjast lög, reglugerðir 
og tilskipanir flestra þjóða löggildr-
ar háskólagráðu í læknisfræðilegri 
eðlisfræði. Fagstétt þeirra læknis-
fræðilegu eðlisfræðinga sem sinna 
klínískum verkefnum er hjá flestum 

þjóðum skilgreind sem heilbrigðis-
stétt, þó ekki enn á Íslandi.

Mikil þróun á sér stað í heilbrigð-
istækni og þeirri faglegu heilbrigðis-
þjónustu sem nýtt hefur verið við 
sjúkdómsgreiningar og meðferðir. 
Á Landspítala hafa orðið stórstígar 
framfarir á þessum sviðum undan-
farin ár. Á nýliðnum árum hafa orðið 
þýðingarmiklar framfarir í læknis-
fræðilegri myndgreiningu og ber þar 
hæst tilkomu jáeindaskanna (PET) 
og nýs 3T segulómtækis (MRI) sem 
komið hefur á Landspítalann með 
stuðningi fyrirtækisins Íslenskrar 
erfðagreiningar. Tveir nýir línuhrað-
lar tóku við af eldri hröðlum og voru 
settir upp í húsnæði geislameðferðar 
í K-byggingu Landspítala, annar árið 
2013 og hinn árið 2017. Þeir gefa kost 
á mun nákvæmari geislameðferð en 
eldri meðferðartækin. Í desember 
2018 var tekið í notkun sneiðmynda-
tæki (CT) sérstaklega ætlað til undir-
búnings geislameðferðar.

Þessar bættu aðstæður í tækja-
búnaði Landspítalans hafa þegar 
leitt til mikilvægra framfara og 
aukinnar nákvæmni í sjúkdóms-
greiningu og á sviði geislameð-
ferða krabbameinssjúkra. Endur-
nýjun búnaðar í geislameðferðinni 
hefur leitt til þess að nú er unnt að 
bjóða upp á snúningsgeislameðferð 

(Rapid Arc), myndstýrða geislameð-
ferð (Image Guided Radiotherapy) 
og öndunarstýrða geislameðferð 
(Respiratory Gating). Snúnings-
geislameðferð gefur kost á að aðlaga 
jafngeislaferla í líkama sjúklings að 
þeirri meinsemd sem meðhöndla 
á og um leið hlífa betur en áður 
var unnt líffærum sem mikilvægt 
er að fái ekki háa geislaskammta. 
Myndstýrð geislameðferð tryggir 
nákvæmni í legu sjúklingsins og 
öndunarstýring gefur kost á að stilla 
geislameðferðina af með tilliti til 
öndunarhreyfinga sjúklinga.

Á þessum sviðum höfum við á 
Landspítala verið að elta uppi eftir 
því sem aðstæður leyfa framfarir 
sem hafa orðið hjá öðrum þjóðum 
sem við viljum bera okkur saman 
við í heilbrigðisþjónustu. Undir-
búningur er þegar hafinn að næsta 
framfaraskrefi í geislameðferð á 
Landspítala. Hnitmiðaðri geisla-
meðferð (Stereotactic Radiation 
Therapy) er víða beitt gegn stað-
bundnum illkynja meinsemdum. 
Þessi tækni er framkvæmanleg með 
þeim línuhröðlum sem við nú þegar 
höfum á Landspítala. Til að taka 
þessa tækni upp hér þyrfti að fjár-
festa í festibúnaði ætluðum slíkri 
meðferð. Svo vel sé þyrfti einnig að 
efla hugbúnað geislameðferðarkerfa. 

Íslenskir sjúklingar eru í einhverjum 
mæli sendir í hnitmiðaða geislameð-
ferð erlendis, en fyrir f lesta þeirra 
ætti að vera unnt bjóða upp á slíka 
meðferð hér á landi. Einnig væri inn-
leiðing á þessari tækni framför fyrir 
þau sem ekki geta með auðveldum 
hætti ferðast milli landa.

100 ár eru nú liðin síðan geisla-
meðferð krabbameinssjúklinga 
hófst á Íslandi. Fyrir tilstuðlan frum-
kvöðlastarfs Gunnlaugs Claessen og 
fleiri manna var keypt til landsins 
radín og hófst geislameðferð með því 
árið 1919. Fjársöfnun fyrir forgöngu 
Oddfellowreglunnar á Íslandi réð 
úrslitum í því. Radín-geislahleðsl-
urnar gáfu kost á meðferð sem oft 
er kölluð innri geislameðferð eða 
nándarmeðferð (Brachytherapy). 
Miklar breytingar hafa orðið á þess-
ari öld sem liðin er. Enn beitum við 
á Landspítala innri geislameðferð, 
með iridíum-geislahleðslum einkum 
gegn leghálskrabbameinum og með 
joð-geislahleðslum gegn krabba-
meinum í blöðruhálskirtli. Nútíma 
tækni er beitt við undirbúning og 
framkvæmd slíkra meðferða.

Í ár er haldið er upp á það að 100 ár 
eru liðin síðan geislameðferð hófst 
á Íslandi og er af því tilefni málþing 
í Hringsal Landspítala við Hring-
braut, 7. nóvember 2019 kl. 13-16.

Garðar Mýrdal 
forstöðumaður 
geislaeðlis-
fræðideildar 
Landspítala

Hanna Björg 
Henrysdóttir 
læknisfræði-
legur eðlis-
fræðingur á 
geislaeðlis-
fræðideild 
Landspítala

Það er skrýtið, að það þurfi mann 
eins og mig, mann utan úr bæ 
til að benda á hlut sem hefur 

verið fullsannaður og óumdeildur 
í meira en hundrað ár, nefnilega, að 
jörðin hefur verið að kólna og þorna í 
um átta þúsund ár. Raunar var lægsta 
punktinum í þessari kólnun náð um 
aldamótin 1900, þegar jöklar voru 
þeir mestu frá „ísöld“ (jökulskeiði) en 
síðan hefur dálítil uppsveifla verið, 
um 0,8 gráður frá 1880.

Þetta ættu allir, sem titla sig „vís-
indamenn“ og gefa yfirlýsingar um 
loftslagsmál að vita. Viti þeir þetta 
ekki eru þeir einfaldlega ekki mark-
tækir.

Og hvar í ósköpunum er þetta litla 
orð „aftur“? Af hverju tala allir, ekki 

síst þeir sem titla sig „vísindamenn“ 
um „hlýnun“ þegar rétt er að segja 
„endurhlýnun“?

Málið er alls ekki umdeilt. En af 
hverju talar enginn lengur um það?

Það er ekki eins og það séu nein ný 
tíðindi að loftslag á jörðinni hefur 
verið að kólna og þorna í um 7-8 
þúsund ár. Það var nefnilega fyrir 
langalöngu, um aldamótin 1900, 
sem Norðmaðurinn Axel Blyth og 
Svíinn Rutger Sernander gerðu grein 
fyrir rannsóknum sínum á gróðri í 
mýrum Skandinavíu með tilliti til 
loftslags fyrri alda og árþúsunda. 
Nýrri rannsóknir, m.a. á borkjörnum 
í Grænlandsjökli og Suðurskauts-
landinu, hafa síðan fyllt út í myndina 
en í raun litlu bætt við niðurstöður 
Blyth-Sernanders. Má t.d. benda á 
ágæta bók Helga Björnssonar jökla-
fræðings, en þar kemur m.a. fram, 
að Vatnajökull fór fyrst að myndast 
um sama leyti og Forn-Egyptar reistu 
pýramída sína, þ.e. fyrir um 4.500 
árum.

Það var fyrir rúmlega tíu þúsund 
árum, að jökulskildirnir miklu 
bráðnuðu og yfirborð sjávar hækkaði 

um marga tugi metra. Þetta flokkast 
undir mannkynssögu, ekki jarðsögu, 
eins og flestir halda, árþúsundir, ekki 
ármilljónir.

Loftslag á jörðinni hefur nefni-
lega verið að kólna og þorna síðan 
fyrrnefnd „hamfarahlýnun“ náði 
hámarki fyrr 7-8 þúsund árum, en 
það tímabil nefndu Blyth og Sern-
ander „atlantíska skeið bórealska 
tímans“ sem einnig er nefnt „holo-
cen-hámarkið“.

Þessi kólnun og þornun verður í 
sveiflum og rykkjum, en þrátt fyrir 
allar sveif lur og sveif lur innan í 
öðrum sveiflum kólnar og þornar 
jörðin hægt og sígandi og stefnir 
óhjákvæmilega í nýtt jökulskeið 
(„ísöld“), en þær eru þegar orðnar um 
20 á ísöldinni miklu eða kvartertím-
anum, sem staðið hefur í 2,5-3 millj-
ónir ára. Ekkert bendir til annars en 
að okkar hlýskeiði muni ljúka eins 
og öllum hinum og það er nú þegar 
orðið sæmilega langt. Því væri vit-
legra að búa sig undir hnattkólnun, 
ekki hnatthlýnun. Með hækkandi 
hitastigi eykst rakadrægni loftsins 
mikið við tiltölulega litla hækkun. 

Ef loftslag skyldi hlýna mundi það 
því þýða stóraukna úrkomu, svipað 
og var fyrir 7-8 þúsund árum þegar 
Ísland var jöklalaust og Sahara gróin 
eins og aðrar eyðimerkur. Hlýnun 
þýðir því stóraukið vatn, ekki síst á 
þurrlendum svæðum, öfugt við það 
sem fáfróðir kjánar ímynda sér.

Nýlegar rannsóknir á Norður- 
Grænlandi og Svalbarða sýna, að á 
atlantíska skeiðinu uxu þar jurtir 
sem þurfa um sjö stiga hærri meðal-
hita en nú er þar. Þetta þýðir, að 
íshafið hefur verið að mestu íslaust 
a.m.k. á sumrin. Þó lifðu ísbirnir af 
og lifa enn þótt sum hinna ýmsu hlý-
skeiða hafi verið mun hlýrri en það 
núverandi. Jörðin var sem aldingarð-
ur því hlýnun er öllum fyrir bestu, 
mönnum dýrum fuglum, fiskum, 
jurtum og öllu sem þrífst á jörðinni.

Grænland var líka á sínum stað 
eins og Suðurskautslandið, þótt eitt-
hvað kvarnaðist úr báðum, einkum 
Grænlandi og meðal sjávarstaða 
var aðeins einhverjum fáum tugum 
sentimetra hærri en nú. Fyrir því 
eru nokkrar ástæður: Miklu meira 
vatn var bundið í gufuhvolfinu, sem 

stuðlar að lækkun sjávarmáls og ekki 
síður hitt, að þrátt fyrir hærri meðal-
hita var enn frost mestallt eða allt 
árið á hábungu meginjökla, en það 
er ákoma, þ.e. snjókoma umfram 
sumarbráðnun  sem mestu ræður um 
vöxt og viðgang jökla. Miklu meiri 
snjór olli því hækkun jöklanna, þótt 
kvarnaðist úr nær sjávarmáli.

Um koldíoxíð vil ég þó segja þetta: 
Jurtirnar þurfa gífurlegt magn kol-
díoxíðs á hverjum degi til að vaxa og 
dafna, mynda nýjar frumur og vefi 
og nýtt súrefni. Þessi hringrás tekur 
aðeins fáein ár.

Raunar byggir C14 aldursgreining 
fornleifafræðinga einmitt á þeirri 
staðreynd, að þetta er hringrás sem 
sífellt endurnýjast, koldíoxíð eyðist 
og nýtt tekur við á innan við tíu ára 
fresti. Þannig hefur þetta verið í 
milljarða ára, síðan jörðin var ung. 
Þáttur mannanna hefur verið talinn 
um 3,2% af koldíoxíði gufuhvolfsins. 
Koldíoxíð, náttúrulegt og manngert, 
er nú um 400 grömm í hverju tonni 
gufuhvolfsins og þar af er hlutur 
Íslendinga eitthvert brotabrota-
brotabrot úr nanógrammi.

Það heitir endurhlýnun, ekki hlýnun

Ingimundur 
Gíslason
augnlæknir

Vilhjálmur 
Eyþórsson

Haraldur  
Ólafsson
formaður 
Heimssýnar
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni
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VETRARLÍNA OMNOM 
ER KOMIN Í HAGKAUP

Vetrarlína Omnom sækir innblástur sinn í íslenskar jólahefðir. Í faðmi veturkonungs yljum við okkur um hjartarætur 
með minningum liðinna jóla og sækjum okkur innblástur í matarhefðir, bragðtóna og venjur sem hringja inn jólin.
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GOLF Haukur Örn Birgisson, forseti 
Golfsambands Íslands, segir lík
urnar fara dvínandi á því að mót á 
Evrópumótaröð kvenna í golfi fari 
fram á Íslandi í ljósi þess hversu hár 
kostnaður því fylgir að halda slíkt 
mót á Íslandi. Golfsambandið hefur 
ekki slegið hugmyndina út af borð
inu en Haukur segist ekki eiga von á 
því að úr því rætist á næstunni.

Fréttablaðið greindi frá því síð
asta sumar að Evrópumótaröðin 
hefði sýnt því áhuga á að bæta við 
móti á Íslandi og staðfestu bæði 
Haukur og fjölmiðlafulltrúi móta
raðarinnar að áhugi væri til staðar 
sem mætti rekja til ársins 2017. Um 
er að ræða næst sterkustu mótaröð 
heims á eftir þeirri bandarísku og á 
Ísland einn fulltrúa á mótaröðinni, 
Skagameyna Valdísi Þóru Jóns
dóttur. 

Valdís Þóra náði besta árangri 
sem íslenskur kylfingur hefur náð á 
Evrópumótaröðinni þegar hún lenti 
í þriðja sæti í fyrra.  Þá hafa Guðrún 
Brá Björgvinsdóttir og Ólafía Þór
unn Kristinsdóttir einnig leikið stök 
mót á mótaröðinni undanfarin ár 
en Ólöf María Jónsdóttir varð fyrsti 
kylfingurinn sem komst inn á móta
röðina árið 2003.

„Við höfum ekki setið formlegan 
fund um þetta mál í nokkurn tíma, 
ég hef nokkrum sinnum hitt á fram
kvæmdastjóra mótaraðarinnar á 
ráðstefnum erlendis og við höfum 
rætt þetta þar án þess að sitja form
legan fund. Það sem tefur málið og 
kemur í veg fyrir að þetta sé komið 
á teikniborðið hjá Golfsambandinu 
er sá mikli kostnaður sem fylgir því 
að halda slíkt mót,“ sagði Haukur í 
samtali við Fréttablaðið, spurður út 
í tíðindi af viðræðunum.

„Kostnaður við mót af þessari 
stærðargráðu er mikill og lendir 
á mótshaldara. Sá kostnaður er 
yfirleitt yfirstiginn með aðkomu 
styrktar aðila í tengslum við mótið. 
Stærsti kostnaðarliðurinn er verð
launaféð í mótinu og  svo auðvitað 
framkvæmdakostnaðurinn. Þetta 
eru umtalsverðar upphæðir sem 

hlaupa á tugum milljóna króna sem 
við þyrftum að finna.“ 

Haukur segir að fyrir vikið séu 
ekki mörg íslensk fyrirtæki sem 
koma til greina sem leiði til þess að 
viðræður þurfi helst að fara fram við 
fyrirtæki erlendis.

„Það yrðu ekki mörg fyrirtæki til
búin að standa í slíkum kostnaði, þá 
helst fyrirtæki sem starfa á alþjóð
legum markaði en á Íslandi eru þau 
bara ekki mjög mörg. Því miður 
munu þessar viðræður líklegast 
alltaf stranda á peningamálunum,“ 
segir Haukur og heldur áfram:

„Það yrði frekar að leita erlendra 
samstarfsaðila í þessum málum en 
það er erfiður markaður að komast 

á. Það er ekki á stefnuskrá GSÍ að 
fara í slíka fjársjóðsleit á næstunni 
þegar líkurnar eru litlar á að árang
ur náist.“

GSÍ er ekki búið að slá hugmynd
ina út af borðinu en Haukur segir 
líkurnar fara minnkandi.

„Við munum ekki útiloka neitt 
og verðum alltaf tilbúin að skoða 
möguleikana sem koma upp. Við 
værum auðvitað til í að halda golf
mót fyrir bestu kylfinga Evrópu en 
fjárhagsleg hlið málsins stendur 
í vegi fyrir því á litlum markaði,“ 
segir Haukur spurður hvort mögu
leikinn sé til staðar að halda mót af 
slíkri stærðargráðu á Íslandi. 
kristinnpall@frettabladid.is
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FÓTBOLTI Erik Hamrén og Freyr 
Alexandersson tilkynna í dag hvaða 
23 leikmenn urðu fyrir valinu fyrir 
lokaleiki Íslands í Hriðli undan
keppni EM 2020. Fram undan eru 
tveir leikir gegn Tyrklandi og Mol
dóvu á útivelli þar sem Ísland verður 
að taka fullt hús stiga til að halda lífi 
í veikri von Strákanna okkar um að 
komast beint inn á lokakeppni Evr
ópumótsins næsta sumar. Íslenska 
liðið kemur saman til æfinga á 
mánudaginn í Tyrklandi þar sem 
liðið mun æfa í aðdraganda leikj
anna áður en haldið verður til Istan
búl þar sem Ísland mætir Tyrklandi 
að viku liðinni á heimavelli Galatas
aray sem tekur 52.000 manns í sæti.

Ísland þarf að vinna báða leikina í 
þessu landsleikjahléi og treysta á að 
Andorra takist að næla í óvænt stig 
gegn Tyrklandi á heimavelli sínum. 
Þannig lifir veik von Íslands um að 
komast beint inn í lokakeppnina en 

líklegra er að Strákarnir okkar 
þurfi að fara í umspil í gegnum 
Þjóðadeildina sem fer fram í vor.

Ólíklegt er að Jóhann Berg 
Guðmundsson og Aron Einar 
Gunnarsson geti gefið kost 
á sér enda báðir að glíma 
við meiðsli. Aron Einar 
birti myndband á Insta
gramreikningi sínum 
í vikunni að hann væri 
farinn að taka næstu 
skref í endurhæfingu 
sinni en hæpið er að 
hann hafi heilsu til að 

taka þátt í leikjum Íslands og Tyrk
lands. Þá sagði knattspyrnustjóri 
Burnley á dögunum að það væru 
enn nokkrar vikur í að Jóhann Berg 
kæmist aftur út á völl.  

Þá er óvíst með þátttöku Rúnars 
Más Sigurjónssonar, leikmanns 
Astana í Kasakstan, sem fór meiddur 

af velli í leik Íslands og Frakk
lands. Rúnar sat á bekknum í 
síðasta leik Astana en hefur 
ekki komist inn á völlinn 
frá Frakkaleiknum. Það eru 

hins vegar engar líkur 
á því að Albert Guð
mundsson verði í 
hópnum á meðan 
hann nær sér af 
meiðslum á ökkla.

Aðrir leikmenn 
ættu að vera heilir 
heilsu og geta gefið 
kost á sér fyrir 
verkefnið. – kpt

Hamrén kynnir landsliðshópinn í dag
Í fjórum leikjum í 

undankeppninni hefur engu 
liði tekist að skora hjá 
Tyrkjum í Tyrklandi.

Langsótt að fjármagna mót af 
þessari stærðargráðu á Íslandi
Forseti Golfsambands Íslands segir það orðið ólíklegt að mót á Evrópumótaröð kvenna í golfi fari 
fram á Íslandi þrátt fyrir að báðir aðilar hafi sýnt því áhuga. Kostnaðurinn við að halda slíkt mót 
hleypur á tugum milljóna og fellur á þann sem heldur mótið sem gerir frekari viðræður erfiðari.

Valdís Þóra sem slær hér af teig hefur náð bestum árangri Íslendinga á Evrópumótaröðinni. MYND/LET/TRISTAN JONES

Því miður munu 
þessar viðræður 

alltaf standa á peningamál-
unum sem fylgja slíku móti.

Haukur Örn Birgis-
son, forseti GSÍ

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

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

Verkfæralagerinn

KEILA Arnar Davíð Jónsson var 
grátlega nærri því að verða fyrsti 
Íslendingurinn til þess að tryggja 
sér sigur á móti sem er hluti af 
heimsmótaröðinni sem og banda
rísku mótaröðinni í keilu í gær 
þegar hann var einum pinna frá 
sigri á Kuwait International mót
inu. Arnar Davíð mætti einum 
fremsta keiluspilara heims, Dom
inic Barrett, í úrslitunum þar sem 
Englendingurinn hafði nauman 
278277 sigur.

Arnar fór þó ekki tómhentur 
heim því hann fékk um þrjár millj
ónir íslenskra króna fyrir afrek sitt. 
– hó

Einum pinna 
frá sigri í Kúveit

FÓTBOLTI Tilkynnt var í gær að 
Ólafur Jóhannesson myndi koma í 
þjálfarateymi Stjörnunnar og stýra 
liði Garðbæinga ásamt Rúnari Páli 
Sigmundssyni. Ólafur skrifaði undir 
tveggja ára samning við Stjörnuna í 
gær, rúmum mánuði eftir að Valur 
ákvað að framlengja ekki samning 
Ólafs. „Það voru nokkur lið sem 
ræddu við mig í haust en á þeim 
tímapunkti vildi ég bara kúpla 
mig aðeins frá fótboltanum og ég 
var búinn að stilla mig inn á það 
að taka mér bara ársfrí frá bolt
anum,“ segir Ólafur Davíð Jóhann
esson í samtali við Fréttablaðið. 
„Eftir að ég kom heim úr fríi þar 
sem ég náði að hlaða batteríin 
hafði Rúnar Páll samband við mig 
og mér leist vel á þær hugmyndir 
sem hann hafði um samstarf okkar 
um þjálfun liðins. Ég fann það að 
löngunin til þess að halda áfram að 
þjálfa kom aftur og ég ákvað að slá 
til,“ segir Ólafur enn fremur en hann 
og Rúnar Páll munu stýra liðinu í 
sameiningu. – hó

Ólafur til liðs 
við Stjörnuna

Rúnar Páll og Ólafur á blaðamanna-
fundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

mailto:kristinnpall@frettabladid.is


bauhaus.is

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

Allt í einni ferð í BAUHAUS!

2.000 W

6.995.-

78.995.-
97.995.-

Verkstæðisvagn
168 hlutir. Í vagninum eru bitasett, topplyklasett, skrúf
járna sett, skralllyklasett, gaffallyklasett og margs konar 
hand verkfæri. Með hjól og handfangi.

Jólagjöf fagmannsins 

Gluggafægir
KV4 gluggafægirinn kemur í stað gömlu aðferðarinnar við 
að þvo og pússa glugga. Rafhlaðan endist í 35 mín. á einni 
hleðslu sem nægir til að með höndla um 100 m² eða 33 
glugga á einni hleðslu.

Bútasög
EMS216L. 1.500 W. 4.500 snún./mín. Útdraganleg  
með sleða. Þv. sagarblaðs 216 mm, með 48 tönnum.  
Laser fyrir nákvæman skurð. LEDljós.

31.995.-
39.900.-

Höggborvél
BSB18C2BL LI402C handhæg 18 V höggborvél með kola
lausum mótor og 13 mm borpatrónu. Lengd er aðeins 173 
mm. Hámarkssnúningsvægi er 65 Nm. 24 snúningsþrep. 
Tveggja þrepa gír: 0550 snún./mín. og 01.900 snún./mín. 
LEDljós og straumvísir. Þyngd 1,7 kg. 2 stk. 4,0 Ah Pro 
litíumion rafhlöður, hleðslutæki og taska fylgja.

31.995.-
Fibro-Trespo veggplata
11 x 580 x 620 mm. Votrýmisveggþiljur.  
Hægt að fá í mismunandi mynstrum.  
2 plötur í pakka. 2 plötur jafngilda 0,791 m².

37.395.- 

Sensation Living harðparket
Þykkt 8 mm. 190 x 1.380 mm. Slitþolsstig 32. Fást í 
ýmsum mynstrum. Verð á m².

HARÐPARKET

Veggmálning, 8 l 
Mött málning. Hentar 
vel á veggi og loft. 
Gljástig 5, 10 eða 20.

STYKKJAVERÐ

5.995.-

Höggborvél
FMCK625M2GQW 18 V SFM höggborvél með 
2 hraðastillingar fyrir öll verkefni + 2 x 4.0 Ah  
rafhlöður í verkfærakassa. 

28.995.-
32.995.-

HÆÐ: 180 CM 
BREIDD: 90 CM 
DÝPT: 40 CM

175 kgA
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

Hillueining
Stæðileg hillueining með 5 spónahillum. Hámarks 
burðarþol í hillu er u.þ.b. 175 kg. með jöfnu álagi.

4.495.-
6.195.-

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

12.535.-49.995.-

Hitablásari 
Kröftugur 230 V hitablásari. 
2.000 W. 3.000 W 8.495.

4.995.-

56.495.-



Kær bróðir og frændi,
Benedikt Alfreðsson 

Silfurbraut 6, Höfn í Hornafirði,
andaðist á Hjúkrunarheimilinu á Höfn 

þann 4. nóvember.  

Fyrir hönd aðstandenda,
Ljósbjörg Alfreðsdóttir 

Ástkær frænka okkar,
Aðalheiður Lovísa 

Rögnvaldsdóttir

verður jarðsungin 
frá Siglufjarðarkirkju  

laugardaginn 9. nóvember kl. 14.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Guðbjörg Jóhannsdóttir                   Bjarni Árnason

Ástkær eiginmaður minn og besti vinur,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi, 

Alfreð Eyjólfsson 
kennari og skólastjóri, 

Marteinslaug 1, Reykjavík, 
lést á Landspítalanum við Hringbraut  

 31. október. Hann verður jarðsunginn frá 
Hallgrímskirkju þriðjudaginn 19. nóvember kl. 15.00. 

Guðjónía Bjarnadóttir
Kristín Alfreðsdóttir
Eyjólfur Bjarni Alfreðsson  Þóra B. Valdimarsdóttir
Alfreð Jóhannes Alfreðsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Elín Pálmadóttir
frá Snóksdal,

lést í faðmi fjölskyldunnar á 
hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi  

 2. nóvember. Jarðarförin fer fram frá 
Guðríðarkirkju í Grafarholti þriðjudaginn 12. nóvember 

kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Alzheimersamtökin.  

Elvira Viktorsdóttir Guðmundur St. Sigmundsson
Kristín Viktorsdóttir Sveinbjörn Guðjónsson
Lýður Pálmi Viktorsson  Sigríður Jóna Eggertsdóttir
Elín Berglind Viktorsdóttir Unnar Smári Ingimundarson

ömmu- og langömmubörn.

540 3320 • gardheimar.is
blomabud@gardheimar.is

Leyfðu okkur
að aðstoða þig!

Við þökkum auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts ástkærrar 

móður okkar, tengdamóður, ömmu  
og langömmu,

Sigríðar Jónsdóttur
Bólstaðarhlíð 41, 

Reykjavík.
Sérstakar þakkir til félagsmiðstöðvar Bólstaðarhlíðar, 

heimaþjónustunnar og starfsfólks Vífilsstaða auk annarra 
sem sinntu henni af alúð.

Ágúst Sigurjónsson Sesselja Hrönn Jensdóttir
Helga Jónína Sigurjónsdóttir Hafsteinn Már Ársælsson
Guðný Sigurjónsdóttir Svavar M. Sigurjónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæra
Sigríður Stefánsdóttir

frá Norður-Reykjum, 
áður til heimilis að Ljósheimum 8,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
miðvikudaginn 25. september. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
                                             að ósk hinnar látnu.

F.h. aðstandenda,
Sigurður Hálfdán Leifsson

Sængin er búin að vera í vöru-
þróun hjá okkur í tæpt ár. Í 
henni er íslensk ull sem búið 
er að fínkemba í nokkur lög. 
Svo er f jölskyldufyrirtæki 
í Þýskalandi sem saumar 

hana fyrir okkur,“ segir Sigríður Jóna 
Hannesdóttir, verkefnastjóri hjá Ístex 
í Mosfellsbæ, og hampar nýjustu afurð 
fyrirtækisins, léttri og dúnmjúkri sæng. 

Í sængunum er mislit ull sem ekki er 
gjaldgeng í lopa og band, að sögn Sig-
ríðar Jónu. Hún bendir á að jákvætt sé 
að geta nýtt afgangsull með þessum 
hætti. „Við notum bæði togið og þelið, 
þvoum það mjög vel og fínkembum. 
Ullin er svo lagskipt í hólfum í sænginni 
og vegna meðhöndlunarinnar fer hún 
ekki í hnökra eða hnúta þó að sængin sé 
þvegin. Eins má setja sængina á vægan 
hita í þurrkara,“ lýsir hún. 

Fyrir þá sem leggja áherslu á að 
kaupa vörur úr íslensku hráefni er 
þarna greinilega kominn annar val-
kostur en dúnninn. En tauið er eflaust 
í báðum tilfellum erlent. Í ullarsæng-
unum er það úr 100% bómull. Sigríður 
Jóna segir þýska fyrirtækið sem sér um 
saumaskapinn útvega það. „Hún er 
okkur dýrmæt, þessi þýska fjölskylda, 
og hefur verið einstaklega hjálpleg og 
þolinmóð við að búa til réttu sængina 
sem við erum ánægð með,“ segir hún 
og bætir við að reyndar sé um tvær 
þykktir að ræða, heilsárssæng og vetr-
arsæng. Heilsárssængin heiti Embla 
og vetrarsængin Iðunn. „Iðunn er með 
tveimur lögum, meira af ull en Embla,“ 
útskýrir hún og bætir við: „Kosturinn 
við íslensku ullina er hvað hún andar 
vel og hún er líka létt. Það er rúmlega 
eitt kíló í heilsárssænginni og örlítið 
meira í vetrarsænginni.“

Koddar úr sama hráefni eru í vöru-
þróun hjá Ístex, upplýsir Sigríður Jóna. 
Hún segir ullarsængurnar ekki komnar 
í verslanir en hins vegar hægt að panta 
þær á heimasíðunni lopidraumur.is og 
heimsending sé ókeypis innanlands. 
gun@frettabladid.is

Afgangsull nýtt í sængur
Íslenska ullin hefur haldið yl á þjóðinni um aldir. Nú er komin ný sæng á markaðinn 
hjá Ístex. Sængin er bæði létt og hlý og í henni leikur ullin okkar aðalhlutverkið.

Við sem höfum prófað sængurnar erum hæstánægð með þær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Merkisatburðir

1550 Jón Arason, biskup á Hólum, og synir hans, Björn 
Jónsson, prestur á Melstað og Ari Jónsson, lögmaður, 
eru teknir af lífi í Skálholti eftir harðvítugar deilur á milli 
lútherskra manna og kaþólskra um völd í landinu.

1659 Frakkar og Spánverjar gera með sér Pýreneasátt-
málann og binda þannig enda á 24 ára stríð milli ríkjanna.

1718 Danska herskipið Giötheborg strandar við Ölfusár-
ósa. Áhöfnin bjargast.

1931 Héraðsskólinn í Reykholti er vígður, en hann var 
einn af níu skólum, sem stofnaðir voru að frumkvæði 
Jónasar Jónssonar frá Hriflu.

1972 Richard Nixon vinnur yfirburðasigur á George 
McGovern í forsetakosningum í Bandaríkjunum.

1976 Fyrsti hluti Hitaveitu Suðurnesja er tekinn í notkun.

1987 Ólafur Ragnar Grímsson verður 
formaður Alþýðubandalagsins og tekur 
við af Svavari Gestssyni.

1989 Kommúnistastjórnin í Austur-
Þýskalandi segir af sér en Egon Krenz 
er áfram þjóðhöfðingi.

1991 Bandaríski körfuknattleiksmaður-
inn Magic Johnson tilkynnir að hann sé með HIV sem batt 
enda á feril hans.

1995 Fellibylurinn Angela gengur yfir Filippseyjar og 
Víetnam með þeim afleiðingum að 882 farast. Vindhrað-
inn nær 58 m/s með hviðum upp í 80 m/s.

1996 Fellibylur gengur yfir Andhra Pradesh á Indlandi 
með þeim afleiðingum að 2.000 farast.

2000 Hópur ræningja ræðst á Þúsaldarhvelfinguna í 
London til að stela Þúsaldardemantinum en eru gripnir 
af lögreglu.

2000 Hillary Clinton tekur sæti í öldungadeild Banda-
ríkjaþings.
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- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

OG DAG HVERN LESA

96.000
ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

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

FRÉTTABLAÐIÐ

Á HVERJUM DEGI BORÐA  

25.000 
ÍSLENDINGAR 
GRÆNMETI EÐA ÁVEXTI 
OFTAR EN FJÓRUM 
SINNUM YFIR DAGINN 

HEIMILD: LANDLÆKNISEMBÆTTIð 2017. 
18-80 ÁRA



LÁRÉTT
1 Háðsglósur
5 Taumur
6 Tveir eins
8 Fröken
10 Átt
11 Leiðsla
12 Jafnoki
13 Eind
15 Hitta
17 Skrípaleikur

LÓÐRÉTT
1 Tíðkar
2 Man
3 Fjallsbrún
4 Uppspuni
7 Lestrarhestur
9 Fremur
12 Dorma
14 Seinka
16 Vörumerki

LÁRÉTT: 1 skens, 5 tog, 6 kk, 8 ungfrú, 10 na, 11 
rör, 12 maki, 13 atóm, 15 rekast, 17 farsi.
LÓÐRÉTT: 1 stundar, 2 kona, 3 egg, 4 skrök, 7 
kúristi, 9 framar, 12 móka, 14 tef, 16 ss.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Kretschmar átti leik gegn Laue 
í Eisenach árið 1951.

1. Dc5! 1-0. 

Hjálmar Sigurvaldason vann 
sigur á þriðjudagsmóti TR 
sem fram fór í fyrradag. FIDE 
Grand Prix hófst í gær í Ham-
borg. Í gær hófst Grand Chess 
Tour mót í Rúmeníu.  Nóg 
að gera hjá sterkustu skák-
mönnum heims!

www.skak.is:  Heimsskákin

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

Suðlæg eða breytileg átt 
3-8 m/s og dálítil él á víð 
og dreif, einkum norð-
vestan til, en léttskýjað 
norðaustanlands. 
Bætir í vind vestast um 
kvöldið. Frostlaust að 
deginum við suður- og 
vesturströndina, annars 
frost 0 til 10 stig, kaldast 
fyrir norðan.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

7 9 6 3 5 2 1 4 8

8 3 5 4 9 1 2 7 6

1 2 4 6 7 8 3 9 5

2 4 9 8 3 6 5 1 7

3 5 8 1 2 7 4 6 9

6 7 1 5 4 9 8 2 3

9 1 3 7 8 4 6 5 2

4 8 2 9 6 5 7 3 1

5 6 7 2 1 3 9 8 4

7 8 4 2 3 6 5 1 9

9 2 6 1 5 8 7 3 4

5 3 1 7 9 4 6 8 2

4 9 3 5 6 1 8 2 7

1 5 8 4 7 2 9 6 3

2 6 7 9 8 3 1 4 5

6 1 9 3 2 7 4 5 8

3 4 5 8 1 9 2 7 6

8 7 2 6 4 5 3 9 1

8 7 3 5 9 2 6 1 4

4 5 9 3 6 1 8 2 7

1 6 2 7 4 8 5 9 3

9 3 1 6 5 4 7 8 2

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

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

6 8 4 7 1 5 9 2 3

9 5 2 3 4 8 6 7 1

5 2 8 4 6 3 1 9 7

7 4 6 9 5 1 2 3 8

3 9 1 8 2 7 5 6 4

2 6 5 1 3 4 7 8 9

4 7 9 5 8 6 3 1 2

8 1 3 2 7 9 4 5 6

3 4 6 2 1 8 7 5 9

5 7 8 3 9 4 1 2 6

9 1 2 5 6 7 8 3 4

8 6 4 9 7 3 2 1 5

7 5 9 8 2 1 4 6 3

1 2 3 4 5 6 9 7 8

2 8 1 6 4 5 3 9 7

6 3 7 1 8 9 5 4 2

4 9 5 7 3 2 6 8 1

4 9 3 5 1 7 8 2 6

7 1 5 2 8 6 4 3 9

8 2 6 9 3 4 7 1 5

3 4 1 6 2 5 9 7 8

9 5 7 1 4 8 2 6 3

2 6 8 7 9 3 1 5 4

1 3 4 8 6 2 5 9 7

5 8 9 3 7 1 6 4 2

6 7 2 4 5 9 3 8 1

Er þetta 
virkilega 

viðeigandi?

Eiginmaður þinn 
pissar ekki undir, 
Bára! Þetta grill 
er nothæft allt 
árið um kring!

Færri gráður, 
meiri grillvökvi! 
Ekki flóknara 

en svo!

Og  
hananú!

Ég fékk Báru til 
að teikna á mig 

tímabundnar 
augnabrúnir!

Er það satt? 
Ómögu-

legt að sjá 
muninn!

Viljiði sjá myndband af 
tveimur gaurum að fara 
í náttfötum á snjóbretti 

fram af þaki?

Nei, 
takk.

Ekki 
ég.

Sko? Þau  
munu aldrei 

komast að því.

Gerum annað  
myndband, núna með 

górillugrímum!

Á meðan þú ert  
þarna niðri, geturðu 
fjarlægt mylsnuna 

undir sófanum?

Já, það er 
í lagi með 
mig, takk.
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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 10. nóvember eða meðan birgðir endast. 

EKKERT
BRUDL

Réttur mánaðarins

3stk.

Bónus Bolognese Kjötsósa, 1 kg, 998 kr.
Hatting Hvítlauksbrauð, 3 stk., 298 kr.

Barilla Spaghetti, 1 kg, 259 kr.

Robin Klementínur
2,3 kg

kr.1.555

kr./ks.795

Samtals

Fullelduð
Bolognese kjötsósa

Robin Klementínur

ÍL Veislu Lambalæri
Ferskt, með reyktum pipar og kryddjurtum

kr./kg1.598
Egils Appelsín

venjulegt og sykurlaust, 330 ml

kr./330 ml79

Nýtt
í Bónus



BÍLAR

Fiat Chrysler Automobiles eða 
FCA hefur verið í fréttum að 
undanförnu vegna áætlaðs 

samruna samsteypunnar við PSA. 
FCA tilkynnti við uppgjör þriðja 
ársfjórðungs að samsteypan hyggist 
leggja framleiðslu smábíla á hilluna 
og það gæti gerst mjög fljótlega. Þess 
í stað á að leggja áherslu á B-flokk 
bíla sem eru í stærðarflokki eins og 
Fiat Punto eða Ford Fiesta.

Fleiri framleiðendur á sömu línu
Aðrir bílaframleiðendur hafa gert 
það sama að undanförnu og nægir 
að nefna merki eins og Ford og 
Opel. Volkswagen Group er einn-
ig að íhuga að hætta framleiðslu á 
VW Up, Seat Mii og Skoda Citigo. 
Ástæðan er hærri 
þróunarkostn-
aður veg na 
s t r a n g a r i 
m e n g u n -
arreglna, 
en þ að 

þýðir aftur á móti að hagnaðurinn 
vegna framleiðslu smábíla er ekki 
nægur til að standa undir fram-
leiðslu þeirra. Reglur, sem eiga að 
tryggja minni mengun, eru því að 
hafa þau áhrif að minnstu bílarnir 
sem skilja eftir sig minna kolefnis-
spor eru á leið út af markaðinum. 
Öfugsnúið, ekki satt?

Þrátt fyrir að vera leiðandi á 
markaði smábíla er áhersla Fiat 
að færast af A-f lokki bíla yfir á B-
flokk. Þess vegna er ekki ólíklegt að 
nýr Fiat Punto sé á teikniborðinu, 
sérstaklega þegar samruni FCA og 
PSA er genginn í gegn. Þá fær Fiat 
aðgang að undirvagni Peugeot 208 
og Opel Corsa sem gefur Fiat mögu-
leika á að koma með raf- og tvinnút-
gáfur. Fiat mun þó ætla að halda í 

Fiat 500 enn um sinn, en 
rafútgáfa hans er áætluð 

á næsta ári. Fiat 500 er 
óhemju vinsæll en 

105.000 eintök 
voru seld í 

Ev rópu á 
fyrsta árs-
fjórðungi 
2 0 1 9 . 
Sa mt er 
núverandi 

k y n s l ó ð 
orðin sjö ára.

Fiat íhugar að leggja 
smábíla á hilluna

Rafútgáfa 
Fiat 500 
er líkleg til 
að haldast í fram-
leiðslu áfram þótt aðrir 
smábílar Fiat gætu verið á 
leið út af teikniborðinu.

Það er ekki á hverjum degi 
sem nýr útfararbíll kemur til 
landsins en á dögunum kom 

nýr Volvo V90 bíll fyrir Útfararstofu 
kirkjugarðanna. Hingað til höfum 
við verið vön að sjá ameríska útfar-
arbíla og því lék okkur forvitni á að 
vita hvers vegna Volvo hefði orðið 
fyrir valinu.

Mun umhverfisvænni bíll
„Hann varð fyrir valinu vegna gæða- 
og umhverfissjónarmiða fyrst og 
fremst,“ sagði Elín Sigrún Jóns-
dóttir hjá Útfararstofunni. „Hann 
er mun umhverfisvænni en hinir 
hefðbundnu amerísku líkbílar, þar 
er ólíku saman að jafna. Við erum 
í miklu norrænu samstarfi og koll-
egar okkar hafa mjög góða reynslu 
af þessum bílum. Bílarnir eru sem 
tákn um gæði, metnað og hina nor-
rænu áherslu okkar,“ sagði Elín. 
Það var ekki síst fyrir fallega 
hönnun og glæsilegan glugga sem 
stjórnendur Útfararstofunnar 
hrifust af þessum bíl. „Við gerðum 
okkur grein fyrir mikilvægi þess 
að að kistan og blómin nytu sín 
á leið frá kirkju í kirkjugarð. Það 
er hluti af því að vinna með það 
tabú sem dauðinn er í okkar sam-
félagi,“ segir Elín enn fremur. 
Þetta er þó ekki fyrsti Volvo-líkbíll-

inn því líkbíll frá merkinu kom til 
landsins fyrir um 50 árum. Bíllinn 
er ríkulega búinn á allan hátt og er 
pláss fyrir tvær líkkistur í honum. 
Að sögn Elínar koma einstöku 
sinnum óskir um tiltekinn líkbíl. „Í 
síðustu viku sagði kona mér að hún 
hefði þráð Volvo allt sitt líf, og að 
hún vildi fá að fara sína síðustu ferð 
í Volvo, þannig að segja má að fyrsta 
pöntunin sé komin,“ segir Elín.

Fyrsti Volvo líkbíllinn í fimmtíu ár og 
fyrsta pöntunin er þegar komin

Elín Sigrún Jónsdóttir hjá Útfararstofu Kirkjugarðanna við nýja líkbílinn.

VOLVO V90 VARÐ FYRIR 
VALINU VEGNA UMHVERFIS-
SJÓNARMIÐA EN HANN ER MUN 
BETRI FYRIR UMHVERFIÐ EN 
HINIR HEFÐBUNDNU AMERÍSKU 
LÍKBÍLAR.

 KTM 1290 SUPER DUKE R ER 
HINS VEGAR AFLMIKIÐ SPORT-
HJÓL SEM KEPPA Á VIÐ ÞAU 
KRAFTMESTU Á MARKAÐI Í 
DAG, HJÓL EINS OG KAWASAKI Z 
H2 OG DUCATI STREETFIGHTER 
V4

Stærsta mótorhjólasýning 
ársins er EICMA-sýningin 
í Mílanó en hún var opnuð 
á þriðjudaginn og stendur 
til 11. nóvember. Flestir 
framleiðendur mótorhjóla 

nota þessa sýningu til að frumsýna 
nýjar gerðir hjóla og sýningin í ár er 
engin undantekning.

Honda CBR 1000RR-R er komið 
á sterana sem það vantaði með 
nýrri vél sem skilar 214 hestöflum 
og 113 newtonmetra togi, um leið 
og hún uppfyllir Euro5-mengunar-
staðalinn. Auk þess fær það upp-
færða aksturstölvu og hljóðkút úr 
títaníum svo eitthvað sé nefnt. Útlit 
CB1000R er endurhannað og vélin 
hefur fengið aðeins meira af l auk 
þess sem hjólið er 12 kg léttara en 
áður. Loks er CB4X-tilraunahjólið 
sem hannað er af Valerio Aiello 
eins og framtíðarútgáfa af Katana-
hjólinu, með pústkerfi sem breiðir 
úr sér eins og vængur með hlið 
hjólsins.

Mikið að gerast hjá KTM
Meðal frumsýninga hjá KTM-
merkinu voru hjól eins og KTM 390 
og 1290 Super Duke R. KTM 390 
Adventure er eins og nafnið gefur til 
kynna, ferðahjól fyrir ævintýrin og 
hér í minni og viðráðanlegri útgáfu 

en flest þau hjól sem tilheyra þess-
um flokki. KTM 1290 Super Duke R 
er hins vegar aflmikið sporthjól sem 
keppir við þau kraftmestu á mark-
aði í dag, hjól eins og Kawasaki Z H2 
og Ducati Streetfighter V4. KTM 890 
Duke R er svo þriðja nýja hjólið frá 
austurríska framleiðandanum og er 
minni útgáfa 1290 hjólsins. Hliðar-
sjálf KTM er Husqvarna en Norden 
901 er tilraunahjól eins og er. Með 
þessum nýja mótor er líklegt að 
það fari í framleiðslu ásamt nýjum 
gerðum Svartpilen og Vitpilen.

Ný ferðahjól frá Japan
Eitt af þeim hjólum sem beðið 
hefur verið eftir er nýtt Yamaha 
Tracer 700. Það er ferðahjól með 
framúrstefnulegu útliti og er búið 
698 rsm-vélinni úr MT-07-hjólinu, 
sem fengið hefur aðeins meira af l 

með endurhannaðri innspýtingu. 
Yamaha frumsýnir einnig TMAX 
560, MT-125, MT-03 og FJR 1300AS. 
Hjá Kawasaki kemur ný útgáfa 
Z650 með vél, sem uppfyllir Euro5-
mengunarstaðalinn, og léttri and-
litslyftingu. Kawasaki Z900 fær yfir-
halningu og fullt sett af tækni eins 
og spólvörn, akstursstillingar, blá-
tannarbúnað og díóðuljósapakka. 
Loks fær Ninja 1000SX-sportferða-
hjólið nokkra andlitslyftingu ásamt 
nýju sæti og mælaborði. 

Suzuki V-Strom 1050XT er ný 
útgáfa V-Strom-hjólsins sem sækir 
útlit sitt til DR Big-hjólsins frá 
níunda áratugnum. Vélin hefur 
verið endurhönnuð og er aflmeiri 
en áður og uppfyllir Euro5.

Tilraunahjól fara í framleiðslu
BMW Z 1000 XR-sportferðahjólið 
hefur fengið alveg nýja hönnun og 
er nú 10 kg léttara en áður og einnig 
aflmeira, en það skilar nú 165 hest-
öflum. Það fær nýtt mælaborð í lit, 
nýtt pústkerfi og endurhannaða 
fjöðrun. 

BMW R 18/2 tilraunahjólið er 
komið í sinni annarri útgáfu sem 
þýðir vonandi að það sé stutt í fram-
leiðslu þess. Boxer-vél þess er 1.800 
rsm og útlit hjólsins er af gamla 
skólanum með ryðfríu pústkerfi 
og steyptum felgum. Aprilia RS 660 
er nýtt millistærðarhjól með nýju 
tveggja strokka vélinni, en það var 
sýnt sem tilraunahjól í fyrra. Hjólið 
er aðeins 169 kg en nýja vélin skilar 
100 hestöf lum sem gerir þetta að 
spennandi hjóli. Auk þess verður 
hjólið búið fimm akstursstillingum 
auk nýs upplýsingaskjás með blá-
tannarbúnaði.

Mikið um frumsýningar á EICMA

Nýja R18/2 tilraunahjólið frá BMW vakti verðskuldaða athygli enda sækir 
það í hönnun af gamla skólanum sem einmitt er svo vinsæl í dag.

KTM 390 Adventure er ferðahjól af minni gerðinni sem hentar til létts torfæruaksturs og er einnig gott innanbæjar.

EICMA mótorhjóla-
sýningin í Mílanó er 
stærsti viðburður 
í mótorhjólaheim-
inum ár hvert og þar 
velja framleiðendur 
helst að frumsýna 
nýjustu afurðir sínar.

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is
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*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

í Útilíf Kringlunni 7. nóvember.
Frábært úrval af hágæða vörum fyrir alla fjölskylduna!

Sérfræðingar frá okkar helstu merkjum verða á staðnum frá 19-22.

Miðnæturopnun

KRINGLAN

uti l i f. is

20%
afslÁttur af
öllum vörum



ALLT FRÁ FYRSTA 
SLAGI ERUM VIÐ 

STÖDD Í MIÐPUNKTI FRÁ-
SAGNAR, ÞETTA ER EINS OG AÐ 
VERA KOMINN INN Í MIÐJA 
BYLTINGU EÐA MITT ELDGOS, 
MAÐUR KEMUR INN Í EITTHVAÐ 
KRAUMANDI.Sinfóníuhljómsveit Íslands 

er á leið í tónleikaferð til 
Þýskalands og Austurrík-
is með hljómsveitarstjóra 
sínum, Daníel Bjarnasyni, 
og Víkingi Heiðari Ólafs-

syni píanóleikara. Á tónleikum 
hljómsveitarinnar í Hörpu í kvöld, 
fimmtudagskvöld, og föstudags-
kvöld verða leikin verk sem verða 
á efnisskránni erlendis, eftir Grieg, 
Mozart, Sibelius og Daníel Bjarna-
son.

Sterk viðbrögð
Verk Daníels er píanókonsertinn 
Processions sem hann samdi fyrir 
tíu árum fyrir Víking Heiðar sem 
flutti hann fyrst á Myrkum músík-
dögum. Spurður af hverju hann hafi 
valið að skrifa konsert fyrir Víking 
Heiðar segir hann: „Það eru ekki 
margir aðrir sem hefðu komið til 
greina. Ég lærði á píanó hjá mömmu 
hans og þannig kynntist ég Víkingi 
fyrst. Eftir að hafa lært tónsmíðar 
hér heima lærði ég hljómsveitar-
stjórnun í Þýskalandi og var með 
annan fótinn í New York. Um það 
leyti varð efnahagshrun hér á landi 
og þá var þessi konsert skrifaður, í 
búsáhaldabyltingu sem ég fylgdist 
með að hluta til frá New York en 
síðan nánast úr stofuglugganum 
hér á Íslandi. Konsertinn var frum-
f luttur á Myrkum músíkdögum í 
miðri búsáhaldabyltingu í febrúar 
2009 og viðbrögðin voru mjög sterk. 
Ég fann að þessi konsert talaði til 
Íslendinga.

Það var svo mikil þörf fyrir betri 
fréttir,“ segir Víkingur. „Á þessum 
tíma voru Myrkir músíkdagar ekki 
sú hátíð sem hún er í dag hvað vin-
sældir varðar. Hún var mikil jaðar-
hátíð en á þessum tónleikum var 
nær fullur salur og viðtökurnar 
voru stórkostlegar. Síðan hefur 
verið mikil eftirspurn eftir þessu 
verki úti um allan heim. Slíkt gerist 

ekki alltaf þegar ný tónlist á í hlut, 
jafnvel þótt hún sé frábær.“

Ríkulegur heimur
Víkingur Heiðar hefur leikið verkið 
nokkuð oft, víða um heim. „Við 
Daníel flytjum þetta verk oft saman 
sem tvíeyki, ég við píanóið og hann 
sem hljómsveitarstjóri. En svo hafa 
aðrir frábærir hljómsveitarstjórar 
líka sóst eftir að flytja verkið og það 
er líka spennandi. Mér er sérstak-
lega minnisstæður f lutningur sem 
Daníel stjórnaði fyrir einu og hálfu 
ári í Toronto með þeirri frábæru 
hljómsveit Toronto Symphony 
og svo f lutningur með Gustavo 
Gimeno fyrir tæpu ári í Stokkhólmi 
með Sænsku útvarpshljómsveitinni 
sem er ein skemmtilegasta hljóm-
sveit sem hægt er að spila með. Þetta 
er verk sem maður finnur að virkar 
á tónleikum.“

Spurður hvað það sé við verkið 
sem gerir að verkum að fólk tengir 
svo vel við það segir Víkingur Heið-
ar: „Það er svo mikil frásögn í því. 
Allt frá fyrsta slagi erum við stödd 
í miðpunkti frásagnar, þetta er 
eins og að vera kominn inn í miðja 
byltingu eða mitt eldgos, maður 
kemur inn í eitthvað kraumandi. 
Píanistinn er mjög mikill sögu-
maður í verkinu og hljómsveitin 
skapar ríkulegan heim. Píanóið 
leiðir frásögnina áfram en á sama 
tíma er hljómsveitin mjög virk. 
Hljóðfæraleikurum í hljómsveitum 
hefur þótt virkilega skemmtilegt að 
spila verkið. Þetta er ekki eins og 
stundum er með einleikskonserta 
að hljóðfæraleikararnir hlakki 
minna til þeirra en sinfóníanna 
vegna þess að þar eru þeir í undir-

leikshlutverki. Það á ekki við hér, 
þetta er píanó sinfónía.“

Nú mun konsertinn hljóma í 
Þýskalandi og Austurríki og annað 
íslenskt verk eftir Önnu Þorvalds-
dóttur verður einnig á efnisskrá 
Sinfóníuhljómsveitarinnar. „Ég hef 
einu sinni áður spilað píanókonsert 
Daníels í Þýskalandi með útvarps-
hljómsveitinni í Leipzig árið 2017,“ 
segir Víkingur Heiðar. „Núna verða 
tónleikar í Berlín og München, 
tveimur leiðandi tónlistarborgum.“

Hluti af Íslandshátíð
Í Berlín eru tónleikarnir hluti af 
mikilli Íslandshátíð þar sem fram 
koma fjölmargir íslenskir f lytj-
endur og tónskáld. Hátíðin er 
hugarfóstur Víkings Heiðars sem 
er staðarlistamaður Konzerthaus í 
Berlín. „Í Þýskalandi er mikill áhugi 
á íslenskri menningu og öllu því 
sem íslenskt er. Það er alltaf gaman 
að koma fram þar og það verður ein-
stakt að vera með hljómsveitinni í 
Þýskalandi.“

„Þetta er í fyrsta sinn sem hljóm-
sveitin fer í ferðalag með íslenskan 
hljómsveitarstjóra og heims-
frægan íslenskan einleikara og 
hefur íslenska tónlist á efnisskrá. 
Það segir nokkuð mikið um stöðu 
íslenskrar samtímatónlistar, sem 
hefur fengið mikla athygli undan-
farið,“ segir Daníel. „Það verður 
gaman að fara í þessa ferð með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, f lagga 
okkar bestu listamönnum og hafa 
íslenska tónlist með í för.“

Píanistinn sem 
sögumaður
Á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Ís
lands leikur Víkingur Heiðar píanó
konsert eftir Daníel Bjarnason. Báðir  
eru á leið til Þýskalands og Austurríkis.

Víkingur Heiðar og Daníel eru æskuvinir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Korngult hár grá augu 

Sjón
Útgefandi: JPV
Blaðsíður: 117

Hvað mótar mann og gerir hann að 
sjálfum sér og hvernig hættulegar 
hugmyndir finna fólkið sitt er við-
fangsefni Sjóns í þessari bók.

Hún spannar stutt og snarpt lífs-
hlaup hins norsk- íslenska Gunn-
ars Pálssonar Kampen sem nær 24 
ára aldri áður en hann finnst látinn 
um borð í lest í Bretlandi árið 1962. 
Bókin byrjar á þessu en svo er líf 
hans rakið í þremur bókarhlutum, 
sá fyrsti er samsettur úr æskuminn-
ingum Gunnars og leiddar að því 

líkur að það séu þær minningar og 
upplifanir sem helst móta hann og 
þá stefnu sem hann tekur í lífinu, 
miðhlutinn er bréf frá Gunnari til 
nokkurra lykilpersóna í lífi hans 
og lokin segja frá síðustu ævidögum 
hans og aðdraganda þess að hann 
finnst í lestinni. Titill bókarinnar, 
Korngult hár grá augu, er svo lýsing 
lögreglumannanna á líki hans.

Við kynnumst Gunnari þannig 
á þrennan hátt, í minningum hans 
sem við sjáum líkt og kvikmynd, 
bréfum þar sem við kynnumst því 
sem hann hugsar og hvernig hann 
vill að aðrir sjái hann og svo sjáum 
við hann eins fullnustaðan og hann 
verður síðustu ævidagana.

Hinn rauði þráður er ástríða 
Gunnars fyrir nasisma, ástríða sem 
verður honum allt. Í henni finnur 

hann tilgang og sama-
stað, hann finnur fyrir-
myndir í norskum ætt-
mennum sem voru 
ha ndgeng in Þjóð -
verjum á hernáms-
á r u nu m og ha nn 
leggur síðustu andar-
tökin í sölurnar fyrir 
málstaðinn.

Sjón hefur marg-
sýnt sína fínpúss-
uðu st í lg á f u og 
hennar gætir einnig 
hér. Bókin er stutt 
í orðum talið en 
hvert orð er valið 
a f  n á k v æ m n i , 
setningar meitl-
aðar gaumgæfilega 
og málsgreinum raðað 

saman þannig 
að söguheim-
urinn er dýpri 
en sést, það eru 
v ísbend i ng a r 
út um allt og 
ek kert af til-
viljun. Áherslan 
er þó mest á frá-
sögnina, kannski 
á kostnað sög-
unnar, ekki eru 
fel ld i r  dóm a r 
sem veldur því að 
Gunnar sem per-
sóna er í forgrunni 
en síður það sem 
hann stendur fyrir.

Gunnar Kamp-
en er byggður á 
manni sem var til 

og ýmsar persónur sem voru til í 
raunveruleikanum koma við sögu 
hans, sögu sem virkar svo ótrúleg 
í ljósi þess hve stutt er frá lokum 
síðari heimsstyrjaldar þegar sagan 
gerist og sem kallast á við þann 
óhugnanlega raunveruleika að nas-
ismi er í dag á uppleið í heiminum. 
Þær aðferðir sem Gunnar nýtir til að 
afla hugmyndum sínum fylgis eru 
við lýði enn í dag og Sjón bendir á 
að ærin ástæða er til að vera á varð-
bergi og gefa þessum samtökum 
gaum. Þannig má segja að í bókinni 
sé aðvörunarbjalla en sem slík 
kannski ekki nógu hvell.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Eftirminnileg bók um 
það sem mótar einstakling og hvernig 
hugmyndir finna fólkið sitt.

Hvernig hugmyndir finna fólkið sitt
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Fylltur grísabógur
Kjötsel

1.079KR/KG
ÁÐUR: 1.798 KR/KG

Sagaður hangiframpartur
KEA

1.196KR/KG
ÁÐUR: 1.869 KR/KG

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

Tilboðin gilda 7. - 10. nóvember

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

UNDIRBÚÐU JÓLIN Í NETTÓ!

LJÚFFENGT GÆÐAKJÖT  
Á TILBOÐSVERÐI!

Sætar kartöflur

195KR/KG
ÁÐUR: 389 KR/KG -50%Beinlausar grísakótilettur

Kjötborð

1.379KR/KG
ÁÐUR: 2.298 KR/KG

Heill lambahryggur
Kjötborð

2.398KR/KG
ÁÐUR: 2.998 KR/KG

-40%

Rúsínubollur

59KR/STK
ÁÐUR: 89 KR/STK

-30%

Súkkulaði  
jólakúlur
400 gr

599KR/PK

Piparkökur

299KR/PK

Katla glassúr
500 ml - 5 litir

1.199KR/PK

í jólaskapi

Léttreyktur  
lambahryggur
Kjötsel

2.729KR/KG
ÁÐUR: 3.898 KR/KG

Jóladagatöl
Mars - Maltesers - Galaxy

599KR/STK

-20%

-20%
-36%

-35%



VERTU
NáTTúRUAFL

Vegan

Án viðbætts sykurs
og sætuefna

án gervi bragð-
og litarefna

án pálmaolíu
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Þægileg afþreying
BÆKUR

Innflytjandinn
Ólafur Jóhann Ólafsson

HHHHH

Útgefandi: Veröld
Fjöldi síðna: 398

Ólafur Jóhann Ólafsson (f. 1962) 
er höfundur sem árlega er aug-
lýstur með sterkum lýsingarorðum, 
ósjaldan í efsta stigi. Persónur hans 
eru sagðar „frábærlega vel teikn-
aðar“, söguþræðirnir „mergjaðir“ 
og ritverk hans „virkilega heillandi“ 
svo teknar séu nokkrar tilvitnanir 
úr dómum um hans fyrri verk sem 
birtar eru á bakhlið hans nýjustu 
bókar. Innflytjandinn nefnist hún 
og er fimmtánda bók Ólafs Jóhanns 
á ríflega þremur áratugum.

Að þessu sinni er þó ekki 
ástæða til háf leygra lýs-
inga. Innf lytjandinn er 
fremur látlaus sakamála-
saga. Á bestu sprettunum 
er bókin ekki ósvipuð 
sumum síðari verkum 
Arnaldar Indriðasonar en 
stendur þeim þó nokkuð 
að baki bæði hvað varðar 
persónusköpun og sögu-
fléttu. Aðalpersónan Hildur 
er ríflega miðaldra, vel stæð 
ekkja, búsett í New York. 
Hún kemur til landsins 
með duftker vinar síns til 
að uppfylla hans hinstu ósk 
en dregst þá inn í lögreglu-
rannsókn á hvarfi ungrar 
konu. Inn í það blandast lát 
ungs karlmanns af erlendum 
uppruna og þegar fram í sækir 
lítur út fyrir að málin tvö teng-
ist á einhvern hátt. Athyglin 
sem konuhvarfið fær saman-
borið við það hversu lítill 
gaumur er gefinn að dauðsfalli 
innf lytjandans á sér auðsæja 
samsvörun í fremur nýliðnum 

atburðum hér á landi. Framvinda 
málanna tveggja og lyktir verða þó 
með nokkuð öðrum hætti í sögunni 
heldur en raunverunni. Engu að 
síður hnykkir íslenskum lesendum 
sjálfsagt mörgum við samlíking-
una sökum þess hve skammt er um 
liðið frá því að þjóðin sat agndofa 
yfir fréttum af hvarfi ungrar konu 
í Reykjavík.

Í kynningarviðtölum hefur nokk-
uð verið látið með það að bókin fjalli 
um stöðu innf lytjenda á Íslandi. 
Vissulega koma málefni þeirra 
hér við sögu en sú úrvinnsla ristir 
ekki djúpt. Er þó ljóst að höfundur 
hefur sett sig inn í menningar- og 
trúarumhverfi múslima á Íslandi 
og að nokkru leyti einnig aðbúnað 

hælisleitenda og innflytjenda. Hins 
vegar hnitast sagan ekki síður um 
persónulegt líf Hildar án þess þó að 
sá þráður nái raunverulegri festu 
í heildarvefnaðinum. Hildur er 
kona sem lifað hefur áreynslulitlu 
lífi vestur í Ameríku við efnahags-
lega velsæld (líkt og höfundurinn 
sjálfur), en á það á hættu eftir lát 
eiginmanns síns að fjölskylda hans 
– auðugir arabar – sölsi til sín hluta 
af arf leifð hans. Hún stendur líka 
í brasi vegna matargagnrýni sem 
hún hefur skrifað undir dulnefni 
fyrir erlent tíðindarit án þess að sú 
hliðarsaga gangi almennilega upp í 
heildarsamhenginu heldur.

Persónugallerí sögunnar er fjöl-
mennt og á köflum erfitt að halda 
þræði. Stíllinn einkennist af samtöl-
um og sviðsmyndum þar sem borg-
arlandið er áberandi. Inn á milli 
eru skáldlegir sprettir. Vetrarveð-
ur, ófærð og samgönguerfiðleikar 
endurspegla hindranir í framvindu 
sögunnar, hvort sem um er að ræða 
óþjált regluverk hins opinbera eða 
teppur í sálarlífi aðalpersónunnar. Í 
gegnum gestsauga Hildar er brugðið 
upp mynd af íslensku samfélagi 
á fyrri hluta 21. aldar, eins og það 
kemur henni (eða höfundi sjálfum?) 
fyrir sjónir í samskiptum við fólk en 
einnig eins og það birtist í umræðu 
samfélagsmiðlanna sem seint verða 
taldir til gullaldarbókmennta. Er 
það býsna nöturleg lýsing á köflum 
en kunnugleg engu að síður.

Athygli lesanda er með öðrum 
orðum beint að nokkrum auðsæjum 
samfélagsmeinum en ekki verður 
sagt að stungið sé á þeim. Þannig er 
þessi bók í ætt við þægilega lyftu-
tónlist – hún líður áfram án mikilla 
tilþrifa eða afhjúpana og veldur litlu 
ónæði. 
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

NIÐURSTAÐA: Þægileg afþreying. 
Afhjúpar fátt og ógnar engu frekar 
en lyftutónlistin.

BÆKUR

Vetrargulrætur – sögur 

Ragna Sigurðardóttir 

Útgefandi: Mál og Menning
Fjöldi síðna: 254

Í sagnasafninu Vetrargulrætur – 
sögur reiðir rithöfundurinn Ragna 
Sigurðardóttir fram fimm sögur þar 
sem oftast er horft til fortíðar. Þótt 
persónurnar séu skapaðar í ólíkum 
tíma og rúmi eiga þær ýmislegt 
sameiginlegt og er listin, eða öllu 
heldur listsköpunin, þráður í f lest-
um sögunum.

Vetrargulrætur hefst í íslenskum 
samtíma og lýkur á 18. öld. Í fyrstu 
sögunni fær lesandi að kynnast 
Hildi, myndlistarkonu sem hefur 
störf á frístundaheimili um 
miðjan vetur og 
glímir við af leið-
ingar áfalls. Ragna 
eyðir ek k i meira 
púðri í samtímann og 
í næstu sögu stekkur 
hún með lesanda 
nær þrjátíu ár aftur í 
tímann, til Hollands 
þar sem ungur lista-
maður fylgist örvænt-
ingarfullur með unn-
ustu sinni sökkva í 
þunglyndi yfir vetrar-
mánuðina.

Í þriðju sögunni fær 
lesandi að k y nnast 
Ástu, listakonu og hús-
móður í höfuðborginni 
á sjötta áratug síðustu aldar. Eigin-
maður Ástu er fyrirferðarmikill 
í listaheiminum en hennar list-
sköpun líður fyrir hans.

Sögusvið fjórðu sögunnar er 
millistríðsárin og hefst sagan í 
Kaupmannahöfn. Tvær vinkonur 
frá því á háskólaárunum reyna að 

feta sig í nýju heimsum-
hverfi þar sem önnur 
er á f lótta undan nas-
istum en hin er örugg 
y f i r st ét t a rkona . Í 
f immtu og síðustu 
sögunni er blindur 
unglingspiltur á átj-
ándu öld í aðalhlut-
verki þar sem hann 
leitar að fegurð í lífi 
sínu.

Þ a ð  k e m u r 
kannski ekki á óvart 
hve mik ið r ý mi 
listin, þá helst mál-
aralistin, fær í sög-
unum sem birtast 
í Vetrargulrótum, 

enda er Ragna sjálf listakona. 
Persónur verksins leita að rými til 
þess að skapa, þroskast og lifa. Síð-
asta sagan sker sig kannski einna 
helst úr þar, enda hafði sveitar-

ómagi á átjándu öld eflaust hvorki 
tíma né rými fyrir annað en list-
sköpun hugans.

Sumar sögurnar eru sterkari en 
aðrar, líkt og gerist gjarnan þegar 
sögur koma saman. Þá eru það helst 
fyrstu tvær sögurnar sem eru heldur 
líkar í stíl og bragði þar sem báðar 
aðalpersónurnar eru helteknar af 
annarri manneskju úr eigin lífi.

Vetrargulrætur inniheldur í 
heildina vel smurðar sögur. Text-
inn er ljóðrænn á köflum sem gefur 
honum fallegan brag á sama tíma 
og höfundur hefur greinilega unnið 
heimavinnuna og skapað sann-
færandi sagnasvið. Textinn vekur 
með lesanda áhuga, samúð og sorg 
enda vinnur höfundur með minni 
úr fortíð og nútíð sem eru kunn 
lesendum, á borð við aðþrengdar 
eigin konur á 19. öld, gyðinga á 
flótta, undirokaða sveitarómaga og 
konur sem þjást af kulnun í starfi.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Ljómandi gott sagnasafn 
ofið aftur í tímann.

Aftur til fortíðar í fimm þáttum

Ragna Sigurðardóttir rithöfundur horfir til fortíðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Happdrætti SÍBS er hornsteinn 
framkvæmda á Reykjalundi

11. flokkur 2019
Útdráttur 5. nóvember 2019

PENINGAVINNINGAR     kr.  100.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  500.000

AUKAVINNINGAR     kr.  100.000AÐALVINNINGUR     kr.  5.000.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  50.000

PENINGAVINNINGAR     kr.  25.000

VÖRUÚTTEKT HJÁ HAGKAUPUM     kr.  30.000

VINNINGASKRÁ

Tryggðu þér miða á sibs.is eða í síma 560 4800 Afgreiðsla vinninga hefst þann 20. nóvember 2019
Birt án ábyrgðar um prentvillur

194  
2501  
2883  
4534  
4770  
5236  
5991  

7842  
8578  
8740 

10021 
10806
11945 
12084 

12105 
13543 
14219 
14396 
14976 
15923 
15992 

18893 
19237 
19545
19650 
20236 
20661 
21275 

22611 
24625 
24679 
25601 
26375 
29415 
31970 

32249
32936 
36136 
37003 
37033 
37237 
37633 

38392 
38944 
39096 
40449 
41412 
41787
42167 

42573 
44521 
45912 
45943 
46555 
47606 
48023 

48373 
48785 
48980 
50815
50966 
50997 
52200 

52960 
54786 
54956 
55311 
57567 
58453 
58571 

60503 
60950
62859 
63057 
64596 
64745 
65629 

66150 
67185 
68961 
69430 
69568 
69623 
69757

70021 
70226 
70922 
71082 
71297 
71633 
72643 

72731 
73389 
76528 
76531 
77046
77451 
78699 

79347 
79957

  257   
423   
654  

1048  
1659  
1693  
2743  
2827  
2886  
2890  
3053  
3229

3797  
4588  
4630  
4930  
4940  
6646  
6868  
6877  
7599  
7608  
7828  
8121

9213  
9238  
9688 

10456 
11242 
11816 
12395 
12503 
12700 
12761 
12809 
12818

13299 
13534 
13560 
13595 
13700 
13820 
14823 
15204 
16147 
16369 
16650 
16833

16837 
16982 
17321 
17769 
18236 
18485 
18638 
18745 
19411 
19700 
20491 
21439

22059 
22470 
23056 
23274 
23719 
23764 
23770 
23840 
25007 
25429 
25566 
26598

27649 
27651 
28723 
28770 
28948 
29144 
29694 
30638 
31010 
31821 
32476 
32506

32662 
33151 
33329 
33722 
34714 
35081 
35366 
35660 
35955 
36443 
37387 
37523

37726 
38582 
38727 
40034 
40103 
40554 
40650 
41689 
41885 
42130 
42428 
43275

43277 
43329 
44567 
44962 
45209 
45473 
46845 
47128 
47148 
47338 
47370 
47824

47928 
48255 
48391 
48667 
49286 
49904 
50622 
50733 
51185 
51951 
52378 
52381

52948 
53169 
53899 
53960 
53983 
54013 
55265 
55456 
56303 
57599 
57965 
58312

58376 
58506 
58682 
59192 
59532 
59665 
59946 
60836 
60901 
61063 
61129 
61635

61656 
61703 
61859 
63038 
64303 
64609 
64685 
65136 
66000 
66424 
67137 
67152

67222 
67512 
68367 
69339 
70196 
70667 
71182 
71611 
72158 
73027 
73319 
73336

73552 
74442 
74577 
74935 
75101 
75716 
75945 
76666 
77356 
77413 
77561 
77603

77676 
77779 
77821 
77907 
78057 
78340 
78601 
79009 

   93   
241   
366   
479   
586   
722   
822   
890   
933  

1005  
1151  
1382
1483  
1490  
1584  
1703  
1829  
2097  
2198  
2439  
2443  
2558  
2580  
2586
2695  
3518  
3619  
3656  
3666  
3759  
3859  
3968  
4016  
4090  
4118  
4210
4327  
4349  
4391  
4633  
4696  
4856  
4935  

4948  
5455  
5644  
5707  
5726
5796  
5879  
6004  
6110  
6114  
6236  
6250  
6501  
6636  
6647  
6740  
6986
7053  
7230  
7531  
7579  
7874  
8087  
8089  
8257  
8388  
8425  
8536  
8606
8654  
8831  
8923  
9062  
9118  
9467  
9522  
9526  
9550  
9553  
9666  
9749
9961 

10111 

10278 
10352 
10372 
10388 
10528 
10566 
10619 
10623 
10899 
11373
11402 
11451 
11676 
11687 
11774 
11783 
11966 
11997 
12172 
12329 
12430 
12653
12718 
12792 
12854 
12886 
12935 
12952 
13703 
13776 
13882 
14045 
14243 
14464
14502 
14925 
15029 
15095 
15256 
15295 
15383 
15512 
15684 

15749 
16172 
16211
16355 
16429 
16544 
16634 
16699 
16885 
16895 
17163 
17287 
17310 
17333 
17454
17559 
17661 
17695 
17726 
18107 
18135 
18154 
18178 
18241 
18349 
18363 
18409
18613 
18872 
18908 
19059 
19201 
19226 
19290 
19635 
19642 
19733 
19777 
20021
20112 
20778 
20893 
20930 

20974 
21234 
21358 
21608 
21792 
21997 
22232 
22287
22299 
22390 
22485 
22548 
23304 
23434 
23857 
24578 
24751 
24913 
24957 
25002
25039 
25178 
25331 
25366 
25721 
25914 
25928 
25959 
26114 
26335 
26926 
26928
26950 
27193 
27265 
27313 
27378 
27415 
27598 
27733 
27848 
27850 
27861 

27941
27969 
28126 
28191 
28267 
28310 
28366 
28439 
28605 
28631 
28793 
28794 
28801
28817 
29001 
29328 
29593 
29615 
29791 
29838 
29839 
29988 
30032 
30150 
30380
30434 
30470 
30603 
30725 
30764 
30870 
30967 
31173 
31313 
31859 
31953 
31979
32010 
32165 
32277 
32298 
32338 
32722 

32768 
32809 
32871 
32910 
33129 
33147
33304 
33470 
33475 
33770 
33826 
33945 
34454 
34505 
34526 
34565 
34580 
34745
34760 
34910 
35075 
35189 
35206 
35210 
35360 
35443 
35519 
35549 
35624 
35696
35856 
35974 
36144 
36633 
36709 
37182 
37258 
37321 
37355 
37370 
37394 
37404
37477 

37636 
37638 
37715 
37924 
38192 
38260 
38309 
38554 
38914 
38930 
39010
39249 
39287 
39345 
39371 
39383 
39432 
39534 
39551 
39657 
39766 
39789 
39926
40152 
40328 
40408 
40535 
40703 
40711 
40753 
40817 
40818 
41021 
41050 
41158
41252 
41253 
41306 
41441 
41520 
41659 
41884 
42076 

42095 
42169 
42420 
42528
42686 
42908 
42909 
43208 
43436 
43454 
43541 
43689 
43690 
43747 
43893 
44171
44466 
44539 
44583 
44718 
44917 
44944 
45303 
45375 
45398 
45516 
45657 
45681
45809 
45885 
46037 
46060 
46438 
46545 
46755 
46764 
46766 
46844 
46863 
47243
47304 
47411 
47499 

47578 
47581 
47588 
47605 
47679 
47821 
47938 
48062 
48086
48157 
48197 
48238 
48471 
48537 
48539 
48543 
48604 
48806 
48828 
48867 
49053
49193 
49225 
49244 
49251 
49316 
49336 
49432 
49495 
49585 
49589 
49633 
49802
49832 
49956 
50169 
50240 
50287 
50420 
50480 
50496 
50630 
50671 

50700 
50960
51027 
51113 
51166 
51261 
51266 
51426 
51471 
51688 
51692 
51711 
51780 
51810
51954 
52131 
52156 
52472 
52502 
52571 
52759 
52937 
52941 
52961 
53055 
53090
53162 
53262 
53266 
53447 
53644 
53676 
53693 
53802 
54078 
54142 
54299 
54936
55033 
55190 
55210 
55228 
55291 

55695 
55773 
55785 
55830 
55925 
56134 
56178
56185 
56205 
56390 
56697 
56728 
57025 
57113 
57118 
57133 
57193 
57229 
57259
57740 
57906 
58048 
58111 
58131 
58135 
58160 
58188 
58205 
58366 
58388 
58439
58528 
58598 
58604 
58883 
58942 
58994 
59628 
59754 
60018 
60349 
60634 
60807

60858 
60897 
60906 
60966 
61014 
61209 
61244 
61302 
61397 
61452 
61477 
61519
61583 
61675 
61709 
61966 
62057 
62100 
62112 
62122 
62519 
62551 
62697 
62708
62995 
63086 
63148 
63352 
63390 
63425 
63485 
63610 
63785 
63848 
64041 
64254
64426 
64450 
64560 
64639 
64684 
64700 
64709 

64744 
64809 
64950 
65009 
65035
65057 
65113 
65154 
65272 
65311 
65491 
65667 
65765 
65779 
65889 
65923 
66032
66053 
66428 
66517 
66535 
66671 
66693 
66788 
66934 
67009 
67073 
67219 
67287
67623 
67822 
67840 
67851 
68003 
68170 
68173 
68206 
68482 
68569 
68810 
68817
68938 
69064 

69353 
69516 
69522 
69629 
69885 
70042 
70043 
70262 
70347 
70381
70514 
70586 
70619 
70629 
70950 
70956 
70992 
71142 
71230 
71796 
71798 
71822
71823 
71913 
71958 
72125 
72322 
72335 
72374 
72436 
72750 
72846 
72887 
72952
72997 
73493 
73544 
73558 
73669 
73735 
73795 
73840 
73929 

74006 
74610 
74706
74830 
74872 
75035 
75199 
75270 
75345 
75371 
75451 
75709 
75773 
75836 
75865
76067 
76172 
76254 
76418 
76540 
76603 
76656 
76807 
76812 
76844 
76915 
76983
76985 
77263 
77284 
77345 
77371 
77588 
77673 
77739 
77767 
77784 
77790 
77905
77937 
77977 
78344 
78587 

78816 
78893 
78946 
79049 
79060 
79165 
79607 
79636
79708 
79790 
79821 
79963  

   40   
125   
198   
293   
438   
481   
508   
604   
676   
680   
710   
734
856   
934   
973  

1155  
1254  
1258  
1344  
1441  
1446  
1520  
1647  
1700
1935  
2059  
2092  
2110  
2216  
2226  
2240  
2307  
2336  
2337  
2397  
2431
2500  
2805  
2830  
3012  
3095  
3132  
3209  
3307  
3311  
3449  
3497  
3512

 4069  

4081  
4183  
4301  
4312  
4411  
4420  
4442  
4472  
4485  
4531  
4648
4662  
4678  
4760  
4810  
5049  
5095  
5215  
5343  
5464  
5486  
5797  
5925
6233  
6248  
6271  
6356  
6447  
6448  
6531  
6603  
6620  
6642  
6651  
7059
7064  
7065  
7085  
7140  
7445  
7498  
7564  
7709  
7775  
7859  
7917  
7920
7921  
7957  

8027  
8052  
8302  
8345  
8427  
8562  
8659  
8696  
8753  
8770
8812  
8931  
9090  
9251  
9278  
9362  
9592  
9632  
9649  
9667  
9742 

10138
10255 
10277 
10406 
10460 
10502 
10527 
10563 
10637 
10701 
10865 
10877 
10887
10928 
10977 
11296 
11320 
11321 
11380 
11494 
11641 
11682 
11714 
11751 
11856
11866 
12021 
12073 

12144 
12279 
12454 
12465 
12506 
12572 
12623 
12638 
12794
12844 
12864 
12868 
13072 
13101 
13351 
13522 
13764 
13778 
13944 
14020 
14420
14552 
14605 
14628 
14833 
14936 
14984 
15379 
15662 
15762 
15873 
15926 
15974
16075 
16410 
16446 
16667 
16753 
16775 
16806 
16917 
16987 
17263 
17398 
17494
17556 
17642 
17645 
17647 

17696 
17724 
17873 
17911 
18028 
18134 
18150 
18206
18211 
18264 
18313 
18315 
18400 
18437 
18621 
18991 
19006 
19141 
19223 
19333
19441 
19549 
19613 
19727 
19780 
19882 
19925 
20001 
20110 
20421 
20436 
20481
20533 
20596 
20780 
20818 
21110 
21374 
21392 
21420 
21450 
21518 
21592 
21767
21773 
21881 
22179 
22266 
22295 

22429 
22484 
22794 
22841 
22952 
22975 
23019
23290 
23306 
23316 
23317 
23487 
23624 
23650 
23745 
23796 
23875 
23877 
23880
23947 
24032 
24056 
24549 
25064 
25221 
25426 
25467 
25644 
25773 
26067 
26117
26353 
26361 
26396 
26501 
26833 
26849 
26937 
26978 
27067 
27159 
27249 
27306
27432 
27630 
27759 
27808 
27928 
28046 

28158 
28262 
28317 
28359 
28442 
28634
28768 
28841 
28873 
28950 
28985 
29022 
29058 
29104 
29182 
29253 
29327 
29422
29744 
29766 
29919 
30059 
30168 
30496 
30530 
30702 
30836 
31167 
31372 
31397
31410 
31481 
31594 
31601 
31684 
32027 
32190 
32227 
32237 
32354 
32415 
32460
32793 
32868 
32890 
32911 
33041 
33062 
33316 

33375 
33400 
33698 
33797 
33935
34173 
34205 
34221 
34380 
34407 
34640 
34684 
34896 
34940 
34944 
35030 
35079
35187 
35198 
35502 
35523 
35686 
35704 
35711 
35781 
35837 
36190 
36251 
36367
36694 
36718 
36762 
36808 
37014 
37116 
37315 
37473 
37508 
37524 
37565 
37647
37670 
37700 
37816 
38300 
38320 
38375 
38393 
38530 

38697 
38783 
38800 
38846
38863 
38947 
39033 
39382 
39536 
39552 
39765 
39866 
40002 
40065 
40091 
40232
40306 
40516 
40643 
40665 
40680 
40723 
40814 
40820 
40931 
41077 
41196 
41314
41335 
41429 
41460 
41487 
41558 
41569 
41578 
41662 
41795 
41799 
41874 
41939
41943 
41947 
41965 
41978 
41996 
42024 
42050 
42750 
42980 

43007 
43278 
43291
43337 
43552 
43661 
43713 
43726 
43896 
44038 
44055 
44094 
44129 
44297 
44308
44325 
44366 
44552 
44616 
44726 
44818 
45080 
45176 
45241 
45392 
45411 
45422
45580 
45623 
45903 
46048 
46113 
46229 
46458 
46514 
46527 
46650 
46660 
46848
46873 
47108 
47153 
47307 
47548 
47654 
47897 
47945 
48120 
48122 

48181 
48285
48291 
48319 
48479 
48491 
48651 
48718 
48761 
48825 
48854 
48958 
49803 
49872
49902 
49985 
50030 
50066 
50221 
50336 
50422 
50442 
50477 
50657 
50930 
50935
51048 
51111 
51171 
51201 
51250 
51483 
51518 
51525 
51553 
51607 
51635 
51664
51818 
51874 
51957 
51993 
52005 
52054 
52260 
52338 
52632 
52635 
52649 

52698
52752 
52772 
52808 
52853 
53168 
53427 
53549 
53646 
53742 
53756 
53827 
53896
53950 
53996 
54127 
54216 
54220 
54232 
54434 
54568 
54632 
54695 
54720 
54732
54864 
54905 
54971 
55047 
55074 
55107 
55109 
55118 
55297 
55374 
55425 
55457
55782 
55791 
55869 
55921 
55977 
55986 
56028 
56279 
56317 
56427 
56471 
56507

56542 
56739 
56751 
56957 
56961 
57023 
57083 
57210 
57340 
57349 
57456 
57526
57556 
57666 
57764 
57822 
58121 
58139 
58201 
58214 
58266 
58681 
58819 
59016
59019 
59134 
59507 
59539 
59658 
59710 
59751 
59966 
59967 
60036 
60120 
60359
60453 
60585 
60618 
60651 
60698 
60820 
60832 
60914 
60958 
60993 
61360 
61375
61422 

61479 
61589 
61593 
61617 
61625 
61719 
61811 
62138 
62224 
62522 
62643
62750 
62762 
62843 
62854 
63053 
63078 
63361 
63462 
63478 
63492 
63497 
63514
63519 
63659 
63678 
63699 
63787 
63940 
63942 
64070 
64155 
64193 
64238 
64391
64480 
64755 
64845 
64888 
64993 
65190 
65234 
65240 
65430 
65437 
65446 
65676
65871 
66094 

66111 
66178 
66203 
66311 
66319 
66467 
66672 
66759 
66855 
66861
66984 
67207 
67367 
67392 
67498 
67540 
67715 
67719 
67730 
67873 
67922 
67954
67966 
68171 
68310 
68529 
68541 
68682 
68831 
68989 
69236 
69351 
69372 
69465
69521 
69661 
69778 
69886 
70005 
70074 
70144 
70296 
70543 
70572 
70642 
70643
70689 
70719 
70720 

70764 
70834 
70883 
71025 
71323 
71371 
71488 
71503 
71618
71655 
71734 
71801 
71802 
71840 
71842 
71853 
71931 
72062 
72236 
72358 
72382
72509 
72533 
72535 
72685 
72786 
72820 
72874 
72912 
72941 
72943 
72959 
73066
73103 
73235 
73567 
73572 
73666 
73764 
73784 
73833 
74429 
74431 
74462 
74573
74584 
74592 
74603 
74808 

74912 
75036 
75046 
75061 
75066 
75123 
75231 
75276
75636 
75655 
75712 
75736 
75754 
75852 
75903 
76158 
76256 
76269 
76286 
76506
76575 
76599 
76706 
76956 
76982 
77053 
77233 
77299 
77318 
77350 
77439 
77456
77524 
77567 
77571 
77606 
77827 
77934 
77940 
78165 
78624 
78662 
79042 
79224
79312 
79493 
79770 
79999

 6942 14369 49011 53786 54666 61352 62923 64576 77258 78128

301299300

Ragnar Axelsson – RAX – sýnir myndir á vegum Skaftfellingafélagsins í 
kvöld í  Breiðfirðingabúð, Faxafeni 17. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

7. NÓVEMBER 2019
Tónlist

Hvað?  Selló og gítar – ítalskt, 
franskt og spænskt
Hvenær?  12.00-12.30
Hvar?  Fríkirkjan í Reykjavík
Flytjendur eru Kristín Lárusdóttir 
sellóleikari og Svanur Vilbergsson 
gítarleikari. Aðgangseyrir er 1.500 
kr. (ekki er tekið við greiðslu-
kortum).

Hvað?  Nordic Piano Waves
Hvenær?  16.00-19.00
Hvar?  Norræna húsið
Hæfileikaríkur hópur tónskálda 
flytur verk sín á Steinway-flygil 
hússins.

Hvað?  Bjartmar Guðlaugs ásamt 
hljómsveit
Hvenær?  20.30
Hvar?  Bæjarbíó í Hafnarfirði

Orðsins list
Hvað?  Betri heimur byrjar heima: 
Brim
Hvenær?  8.30-9.00
Hvar?  Salurinn Hylur, 1. hæð í Húsi 
atvinnulífsins, Borgartúni 35
Torfi Þ. Þorsteinsson, forstöðumað-
ur samfélagstengsla Brims, segir frá 
hverfisstarfi fyrirtækisins.

Hvað?  Krosssaumur eða rauðir 

sokkar?  Hugmyndasaga öldrunar 
á Íslandi
Hvenær?  12.00-13.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Líney Úlfarsdóttir flytur fyrirlestur 
á vegum Rikk. Hann er öllum opinn 
og aðgangur ókeypis.

Hvað?  Opið hús
Hvenær?  13.00-14.30
Hvar?  Safnaðarheimili Dóm-
kirkjunnar
Karl Sigurbjörnsson biskup fjallar 
um konur og kristnitökuna. Einnig 
les Árni Heimir Ingólfsson tón-
listarfræðingur úr nýrri bók, Tón-
list liðinna alda. Veislukaffi og góð 
samvera. Verið velkomin og takið 
með ykkur gesti.

Hvað?  Café Lingua – stefnumót 
tungumála
Hvenær?  18.00-19.30
Hvar?  Veröld – hús Vigdísar, Brynj-
ólfsgötu 1
Allir eru velkomnir og þátttaka er 
ókeypis.

Hvað?  Leiklestur á verkum Guð-
mundar Steinssonar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Þjóðleikhúskjallarinn
Leikritið Kattholt flutt.

Aðrir viðburðir
Hvað?  Tæknikaffi/Innkaup á 
netinu
Hvenær?  16.00-18.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Grófinni
Hrönn Traustadóttir kynnir 
mismunandi leiðir til að versla í 
matinn, kaupa föt, panta miða á 
viðburði og margt fleira á netinu.

Hvað?  Myndasýning á vegum 
Skaftfellingafélagsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Breiðfirðingabúð, Faxafeni 17
Ragnar Axelsson (RAX) og Odd-
steinn Björn Björnsson sýna 
gamlar og nýjar myndir úr Skafta-
fellssýslum og víðar. 1.000 króna 
aðgangseyrir.

Kristín Lárusdóttir sellóleikari 
verður á ljúfum nótum í Fríkirkjunni.

Karl Sigurbjörnsson biskup fjallar 
um konur og kristnitökuna í safn-
aðarheimili Dómkirkjunnar.
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Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

19.10 The Middle   
19.35 The Big Bang Theory   
20.00 Friends   
20.25 Seinfeld   
20.50 Supergirl   
21.40 Batwoman   
22.25 Underground   
23.15 Barry   
23.45 American Dad   
00.05 The Middle   
00.30 The Big Bang Theory   
00.50 Friends   
01.15 Tónlist

11.50 Dare To Be Wild  
13.35 Paterno  
15.20 Love and Friendship  
16.55 Dare To Be Wild  
18.40 Paterno  
20.25 Love and Friendship  
22.00 Stronger  
00.00 The History of Love  
02.15 The Fallen  
04.10 Stronger  

08.15 Swinging Skirts LPGA 
Taiwan  
12.15 Golfing World 2019  
13.05 Champions Tour Highlights 
2019  
14.00 Swinging Skirts LPGA 
Taiwan  
18.40 Golfing World 2019  
19.30 Champions Tour Highlights 
2019  
20.25 Turkish Airlines Open  
02.00 TOTO Japan Classic  

08.00  Dr. Phil   
08.42  The Late Late Show    
09.22  Síminn + Spotify
12.00  Everybody Loves Raymond   
12.25  The King of Queens   
12.48  How I Met Your Mother   
13.10  Dr. Phil   
13.52  Man with a Plan   
14.13  The Voice US   
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  Superior Donuts   
19.45  Single Parents   
20.10  Með Loga   
21.10  9-1-1   
21.55  Emergence   
22.40  In the Dark   
23.25  The Code   
00.10  The Late Late Show    
00.55  NCIS   
01.40  Billions   
02.40  The Handmaid’s Tale   
03.35  Black Monday   
04.05  SMILF   
04.35  Síminn + Spotify

19.05 Grindavík - Stjarnan  

06.50 Rauða stjarnan - Tottenham  
08.30 Real Madrid - Galatasaray  
10.10 Bayern - Olympiacos  
11.50 Atalanta - Manchester City  
13.30 Meistaradeildarmörkin  
14.00 Vitoria - Arsenal  
15.40 Astana - AZ Alkmaar  
17.45 Lazio - Celtic  
19.50 Manchester United - Par-
tizan  
22.30 Skallagrímur - Breiðablik  
00.10 Grindavík - Stjarnan  

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu  
15.00 Fréttir
15.03 Flakk  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sinfóníukvöld: Á leið í 
tónleikasal  
19.27 Sinfóníutónleikar  
20.15 Umfjöllun í hléi
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

DAGSKRÁIN 
á Hringbraut

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Skemmtilegasti 
sjónvarpsmaður 
landsins er gestur 
Sigmundar Ernis  
í Mannamáli kvöldsins  
– og það verður allt 
látið flakka!
                                                           
Mannamál á Hringbraut kl. 20.00  
öll fimmtudagskvöld

Frétta- og  
umræðu þátturinn 
tuttuguogeinn 
alla virka daga 
klukkan 21.00

08.00 Friends   
08.20 Grey’s Anatomy  
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Two and a Half Men   
09.45 Besti vinur mannsins   
10.10 Grand Designs   
11.00 Jamie Cooks Italy   
11.45 Puppy School   
12.35 Nágrannar   
13.00 Robo-Dog  
14.30 Lego DC Comics Super 
Heroes: The Flash  Frábær teikni-
mynd um Justice League sem 
þurfa enn og aftur að kljást við 
vandræði Jókersins en skyndi-
lega fer eitthvað úrskeiðis með 
ofurkrafta The Flash og þá eru góð 
ráð dýr.
15.50 Scooby-Doo! Shaggy’s 
Showdown  
17.15 Stelpurnar   
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Sportpakkinn  
18.55 Ísland í dag  
19.10 Fresh Off The Boat  Gaman-
þættir um tævanska fjölskyldu 
sem flytur til Ameríku á tíunda 
áratugnum og freista þess að fá að 
upplifa ameríska drauminn.
19.30 Masterchef USA  Stór-
skemmtilegur matreiðsluþáttur 
með Gordon Ramsey í forgrunni 
ásamt þeim Aarón Sanchez og 
hinum eina sanna Joe Bastianich. 
Af gaumgæfni velja nú dómararnir 
20 manna hóp sem mun keppa 
innbyrðis í ýmsum þrautum sem 
eru lagðar fram í eldamennskunni. 
Eins og áður reynir á hugmynda-
flug, úrræði og færni þátttakenda. 
Að lokum er það svo einn sem 
stendur uppi sem Meistara-
kokkurinn.
20.15 The Blacklist  
21.00 Mr. Mercedes   
21.55 Real Time With Bill Maher   
22.55 Grantchester 4  
23.40 Prodigal Son   
00.25 Manifest   
01.10 Manifest   
01.50 Game of Thrones   
02.50 Game of Thrones   
03.45 Game of Thrones   

12.35 Kastljós  
12.50 Menningin  
13.00 Útsvar 2018-2019   
14.15 Popppunktur   
15.20 Landinn 2010-2011  
15.50 Milli himins og jarðar   
16.50 Sælkeraferðir Ricks Stein – 
Bordeaux
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Lars uppvakningur
18.16 Anna og vélmennin   
18.38 Handboltaáskorunin   
18.50 Krakkafréttir  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  Fjallað er á 
snarpan og líflegan hátt um það 
sem efst er á baugi hverju sinni 
í menningar- og listalífinu, jafnt 
með innslögum, fréttaskýringum, 
gagnrýni, pistlum og umræðu. 
Umsjón: Bergsteinn Sigurðsson og 
Guðrún Sóley Gestsdóttir.
20.05 Soð   Ferða- og matreiðslu-
þáttur þar sem Kristinn Guð-
mundsson ferðast með vini 
sínum, Janusi Braga, um heima-
slóðir sínar á Reykjanesi og eldar 
fyrir hann. Dagskrárgerð og fram-
leiðsla: Kristinn Guðmundsson.
20.25 Uppáhaldsréttir Nadiyu 
 Matreiðsluþættir frá BBC þar sem 
matreiðslukonan Nadiya Hussain 
töfrar fram girnilega rétti sem eru 
í uppáhaldi hjá fjölskyldu hennar.
21.05 Berlínarsaga  Fjórða þátta-
röð þessara margverðlaunuðu 
þýsku þátta um Kupfer-fjöl-
skylduna í Austur-Berlín og afdrif 
hennar eftir fall Berlínarmúrsins. 
Meðal leikenda eru Florian Lukas, 
Uwe Kockisch, Jörg Hartmann, 
Anna Loos, Ruth Reinecke og Lisa 
Wagner. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Kynlífsfræðingarnir   Fjórða 
þáttaröðin um William Masters og 
Virginiu Johnson sem voru frum-
kvöðlar á sviði kynlífsrannsókna. 
Aðalhlutverk leika Michael Sheen, 
Lizzy Caplan og Caitlin FitzGerald. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
barna.
23.20 Pabbahelgar   Íslensk sex 
þátta röð um Karen, 38 ára hjóna-
bandsráðgjafa og þriggja barna 
móður, sem stendur frammi fyrir 
erfiðum ákvörðunum þegar hún 
kemst að því að eiginmaður henn-
ar hefur verið henni ótrúr. Hún 
á erfitt með að fyrirgefa eigin-
manninum en það versta sem hún 
getur hugsað sér eru svokallaðar 
pabbahelgar. Leikstjórn: Nanna 
Kristín Magnúsdóttir og Marteinn 
Þórsson. Aðalhlutverk: Nanna 
Kristín Magnúsdóttir og Sveinn 
Ólafur Gunnarsson. Framleiðsla: 
Zik Zak kvikmyndir og Ungar kvik-
myndafélag. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna. e.
00.05 Atlanta   
00.30 Dagskrárlok
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Snyrtivöruheimurinn er 
auðvitað ákveðinn frum-
skógur fyrir leikmann 
enda nánast allt í boði en 
oft fáum við bestu ráðin 
frá kynsystrum okkar sem 

eru búnar að prófa sig áfram og hafa 
dottið niður á eitthvað geggjað. Því 
spurðum við nokkrar glæsilegar 
konur sem sannarlega vita sínu viti 
þegar að útlitinu kemur, hvað þær 
nota á varirnar. Við hinar getum 
svo skoðað svörin og prófað okkur 
áfram hvað hentar okkur, næst 
þegar fjárfesta á í varalit eða glossi.
bjork@frettabladid.is

Það besta á 
varirnar

Á alltaf góða farða
grunna og blýanta
Hafdís Helgudóttir Hinriksdóttir, 
félagsfræðingur, áfallaþerapisti 
og förðunarfræðingur, kann svo 
sannarlega öll skrefin að fallegum 
vörum.

„Ég er mjög gjörn á að fá vara-
þurrk, sérstaklega þegar það fer 
að kólna úti svo það skiptir mig 
miklu máli að eiga góða varasalva 
sem næra varirnar og mýkja.“

Hvað nota þessar 
glæsilegu konur á 
varirnar til að líta 
óaðfinnanlega út? 
Svörin eru misjöfn 
en varasalvar, gloss-
ar, blýantar, vara-
litir og farðagrunnur 
koma við sögu.

Alveg ljósar og vel 
nærðar varir
Andrea Magnúsdóttir fatahönn-
uður vill hafa varirnar alveg ljósar 
og hefur fundið þrjá glossa sem 
henta henni.

„Ég er oftast með varirnar alveg 
ljósar og vil að varaliturinn sé 
nærandi, pínu eins og varasalvi. Ég 
notaði sama glossinn frá L’Oréal í 
mörg ár eða þangað til hann hætti 
í framleiðslu og hef verið í góðan 
tíma að finna nýjan uppáhalds. 
Þessir þrír eru allir í töskunni minni 
núna og hafa allir þessa eiginleika 
sem ég vil og eru ekki klístraðir.“

Oft ómáluð með 
varalit eða gloss
Elísabet Gunnarsdóttir, eigandi 
Trendnets, á það til að setja 
aðeins á sig varalit eða gloss og 
bíður spennt eftir jólatrendi hvers 
árs, rauðu vörunum.

„Ég er ein þeirra sem nota oft 
á tíðum eingöngu varalit eða 
gloss þegar ég fer út úr húsi. Það 
er á þeim dögum þegar ég hendi 
hárinu upp í snúð og fer ómáluð 
í notalegum gír frá heimilinu en 
nota samt smá lit á varirnar. Finnst 
það gera svo mikið. Nú er sá tími 
árs að ég er alltaf með varasalva á 
mér því kuldinn veldur varaþurrki, 
örugglega margir sem tengja við 
það. Það er líka sá tími árs að ég 
fer að færa mig yfir í rauðari varir 
og hlakka á sama tíma til jólanna, 
rauðar varir í desember er allavega 
trend sem fellur aldrei úr tísku. 
Við erum alveg að koma þangað, 
mikið finnst mér tíminn líða hratt!

Ég festist ekki beint við merki 
þegar kemur að varalitum og er 
alltaf að prófa eitthvað nýtt. En ef 
mér líkar vel við eitthvað, kaupi ég 
það aftur. Varasalvar aftur á móti 
eru eitthvað sem ég kaupi alltaf 
frá sömu merkjum og ég sé, þegar 
ég fer að skoða málið, að ég er að 
velja íslenskt, sem er ekki verra.“

Vill frískar og  
fallegar varir
Steinunn Edda Steingrímsdóttir, 
förðunarfræðingur og flugfreyja, 
segist alltaf hafa verið hrifnari af 
glossum en varalitum og er alltaf 
með tvo í veskinu.

„Ég hef alltaf verið hrifnari af 
glossum heldur en varalitum. Ég 
fíla glansinn og næringuna sem 
þeir gefa í leiðinni og finnst ég ein-
hvern veginn frísklegri með gloss 
og varirnar fallegri. Það eru tveir 
glossar sem ég á alltaf í veskinu og 
nota nánast daglega saman eða 
sitt á hvað.

Það er annars vegar Instant Light 
Natural Lip Perfector glossinn í lit 
númer 2 frá Clarins. Hann kaupi ég 
oftast um borð í vélum Icelandair í 
Saga Shop eða í Hagkaup.

Hinn glossinn sem ég elska 
ofboðslega mikið er Lip injection 
Extreme frá Too Faced. Hann er 
alveg glær svo ég nota hann óspart 
einan og sér eða undir aðra liti. 
Þennan kaupi ég í snyrtivöru-
versluninni Sephora.“

NYX #this is 
everything 
varaolía 
Olían veitir 
æðislega áferð, 
er nærandi 
og fullkomin 
þegar það fer 
að kólna.

Maybelline 50 
Baddest Beige 
Glossinn er 
með fallegan 
beige tón og 
veitir hinn full-
komna „nude“ 
tón.

Guerlain varalitur Rouge G Refill 
nr 520 
Þessi varalitur lítur út fyrir að 
vera skær appelsínugulur en er 
eiginlega alveg glær þegar hann 
er kominn á.  Ég féll alveg fyrir 
umbúðunum eða hulstrinu en 
þegar maður opnar það, opnast 
lítill spegill.  Þú velur þér umbúðir 
í lit sem þig langar í og svo kaupir 
maður áfyllingar á sama hulstur, 
getur skipt um lit en átt alltaf 
sama hulstur. 

Jöklamús
Ef ég er virkilega slæm af vara-
þurrki þá nota ég þetta töfrakrem 
frá Jöklamús sem er algjör nauð-
syn á veturnar á mitt heimili. Við 
notum það öll í fjölskyldunni.

Karl Lagerfeld 
x L’Oréal
Ég tryllist smá 
yfir samstarfi 
Loréal við 
Karl Lagerfeld 
heitinn. Þetta 
er vörulína sem 
hann vann með 
snyrtivöruris-
anum rétt áður 
en hann lést og 
hún var að fara 
í sölu núna um 
mánaðamótin. 

MAC varalitir
Ég á alltaf 
matta vara-
liti frá MAC 
í töskunni, 
þennan sem þú 
grípur í hvers-
dags allt árið 
um kring. Ég 
get mælt með 
litunum Velvet 
teddy eða 
Brave, sem ég 
á sjálf til þessa 
stundina.

Farðagrunnur og blýantar
„Yfirleitt fara varalitir og glossar 
með sterkum litum að „blæða“ hjá 
mér og því er ótrúlega mikilvægt 
að ég noti vörur sem halda vara-
litnum á þeim stað sem ég vil hafa 
hann. Ég á alltaf góða „primera“ 
og blýanta sem vinna galdra í 
þeim efnum. Ég nota Urban Decay 
Ultimate Ozone gríðarlega mikið, 
set hann yfir allar varirnar og læt 
hann þorna. Því næst set ég þenn-
an í kringum varirnar, það skiptir 
ótrúlega miklu máli að teygja á 
húðinni til að slétta úr öllu, þannig 
fer formúlan inn í allar fínar línur 
og sléttir úr. Passa að setja út fyrir 
varirnar til að loka vel.“

Varalita-
blýantar
„Því næst set 
ég varalita-
blýant í þeim 
lit sem ég kýs 
hverju sinni, 
ég er svaka-
lega hrifin af 
blýöntunum 
m.a. frá MAC, 
Lancôme og 
Charlotte Til-
bury. 

Glossar
„Ég á alltaf nóg af glossum sem ég 
nota bæði dagsdaglega og þegar 
ég er að fara eitthvað fínna og eru 
nokkrir í uppáhaldi.“

Varalitir
„Svo þegar 
ég er í stuði 
þá finnst mér 
æðislegt að 
setja á mig 
varaliti, ýmist 
frá nude litum 
og alveg upp í 
dökka berjaliti. 
Hér eru þeir 
sem ég elska 
mest.“

Instant Light Natural Lip Perfector 
varaglossar frá Clarins
Þessir glossar eru óheyrilega 
mjúkir í túpu sem fer vel í veski 
og vasa. Glossinn kreistist fram í 
litinn svamp sem gerir ásetningu 
ótrúlega þægilega. Ég er hrifin af lit 
númer 2 því hann er svona hlutlaus 
ljós litur sem ég heillast alltaf af.

Too Faced Lip 
injection Ext-
reme
Glossinn er 
svokallaður 
„plumper“ 
sem ertir var-
irnar örlítið 
svo þær virka 
aðeins stærri 
og þrýstnari. 
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Miðnætursprengja
í Kringlunni í dag

20%
afsláttur
af öllum vörum



Þetta fólk á sitt líf  
og sínar tilfinningar
Fyrsti þáttur þriðju seríu af Með Loga verður frumsýndur í Sjón-
varpi Símans í kvöld. Í þáttunum ræðir Logi af dýpt við þjóðþekkta 
einstaklinga sem deila oft sögum sem ekki hafa heyrst opinberlega. 

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

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

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

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk 
Midea KMB-E09  
Max 3,4 kW 
2,65 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,85) 
f. íbúð ca 40m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C

Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Wifi búnaður 
fylgir með 

öllum 
varmadælum 
meðan birgðir 

endast

Umhverfisvænn 
kælimiðill

Járn & Gler ehf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað, 
hurðir og gluggakerfi 

ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á búnaði. 

Áratuga reynsla. Í kvöld hefur þriðja serían af 
þáttunum Með Loga göngu 
sína í Sjónvarpi símans, en 
þeir eru í opinni dagskrá. 
Næstu fimm fimmtudaga 
fær Logi til sín góða gesti en 

gestur hans í kvöld er Ásdís Halla 
Bragadóttir.

„Það eru sex þættir í heildina 
í seríunni og þeir eru skemmti-
lega ólíkir. Við byrjum á Ásdísi, 
það er alveg meiri háttar þáttur og 
á ábyggilega eftir að vekja mikla 
athygli. Hennar líf er bara svo áhuga-
vert. Þegar maður sér hana fyrst þá 
ber hún ekki með sér að hafa upp-
lifað þennan rússíbana sem líf 
hennar hefur verið. Svo er hún líka 
svo einlæg,“ segir Logi.

Gamall draumur Loga rættist svo 
þegar hann fékk loks að taka fót-
boltakappann Eið Smára Guðjohn-
sen í ítarlegt viðtal.

„Hann er fótboltahetjan mín, mér 
fannst æðislegt að fá að gera það. Í 
því viðtali koma ýmsir hlutir fram 
sem maður gerði sér ekki grein fyrir 
um atvinnumannalífið.“

Logi segir marga af viðmælendum 
seríunnar hafa deilt með honum og 
áhorfendum hlutum sem áður hafa 
ekki komið fram fyrir alþjóð.

„Eiginlega deildu þau öll með 
mér sögum sem þau hafa ekki sagt 
áður opinberlega. Mér fannst mjög 
merkilegt að heyra þær og ég held 
að áhorfendum muni finnast það 
líka. Þetta er allt fólk sem hefur sinnt 
sínum störfum fyrir framan alþjóð 
og maður hefur sett þau í ákveðinn 
kassa, en svo á þetta fólk sitt líf og 
sínar tilfinningar. Þau hugsa um 

VIÐMÆLENDUR LOGA

7. nóvember
Ásdís Halla Bragadóttir

14. nóvember
Eiður Smári Guðjohnsen

21. nóvember
Jón Gnarr

28. nóvember
Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir

5. desember
Helgi Seljan

ÞETTA ER ALLT FÓLK 
SEM HEFUR SINNT 

SÍNUM STÖRFUM FYRIR FRAM-
AN ALÞJÓÐ OG MAÐUR HEFUR 
SETT ÞAU Í ÁKVEÐINN KASSA, 
EN SVO Á ÞETTA FÓLK SITT LÍF 
OG SÍNAR TILFINNINGAR.

Þættirnir eru sýndir vikulega í Sjónvarpi Símans klukkan 20.10. MYND/AXEL SIGURÐARSON

og upplifa bara alls konar hluti sem 
maður gerir sér ekki grein fyrir,“ 
segir Logi.

Það stendur ekki á svörum þegar 
Logi er inntur eftir áhugaverðu 
atviki við gerð þáttanna.

„Það var fyrsti þátturinn sem 
við tókum upp þar sem ég talaði 
við Ólaf Ragnar Grímsson. Það var 
alveg magnað. Þarna opnar hann 
sig í fyrsta skipti um forsetatíðina 
sína. Þá vissum við ekki þannig séð 
hvað við vorum að fara út í. Svo sat 
hann bara með okkur þarna, forseti 
til tuttugu ára, og sagði okkur allt 
mögulegt sem aldrei hafði komið 
áður fram. Sem er í sjálfu sér alveg 
ótrúlegt.“

Hann segir mörg af viðtölunum 
engu síður eftirminnileg.

„Það myndast ákveðin nánd 
þegar þú situr með einhverjum 
í klukkutíma. Það er eins og það 
sé enginn þarna nema ég og við-
mælandinn þótt það sé auðvitað 
fullt af tökuliði á staðnum. Þetta er 
svo skemmtilegt. Svo er þetta allt 
öðruvísi en það sem ég hef verið að 
gera áður. Þegar maður er að stjórna 
spjallþætti, þá hefur maður gestinn 
í stólnum í kannski 8-10 mínútur. 
Maður er alltaf að reyna að halda 
þræði, viðtalinu gangandi og fara 
með viðmælandann á einhvern stað 
sem þú vilt að hann fari á. Svo auð-
vitað líka að fíflast og halda þessu 
skemmtilegu. Þarna eru allt aðrar 
reglur, lengri tími og það myndast 
miklu meiri dýpt og nánd. Fólk 
opnar sig með hluti sem það gerir 
alls ekki dagsdaglega.“ 
steingerdur@frettabladid.is

7 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 9   F I M M T U D A G U R42 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Auðvelt að versla á netinu á byko.is

Útisería  
LED micro-light.   
100 perur með 
spennubreyti.

5.995
88167932

Útisería  
LED micro-light.   
50 perur með 
spennubreyti.

3.795
88167934

Sam- 

tengjanlegar.

Endingar- 

tími allt að  

20.000 klst

Warm white, 

cool white, 

rauðar eða  

mislitar

OSRAM
ráðgjöf 

BYKO Granda
Guðný frá OSRAM verður í verslun 
okkar á Granda laugardag milli 11 
og 15 þar sem hún miðlar af þekkingu 
sinni varðandi perur og lýsingu - 

Komdu og fáðu góð ráð!

Jóla- 
blaðið  
er á byko.is

Tilboðsverð

Merkivél
BMP21-Plus.

14.995
99139535

Almennt verð: 19.995 

Nýtt í  
BYKO

Jólaljós 
Paint snow, 5 LED.

6.995
51880796

Ljós  
LED hlý hvít birta spot.

6.395
51880971

Lýstu 
upp 

garðinn

5stk.

Tilboðsverð
Potta og  
pönnusett
5 stk.

18.745
41114681

Almennt verð: 24.995 

Ljósahringur
Curly 30cm svartur

3.995  
51880824

48cm  

6.295  
51880825
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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.

Einu sinni heyrði ég um mann 
að hann léti ekki góða fýlu 
fram hjá sér fara. Það var 

hundur í honum og maðurinn 
skemmtilegur eftir því. Eftir 
margra ára vangaveltur er niður-
staða mín að ekkert geti skýrt 
fýluna betur en að maðurinn var 
svangur.

Við lifum í samfélagi þar sem 
svengdin telst dyggð. Í samfélagi 
þar sem fólk lætur hafa eftir sér 
opinberlega að uppáhaldsdrykkur 
þess sé vatn og að það besta sem 
það fær á morgnana sé spínat. 
Vitleysan fær að vaða uppi. Fyrir 
vikið felur fólk ekki lengur áfengi 
í skápum heldur mat. Skúff-
urnar í skrifborðinu í vinnunni 
geyma ekki lengur vinnupappíra 
heldur nammið sem heldur geðinu 
gangandi.

Ég er glöð ef ég er södd og líka 
mun minna glöð ef ég er svöng. Þess 
vegna læt ég það helst ekki henda. 
Ég veit að ég er ekki ein hér. Er 
boðið upp á mat í brúðkaupsveisl-
um vegna þess að fólk getur ekki 
borðað heima hjá sér? Eru heitir 
réttir með skinku og aspas í öllum 
betri barnaafmælum af því að 
afmælisbarnið heimtar það? Nei, 
það er væntumþykja til gestanna 
sem mæta til afmælisbarns, sem 
einhver annar á.

Í aðdraganda aðventu og jóla 
fer málstaður lífsglaða fólksins á 
dagskrá, fólksins sem elskar kjöt, 
er sjúkt í sykraðar kartöflur og 
sósur og fer á taugum yfir inn-
liti á bráðamóttöku í kjölfarið. 
Það er ekki eins og við séum með 
hjartaflökt alla daga. Vandaður 
undirbúningur jólahalds felst í að 
teikna upp þétt jólaboð, ákveða 
hvaða hugmyndafræði á að vinna 
með í röðum á hlaðborðunum og 
að muna að gefa af sér, til dæmis 
kenna öðrum að fara alltaf með 
nýjan disk í röðina, aldrei að flagga 
fyrri ferðum.

Þannig kveðjum við fýluna 
saman sem samfélag.

Litlu lygarnar

Þorbjargar 
Gunnlaugsdóttur

BAKÞANKAR

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*VIÐ RÚLLUM ÞESSU UPP*
/ DAGLEGA MEÐ FERSKASTA ÁLEGGINU /

SómaTortillur

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


