
Sé nemandi fluttur í 
„gula herbergið“ fer 
hann ekki í list- eða 
verkgreinar, frímínútur 
eða íþróttir. 
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Sequences  
hefst í dag

Arctic Circle  
sett í Hörpu
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Foreldrar barns sem lokað var 
eitt inni og sent í svokallað 
„gult herbergi“ í grunnskóla 
á höfuðborgarsvæðinu, hafa 
sent kvörtun til menntamála-
ráðuneytisins þar sem þess 
er krafist að ráðuneytið taki 
málið og meðferð barnsins til 
skoðunar.

lovisa@frettabladid.is

MENNTAMÁL Foreldrar barns sem 
var lokað eitt inni í skólastofu í skóla 
á höfuðborgarsvæðinu hafa kvartað 
til menntamálaráðuneytisins vegna 
málsmeðferðar barnsins, ámælis-
verðrar framkomu starfsmanna 
skóla í garð þess, auk aðgerðaleysis 

skólaskrifstofu í málefni barnsins 
og framkomu starfsmanna sveitar-
félagsins í garð foreldra.

Auk þess að loka barnið eitt inni 
hefur það verið sett, ásamt starfs-
manni, í svokallað „gult herbergi“.

Barnið hefur ekki mætt í skólann 
frá því í september.

„22. september var barnið lokað 
eitt inni í stofu í skólanum á meðan 
starfsfólk stóð fyrir utan og fylgdist 
með því í gegnum rúðu á hurðinni,“ 
segir í kvörtuninni, endaði það með 
því að móðir þess kom og róaði það.

Foreldrar barnsins segja að öryggi 
þess hafi þarna verið ógnað. Það 
hafi í mörg ár glímt við sjálfsvígs-
hugsanir og sjálfsskaðahugsanir. 
Atvikið hafa aukið kvíða barnsins 

auk þess sem það vantreysti fólki í 
kringum sig.

Barnið mætti ekki nema einn 
heilan dag eftir þetta atvik í skólann 
og þá í fylgd annars foreldris síns 
sem ákvað þann daginn að senda 
það ekki aftur þangað.

Fjallað er um „gula herbergið“ í 
verklagsreglum skólans um afleið-
ingar vegna ógnandi hegðunar eða 
ofbeldis. Þar kemur fram að mikil-
vægt sé að „nemandi læri að það 
borgi sig hvorki að sýna ógnandi 
hegðun né beita ofbeldi“ og að það 
þurfi að fylgja slíkri hegðun skýrar 
af leiðingar sem eigi að vera nem-
andanum fyrirsjáanlegar en á sama 
tíma hóflegar og að þær megi ekki 
ná yfir of langan tíma.

Sé nemandi f luttur í „gula her-
bergið“ fer hann ekki í list- eða 
verkgreinar, frímínútur eða íþróttir. 
Hann fær ekki að borða með sam-
nemendum sínum. Samkvæmt 
reglunum á alltaf að vera starfs-
maður hjá nemandanum, en skýrt 
er í reglunum að hann á ekki að 
spjalla við nemanda og á að „sýnast 
upptekinn“.

Umboðsmaður Alþingis óskaði 
upplýsinga frá sveitarfélögum í 
fyrra um vistun nemenda í sér-
stökum rýmum. Í kjölfar svara 
var ákveðið að aðhafast ekkert en 
eftir ábendingar frá foreldrum, auk 
umfjöllunar í fjölmiðlum, hefur 
umboðsmaður tekið málið upp að 
nýju. SJÁ SÍÐU 8

Kvarta til ráðuneytis vegna innilokunar barns

Almenningur lagði blóm og kerti á torg í miðbæ Kongsberg í Noregi, til minningar um þá fimm sem létust í árásinni á miðvikudagskvöld. Árásarmaðurinn er í haldi lögreglu. SJÁ SÍÐU 10 FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



Létu í sér heyra á Reykjavíkurflugvelli

Trúnaðarmenn í Eflingu og virkir félagsmenn, stóðu fyrir dreifingu upplýsingamiða til innanlandsfarþega Icelandair á Reykjavíkurflugvelli í gærkvöldi. Til-
gangurinn var að vekja athygli á máli hlaðkonunnar Ólafar Helgu Adolfsdóttur, sem Icelandair sagði nýverið upp. Ólöf Helga gekk með Sólveigu Önnu Jóns-
dóttur, formanni Eflingar, og félagsmönnum Eflingar að flugstöðinni, þar sem þau létu í sér heyra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skólastjóri Víkurskóla segir 
seinkun á skólabyrjun draga 
úr streitu, bæði kennara og 
nemenda. Það smiti út frá sér 
á jákvæðan hátt til heimila.

bth@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Börn í einum grunnskóla 
á landinu, Víkurskóla í Grafarvogi, 
þurfa ekki að mæta í skólann á 
mánudagsmorgnum fyrr en klukk-
an tíu. Hina fjóra daga vikunnar 
hefst skólinn klukkan 8.40. 
Ákveðið var þegar við upphaf skóla-
starfs í Víkurskóla, haustið 2020, að 
gefa skólabörnum aukinn tíma á 
mánudagsmorgnum áður en þau 
hefja störf.

„Við ákváðum að gefa þeim góðan 
tíma á mánudögum, það er betra 
fyrir þau að fá lengri svefn,“ segir 
Þuríður Óttarsdóttir, skólastjóri 
Víkurskóla. Hún segir skólann vera 
safnskóla, börn komi úr fjórum 
hverfum og fari um mislangan veg 
í skólann.

Fréttablaðið hefur síðustu daga 
fjallað um lítinn svefn barna og 
ungmenna. Ákall hefur komið fram 
hjá foreldrum um að skólabyrjun 
verði seinkað á morgnana.

Tilraunaverkefni er í pípunum hjá 
Reykjavíkurborg þar sem nokkrir 
skólar verða valdir og upphafi 
kennslu seinkað á morgnana.

Þuríður hefur mikla reynslu af 
kennslu og segist hún þeirrar skoð-
unar að fyrirkomulagið í Víkur-
skóla sé til bóta fyrir heilsu skóla-
barnanna og bæti námsárangur 
þeirra. Sum börn ákveði að mæta 
töluvert fyrir klukkan 10 á mánu-
dögum en þau hafi þá aðgengi að 
bókasafni, geti fengið sér graut í 
morgunmat eða slakað á og búið sig 
undir fyrstu kennslustundir.

„Ég held að þetta skapi betra and-
rúmsloft,“ segir Þuríður og bætir við 
að þótt starfsfólk mæti alla daga 

klukkan átta sé einnig til bóta fyrir 
kennarana að fá tíma til að undir-
búa skólastarfið.

„Þetta fyrirkomulag léttir á 
streitunni. Þegar minni streita er 
hjá starfsfólki smitar það líka yfir í 
nemendahópinn,“ segir Þuríður. 

Einnig verði minni streita á heim-
ilum.

„Ef börnin þurfa ekki að vera 
mætt eldsnemma, þarf engan asa 
til að koma þeim í skólann," segir 
Þuríður. ■

Börnin mæta ekki fyrr en 
klukkan tíu á mánudögum

Þuríður, skólastjóri í Grafarvogi, segir að seinkun á fyrstu kennslustundum 
skapi betra andrúmsloft, auki svefn og minnki streitu.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ef börnin þurfa ekki að 
vera mætt eldsnemma 
þarf engan asa við að 
koma þeim í skólann 

Þuríður Óttarsdóttir, skólastjóri í 
Víkurskóla

Birgir Ármanns-
son, þingmaður 
Sjálfstæðis-
flokksins og 
formaður undir-
búningsnefndar. 

adalheidur@frettabladid.is

KOSNINGAR Opinn fundur verður 
í undirbúningsnefnd kjörbréfa-
nefndar klukkan 10.45 í dag. Á fund 
nefndarinnar koma Trausti Fannar 
Valsson, forseti lagadeildar Háskóla 
Íslands, og Ragnhildur Helgadóttir, 
rektor Háskólans í Reykjavík, og 
fjalla um lögfræðileg álitaefni í 
tengslum við verkefni nefndar-
innar. Hægt verður að fylgjast með 
beinni útsendingu af fundinum á 
vef Fréttablaðsins, frettabladid.is.

Aðspurður segist Birgir Ármanns-
son, formaður nefndarinnar, gera 
ráð fyrir því að lögregla svari upp-
lýsingabeiðni nefndarinnar í dag, 
en fyrr í vikunni óskaði nefndin 
upplýsinga um rannsókn lögreglu 
á talningu í Norðvesturkjördæmi. 
Rannsókninni er lokið og hefur 
málinu verið vísað til ákærusviðs. ■

Lögreglan svarar 
nefndinni í dag

adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Málefni RÚV og  einka-
rekinna fjölmiðla eru ekki meðal 
þeirra mála sem formenn stjórnar-
flokkanna eru að ræða í viðræðum 
um áframhaldandi samstarf.

Viðræðurnar hafa hingað til 
að mestu varðað mál sem sigldu í 
strand á síðasta kjörtímabili, önnur 
stefnumál flokkanna sem stangast á 
og helstu samfélagslegu verkefnin 
fram undan. Málefni fjölmiðla voru 
sannarlega meðal umdeildra mála 
í stjórninni á síðasta kjörtímabili, 
en frumvarp menntamálaráðherra 
um styrki til einkarekinna miðla 
var stöðugt bitbein, ekki síst milli 
ráðherrans, Lilju Alfreðsdóttur, og 
einstakra stjórnarþingmanna.

„Nei, þessi mál hafa ekki verið 
rædd í viðræðum okkar þriggja,“ 
sagði Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra, aðspurð um fjölmiðla-
málin.

Katrín sagði formennina ekki 
hafa fundað í gær vegna Artic Circle, 
en þau muni halda áfram í dag. ■

RÚV og fjölmiðlar 
ekki til umræðu 

arib@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Eldsupptök í íbúð-
inni í Hafnarfirði, þar sem kona á 
sjötugsaldri lést aðfaranótt fimmtu-
dags, eru ókunn. Slökkvilið var kall-
að út að íbúð í þríbýli við Álfaskeið 
um tvöleytið um nóttina, íbúðin 
var full af reyk og einnig mikill hiti. 
Nágranni kounnar hringdi í neyðar-
línuna. Tæknideild lögreglu var að 
störfum í íbúðinni í dag.

Rauði krossinn aðstoðaði tvær fjöl-
skyldur sem eiga heima í húsinu með 
gistingu og sálrænan stuðning. ■

Upptökin ókunn

Íbúðin var full af reyk.

2 Fréttir 15. október 2021  FÖSTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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Nýr og endurhannaður BMW X3 Plug-in Hybrid færir þér 
einstaka og umhverfisvænni akstursánægju sem gerir 
hverja ferð að spennandi ævintýri.

BMW X3 Plug-in Hybrid
Verð frá: 9.890.000 kr.

NÝRX3
PLUG-IN HYBRID.
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Gjörðir mannkyns 
hafa orsakað núver-
andi ástand og gjörðir 
mannkyns geta bund-
ið endi á þetta ástand.
Katrín Jakobsdóttir, 
 forsætisráðherra

grænar rafhlöður

Rafmögnuð 
verðmætasköpun
Með rafhlöðuframleiðslu getum við búið til ný
og spennandi störf, skapað meiri verðmæti og 
tekið virkan þátt í orkuskiptum framtíðar.

landsvirkjun.is/framtidin

bth@frettabladid.is

ALÞINGI Tómas Tómasson, veitinga-
maður og nýr þingmaður Flokks 
fólksins, segir að góðlátlegur brand-
ari sem hann lét falla í þingmanna-
skólanum um hvað hann hygðist 
gera að loknu kjörtímabilinu, hljóti 
að hafa leitt til misskilnings um að 
hann ætli sér ekki að stunda þing-
störf sín af fullu kappi.

Eftir þingmannaskólann kvisað-
ist út að Tómas hygðist opna svo-

kallaðan All day Breakfast stað. Ein-
hverjir í hópi nýrra samþingmanna 
Tómasar skildu það sem svo að 
hann ætlaði sér að opna nýjan veit-
ingastað samfara þingmennskunni. 
Spurningar vöknuðu í þingliðinu 
um hvort Tómas liti svo á að hann 
gæti stundað þingmennskuna í hjá-
verkum. Fylgdi sögunni að Tómas 
hefði sérstaklega spurt um heim-
ildir til fjarvista á Alþingi.

„Nei, nei, nei, þetta er algjör mis-
skilningur. Ég var spurður hvað 

ég ætlaði að gera að fjórum árum 
liðnum þegar kjörtímabilinu lyki. 
Þá verð ég 76 ára. Ég sló fram góðlát-
legum brandara um að þá myndi ég 
opna svona All day Breakfast stað,“ 
segir Tómas og hlær við. „Ég sagði 
þetta bara til að segja eitthvað.“

Tómas, oft kenndur við Ham-
borgarabúlluna, virtist pollrólegur 
yfir sögunum, nú þegar hann er 
orðinn opinber persóna.

„Það er bara gaman að fólk skuli 
nenna að tala um mig.“ ■

Slær á orðróm um ætlað hálfkák í þingmennsku

Tómas og Jakob Frímann Magnús-
son, þingmenn Flokks fólksins sóttu 
þingmannaskóla.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ráðstefnan Arctic Circle, þing 
Hringborðs norðurslóða, var 
sett í Hörpu í gær. Um 1.200 
manns frá 50 löndum taka 
þátt í ráðstefnunni sem er 
fyrsta alþjóðlega ráðstefnan 
sem haldin er í Evrópu frá því 
að Covid-faraldurinn hófst.

tsh@frettabladid.is

NORÐURSLÓÐIR Ólafur Ragnar 
Grímsson, fyrr verandi forseti 
Íslands, setti Arctic Circle 2021, þing 
Hringborðs norðurslóða, í Hörpu í 
gær. Ráðstefnan er fyrsta alþjóðlega 
ráðstefnan sem haldin er í Evrópu, 
þar sem gestir mæta á staðinn, frá 
því Covid-faraldurinn hófst.

„Þið eruð þátttakendur í tíma-
mótaviðburði sem sendir skilaboð, 
ekki aðeins til samfélags norður-
slóða heldur alls heimsins, að leik-
vangur norðurslóða hafi breyst. Þær 
hafa færst frá því að vera afskekktur 
og óþekktur hluti plánetunnar yfir 
í að spila lykilhlutverk í umræðu 
alþjóðastjórnmála og loftslags-
mála,“ sagði Ólafur Ragnar.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra hélt ræðu við setninguna þar 
sem hún fjallaði um yfirvofandi ógn 
af loftslagsbreytingum og neikvæð 
áhrif þeirra á norðurslóðir. Hún 
sagði nauðsynlegt að grípa til tafar-
lausra aðgerða til að bregðast við 
þessari ógn og lagði áherslu á mikil-
vægi alþjóðasamvinnu í baráttunni.

„Síðasta ágúst sýndi skýrsla IPCC 
okkur mjög greinilega að ekkert 
svæði í heiminum er ónæmt fyrir 
þeim breytingum sem eru að gerast 
á loftslagi jarðarinnar. Augljóslega 
er þetta niðurdrepandi byrjun á 
ræðu og augljóslega eru verstu lofts-
lagssviðsmyndir vísindamanna 
niðurdrepandi. En er von fyrir fram-
tíðina? Já, það er von, því gjörðir 
mannkyns hafa orsakað núverandi 
ástand og gjörðir mannkyns geta 

bundið enda á þetta ástand,“ sagði 
Katrín.

Ólaf ur Rag nar leiddi pall-
borðsumræður með fulltrúum 
Bandaríkjastjórnar í málefnum 
norðurslóða. Lisa Murkowski, öld-
ungadeildarþingmaður frá Alaska, 
David Balton, framkvæmdastjóri 
norðurslóðanefndar Hvíta hússins, 

Mike Sfraga, formaður Rannsóknar-
nefndar Bandaríkjanna á norður-
slóðum, og Jim Dehart, fulltrúi 
utanríkisþjónustu Bandaríkjanna 
í málefnum norðurslóða, ræddu 
markmið Bandaríkjamanna og 
breyttar áherslur þeirra á norður-
slóðum.

Mur kowski, sem er Repúblikani, 
sagði ríka ástæðu til að ítreka mikil-
vægi fríverslunarsamnings Íslands 
og Bandaríkjanna fyr ir rík is stjórn 
Joes Biden Bandaríkjaforseta, sem 
lið í nýrri norður slóðastefnu. Að 
sögn hennar hefur áhugi Banda-
ríkjamanna á norðurslóðum vaxið 
gífurlega á síðustu árum. Sagðist 
hún hafa þurft að æpa mjög hátt 
til að ná eyrum ráðamanna í þeim 
málum við upphaf stjórnmálaferils 
síns.

„Áhugi Banda ríkj anna á norður-
slóðum hef ur breyst gjörsamlega 
frá því að við hóf um þetta ferða-
lag,“ sagði hún og vísaði til upp hafs 
Hringborðs norðurslóða sem hún 
hef ur sótt frá upphafi þess árið 2016.

Nicola Sturgeon, fyrsti ráðherra 

Skotlands, hélt einnig erindi á 
ráðstefnunni sem hún sagði vera 
fyrsta alþjóðlega viðburðinn sem 
hún sækir í eigin persónu frá því í 
febrúar 2020, áður en Covid „sneri 
heiminum á hvolf“.

Hún sagði skuldbindingar Skot-
lands við norðurslóðir ekki byggjast 
á diplómatísku kurteisishjali heldur 
raunverulegri nauðsyn.

Að sögn Sturgeon hafa ríkis-
stjórnir heimsins ekki gert nóg til 
að uppfylla markmið Par ís ar sam-
komu lags ins frá 2015 og lýsti hún 
Loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna, COP26, sem fer fram í 
heimabæ hennar Glasgow eftir tvær 
vikur, sem „mjög áríðandi“.

„Það er oft auðvelt að ýkja mikil-
vægi svona viðburða en ég held að 
það séu ekki ýkjur að segja að COP í 
Glasgow er besti möguleiki heims-
ins og hugsanlega síðasti möguleiki 
heimsins til að setja sér þær skuld-
bindingar sem munu gefa okkur 
möguleikann á því að takmarka 
hlýnun jarðar við 1,5 gráður,“ sagði 
hún. ■

Katrín krefst tafarlausra aðgerða 
Nicola Sturgeon, 
fyrsti ráðherra 
Skotlands, 
hafði greini-
lega gaman af 
því að sitja á 
milli Katrínar 
Jakobsdóttur, 
forsætisráð-
herra, og Dorrit 
Moussaieff.

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

ser@frettabladid.is

VIÐSKIPTI „Torg er ekki til sölu,“ að 
sögn Helga Magnússonar, stjórnar-
formanns félagsins sem gefur út 
Fréttablaðið, rekur sjónvarpsstöð-
ina Hringbraut og nokkra vinsæla 
vefmiðla á borð við dv.is, eyjan.is, 
pressan.is, 433.is, hringbraut.is og 
frettabladid.is, en félagið á auk þess 
eigin prentsmiðju þar sem Frétta-
blaðið er prentað.

Að undanförnu hafa birst í fjöl-
miðlum sögusagnir um að félagið 
væri til sölu, að hluta eða öllu leyti. 
„Það er rangt,“ segir Helgi. „Hins 
vegar höfum við fengið fyrirspurnir 
og óformleg tilboð í fyrirtækið eða 
hluta þess frá nokkrum aðilum að 
undanförnu. Þeim hugmyndum 
hefur öllum verið svarað neitandi 
og vísað frá með þeim orðum að 
ekkert sé til sölu hjá okkur.“

Hann segir að þeir aðilar sem rætt 
hafi við útgáfufélagið Torg geri sér 
ljóst að bjartir tímar geti verið fram 
undan í þessum rekstri eftir mjög 
erfiða tíma vegna veirufaraldurs-
ins. Tap ársins 2020 hafi numið upp 
undir 600 milljónum króna. Það 
hafi allt verið fjármagnað með nýju 
hlutafé. „Nú horfir til betri vegar 
eftir að veiruvandinn er hættur að 
hafa áhrif á tekjuöflun fyrirtækisins 
og við væntum þess að hagur þess 
vænkist mjög við eðlilegar aðstæður 
í viðskiptalífinu,“ segir Helgi. ■

Torg ekki til sölu

bth@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Ingibjörg Isaksen, odd-
viti Framsóknarmanna í Norðaust-
urkjördæmi, sem vann kosninga-
sigur í kjördæminu, segir best að 
hafa sem fæst orð um ráðherrastóla 
meðan formenn flokkanna þriggja 
ræða stjórnarmyndun.

Spurð hvort hún muni gera kröfu 
til ráðherraembættis svarar Ingi-
björg að hún telji eðlilegt að horft 
verði til árangurs kjörinna fulltrúa 
í kosningunum. Ákvörðun sé svo 
í höndum formannsins og þing-
flokksins. ■

Ráðherraval 
ráðist af árangri

Ingibjörg Ólöf Isaksen, nýr þing-
maður Framsóknarflokksins.  
 MYND/DANÍEL STARRASON
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Best hefur gengið að inn-
rita ung börn í leikskóla í 
úthverfum borgarinnar. Með 
fjölgun plássa lítur þó út fyrir 
að staðan verði svipuð í öllum 
hverfum hennar þegar nær 
dregur vori. Í mars er gert ráð 
fyrir að yngstu börn í leik-
skólum verði í öllum hverfum 
borgarinnar á aldrinum 14 til 
16 mánaða.

lovisa@frettabladid.is

SKÓLAMÁL Samk væmt áætlun 
Reykjavíkurborgar verða yngstu 
börnin í leikskólum borgarinnar 
á vormánuðum ekki eldri en 16 
mánaða. Elst verða þau í úthverfum 
borgarinnar og yngst, 14 mánaða, í 
Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum.

„Almennt er staðan þannig að 
það hefur verið auðveldara að kom-
ast inn með ung börn í hverfum í 
austurborginni, en með fjölgun 
leikskólaplássa á næstunni mun 
staðan vænkast verulega í mið- og 
vesturborginni,“ segir Skúli Þór 
Helgason, formaður skóla- og frí-
stundaráðs, um bið eftir leikskóla-
plássi í borginni í dag.

Samkvæmt nýjustu tölum frá 
skóla- og frístundasviði Reykja-
víkurborgar bíða innan við 20 
börn 18 mánaða og eldri eftir því að 
komast inn á leikskóla í úthverfum 
borgarinnar, þar sem best hefur 
gengið að innrita, í samræmi við 
samþykkt viðmið um innritun 
barna í leikskóla við 18 mánaða 
aldur á hverju hausti. Það er í Árbæ, 
Breiðholti, Grafarholti og Úlfars-
árdal og Grafarvogi. Til saman-

burðar bíða 47 börn á sama aldri í 
Miðborg, Hlíðum og Vesturbæ og 
44 börn í Háaleiti og Bústöðum og 
Laugardal.

Skúli segir að ákjósanlegast 
væri að börn kæmust inn á sama 
aldri alls staðar í borginni. Þannig 
hafi það þó ekki verið vegna mis-
munandi stærðar leikskóla, ólíkrar 
eftirspurnar eftir leikskólaplássi og 
svo framvegis.

Gerð var spá á þremur tíma-
punktum varðandi hversu gömul 
yngstu börnin verða í leikskólum 
borgarinnar og tekin inn í útreikn-
ingana þau pláss sem á að bæta við 
í vetur í Ævintýraborgum og í þeim 
nýju leikskólum sem eiga að taka 
til starfa. Tímapunktarnir eru 1. 
janúar, 1. mars og 1. maí.

Í úthverfum borgarinnar er gert 

ráð fyrir að yngstu börnin þann 
1. janúar verði 14 mánaða, í Háa-
leiti og Bústöðum og Laugardal er 
staðan verst, en þar er gert ráð fyrir 
að yngstu börnin á biðlista verði 25 
mánaða, eða tveggja ára. Í Vesturbæ, 
Miðborg og Hlíðum er gert ráð fyrir 
að yngstu börnin verði eins árs.

Þann 1. mars 2022 verður búið að 
bæta við Ævintýraborg við Vörðu-
skóla, en með því bætast við 60 pláss 
í Vesturbæ, og annarri við Voga-
byggð sem bætir 100 plássum við í 
Laugardal.

Þá er staðan orðin nokkuð betri 
í Háaleiti og Bústöðum og Laugar-
dal og er þá gert ráð fyrir að yngstu 
börnin verði 15 mánaða, yngstu 
börnin í úthverfum verða 16 mán-
aða og í Vesturbæ, Miðborg og 
Hlíðum verða þau 14 mánaða vegna 
þess að þau munu þá hafa elst um 
tvo mánuði.

Til að reikna út þörf þarf að taka 
til greina mannfjöldaspá og skoða 
hvar og hversu mikið er verið að 
byggja í nýjum hverfum. 

Skúli segir að fyrstu tillögum 
hafi verið skilað í mars 2018 og að 
þörfin sé meiri en gert var ráð fyrir 
þá, þegar miðað var við að þyrfti 
700-750 ný pláss til að geta boðið 
börnum frá 12 mánaða aldri leik-
skólapláss. Íbúum hefur hins vegar 
fjölgað meira í borginni en gert var 
ráð fyrir og þess vegna er nú verið 
að leggja lokahönd á endurskoðun 
áætlunarinnar með enn frekari 
fjölgun plássa á komandi misserum 
og árum.

Nánar á frettabladid.is

Þau yngstu sextán mánaða
Það er að birta til í lelkskólamálum í Reykjavíkurborg, að sögn formanns skóla- og frístundasviðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Með fjölgun leikskóla-
plássa á næstunni mun 
staðan vænkast veru-
lega í mið- og vestur-
borginni.

Skúli Helgason, 
formaður skóla- 
og frístundaráðs

birnadrofn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Nauðgunum og 
of beldisbrotum tengdum nætur-
lífinu hefur fækkað milli ára, sam-
kvæmt upplýsingum frá Lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu, LRH. 
Ofbeldisbrotum sem slíkum fer þó 
ekki fækkandi og voru þau f leiri 
árið 2020 en árið 2019.

Marta Kristín Hreiðarsdóttir, 
deildarsérfræðingur í upplýsinga- 
og áætlanadeild LRH, segir að ef 
rýnt sé í of beldisbrotin sjáist að 
heimilisofbeldismálum hafi fjölgað 
en að ofbeldisbrotum í tengslum við 
næturlífið í miðbænum hafi fækkað.

„Skýrustu breytingarnar sem við 
sjáum eru í tengslum við nætur-
lífið. Við sjáum töluverða fækkun 
ofbeldisbrota og þegar við skoðum 
dreifingu slíkra brota árið 2019 
voru þau f lest um fjögurleytið á 
nóttunni, en árið 2020 og það sem 
af er ári 2021 eiga þau sér flest stað 
á milli klukkan 11 og 12 á kvöldin,“ 
segir Marta og vísar í því samhengi 
til breytinga á reglum um opnunar-
tíma skemmtistaða.

„Þetta þurfa ekki að vera bein 
orsakatengsl en það er ýmislegt sem 
mætti telja að hefði þarna áhrif,“ 
segir hún og vísar til minni ölvunar 
og vímu af völdum annarra efna 
þegar opnunartími er styttri. „Auð-
vitað eru tengsl á milli neyslu vímu-
efna og ofbeldisbrota,“ segir Marta.

„Við höfum verið að kalla eftir því 
að taka upp samtal um betri nætur-

lífsmenningu og að þar sé allt tekið 
með, bæði opnunartími og aðrir 
þættir. Tölurnar benda til þess að 
hægt sé að breyta einhverju til hins 
betra,“ segir hún.

Marta segir einnig að á milli ára 
sjáist að heimilisof beldismálum 
hafi f jölgað á meðan of beldis-
brotum í tengslum við næturlífið í 
miðbænum hafi fækkað.

„Það sama sjáum við ef við skoð-
um kynferðisbrot,“ segir Marta, en 
bætir við að dreifing kynferðisbrota 
hafi breyst. Tilkynningum um kyn-
ferðisbrot í garð barna hafi fjölgað 
en nauðgunum, og þá sérstaklega 
nauðgunum tengdum næturlífinu, 
fækkað.

Þá segir Marta aukna umræðu um 
heimilisof beldi og velferð barna, 
að öllum líkindum hafa haft áhrif á 
aukinn fjölda slíkra mála. Aukinn 
fjöldi brota geti einnig bent til þess 
að fleiri tilkynni brotin til lögreglu 
án þess að brotunum sjálfum hafi 
fjölgað. ■

Nauðgunum og ofbeldisbrotum sem 
tengjast næturlífinu fækkar verulega

Lögreglan sér mikinn mun á ofbeld-
isbrotum í tengslum við næturlífið.

ser@frettabladid.is

VIÐSKIPTI „Ég var andlega og líkam-
lega gjaldþrota,“ segir Skúli Mogen-
sen, fyrrverandi forstjóri WOW, í 
helgarviðtali Fréttablaðsins á morg-
un. Í viðtalinu gerir Skúli upp sögu 
sína og félagsins. Hann ræðir um 
tapaða sjálfsmynd og erfiðleikana 
eftir að félagið fór í þrot árið 2019.

Skúli viðurkennir að fall WOW 
megi rekja til þess að hann hafi per-
sónulega farið of geyst: 

„Ég fór að máta félagið við sjálfan 
mig, frægðina, uppganginn og 
arðinn, frekar en að vera trúr upp-
haflegu lággjaldastefnunni eins og 
Ryanair og Wizzair hafa gert alla 
tíð,“ viðurkennir hann í viðtalinu.

Skúli segist hafa náð jarðtengingu 
á ný við að byggja upp ferðaþjón-
ustufyrirtæki sitt í Hvammsvík 
sem verði ný upplifun fyrir erlenda 
ferðamenn – og íslenska. 

Þar leika sjóböðin stórt hlutverk 
að sögn Skúla, en þau ætlar hann að 
opna á vormánuðum 2022. Þar verð-
ur 90 gráðu heitu vatninu í landinu 
blandað saman við ferskvatn ofan 
af fjalli, svo úr verður baðstaður í 
sjó fram. ■

Skúli rýfur þögnina eftir fall WOW

Skúli við sjóböðin í Hvammsvík þar 
sem hann byggir nú upp ferðaþjón-
ustu.           FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Þetta er ekki bara þróun, heldur hrein umbylting: Nýr Tucson með skarpari hönnun 
og öflugri aksturseiginleikum án þess að fórna nokkru af jepplingseiginleikunum. 
Nýr 100% rafdrifinn Kona með óviðjafnanlega 484km* drægni kemur þér glæsilega 
á alla daglega áfangastaði og í langferðirnar líka. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu 
þessum frábæru bílum.

www.hyundai.is

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is

Hyundai gerir gott
enn betra. 
Nýr Tucson PHEV og 100% rafdrifinn 
Kona. Betri og betri.

Verð frá: 5.790.000 kr. Verð frá: 5.290.000 kr.

Hyundai 
TUCSON PHEV

Hyundai 
KONA EV
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Umboðsmaður Alþingis 
hefur ítrekað fyrirspurn frá 
því í fyrra til menntamála-
ráðuneytisins og fjögurra 
sveitarfélaga á bæði höfuð-
borgarsvæðinu og Akureyri, 
um aðskilnað barna frá sam-
nemendum sínum og vistun 
þeirra í sérstökum rýmum 
grunnskóla.

lovisa@frettabladid.is

MENNTAMÁL Ábendingar sem borist 
hafa umboðsmanni Alþingis varð-
andi innilokun barna í skólum, 
benda til að hugsanlega hafi svör 
yfirvalda um málefnið ekki lýst 
stöðunni eins og hún er í reynd. 
Hann hefur því óskað frekari svara.

„Eins og fram kemur í bréfinu er 
tilefnið að þessu sinni ábendingar 
sem okkur hafa borist sem benda 
til þess að þau svör sem við höfum 
áður fengið séu þá hugsanlega ekki 
fyllilega nákvæm eða rétt og það er 
verkefni umboðsmanns núna að 
ganga úr skugga um hver staðan 
er í reynd og ganga á eftir því að 
við fáum réttar upplýsingar,“ segir 
Skúli Magnússon, umboðsmaður 
Alþingis.

Skúli segir að bréfið hafi nú þegar 
leitt til þess að embættinu hafi borist 
fleiri ábendingar. „Það virðist þann-
ig vera tilefni til að kanna þetta mál 
frekar,“ segir hann.

Í bréfi umboðsmanns til mennta-
málaráðuneytisins kemur fram að 
í kjölfar opinberrar umræðu um 
„innilokun grunnskólabarna í sér-
stökum herbergjum (sums staðar 
svokölluð gul eða rauð herbergi) og 
verklag í tengslum við hana“ og til-
kynninga frá foreldrum barna sem 
hafi greint frá því að börn þeirra hafi 
verið innilokuð, jafnvel einsömul, 

hafi embættið ákveðið að óska á ný 
eftir þessum upplýsingum því að 
þær séu ekki í samræmi við þau svör 
sem að embættið fékk í fyrra.

Umboðsmaður spyr í þessu sam-
bandi hvort borist hafi ábendingar, 
kvartanir eða kærur vegna slíkra 
mála frá síðasta svari. Hvort vart 
hafi orðið við þessa framkvæmd í 

skólum og hvort vitneskja sé um að 
í einhverjum grunnskólum sé fyrir 
hendi almennt skráð verklag um 
hana.

Skúli segir að hlutverk umboðs-
manns sé að tryggja að borgararnir 
njóti réttar síns í samskiptum við 
stjórnvöld og þar undir falla réttindi 
barna í skólakerfinu. „Við tökum 
svona ábendingar alvarlega og ef 
við teljum ástæðu til þá könnum 
við þær frekar og reynum að sjá til 
þess að mál séu færð til betra horfs,“ 
segir hann.

Óskað er eftir svörum frá stjórn-
völdum fyrir 1. nóvember. Sérstak-
lega er tekið fram að ef þar komi 
fram upplýsingar sem gefi tilefni til 

vettvangsheimsókna, verði farið í 
þær.

Í bréfum til sveitarfélaganna 
kemur fram að í fyrra þegar 
málið var kannað hafi fjögur sveit-
arfélög greint samtals frá þremur til-
vikum á síðustu fimm árum þar sem 
þeim hafði verið tilkynnt um inni-
lokun barna í skólanum. Voru tvær 
tilkynningar í Mosfellsbæ og ein í 
Reykjavík. Engar tilkynningar voru 
í Hafnarfirði og ekki á Akureyri, en 
þar var þó fjallað um agaúrræði sem 
kallaðist einvistun.

Bæði samgöngu- og sveitarstjórn-
aráðuneytinu og umboðsmanni 
barna var sent afrit af bréfunum til 
upplýsingar. ■

Umboðsmaður vill upplýsingar um 
skammarkróka í grunnskólunum

Umboðsmaður 
hefur áður ósk-
að upplýsinga 
frá skólum og 
ráðuneyti um 
innilokun barna 
í þar til gerðum 
lokuðum 
rýmum. Nýjar 
ábendingar 
benda til þess 
að svör sem 
umboðsmanni 
bárust hafi ekki 
verið nákvæm. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Vel varin geit boðar jólin

Hin fræga IKEA-geit er komin upp fyrir utan verslunina í Garðabæ. Markar þetta upphaf jólanna í huga margra. Hinum megin við götuna, í Costco, hófust jólin 
fyrir nokkru. Kveikt hefur verið í geitinni oftar en einu sinni og er hún nú vel varin bak við girðingu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Skúli Magnús-
son, umboðs-
maður Alþingis 

Ferskur fiskur stóð undir 13 pró-
sentum útflutningsverðmæta 
sjávarafurða árið 2020. 

benediktboas@frettabladid.is 

VIÐSKIPTI Íslendingar f luttu út 
vörur fyrir 620,3 milljarða króna 
árið 2020, en inn fyrir 771,5 millj-
arða króna og voru vöruviðskipti 
því óhagstæð um 151,2 milljarða 
króna. Þetta kemur fram í tölum 
Hagstofunnar sem birtar voru í gær.

Verðmæti útfluttra sjávarafurða 
jókst um 3,7 prósent á milli ára en 
verðmæti útfluttra sjávarafurða var 
43,5 prósent af heildarútflutnings-
verðmætum. Útflutningur á áli og 
álafurðum átti stærsta hlutdeild í 
útf lutningi á iðnaðarvörum árið 
2020 eða 33,5 prósent af heildarút-
flutningsverðmætum. Iðnaðarvörur 
voru 48,1 prósent allra útflutnings-
verðmæta á síðasta ári.

Stærstu viðskiptalönd í vöru-
útf lutningi í fyrra voru Holland, 
Spánn og Bretland, en 69 prósent 
alls útflutnings fóru til ríkja innan 
EES. Stærstu viðskiptalönd í vöru-
innflutningi voru Þýskaland, Nor-
egur og Kína. ■

Vöruviðskipti 
óhagstæð í fyrra

benediktboas@frettabladid.is

SUÐURNES Greinst hefur mygla í 
Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ. 
Rætt var um málið á bæjarráðsfundi 
sem fram fór í gær og lagði Friðjón 
Einarsson, formaður bæjarráðs, það 
til að stofnaðir yrðu tveir starfs-
hópar sem tækju strax til starfa, til 
að kanna umfang vandans og leita 
leiða til úrbóta eins f ljótt og auðið 
er. Var tillagan samþykkt.

Mannvit hefur gert sex úttektir 
á húsnæði Myllubakkaskóla frá 
september 2019 og tekið sýni á 
ýmsum stöðum í byggingunni. 
Alltaf hefur mygla eða gró greinst 
en sjötta skoðunin var framkvæmd 
í lok febrúar. ■

Fundu myglu í 
Myllubakkaskóla

birnadrofn@frettabladid.is

MENNTAMÁL Háskóli Íslands er í 
fjórtánda sæti yfir fremstu háskóla 
heims á afmörkuðum fræðasviðum 
á Shanghai-listanum, sem jafnan er 
talinn annar tveggja áhrifamestu 
og virtustu matslista á þessu sviði 
í heiminum. Hinn er Times Higher 
Education listinn.

Háskóli Íslands er á þeim lista í 
hópi 300 bestu háskóla heims á sviði 
félagsvísinda, í 301. til 400. sæti á 
sviði menntavísinda og í 501. til 600. 
sæti á sviði viðskipta- og hagfræði. 
Times Higher Education listinn yfir 
háskóla sem standa fremst á sviðið 
félagsvísinda byggir á mati á alls 
870 skólum frá tæplega 90 löndum. 
Þetta kemur fram á vefsíðu Háskóla 
Íslands. ■

HÍ meðal þeirra 
bestu á heimsvísu
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Settu sólina í dagatalið strax á nýju ári og bókaðu flug með okkur til Alicante 
eða Kanarí. Hvernig hljóma sólbakaðar strendur, ylvolgur sjór og hrímkaldur 
kokteill? Einmitt. Hvíldu þig á kuldanum og skelltu þér í sólina.

Bókaðu þína ferð á flyPLAY.com

16.500 kr.

Gleðilegt hlýtt ár!
frá



Skelfilegar fréttir frá 
Kongsberg, Noregi. 
Hugur minn er hjá 
fórnarlömbunum og 
þeim sem misstu 
ástvini sína. Við þurf-
um að standa saman 
gegn hatri og ofbeldi.
Jens Stoltenberg, framkvæmda-
stjóri NATO

GOUDA 
MILDUR 26%
Nú fáanlegur í 700 g umbúðum

– hentar vel fyrir ostaskera

„Besta bók sem ég  
hef lesið þetta árið.“ 
K O L B R Ú N  B E R G Þ Ó R S D Ó T T I R  /  K I L J A N

Handhafi Bookerverðlaunanna 2019

L O F U Ð  
Ú T  Í  E I T T „Tímamótaverk ... bók  

sem allir ættu að lesa.“ 
R E B E K K A  S I F  S T E F Á N S D Ó T T I R 
L E S T R A R K L E F I N N 
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FÓTBOLTI Gylfi Þór Sigurðsson 
verður áfram laus gegn tryggingu 
á meðan lögreglan í Manchester 
heldur áfram rannsókn á máli hans. 
Þetta herma heimildir Fréttablaðs-
ins, en samkvæmt sömu heimildum  
dvelur Gylfi þessa dagana í London.

Gylfi var handtekinn í júlí grun-
aður um kynferðisbrot gegn ólög-
ráða einstaklingi, en hann hefur 
verið laus gegn tryggingu og í far-

banni undanfarna mánuði. Sá 
frestur átti að renna út í dag, en 
hann hefur verið framlengdur á 
meðan lögreglan í Manchester er 
með málið til rannsóknar. n

Gylfi gengur áfram laus gegn tryggingu

Gylfi Þór 
Sigurðsson, 
leikmaður Ever-
ton og íslenska 
landsliðsins

Íbúar Kongsberg minntust þeirra látnu í gær með minningarathöfn í bænum. Einstaklingarnir sem létust voru á 
aldursbilinu 50-70 ára og virðist Brathen hafa valið fórnarlömbin af handahófi.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fimm létust og þrír eru særðir 
eftir að maður á fertugsaldri 
hóf árás í Kongsberg í Noregi. 
Maðurinn slapp af vettvangi 
en rúmlega hálftími leið frá 
fyrstu tilkynningu, að hand-
töku mannsins. Varað hafði 
verið við því að maðurinn 
væri líklegur til voðaverka.

kristinnpall@frettabladid.is

NOREGUR Nú er ljóst að fimm 
manns létust þegar árásarmaður 
að nafni Espen Andersen Brathen 
réðst að óbreyttum íbúum Kongs-
berg með boga og örvum síðastliðið 
þriðjudagskvöld. Brathen hefur 
gengist við verknaðinum sem lög-
reglan segir að líklega megi f lokka 
sem hryðjuverk.  

Ekki er vitað til þess að fórnar-
lömbin, fjórar konur og einn karl, 
tengist á neinn hátt, en þau voru á 
bilinu 50-70 ára. Þrír særðust, meðal 
annars lögregluþjónn sem var ekki á 
vakt þegar árásin átti sér stað.

Lögreglunni í Kongsberg barst til-
kynning um vopnaðan mann sem 
sýndi ógnandi tilburði klukkan 
18.13 að norskum tíma og voru lög-
regluþjónar mættir á svæðið við 
verslunina Coop Extra í miðbæ 
Kongsberg fimm mínútum síðar. 

Brathen skaut tveimur örvum að 
óvopnuðum lögreglumönnunum á 
staðnum. 

Á meðan lögreglan óskaði eftir 
liðsauka tókst Brathen að sleppa út 
úr versluninni og liðu alls 34 mín-
útur frá því að fyrsta tilkynningin 
barst og þar til lögreglu tókst að 
handsama hann. 

Lögreglunni hafði borist ábend-
ing árið 2017 frá æskuvini Brathen 
um að fylgjast með honum í kjöl-
far myndbanda sem Brathen birti 
á samfélagsmiðlum. Í myndbönd-

unum sagðist Brathen hafa snúist til 
róttækrar íslams trúar og gaf vinur 
hans til kynna að hann gæti framið 
of beldisverk. Í samtali við norska 
fjölmiðla sagði sami vinurinn, sem 
hefur þekkt Brathen frá barnsaldri, 
að árásarmaðurinn hefði verið eins 
og tifandi tímasprengja. 

Þá hafði fjölskylda Brathen fengið 
nálgunarbann á hann eftir að hann 
hótaði fjölskyldumeðlimum lífláti. 
Ole Bredrup Sæverud, lögreglu-
stjóri í Kongsberg, segir að það verði 
skoðað nánar hvernig Brathen tókst 
að sleppa út úr versluninni. 

Lögreglan telji sig vita fyrir víst 
að hann hafi verið einn að verki og 
að ekki hafi tekist að finna út hver 
ástæðan fyrir árásinni var.

Lögmaður Brathen tjáði sig í 
samtali við norska fjölmiðla í gær 
þar sem hann sagði skjólstæðing 
sinn hafa játað og gera sér grein 
fyrir verknaði sínum. Hann mætir 
fyrir dómstóla í dag og mun gangast 
undir geðmat á næstu dögum til að 
meta sakhæfi. 

Jens Stoltenberg, framkvæmda-
stjóri NATO og Jonas Gahr Støre 
sem tók við embætti forsætis-
ráðherra Noregs í gær, fordæmdu 
árásirnar í gær og lýstu yfir samúð 
með fórnarlömbunum og ástvinum 
þeirra. n

Ekki tekist að finna ástæðu 
árásarinnar í Kongsberg
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Ný bók eftir háspennu- 
drottninguna Lilju Sigurðardóttur 
komin í verslanir.

PC / METRO (UM HELKÖLD SÓL) 

Rafbók HljóðbókInnbundin

benediktboas@frettabladid.is

VINNUMARKAÐUR Það sem af er 
ári hafa konur verið ráðnar fram-
kvæmdastjórar í aðeins 20 pró-
sentum nýráðninga, samkvæmt 
gögnum Creditinfo.

Konur eru nú framkvæmdastjórar 
í um 18 prósentum virkra fyrirtækja, 
en þá er horft til um 6.000 fyrirtækja 
sem eru með virkan rekstur og tekjur 
yfir 30 milljónum króna síðustu ár.

Konur bera enn skarðari hlut frá 

borði ef horft er til rúmlega 1.000 
tekjuhæstu fyrirtækjanna, en þá er 
hlutfallið um 13 prósent. Þetta kom 
fram á ráðstefnu Jafnvægisvogar 
Félags kvenna í atvinnurekstri í gær.

„Við sjáum í gögnum okkar að 
almennt séð lækkar hlutfall kvenna 
í framkvæmdastjórastöðum eftir því 
sem fyrirtæki eru stærri. Niðurstað-
an er í takti við það sem við höfum 
séð undanfarin ár, en vissulega 
mikil vonbrigði að hægt hafi aftur 
á ráðningum kvenna í stöður fram-

kvæmdastjóra,“ segir Gunnar Gunn-
arsson, forstöðumaður greiningar og 
ráðgjafar Creditinfo á Íslandi.

Tölur Creditinfo sýna að í hópi 
1.000 tekjuhæstu fyrirtækja er hlut-
fall kvenna meðal æðstu stjórnenda 
hæst í ferðaþjónustu og afþreyingu, 
20 prósent, en lægst í framleiðslu-
fyrirtækjum, um 8 prósent. Til að 
hlutfall kynjanna verði nokkuð jafnt 
fyrir árið 2027, þyrfti hlutfall kvenna 
af nýráðningum framkvæmdastjóra 
strax að verða um 70 prósent. n

Konum fækkar í efstu stigum þegar fyrirtækin verða stærri
Hlutfall kvenna 
meðal æðstu 
stjórnenda er 
hæst í ferða-
þjónustu og 
afþreyingu, eða 
20 prósent. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Styttur af Leopold II. Belgíukonungi 
á nýlendutímanum hafa orðið fyrir 
skemmdarverkum.

arib@frettbladid.is

BELGÍA Fimm konur sem fæddust í 
Belgísku Kongó og voru teknar frá 
mæðrum sínum með valdi, hafa 
höfðað mál á hendur belgíska ríkinu 
fyrir glæpi gegn mannkyni. Kongó 
var undir stjórn Belgíu frá 19. öld 
fram til ársins 1960 þegar landið 
öðlaðist sjálfstæði. Nýlendustjórn 
Belga kom vægast sagt illa fram við 
íbúa og létu milljónir lífið.

Konurnar fimm, Léa, Monique, 
Simone, Noëlle og Marie-Josée, 
eiga hvíta feður og svartar mæður, 
nýlendustjórnin tók öll börn sem 
feður gengust ekki við og kom þeim 
fyrir á stofnunum.

Komurnar fara fram á 50 þúsund 
evrur, eða um 7,4 milljónir íslenskra 
króna, í bætur. Belgíska stjórnin 
hafnar því að um sé að ræða glæpi 
gegn mannkyni. 

Belgíska ríkið baðst afsökunar á 
framferði sínu í Kongó fyrir tveimur 
árum. n

Belgía sökuð 
um glæpi gegn 
mannkyni

benediktboas@frettablaid.is

ELDGOS Nú þegar rúmur mánuður 
er síðan virkni greindist síðast í 
eldgosinu við Fagradalsfjall, svarar 
Sigurður Steinþórsson spurningu á 
Vísindavefnum um hversu stórt það 
hafi verið.

Sigurður segir að telja megi að 
gosið hafi verið langt en aðeins 
þrjú eldgos á 20. og 21. öld vörðu 
lengur. Hvað varðar rúmmál gos-
efna eru Geldingadalir neðarlega á 
lista. Hvað meðalafl, eða rúmmetra 
á sekúndu, gossins snertir, er gosið í 
Geldingadölum raunar næstaftast á 
merinni. Aðeins afl flæðigoss Heklu 
1981 sem varði í viku, var minna. n

Máttlaust gos 
miðað við önnur

Lítið hefur verið að gerast eftir að 
virkni datt niður í Geldingadölum. 
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En þá getur 
þjóðin 

samt verið 
viss um að 
formenn-

irnir lögðu 
sig fram 

við að ná 
samkomu-

lagi og 
tvöfeldni 
var ekki 
ríkjandi.

Ljóst er 
að staðan 
í geðheil-

brigðismál-
um barna 
er grafal-

varleg 
þrátt fyrir 

stefnu-
yfirlýsingar 
síðustu rík-
isstjórnar.

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

Allnokkuð er um að því sé klínt á 
alþingismenn að þeir séu upp til 
hópa tækifærissinnaðir, lítt gefnir 
fyrir heiðarleika og sjái ekkert 
athugavert við að stunda bræðravíg 

af miklum móð. Um þetta finnast vitanlega 
alltaf einhver dæmi. Svik þingmannsins Birgis 
Þórarinssonar við flokk sinn korteri eftir kosn-
ingar eru til dæmis afar ómerkileg gjörð sem 
á engan hátt er hægt að réttlæta. Á sama tíma 
sjáum við formenn þriggja flokka vinna að því 
að koma saman ríkisstjórn. Þar byggist vinnu-
reglan á gagnkvæmu trausti og heiðarleika. Það 
er uppörvandi að verða vitni að því.

Einhverjar raddir reyna með öllum ráðum 
að leiða formann Framsóknarflokksins í 
freistni með því að minna reglulega á hversu 
vel hann myndi taka sig út í hlutverki forsætis-
ráðherra í ríkisstjórn þar sem Katrín Jakobs-
dóttir og f lokkur hennar væru víðs fjarri. Ekki 
verður séð að formaður Framsóknarflokksins 
leggi við hlustir. Hann virðist ekki ætla að 
láta hégómann sigra skynsemina og heiðar-
leikann.

Nú skal ekkert fullyrt um að formenn 
Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og Fram-
sóknarflokks nái saman á ný í ríkisstjórn, þótt 
úrslit kosninganna hafi sýnt að þjóðin vill það. 
Vel má vera að málefnaágreiningur reynist of 
mikill. En þá getur þjóðin samt verið viss um 
að formennirnir lögðu sig fram við að ná sam-
komulagi og tvöfeldni var ekki ríkjandi.

Flestir sjá fremur f ljótlega í gegnum stjórn-
málamenn sem líta á það sem óhjákvæmi-
legan hluta af starfi sínu að iðka tækifæris-
mennsku og stunda stöðugar upphrópanir. 
Með tímanum fer syfja og leiði að grípa stóran 
hóp kjósenda í hvert sinn sem þessir stjórn-
málamenn stíga fram, yfirleitt geltandi af 
vandlætingu, og ætlast til að vera teknir alvar-
lega. Yfirvegun og ró myndi skila þeim meiri 
árangri. n

Að sleppa tökunum
Nú er kominn tími til að sóttvarnalæknir 
sleppi tökunum og hætti að skrifa minnisblöð. 
Yfirlýsingar hans um komandi flensutíma og 
nauðsynleg höft hljóma vægast sagt furðulega. 
Íbúar þessa lands hafa fram að þessu lifað með 
flensu án þess að kippa sér upp við það. Og þótt 
flensutímabil auki álag á heilbrigðiskerfið þá 
er galið að ætla sér að takmarka mannréttindi 
fólks vegna þess. n

Heiðarleiki

Á síðustu árum hafa málefni barna fengið aukið vægi 
og mörg mikilvæg skref verið stigin í þá átt að tryggja 
snemmtæka íhlutun. Eftir sem áður berast nánast dag-
lega fréttir af löngum biðlistum, jafnvel til margra ára, 
eftir brýnni þjónustu við börn, og niðurstöður kannana 
og rannsókna sýna fram á hrakandi geðheilsu barna.

Ein meginforsenda þess að stefna um snemmtæka 
íhlutun nái fram að ganga er að hún byggi á styrkum 
stoðum stofnana, sem búa yfir fagfólki, þekkingu, inn-
viðum og úrræðum, þannig að unnt sé að bregðast við 
sveigjanlegri og eftir atvikum aukinni þjónustuþörf 
hverju sinni. Setja þarf stefnu sem gerir þjónustuveit-
endum kleift að aðlaga þjónustuna að þörfum notenda, 
ólíkt því sem nú er, þar sem börn þurfa að sæta því að 
langir biðlistar eftir sérhæfðri þjónustu við þau, eru 
nánast án undantekninga. Það er óásættanlegt úrræða-
leysi að börnum í leit að þjónustu sé vísað frá og sem 
veldur því að vandi þeirra vex og verður þannig erfiðari 
úrlausnar, þegar þau loks fá aðgang að þjónustu.

Ljóst er að staðan í geðheilbrigðismálum barna er 
grafalvarleg þrátt fyrir stefnuyfirlýsingar síðustu ríkis-
stjórnar um að efla geðheilbrigðisþjónustu á heilsu-
gæslustöðvum og sjúkrahúsum, tryggja fjármagn til að 
standa undir rekstri barna- og unglingageðdeildar Land-
spítalans og efla heilbrigðisþjónustu í framhaldsskólum, 
með áherslu á geðheilbrigði. Í Barnasáttmálanum er 
kveðið á um þá skyldu aðildarríkja að gera allar við-
eigandi ráðstafanir til að réttindi þau sem viðurkennd 
eru í sáttmálanum, komi til framkvæmda. Í síðustu 
tilmælum barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna, frá 
árinu 2011, kom fram að íslenska ríkið verði að efla geð-
heilbrigðisþjónustu fyrir börn og tryggja aðgang þeirra 
að greiningum og meðferðum auk þess að huga að fleiri 
úrræðum eins og t.d. sálfræðimeðferð og fræðslu.

Umboðsmaður barna brýnir fyrir nýrri ríkisstjórn 
að gera geðheilbrigðismálum barna hátt undir höfði 
í nýjum stjórnarsáttmála og leggur áherslu á að hér 
nægir ekki velvilji, yfirlýsingar og fyrirheit, það er 
kominn tími til aðgerða. n

Áskorun til nýrrar 
ríkisstjórnar

Salvör Nordal
umboðsmaður 

barna

toti@frettabladid.is

Klikkun
Sögur af undarlegum kauptil-
boðum benda til þess að fjöl-
mennir Facebook-hópar myndaðir 
um sérviskuleg áhugamál eins og 
borðspil og víðavangshlaup séu 
orðnir eftirsótt söluvara. Stjórn-
andi Borðspilaspjallsins hafnaði 
nýlega 100 þúsund króna tilboði 
og er síður en svo sá eini sem 
finnur fyrir slíkum áhuga. Líklegt 
þykir að bókstafleg klikkun sé að 
baki jafn áráttukenndum áhuga á 
því að sölsa ólíka Facebook-hópa 
undir sig og böndin berast að vef-
miðlum sem sækist fyrst og fremst 
eftir klikkunum, músarsmell-
unum, sem geta skapað vefaðsókn 
með deilingu efnis í fjölmennar 
nördagrúppur.

Áhættufjárfesting
Þannig væri vissulega feita gelti 
að flá í Hjóladót til sölu, með ríf-
lega 44.000 meðlimi en þar hefur 
50.000 króna tilboði verið hafnað. 
Umsjónarmenn Hlauparar á 
Íslandi, sem telur 4.310 hlaupara, 
létu heldur ekki glepjast af 15.000 
krónum. Síðan er alls óvíst að slíkir 
hópar reynist þyngdar sinnar virði 
í klikkum og til dæmis líklegt að 
Hlauparar myndu taka til fótanna 
og stofna nýjan grasrótarhóp ef 
þeir yrðu seldir. Flóttinn sjálfur 
felur þó í sér góða viðskiptahug-
mynd sem byggir á því að stofna 
reglulega nýjan hóp, selja, forða 
sér, stofna annan, selja hann og 
svo koll af kolli á meðan klikkunin 
varir. n

Brautirnar 
eru 

fáanlegar 
með 

mjúklokun

Mikið úrval 
rennihurðabrauta frá

Þýsk gæðavara.

Skútuvogi 1h - Sími 585 8900
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n Í dag 

Árni  
Helgason

Landið er á Hólmsheiði norðan við Gunnarshólma.  
Hólmsá liggur meðfram jörðinni.

Áhugasamir aðilar hafi samband við Helga Örn Jacobsen,  
BP Shipping Agency Ísland ehf. í síma 892-8996 eða helgi@bpship.is

Egilsdalur - 23.06 hektara land til sölu 

BP Shipping Agency Is. Ltd.

Eitt af því sem einkennir snjalla 
handritshöfunda er hæfileikinn til 
að halda söguþræðinum gangandi 
jafnvel þótt komið sé talsvert inn 
í þáttaröðina, áhuginn aðeins 
farinn að dvína og plottið að 
þynnast. Þá gildir að vera útsjónar-
samur, finna nýja vinkla og kynna 
til leiks nýjar persónur.

Minnisblöð sóttvarnalæknis 
eru ágætis dæmi um þetta. Óhætt 
er að segja að þjóðin hafi lengi vel 
setið límd yfir framvindu þeirra, 
en eins og gengur hefur smám 
saman dregið úr áhorfi og margir 
farið að kalla eftir því að fram-
leiðslunni verði hreinlega hætt. 
Allt þar til nýjasta vendingin kom. 
Nú er ógnvaldurinn nefnilega ekki 
lengur bara kórónaveiran heldur 
snúa gamlir góðkunningjar sótt-
varnalöggunnar aftur: RS-vírusinn 
og inflúensan. Þegar þessi þrenna 
leggur saman krafta sína er voðinn 
vís og ljóst að allt getur gerst. 

Þetta opnar fléttuna upp á gátt og 
spennan í kringum afléttingarnar 
lifir áfram, jafnvel út þennan vetur.

Varfærni borgar sig
Ekki misskilja mig, Þórólfur er 
vitaskuld fyrir löngu búinn að 
sanna sig sem þjóðhetja okkar 
Íslendinga, kom okkur ekki bara 
í gegnum faraldurinn heldur var 
hann í raun nokkurs konar land-
stjóri hér síðustu misserin. Þótt 
einhverjum þyki hann tregur til 
afléttinga er hann bara að vinna 
vinnuna sína, gæta að því að við 
förum frekar með gát en of geyst 
af stað. Hann veit líka sem er að ef 
ástandið fer úr skorðum síðar meir 
þá beinast böndin að honum.

Þessi hugsun er ráðandi í dag. Að 
vera frekar aðeins of varkár en of 
kærulaus. Hættustigið er því víða 
hátt stillt. Bara við það eitt að fara 
inn á heimasíðu Veðurstofunnar 
og kíkja á spá morgundagsins, 
skella á manni ótal viðvaranir. 
Raunar er yfirlýst neyðarástand á 
nokkuð mörgum sviðum sam-
félagsins: í umhverfismálum, á 
fasteignamarkaði, í lýðheilsumál-
um, vegna skjánotkunar barna, í 
samgöngumálum og í heilbrigðis-
kerfinu, svo eitthvað sé nefnt. 
Neyðarástand hefur að mörgu 
leytið tekið yfir sem almenn lýsing 
á því að úrbóta sé þörf, enda hefur 
enginn þolinmæði fyrir einhverj-
um óræðum langlokum um að 
ástandið sé „vandasamt“ eða „það 
geti brugðið til beggja vona“. Þann-
ig málflutningur kæmist varla í tíu-
fréttirnar. Það er miklu afdráttar-
lausara og líklegra til árangurs að 
lýsa yfir neyðarástandi og krefjast 
tafarlausra aðgerða.

Eitt útilokar annað
Yfirleitt þegar ég heyri að það sé 
neyðarástand finnst mér að ég þurfi 
að bregðast við. Gera eitthvað, sýna 
einhver viðbrögð eða hegðun til að 
leggja mitt lóð á vogarskálarnar. 
En það er ekki alltaf augljóst hvað 
eigi að gera. Neyðarástand á einu 
sviði getur útilokað neyðarástand 
á öðru sviði. Til að bregðast við 
neyðarástandi á fasteignamarkaði 
er lagt til að brjóta nýtt landsvæði 
undir byggð. Það fer hins vegar 
ekki vel saman við neyðarástand 
í umhverfismálum þar sem draga 
þarf úr ferðum og akstri eins og 
kostur er og byggja þétt. Hið sama 
má segja um flugsamgöngur – við 

ættum að reyna að minnka þær 
vegna neyðarástands í loftslags-
málum en þá vandast leikar því 
fyrr á árinu var hér neyðarástand í 
atvinnumálum vegna þess hve fáir 
ferðamenn komu til landsins. Við 
þurfum því að forgangsraða einu 
neyðarástandi umfram annað.

Nýr tónn
Í sinfóníu opinberra aðvarana 
um neyð og hættustig kvað við 
nokkuð nýjan tón um daginn 
þegar forsætisráðuneytið og heil-
brigðisráðuneytið gáfu saman út 
minnisblað sem rataði í fjölmiðla. 
Þar var fjallað um takmarkanir 
vegna sóttvarna og bent á að hlut-

fall þeirra sem hafa látist af Covid 
frá 1. ágúst síðastliðnum sé 0,06 
prósent af þeim sem hafa greinst 
með veiruna. Enn fremur kom fram 
að leggja þyrfti gagnrýnið mat á 
hvað sé áunnið með takmörkunum 
annars vegar og hins vegar hverju sé 
til kostað og hversu mikils virði sú 
fórn væri.

Umboðsmaður neföndunar
Þetta er áhugaverð hugsun sem 
heyrist ekki oft og hefur víðari 
skírskotun. Á tímum stöðugs 
neyðarástands þarf að vega og 
meta hve miklar fórnir við getum 
fært. Ég hef stundum velt því fyrir 
mér hvort það ætti að stofnana-
væða þessa nálgun. Sem mót-
vægisaðgerð við allar áhyggjurnar 
yrði komið á fót embætti umboðs-
manns þeirra sem vilja anda með 
nefinu? Embættið myndi tala fyrir 
því að þótt hinn venjulegi borgari 
sé allur af vilja gerður til að leggja 
sitt af mörkum þá séu takmörk 
fyrir því hversu lengi sé hægt að 
búa við takmarkanir, skerðingar 
og stöðugt hættustig. Þetta væri 
embættismaður sem myndi skila 
bjartsýnum umsögnum um 
frumvörp, gefa út minnisblöð um 
mikilvægi þess að vera léttur og 
minna þingnefndir á að hlutirnir 
hafa tilhneigingu til að bjargast. 
Lógó embættisins yrði fjölskylda 
að horfa á Netflix og borða nammi 
og af því að öll opinber embætti 
velja sér gildi, þá yrðu gildi þessa 
embættis kæruleysi, bjartsýni og 
„þetta reddast“. n

Neyðarástand er nýi hversdagurinn
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bónus.is  Verð gildir til og með 17. október eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Kjúklingabringur, 88% kjöt
verð áður 1995 kr./kg.

Bónus Kjúklingabringur
verð áður 2298 kr./kg.

Bónus Kjúklingamolar
1 kg í pk. - verð áður 1.598 kr

kr./pk.1.398

KJÚKLINGAMOLAR

kr./kg659

kr./kg1.798

Holta Frosinn Heill Kjúklingur
verð áður 698 kr./kg

kr./kg.699

KJÚKLINGALÆRIKJÚKLINGALEGGIR

kr./kg.659 kr./kg.798
Bónus Kjúklingaleggir

verð áður 698 kr./kg.
Bónus Kjúklingalæri
verð áður 898 kr./kg.

Bónus Mexíkósk Kjúklingasúpa
1 kg

KJÚKLINGASÚPA HOLTA KJÚKLINGUR

KJÚKLINGAVEISLA Í BÓNUS

100% KJÖT

Bambo Nature Blautþurrkur
50 stk. í pk.

Bambo Nature Bleiur
nokkrar stærðir

kr./pk.1.298

BAMBO NATURE - SVANSVOTTAÐ

kr./pk.229

HREKKJAVAKA Í BÓNUS

Bambo Nature Bleiur
22 stk. í pk. - stærð 1

kr./pk.499

Bambo Nature Bleiur 
30 stk. í pk. - stærð 2

kr./pk.699

  

kr./pk.1.298

kr./kg2.098

Bambo Nature Bleiur
40 stk. í pk. - stærð 6

HEILL KJÚKLINGUR KJÚKLINGABRINGUR

kr./pk.1.698

KJÖT
100%

TILBÚIN - AÐEINS AÐ HITA

Bónus Heill Ferskur Kjúklingur
verð áður 759 kr./kg.
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Horfist stjórnmála-
menn ekki í augu við 
þessar alvarlegu stað-
reyndir verða afleið-
ingarnar alvarlegar.

Í tímans rás hafa stjórnmálaflokkar 
á Íslandi fæðzt og dáið eins og lífs-
ins lög gera ráð fyrir. Þeir létust úr 
ýmiss konar uppdráttarsýki, en 
enginn þeirra úr klámi fyrr en nú 
að Miðflokkur lagðist í rúmið og er 
að deyja úr klámi. Birgir Þórarins-
son miðflokksmaður sté ekki inn í 
klaustrið góða hér um árið, en tók 
um daginn snögglega til fótanna 
rakleitt inn í viðhafnarstofur Sjálf-
stæðisflokksins. Vilhjálmur Bjarna-
son hefur ritað fróðlega grein um 
loftræstikerfið þar. Í þeim stofum 
var Birgi fagnað samstundis eins 
og bezta bróður, enda kom hann 
færandi hendi: hafði meðferðis 
sjálfa „skynsemishyggjuna“, bæði 
hina almennu og hina „róttæku 
skynsemishyggju“; einhvers staðar 
verður að koma henni vel fyrir nú 
þegar Miðflokkurinn er í andarslitr-
unum. Birgir ályktaði með réttu að 
hvergi fyndist eðlilegra rými fyrir 
„skynsemishyggjuna“ í heild en í 
húsum Sjálfstæðisflokksins.

Birgir Þórarinsson er guðfræðing-
ur að mennt og mun ekki vera klám-

hundur í frístundum. Hann reisti 
guði til dýrðar og sjálfum sér til 
fremdar kirkju á bæ sínum, Minna-
Knarrarnesi á Vatnsleysuströnd. 
Hún var vígð síðastliðið sumar. En 
nokkru áður hafði Birgir hraðað því 
að settur yrði kross á kirkjuna vegna 
þess að þá skulfu fjöll og grundir 
suðvestanlands. Haft var eftir 
honum í Morgunblaðinu 11. marz 
að í þeim krossi fælist „ákall og bæn 
til Drottins um að hemja náttúru-
öflin. Hér skelfur og við höfum ekki 
náð heilum svefni lengi“. Einnig tók 
hann fram að Vatnsleysuströnd gæti 
verið í hættu, kæmi til goss á Reykja-
nesskaga; sama ætti við um „skák á 
hraununum við Keili“ sem tilheyrði 
ábúðarjörð hans.

Þarna talar maður sem er ágæt-
lega að sér í „skynsemishyggjunni“: 
náttúruöfl eru af hinu góða, ef þau 
gagnast mannskepnunni eða láta 
hana að minnsta kosti í friði, að 
öðrum kosti eru þau af hinu illa. 
Þessi grein „skynsemishyggjunnar“ 
teygir anga sína aftur til eingyðis-
trúarmanna í forneskju sem hug-
kvæmdist það snjallræði að búa 
til satan, því einhver hlaut að hafa 
spillt sköpunarverkinu, mönnum og 
náttúru, frá því er guði almáttugum 
þótti það allt saman harla gott í 
öndverðu. Ekkert vit var í því að 
láta alfullkominn guð bera ábyrgð 
á sköpunarverki sem var gallað. 
Meðal þess sem satan hafði á valdi 
sínu var eldurinn í iðrum jarðar.

Þegar Fjölnismenn börðust fyrir 
því að alþing Íslendinga hið nýja 
yrði háð á völlunum við Öxará 
orti Jónas Hallgrímsson tvö kvæði 
til lofs Þingvöllum: Fjallið Skjald-
breiður og Leiðarljóð til Jóns Sig-
urðssonar. Af fyrra kvæðinu má 
ljóst vera að Jónas hefði aldrei reist 
kross í móti náttúruöflum, svo sem 
landskjálftum og jarðeldum. Þing-
staðurinn forni bar því vitni að guð 
hafði jarðeld í þjónustu sinni þegar 
hann vann að smíði hans, „gat ei 
nema guð og eldur/gjört svo dýrð-

legt furðuverk“. Þetta stríðir vitan-
lega gegn hinum „kristnu gildum“ 
Birgis Þórarinssonar og „skyn-
semishyggjunni“ yfirleitt. En svona 
var nú Jónas skáld Hallgrímsson, 
hann trúði á skapara (nefndi hann 
gjarnan „föður“) sem var ekki klof-
inn í tvennt eftir geðþótta manna, í 
algóðan og almáttugan guð á annan 
bóginn, á hinn bóginn í satan.

Allir viðurkenna að það er mjög 
sárt hve hörð náttúruöf lin eru 
okkur mönnum oft og einatt. En 
væri þó ekki skynsamlegt að taka 

undir með Sveinbirni Egilssyni 
sem segir í kvæði að blítt og strítt 
fari saman í tilverunni að vilja þess 
sem hana skóp?

Eftir að Birgir Þórarinsson reisti 
krossinn á kirkju sinni kom upp 
jarðeldur í Geldingadölum. Sem 
betur fer hefur hann ekki hingað 
til þurft að hlaupa undan þeim 
satanísku kröftum sem þá losnuðu 
úr læðingi. En nú er greinilegt orðið 
að hann hefði einnig átt að beina 
kirkjukrossi þessum gegn Mið-
f lokknum, því ekki dylur hann 
lengur að þar væri á reiki „margur 
óhreinn andinn“.  n

Kirkjubóndi á hlaupum

Þeirrar ríkisstjórnar sem mynduð 
verður á næstu vikum bíður enginn 
dans á rósum. Fram til þessa hefur 
umræðan snúist að mestu um 
barnalegar vangaveltur um ráð-
herrastóla, valdahlutföll og sam-
kvæmisleiki um einstaklinga og 
völd.

Fyrir kosningarnar í september 
streymdu fram loforð um útgjöld 
hér og þar, verkalýðshreyfingin 
hélt úti auglýsingum þar sem því 
var haldið fram fullum fetum að 
nóg væri til af peningum fyrir 
allt og alla. Stjórnmálaf lokkarnir 
lofuðu ýmist miklum útgjöldum 
eða skattalækkunum, nema hvort 
tveggja væri. Enginn minntist á þá 
alvarlegu staðreynd að skuldastaða 
ríkissjóðs er skelfileg. Þar kemur 
til mikill Covid-kostnaður, en ekki 
má gleyma því að fyrir Covid var 
rekstur ríkisins ósjálf bær. Ríkis-
báknið hefur þanist taumlaust 
út og ríkissjóður er rekinn með 
vaxandi halla. Covid hefur svo 
aukið á þann vanda. Vextir eru 
farnir að hækka að nýju þannig að 
vaxtamunurinn á milli Íslands og 
umheimsins eykst nú með hverjum 
vaxtaákvörðunardegi Seðlabank-
ans og gengi krónunnar er orðið 
of hátt, sem rýrir afkomu útf lutn-
ingsatvinnugreina.

Ekkert hefur breyst eftir kosning-
ar. Enginn ræðir um kjarna málsins, 
sem er hin alvarlega skuldastaða 
ríkissjóðs og ósjálfbær rekstur rík-
isins í bráð og lengd. Stjórnmálafor-
ingjarnir kjósa fremur að spekúlera 
í ráðherrastólum

Gríðarleg skuldabyrði
Samanlagður halli ríkissjóðs 2020 
og 2021 verður yfir 500 milljarðar, 
sem er helmingur af fjárlögum rík-
issjóðs í ár, og þá er verið að horfa 

til gjaldahliðarinnar. Ef horft er á 
tekjuhliðina nemur halli þessara 
tveggja ára nær 2/3 tekjuöf lunar 
ríkisins í ár. Þetta hlutfall er skelfi-
legt. Ráðamenn reyna að kenna 
veirufjandanum um stöðuna en 
rekstur ríkissjóðs var hins vegar 
orðinn ósjálfbær áður en Covid-19 
dundi yfir.

Ljóst er að ríkissjóður stendur 
uppi með um það bil 700 milljarða 
halla eftir Covid og skuldasöfnun 
sem hafin var með hallarekstri rík-
isins fyrir faraldurinn. Að óbreyttu 
stefnir í áframhaldandi skuldasöfn-
un ríkisins hvort sem faraldurinn 
heldur áfram eða gefur eftir. Ef tekið 
er mið af verðbólguhorfum, sveiflu-
kenndum gjaldmiðli og vaxtahækk-
unarferli Seðlabankans er varlegt að 
ætla vaxtabyrði ríkissjóðs, aðeins 
vegna þessa skuldahala, á bilinu 30 
til 40 milljarða á ári.

Áhrif loðnuvertíðar ofmetin
Þær góðu fréttir bárust í byrjun 
mánaðar að loðnukvótinn verður 
yfir 900 þúsund tonn að ráði Haf-
rannsóknastofnunar. Greiningar-
deildir meta það svo að þetta 
geti aukið þjóðartekjur um 100 
milljarða á næsta ári og bætt 0,8 
prósentum við hagvöxt. Gott og 
vel, hér kemur innspýting en hún 
verður hvergi nærri jafn mikil og 
greiningardeildir búast við. Góð 
vertíð eftir áramót hjálpar vissulega 
í nokkrar vikur. Það skot mun hins 
vegar valda styrkingu krónunnar 
sem dregur úr ávinningnum. Inn-
spýtingin setur aukinn þrýsting á 
vaxtahækkunarferli Seðlabank-
ans, sem aftur veldur hærra gengi 
og þenslu.

Mikið framboð loðnuafurða mun 
lækka verð þeirra. Þar er að verki 
lögmálið um framboð og eftirspurn. 
Innspýtingin mun síðan ekki koma 
inn í hagkerfið sjálft nema að tak-
mörkuðu leyti. Laun og ýmis kostn-
aður tengdur vinnslu á loðnunni 
rennur inn í hagkerfið en söluverð-
mætið erlendis kemur ekki nema að 
litlu leyti inn í hagkerfið. Gjaldtaka 
vegna nýtingar sjávarauðlindar-
innar er í mýflugumynd og megnið 
af útflutningstekjunum endar sem 

nokkurs konar einokunar hagnaður 
stórútgerðarinnar sem situr að afla-
heimildum. Þær tekjur auka fjár-
festingargetu stórútgerðarinnar og 
möguleika á greiðslu arðs en fara 
ekki nema að litlu leyti inn í hring-
rás hagkerfisins hér á landi. Því eru 
væntingar um að aukinn loðnu-
kvóti til stórútgerðarinnar reynist 
hvalreki fyrir ríkissjóð fullkomlega 
innistæðulausar.

Nauðsynlegt að forgangsraða
Allir stjórnmálaflokkar hafa lofað 
stórauknu fjármagni í heilbrigðis-
kerfið. Vafasamt er að slík loforð séu 
raunhæf við þessar kringumstæður. 
Verði fjármagn aukið til heilbrigðis-

mála þarf greinilega að taka það 
einhvers staðar frá. Gæluverkefni á 
borð við hálendisþjóðgarð, sem nær 
yfir nær allt hálendi Íslands, verða 
vegin á móti þörfinni fyrir fjármagn 
í heilbrigðiskerfið. Ekkert svigrúm 
er fyrir gæluverkefni af slíku tagi 
ætli menn að taka af ábyrgð á stöðu 
ríkissjóðs.

Krónan er of há og vaxtahækkun-
arferli Seðlabankans og stór loðnu-
vertíð munu enn auka á vandann, 
sem óhjákvæmilega fylgir þeim 
örgjaldmiðli sem krónan er. Raun-
ar blasir við að f lökt krónunnar 
verði mikið á komandi misserum. 
Ómögulegt er að tala um stöðug-
leika í hagkerfi sem ekki býr við 
stöðugan gjaldmiðil. Hér á landi 
ríkir því hvorki stöðugleiki né er 
hann fyrirsjáanlegur um ókomna 
tíð.

Ótryggur gjaldmiðill  
og óvissa á vinnumarkaði
Þá eru lausir kjarasamningar haust-
ið 2022. Fyrir liggur að atvinnulífið 
ræður illa við þær hækkanir sem 
þegar eru komnar til framkvæmda 
og eru mismunandi eftir hópum, 
allt frá 5,8 prósentum og upp í 12,5 
prósent. Ærið verkefni er að standa 

undir slíkum launahækkunum og 
verðbólguþrýstingur stafar meðal 
annars af því að mörg fyrirtæki geta 
ekki annað en velt kostnaðarhækk-
unum út í verðlagið. Ræður atvinnu-
lífið við nýja bylgju launahækkana í 
vaxtahækkunarferli með gjaldmiðil 
sem skoppar eins og korktappi í 
stórsjó?

S a m ke ppn i s st að a í slen sk s 
atvinnulífs er þegar mjög löskuð 
vegna launahækkana, gengisþró-
unar og vaxtastigs, sem þyngir fjár-
mögnun íslenskra fyrirtækja gífur-
lega, þrátt fyrir að vextir hér á landi 
hafi ekki verið lægri í marga áratugi. 
Sýnir þetta gjörla hve mjög krónan 
hamlar samkeppnishæfni íslensks 
atvinnulífs, eða alla vega þeim hluta 
þess sem ekki fær niðurgreiddan 
aðgang að þjóðarauðlindum.

Horfist stjórnmálamenn ekki 
í augu við þessar alvarlegu stað-
reyndir verða afleiðingarnar alvar-
legar. Kjósi þeir fremur að stunda 
áfram samkvæmisleiki um völd 
og stólaskipan en að einbeita sér 
að kjarna málsins er einsýnt að 
næsta ríkisstjórn lendir á hvolfi úti 
í skurði. Þá verða engir sigurvegarar, 
nema kannski helst þeir sem tapa 
stólaleiknum sem nú er í gangi. n

Nýrrar ríkisstjórnar bíður hrikalegur efnahagsvandi

Ólafur Arnarson
hagfræðingur

Allir viðurkenna að það 
er mjög sárt hve hörð 

náttúruöflin eru okkur 
mönnum oft og einatt. 
En væri þó ekki skyn-
samlegt að taka undir 
með Sveinbirni Egils-

syni sem segir í kvæði að 
blítt og strítt fari saman 
í tilverunni að vilja þess 

sem hana skóp?

Hannes  
Pétursson

rithöfundur
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Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
AÐSEND/KRISTINN INGVARSSON

starri@frettabladid.is

Menntakvika, sem er árleg ráð-
stefna Menntavísindasviðs Háskóla 
Íslands, verður haldin á netinu 
í dag, föstudaginn 15. október. 
Menntakvika var formlega sett 
í gær með opinni ráðstefnu um 
hönnun skólahúsnæðis sem tæki til 
menntaumbóta þar sem fjallað var 
um skólahúsnæði og áætlanir yfir-
valda um hönnun og kennsluhætti.

Í dag er hins vegar boðið upp á 
spennandi dagskrá en þá verða flutt 
um 280 erindi í 76 málstofum.

Menntakvika hefur skapað 
sér sess sem einn mikilvægasti 
farvegur Háskólans fyrir miðlun 
á þekkingu og rannsóknum sem 
snúa að skóla- og frístundastarfi. 
Viðfangsefni ráðstefnunnar í 
ár eru afar fjölbreytt og má þar 
nefna líðan framhaldsskólanema 
í faraldrinum, börn á tímum kyn-
lífsvæðingar, hreyfingu grunn-
skólabarna, samfélagsmiðlanotkun 
unglinga, skömm og kvíða ungra 
kvenna og margt fleira.

Námsbraut í tómstunda- og 
félagsmálafræði fagnar 20 ára 
afmæli um þessar mundir og verður 
lykilfyrirlestur Mennta kviku helg-
aður faginu. Mark Leather, dósent 
við St. Mark & St. John háskólann í 
Plymouth í Bretlandi, flytur erindi 
um útimenntun og aðferðir heild-
rænnar menntunar.

Menntakvika er rafræn og öllum 
að kostnaðarlausu. Dagskrána má 
nálgast á mennta kvika.hi.is. ■

Rannsóknir 
kynntar 
Menntakviku

Hildur Þórðardóttir og Björn Þór Heiðdal hjá Rúmföt.is. Verslunin býður upp á úrval af gæðarúmfötum í öllum verðflokkum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Himnesk rúmföt og guðdómlegir koddar
Björn Þór Heiðdal, eigandi verslunarinnar Rúmföt.is, elskar mjúk rúmföt. Í versluninni selur hann 
landanum einstök hágæða rúmföt sem koma víða að úr heiminum úr allra vönduðustu efnum. 2
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„Það er ekki stórt leyndarmál að ég 
er með rúmfatadellu á háu stigi,“ 
segir Björn Þór og kímir. „Í gegnum 
árin hef ég reynt að finna þau 
allra bestu rúmföt sem hægt er að 
nálgast hverju sinni og bjóða upp 
á í versluninni. Sjálfur sef ég undir 
vönduðum satínrúmfötum. Góð 
rúmföt skipta einfaldlega lykilmáli 
upp á góðan svefn.“

Afmælistilboð á  
lúxus sængurfötum
„Tíminn flýgur og litla rúmfata
búðin okkar á þriggja ára afmæli 
um þessar mundir. Til að fagna 
þessum tímamótum verðum við 
með vegleg afmælistilboð á vel 
völdum lúxus sængurfötum,“ segir 
Björn. „Þar á meðal verða einstak
lega mjúk 600 þráða rúmföt úr 
eðalfínu satíni á flottu afmælis
tilboði.

Einnig erum við með 900 þráða 
rúmföt á tilboði, sem eru hreint 
út sagt himnesk. Þessi eru ný hjá 
okkur og sameina bæði mjög háan 
raunverulegan þráðafjölda og 
mikil gæði. Þau eru alveg svakalega 
fíngerð og mjúk. Þetta eru ein af 
allra bestu rúmfötunum sem við 
seljum.

Við saumum líka sjálf rúmföt úr 
ítölskum efnum. Margrét Guð
laugsdóttir er listamaðurinn á bak 
við handsaumuðu rúmfötin frá 
Rúmföt.is. Hún býr yfir gríðar
mikilli reynslu og saumar þetta allt 
saman listilega vel. Æðislega flott 
efni sem eru sérofin fyrir okkur úr 
langþráða egypskri bómull. Einnig 
látum við sauma fyrir okkur úr 
sömu efnum á Ítalíu, því Margrét 
hreinlega annar ekki eftirspurn
inni.“

Þræðir og gæði
Að sögn Björns segir uppgefinn 
þráðafjöldi ekki alla söguna. 
„Þetta er mun flóknara en það. 
Raunverulegur þráðafjöldi ræður 
heilmiklu en flestir vefstólar vefa 
ekki mikið meira en 300 þræði á 
hverja fertommu. Þannig eru 600 
þráða rúmföt oftast 300 þræðir 
en þráðurinn er tvöfaldur. Með 
stækkunargleri er hægt að telja 
nálægt 450 þræði á hverja fer
tommu á 900 þráða rúmfötunum 
okkar sem er alveg ótrúlega fín
gerður þráður. En hver þráður er 
svo tvöfaldur við nánari skoðun. 
Fjöldi þráða hefur með grófleika 
efnisins að gera. Fáir þræðir þýða 
gróft og óslétt efni, og fleiri þræðir 
gera efnið mun sléttara, fíngerðara 
og mýkra, svo framarlega að um sé 
að ræða gæðaþráð. Ef gæði og hár 
þráðafjöldi helst í hendur þá ertu 
með góð rúmföt.“

Bara það besta, líka fyrir börnin
„Við kaupum líka inn hágæða 
rúmföt frá verksmiðjum úti í 
heimi. Margar þeirra framleiða 
ýmis ódýrari rúmföt og svo rúmföt 
úr betri efnum. Ég fer bara í allra 
fínustu efnin og kaupi eingöngu 
inn bestu rúmföt sem völ er á,“ 
segir Björn.

Rúmföt.is er einnig með úrval af 
gæðarúmfötum fyrir barnasæng
ur í fallegum litum og mynstrum 
sem heilla börnin. „Barnarúm
fötin hjá okkur eru fyrst og fremst 
af miklum gæðum og eigum við 
mikið af fallegum 300 þráða 
rúmfötum fyrir börnin. Þetta eru 
töluvert meiri gæði en þú færð í 
öðrum verslunum, enda fram
leiða ekki margir gæðasængurföt 
fyrir börn. Yfirleitt einblína menn 
meira á myndirnar. En efnið í 
rúmfötunum skiptir börnin jafn
miklu máli og fullorðna upp á 
góðan svefn að gera.“

Sefur sjálfur undir 550 þráðum
„Í ár bauðst mér að kaupa 550 
þráða rúmföt úr einföldum þræði. 
Ég stóðst ekki mátið og keypti 

Í tilefni þriggja 
ára afmælis 
verslunarinnar 
eru forláta 600 
og 900 þráða 
hágæða rúmföt 
á sérstöku af
mælistilboði.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Margrét Guðlaugsdóttir er komin í 
jólaskapið og saumar rúmföt í gríð 
og erg. Hágæða rúmföt eru hin full
komna jólagjöf.  MYND/AÐSEND

Svört hágæða rúmföt með geómetrísku mynstri.

Rúmföt.is býður upp á fallegt úrval af jólalegum rúmfötum. Í búðinni fást rúmföt í mismunandi 
stærðum á ólíkar sængur. Þessi eru 
úr ítölsku 700 þráða silkidamaski 
með fallegu báu blómamynstri.

Hér má sjá hvít rúmföt með fínlegum röndum. 

Barnarúmfötin eru bæði falleg og af miklum gæðum. 

Í Rúmföt.is fást rúmföt frá flottustu 
vefurum Ítalíu, til að mynda Quagli
otti sem vefur dúka og sængurföt 
fyrir bresku konungsfjölskylduna. 

nokkra kassa. Reyndar var efnið 
bara til í hvítu og ofið sérstaklega 
fyrir lúxussængur. Verksmiðjunni 
úti fannst það dáldið skrítið að ég 
væri að nota þetta efni í rúmföt. 
Ég held að það hafi ekki verið 
gert áður en það var ekkert mál 
og þetta eru rúmfötin sem ég sef 
undir sjálfur í dag.

Talandi um geggjuð rúmföt þá 
pantaði ég inn örfá 1.400 þráða 
rúmföt frá Ítalíu úr einum dýrasta 
og mýksta bómullarþræði sem 
framleiddur er. Þráðurinn er fjór
faldur og úr sérvalinni egypskri 
Gizabómull. Á skalanum einn til 
tíu mundi ég segja að þessi rúmföt 
væru í það minnsta 25. Ég hef 
aldrei á ævinni prófað jafnmjúk 
rúmföt.“

Við eigum einnig gott úrval af 
rúmfötum á lengri sængur og tvö
faldar. Þegar við opnuðum verslun
ina áttum við minna af þeim, en 
fólk hefur verið duglegt að biðja 
um þessar stærðir og höfum við 
orðið við þeirri ósk. Sennilega er 
þessi aukning vegna þess að þjóðin 

hefur verið að þenjast út í allar 
áttir,“ segir Björn og hlær.

Jólatörnin í glæsilegu rými
Að sögn Björns er jólatörnin að 
hefjast. „Fólk er byrjað að koma í 
búðina til að kaupa jólagjafirnar. 
Við erum held ég eina verslunin á 
Íslandi sem sérhæfir sig eingöngu í 
hágæða rúmfötum og enn fremur 
sú eina sem saumar sjálf. Hingað 
kemur fólk aftur og aftur og margir 
kaupa allar jólagjafirnar á einu 
bretti. Kannski ekki á hverju ári, 
en reglulega.“

Verslunin Rúmföt.is er staðsett 
að Nýbýlavegi 28 og hefur tekið 
nokkrum breytingum síðan í fyrra. 
„Viðskiptavinir sem hafa mætt í 
búðina síðustu daga hafa tekið 
eftir að verslunin hefur stækkað 
heilmikið frá því í fyrra. Eigandi 
húsnæðisins réðst í framkvæmdir 
og var húsnæðið tvöfaldað. Magga 
saumakona er alveg hæstánægð.“

Guðdómlegir koddar
Rúmföt.is selur einnig guðdóm

lega kodda sem fleyta hverjum 
og einum mjúklega inn í drauma
landið. „Við látum sérframleiða 
fyrir okkur alveg frábæra hágæða 
kodda. Þeir innihalda 100 prósent 
gæsadún og fíngerðar smáfjaðrir til 
að gefa réttan stuðning við háls og 
höfuð. 

Ég var sjálfur lengi búinn að 
reyna að finna góðan kodda úti 
í búð en fannst þeir allir vera of 
þykkir eða eitthvað bæklaðir. Þann
ig að ég pantaði 20 prufur að utan 
og valdi síðan tvær útgáfur sem við 
bjóðum núna upp á. Tvær konur 
sem keyptu þessa kodda komu 
í búðina um daginn til að kaupa 
fleiri kodda, og sögðu að þetta væru 
einfaldlega bestu koddarnir sem 
þær hefðu sofið á,“ segir Björn. n

Verslunin Rúmföt.is er staðsett að 
Nýbýlavegi 28. Sími: 565 1025. Opið 
alla virka daga frá klukkan 12 til 
17.30 og á laugardögum frá klukkan 
11 til 15. Skoðið úrvalið á glæsilegri 
vefverslun rumfot.is.
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Kynningar: Dekk1.is, Vaka, Arctic Trucks, BrimborgFÖSTUDAGUR   15. október 2021

Vetrardekk

Davíð Snær Jónsson er framkvæmdastjóri Dekk1. Hann segir einfalt að kaupa dekk á netinu og einstaklega þægilegt að geta pantað ódýra umfelgun í leiðinni hjá Dekk1 á Funahöfða. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dekk1.is – dekk og umfelgun á betra verði
Dekkjanetsalan Dekk1.is býður dekk til sölu í gegnum netið á enn betra verði en almennt þekkist. Dekkin eru 
send hvert á land sem er. Einnig er boðið upp á umfelgun á afar hagstæðum kjörum, eða frá aðeins 6.990 krónum.

„Dekk1.is er stærsta dekkjanet-
verslun landsins. Við sérhæfum 
okkur í sölu dekkja á netinu og 
með beinni sölu í gegnum netið 
getum við boðið betra verð en 
almennt hefur þekkst hér á landi,“ 
upplýsir Davíð Snær Jónsson, 
framkvæmdastjóri Dekk1.is.

Undanfarin átta ár hefur Dekk1 
verið eingöngu netverslun, en í 
fyrra opnaði fyrirtækið dekkja-
verkstæði að Funahöfða 6 í 
Reykjavík.

„Við fundum fyrir mikilli 
vöntun á ódýrari umfelgun og 
fengum margar fyrirspurnir um 
umfelgun samhliða því að geta 
keypt dekk á jafn hagstæðu verði 

og við bjóðum,“ greinir Davíð frá.
Á verkstæði Dekk1 á Funahöfða 

6 er hægt að fá umfelgun á afar 
hagstæðum kjörum, eða frá aðeins 
6.990 krónum.

„Okkar leiðarljós er að bjóða 
besta verðið á landinu og leggja 
þannig okkar af mörkum eftir 
langt og strembið Covid-tímabil. Í 
samstarfi við tímabókunarkerfið 
og -appið Noona geta viðskipta-
vinir okkar bókað tíma í umfelgun 
á snöggan og auðveldan hátt, 
sem og á heimasíðunni okkar 
Dekk1. is,“ útskýrir Davíð.

Einfalt, þægilegt og ódýrt
Með öflugri netverslun hefur 

Dekk1 einfaldað aðgengi við-
skiptavina að vörunni sjálfri.

„Ferlið er mjög einfalt, þú ein-
faldlega slærð inn dekkjastærðina 
þína, setur dekkin í körfuna, 
gengur frá kaupunum og kemur 
síðan í umfelgun til okkar að 
Funahöfða 6 þegar þér hentar. Við 
sendum dekkin jafnframt hvert á 
land sem er, í samstarfi við Póst-
inn,“ upplýsir Davíð.

Dekkin sem fást á Dekk1.is eru 
frá öllum helstu dekkjafram-
leiðendum heims og allt eru það 
dekk sem reynast vel við íslenskar 
aðstæður.

„Við bjóðum upp á negld og 
ónegld vetrardekk, heilsársdekk 

og sumardekk af öllum helstu 
stærðum. HiFly-dekkin er flaggskip 
Dekk1.is. Við fluttum þau fyrst inn 
fyrir átta árum og hafa þau hlotið 
mikið lof viðskiptavina og eru mjög 
vinsæl meðal leigubílstjóra og hjá 
bílaleigum landsins,“ segir Davíð.

Áralöng þekking og reynsla
Þessa dagana er í nógu að snúast hjá 
Dekk1, enda er vetur konungur á 
leiðinni fyrsta vetrardag, 23. októ-
ber.

„Dekkjatörnin er rosalega 
skemmtilegt tímabil hjá okkur,“ 
segir Davíð. „Við erum með mjög 
reynslumikið teymi, en meðfram 
dekkjasölunni rekum við einnig 

bílaleigu þar sem áralöng þekking 
á dekkjum, viðgerðum og dekkja-
skiptum nýtist vel.“

Á Dekk1.is, sem er fyrsta dekkja-
netverslun landsins og sú stærsta á 
Íslandi, fást yfir 1.200 mismunandi 
dekkjategundir og dekkjastærðir.

„Netverslun hefur verið í mikilli 
sókn hérlendis undanfarin ár, 
enda er mun auðveldara að panta 
sér dekk á netinu en nokkurn gæti 
grunað. Fyrir örfáum árum hefði 
þótt galin hugmynd að kaupa 
dekk undir fjölskyldubílinn á 
netinu og það tók tíma að koma 
á markaðinn með jafn nýstár-
lega hugmynd og þessa. Okkar 
styrkleiki í gegnum tíðina hefur 
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Fagmennska, 
mikil reynsla og 
þekking mætir 
viðskiptavinum 
Dekk1 á Funa-
höfða 6. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

30 daga skilafrestur og 2 ára neytendaábyrgð á öllum dekkjum
■  Verðvernd – alltaf ódýrari 

Með verðvernd tryggjum við að þú fáir alltaf besta verðið á 
dekkjum hjá okkur. Ef svo ólíklega vill til að þú finnir betra verð 
á sambærilegri vöru hjá öðrum söluaðila á Íslandi innan sjö daga 
frá kaupdegi, endurgreiðum við þér mismuninn og veitum þér að 
auka 10 prósenta afslátt.

■  30 daga skilafrestur 
Ef þú pantaðir vitlaust, líkar ekki varan eða ef eitthvað hefur 
breyst og þú þarft ekki lengur á vörunni að halda, getur þú ein-
faldlega skilað vörunni. Þú hefur 30 daga frá kaupdegi til að skila 
og getur þá fengið vöruna endurgreidda að fullu. Þetta er þó auð-
vitað háð því að varan sé ónotuð og í upprunalegu ástandi.

■  Tveggja ára neytendaábyrgð 
Allar okkar vörur bera tveggja ára neytendaábyrgð vegna fram-
leiðslugalla. Ef svo ólíklega vill til að vörur frá okkur séu gallaðar 
bætum við viðskiptavinum það upp með nýrri alveg eins eða 
sambærilegri vöru.

Gámatilboð í október!
Þetta árið var ákveðið að 
fara nýjar leiðir til að geta 
boðið viðskiptavinum 
gæðadekk á enn betra 
verði. Við bjóðum viðskipta-
vinum að tryggja sér gæða 
vetrardekk á verði sem ekki 
hefur sést áður á Íslandi. 
Dekkin koma til landsins 
18. október og er um bæði 
heilsársdekk og nagladekk 
að ræða. Dekkin eru sér-
merkt á síðunni okkar sem 
„Gámatilboð“.

Dekkin sem um ræðir eru 
HiFly. Það er tegund sem við 
höfum selt með frábærum 
árangri síðastliðin átta ár. 
HiFly er okkar allra vinsæl-
asta tegund og ætti engan 
að undra því þar fara saman 
góð gæði og ótrúlegt verð.

Af hverju mælum við með HiFly?
■  Með beinum innflutningi getum við boðið verð sem ekki hefur 

sést áður á Íslandi.
■  HiFly eru gæðadekk sem skarta öllum helstu gæðastöðlum: ISO 

9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000.
■  HiFly-dekk hafa verið seld á Íslandi með frábærri reynslu í átta ár.
■  Vinsæl dekk hjá leigubílstjórum landsins.
■  Margar bílaleigur á Íslandi velja HiFly undir flotann sinn.
■  Tveggja ára neytendaábyrgð, að sjálfsögðu.
■  30 daga skilafrestur, að sjálfsögðu.

Farðu á Dekk1.is og tryggðu þér dekk á betra verði!

Gott að vita um HiFly-dekk
■  Betra grip tryggir betri akstursgæði 

Undirstaða þess að tryggja stöðugleika bíls á veginum er að vera 
á góðum dekkjum. Við íslenskar aðstæður er mikilvægt að vera á 
traustum og góðum dekkjum. Gróft og djúpt munstur tryggir gott 
veggrip í öllum aðstæðum og góða vatnslosun í regni.

■  Stöðugleiki á íslenskum vegum 
Öll vetrar- og heilsársdekk frá HiFly eru míkróskorin. Þegar dekk 
eru míkróskorin eru skornar fínar línur þvert yfir dekkið til að auka 
aksturseiginleika bílsins og auka veggrip í bleytu og hálku. Ásamt 
því eykur míkróskurður endingu dekkja. Míkróskurður var fundinn 
upp af John Sipe, starfsmanni sláturhúss. Hann átti það til að detta 
á hausinn í vinnunni þegar gólfið var blautt og tók þá upp á því að 
míkróskera sólana á vinnuskóm sínum til auka grip skónna á gólfi 
sláturhússins.

■  Verksmiðjunegld nagladekk 
Dekkin koma verksmiðjunegld með finnskum gæða karbít-
nöglum sem tryggja gott veggrip og góða endingu.

Shandong Changfeng Tires Co, Ltd. er framleiðandi HiFly-dekkjanna. 
Fyrirtækið er einn stærsti og virtasti dekkjaframleiðendi í Kína. 
Það var stofnað árið 1995 og er með meira en 10.000 starfsmenn 
í vinnu. Fyrirtækið á í dag sex verksmiðjur í kínversku borgunum 
Dongying og Linyi í Shandong-héraði, með árlega framleiðslugetu 
upp á 36 milljónir dekkja. Stofnun fyrirtækisins kemur til af þörfinni 
á að veita dekkjamarkaðnum endingargóð, áreiðanleg og hagkvæm 
dekk. Frá upphafi starfseminnar hefur fyrirtækið vaxið í eitt stærsta 
og traustasta nafn í dekkjaframleiðsluiðnaði Kína og á heimsvísu.

verið að geta boðið upp á mjög 
lága álagningu og með fjölbreyttu 
vöruúrvali og lægra verði skilar 
það sér beint í vasa neytenda,“ 
segir Davíð og nú geta allir drifið 
í því að setja vetrardekk undir 
bílinn.

„Við bjóðum upp á greiðslumáta 
sem hentar hverjum og einum. 
Hægt er að greiða með korti eða 
fá greiðsludreifingu í gegnum 
Borgun, Símann Pay, Netgíró og 
Pei í pöntunarferli á síðunni okkar. 
Það getur auðveldað mörgum 
útgjöldin.“ ■

Dekk1 er með verkstæði á Funa-
höfða 6 í Reykjavík. Opið frá 
klukkan 9 til 18 alla virka daga. 
Lokað um helgar. Nánari upplýs-
ingar á dekk1. is, í síma 519 1516 og 
á netfanginu fyrirspurnir@dekk1.is

Það er bæði 
ódýrt, traust 
og fljótlegt að 
láta Dekk1 sjá 
um umfelgun 
dekkja, og í hví-
vetna vandað til 
allra verka. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Verð á umfelgun
Umfelgun fólksbíla 12”-13” – 6.990 kr.
Umfelgun fólksbíla 14”-15” – 7.990 kr.
Umfelgun fólksbíla 16” – 8.990 kr.
Umfelgun fólksbíla 17-18” – 13.990 kr.
Umfelgun jepplinga og minni sendibíla til 17” – 13.990 kr.
Umfelgun jepplinga 18” – 15.990 kr.
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nesdekk.is / 561 4200

Réttu dekkin draga fram bestu 
eiginleika bílsins og veita hámarks 
öryggi við misjöfn akstursskilyrði.

Fáðu ráðleggingar fagmanna okkar
við val á réttum dekkjum.    

Lyngás 8

Breiðhöfða 13

Grjóthálsi 10

Fiskislóð 30

Reykjanesbær

Njarðarbraut 9

Akureyri

Garðabær

Njarðarnes 1

Skeifunni 9

NÝTT

Nesdekk
verkstæði

í næsta
nágrenni

við þig!

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110
Tímabókun

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210
Röð

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333
Tímabókun

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350
Tímabókun

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600
Tímabókun

Skeifan 9
108 Reykjavík
590 2098
Tímabókun

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080
Tímabókun
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POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

Bókaðu tíma og skoðaðu 
dekkjaúrvalið á nesdekk.is
Ekki lenda í biðröð. Þú sparar tíma með því að bóka tíma.

Toyo Pirelli Nankang Double CoinLaufenn Maxxis Mastercraft

Harðskeljadekk Vörubíladekk



Dekkjaþjónusta Vöku býður 
upp á frábæra og faglega 
þjónustu þegar leitað er eftir 
vetrardekkjum. Hægt er að 
fá ný eða notuð gæðadekk 
á mjög góðu verði. Dekkja-
þjónustan er á Héðinsgötu 2.

Reynir Guðmundsson fram-
kvæmdastjóri segir að umfelgun 
hjá Vöku taki aðeins 15-30 
mínútur eftir stærð bílsins. „Það er 
alltaf best að panta tíma fyrir fram 
og við mælum með því, en það er 
samt ekki nauðsynlegt. Hægt er að 
panta tíma í gegnum Noona sem er 
ákaflega þægilegt app og á heima-
síðunni okkar vaka.is,“ segir hann. 
„Með því að panta á netinu getur 
fólk ákveðið hvaða dekk það vill og 
við getum undirbúið okkur betur.“

Hjá Vöku skoða starfsmenn 
hvort felgur séu í lagi og jafn-
vægisstilla dekkin enda eru þau 
mikilvægur öryggisbúnaður. „Við 
bjóðum upp á alhliða dekkja-
þjónustu. Í boði er mikið úrval af 
nýjum dekkjum, meðal annars frá 
Sailun sem henta vel íslenskum 
aðstæðum og eru á góðu verði. 
Auk þess erum við með notuð 
dekk enda styðjum við við endur-
nýtingu. Við viljum halda hring-
rásinni gangandi.“

Reynir bendir á að það sé hægt 
að gera mjög góð kaup í not-
uðum dekkjum. „Þegar bílar eru 
á leiðinni í úrvinnslu tökum við 
dekkin og yfirförum þau með 
áframhaldandi notkun í huga 
frekar en að henda þeim. Þessi 
dekk eru ódýr og góður kostur 
fyrir þá sem hafa minna á milli 
handanna. Þetta geta verið mjög 
vönduð og góð dekk. Heildarpakk-
ann undir bílinn verður töluvert 
ódýrari heldur en ef um ný dekk 
væri að ræða. Þetta getur verið 
allt frá flottum, nýlegum Mich-
elin hjólbörðum niður í ódýrari 
kínversk. Vaka býður upp á dekk 
fyrir fólksbíla, jeppa og sendibíla. 
Við höfum ekki verið að þjónusta 

Endurnýting minnkar kostnað
Vaskir starfs-
menn hjá Vöku, 
frá vinstri Greta 
Egilsdóttir, 
Reynir Guð-
mundsson, 
Halldór Krist-
jánsson og Gísli 
Svanbergsson. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Það eru vanir menn sem starfa hjá Vöku og eru fljótir að skipta um hjólbarða. 

Kristján Örn Þrastarson er 
forfallin jeppaáhugamaður 
og hefur verið frá því í barn-
æsku. Hann hefur smíðað 
og breytt fjölda bíla og eyðir 
stórum hluta vetrarins á 
fjöllum.

sandragudrun@frettabladid.is

„Ég held ég hafi smitast af bílabakt-
eríunni af afa, Herði Guðmunds-
syni, en hann var vélvirki. Um leið 
og ég var farinn að labba, þá vorum 
við farnir að tala um bíla, svo er 
pabbi líka jeppakarl. Mig minnir 
að ég hafi keypt minn fyrsta bíl 
með pabba 15 eða 16 ára,“ segir 
Kristján Örn.

„Við tókum bensínvélina úr 
honum, settum í hann dísilvél og 
breyttum honum meira. Svo um 
leið og ég var kominn með bílpróf, 
þá fór ég að jeppast. Síðan hefur 
þetta farið síversnandi,“ bætir 
hann við hlæjandi.

Kristján Örn fer mikið í jeppa-
ferðir á fjöll á veturna og notar 
breyttan jeppa í ferðirnar.

„Ég er á 46 tommu 80 Cruiser. En 
þetta er eini Cruiser-inn á landinu 
sem er með Cummins-mótor. 
Þegar ég keypti hann var hann 44 
tommur, breyttur með orginal vél. 
Ég setti í hann Cummins-vélina 
og breytti honum í 46 tommur,“ 
útskýrir hann.

„Ég frétti af því að enginn á 
landinu væri með Cummins í Land 
Cruiser, svo ég varð að vera fyrstur 
í því,“ bætir hann við og útskýrir 

að Cummins sé stór iðnaðarmótor 
sem er í alls kyns vélum eins og 
ljósavélum, gröfum og vörubílum.

„Þetta er mótor sem eyðir litlu, 
vinnur vel og er með mikið af hest-
öflum. Hann er þungur, en hag-
stæður,“ segir hann og bætir við 
hlæjandi að hann sé það hrifinn af 
Cummins-mótornum að hann sé 
oft kallaður Stjáni Cummins.

Snýst ekki bara um að keyra
Það þarf alltaf að passa upp á að 
bíllinn sé vel búinn fyrir svona 
vetrarjeppasport, að sögn Krist-
jáns Arnar.

„Góður vetrarbíll er með 
læsingar að framan og aftan, 
flestir eru með skriðgír og svo er 
nauðsynlegt að hafa talstöð, GPS- 
tæki, spil, tjakka og spotta. Svo er 

maður alltaf með helstu verkfæri 
ef eitthvað bilar. Þegar ég fer í 
þessar ferðir er ég yfirleitt með allt 
of mikið af drasli með mér. Ekki 
endilega af því ég þurfi á því að 
halda heldur tek ég það líka með ef 
eitthvað skyldi bila hjá einhverjum 
öðrum. Það er mottóið mitt að vera 
frekar með aðeins of mikið en lítið, 
þó það þyngi aðeins bílinn.“

Það sem heillar Kristján Örn 
mest við jeppaferðir á veturna er 
adrenalín-kikkið sem hann fær út 
úr því, en líka útsýnið, fjöllin og 
landið.

„Þetta snýst ekki bara um að 
keyra, líka að njóta útsýnis, gista í 
skálum, segja hetjusögur og hlusta 
á aðra segja sögur. Þetta er alveg sér 
menning þessi fjallamennska. Þetta 
er hrikalega skemmtilegt sport.“ n

Fyrstur til að setja Cummins-vél í Land Cruiser

Kristján hefur breytt fjöldanum öllum af bílum.  MYNDIR/AÐSENDAR

Kristján keyrir á fjöll á breyttum Land Cruiser með Cummins-vél. 

vörubíla eða önnur stærri atvinnu-
tæki nema okkar eigin,“ útskýrir 
Reynir og segir að starfsmenn finni 
fyrir aukinni eftirspurn síðustu 
daga, sérstaklega eftir að smá 
snjóföl kom um daginn. „Það er þó 
alltaf þannig að traffíkin hefst með 
fyrsta snjónum.“

Hjá Vöku eru lyftur fyrir 5 bíla. 
Fyrirtækið er með fyrsta flokks 
tæki til umfelgunar og dekkja-
skipta. „Verkfærin hafa verið að 
þróast til að gera starfið léttara og 
menn þurfa að beygja sig minna 
við vinnuna og hafa betra vinnu-
umhverfi. Einnig er góð biðaðstaða 
fyrir viðskiptavini.“

Reynir segir misjafnt hvort 
fólk kaupi vetrardekk, heilsárs-
dekk eða negld dekk. „Langflestir 
vilja vera á heilsársdekkjum eða 

vetrardekkjum. Þeir sem þurfa að 
fara út úr borginni og yfir heiði 
velja frekar negld dekk. Hjá Vöku 
er einnig boðið upp á dekkjahótel 
þar sem hægt er að geyma sumar-
dekkin þar til þau fara aftur undir 
bílinn í vor.“

Reynir hefur verið fram-
kvæmdastjóri Vöku frá því í júlí í 
fyrra en hann segist eiga margar 
minningar frá barnæsku um fyrir-
tækið því faðir hans var bílaáhuga-
maður og fylgdist gjarnan með því 
hvað var í boði á uppboðum sem 
þar fara fram reglulega. n

Nánar má skoða úrvalið á heima-
síðunni vaka.is eða renna við að 
Héðinsgötu 2. Síminn hjá Vöku er 
567 6700.
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Dekkjaverkstæði Arctic 
Trucks hefur verið tekið í 
gegn, það stækkað og nýjar 
vélar keyptar. Arctic Trucks 
býpur alhliða þjónustu fyrir 
jeppafólk eins og aukahluta-
verslun, viðgerðarþjónustu 
og jeppabreytingar.

Hið endurbætta verkstæði Arctic 
Trucks er á Kletthálsi 3. Nýjar 
dekkjavélar af fullkomnustu gerð 
prýða nú verkstæðið, sem henta 
fyrir allar stærðir jeppadekkja og 
jepplingadekkja. Þar má meðal 
annars finna sérhæfða vél fyrir 
„low profile“ dekk eins og koma á 
lúxusjeppum í dag.

„Verkstæðið er þannig að við 
eigum að geta brugðist við hverju 
sem er þar inni. Við erum með 
alhliða jepplinga- og jeppadekkja-
þjónustu eins og hefðbundna 
dekkjaskiptinu, neglingar og 
míkróskurð sem er mjög vinsæll 
í jeppadekkjum og við mælum 
eindregið með,“ segir Stefán Þór 
Jónsson, verslunarstjóri hjá Arctic 
Trucks.

Nokkrir kostir míkróskurðar að 
sögn Stefáns Þórs eru: Meira grip, 
minna veghljóð, meiri mýkt og 
mun betri ending,

„Með míkróskurði eru stóru 
kubbarnir í munstrinu skornir í 
sundur til að mýkja þá. Við það 
fær dekkið mun betri spyrnu bæði 
í hemlun og upptaki. Með mýkri 
kubbum mýkist dekkið og þar með 
bíllinn í akstri, en míkróskurður 
hefur einnig áhrif á endingu þar 

sem dekkið kælir sig betur,“ segir 
hann.

Arctic Trucks er þjónustumið-
stöð fyrir jeppafólk og ferðafólk. Í 
þjónustumiðstöðinni á Kletthálsi 
er auk dekkjaþjónustu boðið upp á 
viðgerðarþjónustu, smurþjónustu 
og jeppabreytingar. Einnig er þar að 
finna aukahlutaverslun með miklu 
úrvali.

„Við reynum að vera með allt á 
einum stað fyrir jeppa og ferða-
fólk. Við stækkuðum dekkjaverk-
stæðið af því sala á jeppadekkjum 
er að aukast hjá okkur. Við leggjum 
mesta áherslu á þá bíla sem hafa 
verið hvað mest í breytingum 
hjá okkur, þeir eru á bilinu 33-35 
tommu dekkjum. Við leggjum 
áherslu á að eiga gott úrval fyrir 
þann hóp og þjónusta hann vel,“ 
segir Stefán Þór.

„Síðan Íslendingar fóru að ferðast 
meira innanlands þá hafa minni 
og millistærðarbreytingar aukist 
gríðarlega, en það eru þessi 33-35 
tommu dekk. En svo erum við með 
harðari ferðamenn sem eru í vetrar-
ferðamennsku. Við erum með mjög 
sterkt úrval af dekkjum fyrir þá. Við 
erum með toppana í stóru dekkj-
unum, það er frá 38 tommu upp í 44 
tommu dekk. Í 38 tommum erum 
við með okkar eigið dekk, AT 405 
sem við höfum selt frá árinu 2005,“ 
bætir hann við.

„Við erum einnig að fá núna í 
fyrsta sinn í einhverju magni 40 
tommu dekk frá Pro Comp, sem er 
merki sem við erum að byrja með 
aftur. Það er mikil eftirspurn eftir 

þessu 40 tommu dekki og menn eru 
farnir að skrá sig á biðlista eftir því. 
En það kemur í næsta mánuði.“

Fjallakóngurinn frá Nokian
Eitt besta dekkið fyrir stærstu 
bílana er fjallakóngurinn Nokian 
AT 44 að sögn Stefáns.

„Þetta er stórt „radial“ dekk, það 
drífur rosalega, keyrir ofboðslega 
vel og það heyrist lítið í því. Það 
hefur eiginlega alla eiginleika sem 
gott jeppadekk þarf að hafa. Þetta 
er tímamótadekk í þessari stærð,“ 
segir hann.

Dekkið er hægt að nota í allan 
akstur þrátt fyrir að bílar með 44" 
dekk séu fyrst og fremst notaðir 
utanbæjar.

„Ferðaþjónustan notar þessi 
dekk mikið sem og hinn almenni 
jeppamaður. Þetta er dekk sem 

gerir það að verkum að menn 
geta notað stóru bílana sína meira 
en áður, því hægt er að keyra á 
dekkjunum eins og á venjulegum 
fólksbíl,“ segir Stefán Þór.

Helstu dekkjategundirnar sem 
fást hjá Arctic trucks eru Dick 
Cepek og Pro Comp. Hægt er að fá 
dekk frá þessum framleiðendum 
fyrir alla bíla sem nota frá 30" upp 
í 40" dekk. Mest selda dekkið hjá 
Arctic Trucks í dag er Dick Cepek 
Trail Country EXP.

„Þetta dekk hentar mjög vel 
fyrir íslenskar aðstæður allan 
ársins hring. Þetta er mynstur-
mikið jeppadekk sem hægt er að 
negla og míkróskera. Það er mjúkt 
með sterkar hliðar og vatnsrás í 
mynstri,“ segir Stefán Þór.

„Við erum líka með fínmynstr-
að dekk frá Pro Comp sem við 

höfum ekki verið með áður. Það 
heitir AT Sport. Það hentar þeim 
sem fara minna út fyrir malbikið 
og vilja bara þægilegt alhliða 
akstursdekk. Við eigum líka til 
frá báðum framleiðendum MT 
dekk, sem er skammstöfun á mud 
terrain. Það eru almennilega gróf 
dekk sem henta í drullu, sandi og 
grjóti.“

Stefán Þór segir að hjá Arctic 
Trucks sé eitthvað í boði fyrir alla í 
dekkjaflóru þeirra.

„Við leggjum áherslu á að finna 
vörur sem henta fyrir íslenskar 
aðstæður. Við erum svolítið sér á 
báti, við fáum svo margar árstíðir 
á Íslandi. Við vitum aldrei hvað 
morgundagurinn ber í skauti sér. 
Við höfum þess vegna reynt að velja 
vörur sem henta fyrir Ísland og 
íslenskt jeppafólk.“  n

Nýtt og endurbætt jeppadekkjaverkstæði 
Stefán Þór Jóns-
son ásamt sölu-
teymi dekkja hjá 
Arctic Trucks. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

Öll almenn dekkjaþjónusta á staðnum.

Tímapantanir í síma 540 4900.

JEPPA- OG
JEPPLINGADEKK

VÖNDUÐ DEKK FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR  
KANNAÐU ÚRVALIÐ! VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS
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Þú verður að velja 
gæðadekk undir 

bílinn því dekk eru 
mikilvægt öryggistæki.

Nokian Hakkapeliitta 10 
nagladekkið sameinar 
framúrskarandi grip, akst-
ursþægindi og vistvæn efni. 
MAX1 býður upp á vetrar-
dekk fyrir allar gerðir bíla.

Nokian Hakkapeliitta 10 nagla
dekkið veitir mesta mögulega 
öryggi við aðstæður þar sem mest 
er þörf á. Nýjasta kynslóð af öryggi 
er í Nokian Hakkapeliitta 10 þar 
sem blandast saman framúr
skarandi grip, akstursþægindi og 
vistvæn efni, segir Sigurjón Árni 
Ólafsson, framkvæmdastjóri 
MAX1. „Nokian Tires Double Stud 
Technology veitir hámarksöryggi 
á ís og í snjó, þar sem miðpinnar 
nagla bæta hemlagrip og hröðun 
og naglar á öxulsvæðum hámarka 
grip í beygjum og við akreina
skipti. Dekkin koma einnig í 
sérhæfðri útgáfu fyrir rafbíla: Hak
kapeliitta 10 EV, og jeppa: Hakka
peliitta 10 SUV.“

Helstu eiginleikar Nokian  
Hakkapeliitta 10
n Framúrskarandi öryggi á ís og í 

snjó
n Stöðug og nákvæm stýring 
n Hámarks akstursþægindi með 

lágmarks veghljóði
n Minni orkunotkun

Sigurjón segir Nokian Hakka
peliitta 10 nagladekkið vera 
hannað og framleitt til að virka í 
allri vetrarfærð, þar sem það þolir 
vel hitabreytingar frá mildu vetrar
veðri í krefjandi aðstæður. „Dekkið 
er unnið úr vistvænum efnum og 
lögð var áhersla á að dekkið myndi 
draga úr orkunotkun. Nokian 
Hakkapeliitta 10 var auk þess valið 
besta nagladekkið samkvæmt 
dekkjaprófunum Mootori.“

Frábær alhliða vetrarkostur
Nokian harðkorna vetrardekk er 
frábær alhliða vetrarkostur, t.d. í 
borgarumferð þar sem mikil ísing 
er ekki algeng eða varir í stuttan 
tíma og býður fullkomna blöndu 
öryggis og þæginda. „Harðkorna 
vetrardekk veita mikið grip, eru 
einstaklega hljóðlát, sparneytin og 
draga úr vegsliti.“

Nokian Hakkapeliitta R3 er 
harðkorna vetrardekk sem einnig 
henta einstaklega vel í borgarum
ferð að sögn Sigurjóns og bjóða um 
leið upp á einstaka blöndu öryggis 
og þæginda. „Þetta dekk er besti 
valkosturinn á móti nagladekki. 
Dekkið er byggt upp af Arctic 
Sense Grip hugmyndafræðinni 
þar sem áhersla er lögð á stöðug
leika, nákvæmni og áhyggjulausan 
akstur í vetrarfærð. Nokian Hakka
peliitta R3 er til fyrir fólksbíla, 
jeppa og sendibíla og eru einnig 
ætluð rafbílum og hybridbif
reiðum. Við akstur á ísilögðu yfir
borði eru nagladekk þó enn besti 
kosturinn.“

Jeppadekk í miklu úrvali
Hágæða Nokian jeppadekkin fást 

Vetrardekk framtíðarinnar er komið

Marís G. Marísson er rekstrarstjóri á MAX1 í Jafnaseli í Breiðholti.     FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Nokian Hakkapeliitta var valið besta nagladekkið.Nokain Hakkapeliitta 10 veitir framúrskarandi öryggi á ís og í snjó. 

Snowproof og önnur dekk í WR 
línunni eru hönnuð til að geta nýst 
allar árstíðir, þar sem þau eru gerð 
fyrir hitastig frá 20°C til +20°C 
sem fellur því vel að íslenskum 
aðstæðum. Nokian WR Snowproof 
er til fyrir fólksbíla, jeppa og 
sendibíla og einnig fyrir rafbíla og 
hybridbifreiðar.“

Sendibíladekk fyrir kröfuharða
Sendibíladekkin frá finnska fram
leiðandanum Nokian eru þróuð 
til þess að standast allar kröfur 
sem gerðar eru til atvinnubíla. Þau 
veita framúrskarandi veggrip, þola 
mikið álag, hafa mikla endingu 
og veita framúrskarandi aksturs
ánægju. „Nokian WR Snowproof 
C vetrar og heilsársdekkið fyrir 
sendibíla er snilldarlega samsett. 
Snowproof C er byggt til þess að 
þola mikið álag og mismunandi 
vegaástand á öruggan og áreiðan
legan hátt. Nokian WR Snowproof 
C eru einnig fyrir rafsendibíla og 
hybridsendibíla.“

Öryggi mikilvægasti þátturinn
Þegar ökumenn voru spurðir 
hvað það væri sem þeir vildu að 
vetrardekkin þeirra gæfu þeim 
var öryggi efst á listanum, segir 
Sigurjón. Könnunin var gerð árið 
2020 og tóku um 3.000 manns 
þátt í henni í Finnlandi, Svíþjóð 
og Noregi. „Þú verður að velja 
gæðadekk undir bílinn því dekk 
eru mikilvægt öryggistæki. Það er 
mikilvægt að geta treyst eiginleik
um dekkja í krefjandi aðstæðum. 
Nokian gæðadekk fást í miklu 
úrvali hjá MAX1 Bílavaktinni og 
eru einnig seld hjá Brimborg á 
Akureyri.“

Nokian dekk eru prófuð á 700 
hektara fullkomnu prófunar
svæði Nokian í Finnlandi, að sögn 
Sigurjóns. „Á svæðinu eru um 50 
mismunandi brautir þar sem þeir 
prófa og sannreyna Nokian dekk 
á mismunandi undirlagi í afar 
erfiðum og krefjandi vetrarað
stæðum. Hjá MAX1 Bílavaktinni 
getur þú valið um negld, ónegld 
eða harðkorna vetrardekk frá 
Nokian. Þú finnur réttu vetrar
dekkin á max1.is.“ n

Nánari upplýsingar á max1.is.

í miklu úrvali hjá MAX1. „Nokian 
Hakkapeliitta LT3 er hágæða 
jeppadekk fyrir vetraraðstæður. 
Fyrsta flokks öryggi, styrkur og 
stöðugleiki einkenna Nokian 
Hakka peliitta LT3 neglda jeppa
dekkið. Dekkjaúrval Nokian fyrir 
sport jeppa og jeppa verður síðan 
enn fjölbreyttara með Nokian 
Rotiiva AT (All Terrain). Um er að 
ræða frábært heilsársdekk fyrir 
jeppa með grófu mynstri.“

Fyrsta flokks kostur
Nokian WR Snowproof vetrar og 
heilsársdekkið er snilldarlega 
samsett, segir Sigurjón. „Þar kemur 
sterkt inn áralöng reynsla af vetr
araðstæðum á norðlægum slóðum. 
Upplifðu algera stjórn, frábært 
vetraröryggi og yfirvegaðan akstur 
við fjölbreyttar vetraraðstæður 
frá snjó til krapa og bleytu. WR 
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FINNDU
DEKKIN ÞÍN 

Á MAX1.IS

BRÁÐUM KEMUR 
EKKI BETRI TÍÐ

MAX1.IS

Kauptu Nokian gæðadekk
á frábæru verði hjá MAX1. 
Sendum um allt land 1.000 kr. hvert dekk.

Verkstæði MAX1, Bíldshöfða 5a, 110 Reykjavík 
Verkstæði MAX1, Jafnaseli 6, 109 Reykjavík 
Verkstæði MAX1, Dalshrauni 5, 220 Hafnarfirði



Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is
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Á þessu ári hefur gúmmí
skorts orðið vart á heims
vísu vegna þess að eftir
spurn hefur aukist og 
fram boð dregist saman. Það 
stefnir ekki í dekkjaskort hér 
á landi í vetur, en verð hefur 
hins vegar hækkað.

Það hefur verið nokkur gúmmí-
skortur í heiminum á þessu ári og 
nú þegar farið er að líða á haustið 
virðist hann vera farinn að valda 
verðhækkunum á dekkjum hér á 
landi og hafa áhrif á dekkjafram-
boðið í Norður-Ameríku.

Bílaiðnaðurinn hefur lent í 
mörgum áföllum að undanförnu, 
sérstaklega í Bandaríkjunum. 
Verksmiðjum hefur verið lokað, 
Covid-smit hafa komið upp og 
það hefur verið heimsskortur á 
leiðurum, sem eru nauðsynlegt 
hráefni í tölvukubba fyrir bíla. Nú 
koma svo áhyggjur af gúmmískorti 
í ofanálag.

Ýmsar ástæður fyrir skortinum
Ástæðurnar eru nokkrar. 
Eftirspurn hefur verið mikil og 
framleiðendur hafa ekki getað 
gróðursett eins mikið af nýjum 
gúmmítrjám og venjulega vegna 
heimsfaraldursins. Þar sem það 
tekur trén sjö ár að þroskast og 
laufsjúkdómar og flóð hafa haft 
neikvæð áhrif á trén sem eru til 
staðar, hefur framboðið farið 
minnkandi.

Á sama tíma hefur eftirspurnin 
aukist mjög mikið í Kína, sem er 
langstærsti neytandi gúmmís í 
heiminum. Landið hefur jafnað 
sig á heimsfaraldrinum hraðar en 
önnur stór iðnvædd ríki og fram-
leiðsla og neysla hefur aukist hratt.

Ekki nóg með það, heldur hefur 
líka verið skortur á flutningagám-
um, sem hefur gert vöruflutninga 
erfiðari. Allt hjálpast þetta að til að 
þrengja að gúmmímarkaðnum.

Fyrir vikið byrjuðu bandarískir 
framleiðendur, sem drógu úr 
pöntunum vegna faraldursins, að 
reyna að kaupa gúmmí af miklu 
kappi í desember síðastliðnum og 
gögn Bloomberg sýna að gúmmí 
náði hæsta verði sem það hefur 
náð í fjögur ár í febrúar síðast-
liðnum.

Skortur í Norður-Ameríku
Vegna þessa hafa margir haft 
áhyggjur af því að það verði ekki 
nægt framboð af vetrardekkjum 
þetta haustið. Óttinn við vöru-
skort er líka að neyða bílafram-
leiðendur til að endurskoða þá 
viðskiptahætti að framleiða allt á 
síðustu stundu og hafa lítinn lager, 

Gúmmískortur veldur verðhækkunum

Íslendingar 
þurfa ekki að 
hafa áhyggjur 
af dekkjaskorti 
vegna gúmmí-
skorts í vetur, en 
næsta vor eða 
haust gæti hann 
gert vart við 
sig. En verðið á 
dekkjum hefur 
hækkað á milli 
ára.

 FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Hráefnaskortur 
er orðinn svo 
mikið vandamál 
að bílaframleið-
endur hafa til-
kynnt að fram-
leiðsla muni 
minnka um allt 
að helming á 
næsta ári. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

www.hardkornadekk.is

Naglana
burt!

FYRIRSPURNIR
info@hardkornadekk.is

611 77 99 

Green Diamond eru einu umhverfisvænu
heilsársdekkin í boði. Kynntu þér málið.

*www.hardkornadekk.is/pages/profanir-dekk

sem hefur hjálpað þeim að halda 
verði niðri og auka gróða. En þessi 
aðferðafræði hefur komið í bakið á 
þeim í faraldrinum.

Í vor sagði dekkjaframleið-
andinn Goodyear í viðtali við 
CNBC-fréttastöðina að gúmmí-
skorturinn myndi ekki hafa nein 
áhrif á framboð sitt, en svo kom 
yfirlýsing frá fyrirtækinu fyrr í 
þessum mánuði þar sem kom fram 
að Norður-Ameríku myndi skorta 
um 5 milljónir dekkja á þessu ári.

Sums staðar í Bandaríkjunum 
og Kanada eru dekkjafyrirtæki í 
vandræðum með að mæta eftir-
spurn og sumir dekkjasölumenn 
þar mæla með því að fólk kaupi 
dekk snemma til að tryggja sér þau 
og setja þau svo undir bílinn síðar. 
Aðrir segja að það sé óþarfi að hafa 

áhyggjur nema fólk sé með mjög 
sértækar og harðar kröfur.

Ekki skortur hér en verð hærra
Samkvæmt Félagi íslenskra bif-
reiðaeigenda, FÍB, er mjög lítil 
hætta á dekkjaskorti hér á landi í 
haust, en mögulega gerir hann vart 
við sig á næsta ári. Verð hefur þó 
hækkað.

„Þetta hefur verið í umræðunni 
en fólk hefur ekki áhyggjur,“ segir 
Björn Kristjánsson, tækniráðgjafi 
hjá FÍB. „Birgðastaðan í landinu 
er ágæt eftir seinasta vetur, þar 
sem hann var frekar mildur, en 
það sem hrjáir fólk eru tafir á 
innflutningi, bæði vegna þess að 
framleiðsla hefur farið hægt af stað 
og vegna skorts á flutningagámum 
og öðrum flutningaleiðum. Þetta 

hefur leitt til einhverrar hækk-
unar á verði dekkja milli ára og 
við ætlum að gera samanburð á 
verðinu í ár og á því síðasta.

Mér sýnist ekki stefna í dekkja-
skort fyrir þennan vetur, en ef 
ástandið heldur svona áfram gæti 
hann gert var við sig næsta vor eða 
haust,“ segir Björn.

Kubbaskorturinn verri
Tölvukubbaskorturinn sem hefur 
verið viðloðandi síðastliðið ár 
hefur aftur á móti haft mikil áhrif 
á bílaiðnaðinn.

„Hráefnaskorturinn er svo 
mikill að bílaframleiðendur hafa 
tilkynnt að framleiðsla muni 
minnka um allt að helming á 
næsta ári vegna skorts á íhlutum,“ 
segir Björn. „Þetta er sérkennileg 
staða sem er að koma upp, nú 
vantar hluti sem manni dytti ekki í 
hug og það stöðvar færibandið hjá 
mörgum.“

Þannig tilkynnti Ford að fyrir-
tækið væri að byggja pallbíla án 
nauðsynlegra íhluta og ætlaði 
að bæta þeim við síðar og Gene-
ral Motors hætti framleiðslu á 
tveimur bílategundum seint í mars 
og sleppti tímabundið eldsneytis-
sparandi tækni í öðrum bílum. 
Verðið á pallbílum Toyota hefur 
líka hækkað.

Ástandið er orðið það slæmt að 
tölvukubbaframleiðandinn Intel 
hefur ákveðið að hefja framleiðslu 
á tölvukubbum fyrir bíla til að 
auka framboðið. ■



Dekkjasalan,  Dalshrauni 16 ,  Hafnarfirði - 587 3757  -  dekkjasalan.is

Dekk og flottar felgur



10 kynningarblað 15. október 2021 FÖSTUDAGURVETR ARDEKK

Það er hægt að nýta gamla hjólbarða í ýmislegt gagnlegt 
og skemmtilegt inni á heimilinu eða í garðinum. Skoðum 
nokkrar skemmtilegar hugmyndir þar sem gamlir hjól-
barðar öðlast nýtt líf.

starri@frettabladid.is

Gamlir hjólbarðar 
öðlast nýtt líf

Dekkjaróla er klassísk hugmynd sem margir Íslendingar þekkja og hafa sett 
upp í garðinum heima eða í sumarbústaðnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hér sjáum við 
dæmi um lítinn 
skjólvegg sem 
um leið er 
nýttur undir 
blóm og krydd-
jurtir. 

 FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Hér er búið að 
breyta stærra 
dekki í lítinn 
sandkassa með 
sólhlíf. Þá er 
plata sett í 
botninn og 
dekkið fyllt af 
sandi. Einföld 
lausn í til dæmis 
litlum garði eða 
á pallinn.

Hér er búið 
að útbúa bæli 
fyrir hundinn 
úr dekki og 
mála í skærum 
lit. Stór og lítil 
dekk henta vel 
sem bæli fyrir 
heimilisdýrin.

Skemmtileg 
útfærsla í barna-
herbergið. Búið 
að setja þrjár 
spýtur þvert yfir 
sem nýttar eru 
sem hillur undir 
leikföng.

Gamalt dekk notað sem blómapott-
ur og búið að mála það í skemmti-
legum lit. Virkilega flott á pallinn.



Bókaðu 
dekkjaskiptin
tímanlega á 
klettur.is

FR
ÁBÆR VER

Ð

Á
 DE K K J U M

ÞAÐ ER 
ÓÞARFI 
AÐ NEGLA 
TÍMANN

HAFNARFJÖRÐUR
Hjallahraun 4

NJARÐVÍK
Fitjabraut 12

KÓPAVOGUR
Smiðjuvegur 34

REYKJAVÍK
Skútuvogur 2



Hjólbarðaþjónusta N1
Bíldshöfða   440-1318
Fellsmúla    440-1322 
Réttarhálsi   440-1326
Ægisíðu     440-1320

Langatanga Mosfellsbæ 440-1378
Reykjavíkurvegi Hafnarfirði 440-1374
Grænásbraut Reykjanesbæ 440-1372
Dalbraut Akranesi 440-1394
Réttarhvammi Akureyri  440-1433

 Notaðu  
N1 kortið 

Alla leið 
á öruggari
dekkjum

ALLA LEIÐ

Michelin X-ICE Snow
Nýjasti meðlimurinn í vetrardekkjalínu Michelin. 

Aukið grip í hálku, snjó og slabbi.

Endingargott grip út líftímann.

Einstakir akstureiginleikar og þægindi  
við erfiðustu aðstæður.

Allir bestu eiginleikarnir  
– Michelin Total Performance.

Michelin X-ICE North 4
Besta hemlun í hálku, hvort sem dekkin eru ný eða ekin 10.000 km.

Betri aksturseiginleikar í samanburði við helstu samkeppnisaðila.

Hámarksgrip með sérhönnuðu mynstri fyrir hverja stærð.

Einstök ending.
Lágmarks hljóðmengun.

Michelin Alpin 6
Nýr mynsturskurður sem opnast  
eftir því sem dekkið slitnar.

Endingargott grip út líftímann.

Lagskipt gúmmíblanda sem veitir. 
hámarksgrip.

Pantaðu tíma  
í dekkjaskipti
á n1.is
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Henta vel
undir rafbíla

  
Opið 
mán –fös    kl. 08-18  
laugardaga  kl. 09-13 
www.n1.is 

Vefverslun
Skoðaðu úrvalið

og skráðu þitt
fyrirtæki
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Mikilvægt er að ganga úr skugga um 
lágmarks mynstursdýpt dekkja. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

thordisg@frettabladid.is

Hjólbarðar mynda einu snertingu 
bílsins við veginn og því er afar 
mikilvægt að þeir séu alltaf í góðu 
lagi og ættu ökumenn að athuga 
ástand þeirra reglulega.

Meðal þess sem ber að huga að 
er hvort loftþrýstingur sé réttur 
miðað við stærð hjólbarðanna. Ef 
loftþrýstingurinn er annað hvort 
of mikill eða of lítill minnkar 
snertiflötur hjólbarðanna og um 
leið veggrip þeirra. Yfirleitt er upp-

lýsingar um réttan loftþrýsting að 
finna í handbók bílsins en einnig 
má spyrjast fyrir hjá þeim sem til 
þekkja, svo sem hjá bifvélavirkj-
um, starfsmönnum hjólbarðaverk-
stæða eða skoðunarstöðva.

Einnig er mikilvægt að jafn loft-
þrýstingur sé í hjólbörðunum, það 
er að segja, að það sé sami þrýst-
ingur í báðum afturhjólum og sami 
þrýstingur í báðum framhjólum.

Bíleigendur verða að fylgjast 
með sliti á hjólbörðum bíla sinna, 
enda minnkar veggrip þeirra við 

slit og þar með öryggið. Samkvæmt 
reglugerð má dýpt mynsturraufa 
í hjólbarða ekki vera minni en 1,6 
mm.

Lágmarks mynstursdýpt dekkja 
er:

■  3,0 mm lágmarks mynstursdýpt 
yfir vetrartímann (1. nóvember 
til 14. apríl)

■  1,6 mm lágmarks mynsturdýpt 
yfir sumartímann (15. apríl til 31. 
október). ■

 HEIMILD: FIB.IS

Ávallt skal vita um ástand hjólbarða

Enn eru margir sem aka á nagla-
dekkjum en þeim hefur fækkað 
mikið á höfuðborgarsvæðinu. 

elin@frettabladid.is

Þeir sem kjósa að aka á nagladekkj-
um mega setja þau undir þann 1. 
nóvember samkvæmt reglunum og 
aka á þeim fram til 14. apríl. Nagla-
dekkin eru því bönnuð frá 15. 
apríl til 31. október. Undanþágur 
eru veittar sé þess þörf vegna 
aðstæðna. Engar takmarkanir 
eru á notkun heilsársdekkja eða 
vetrardekkja. Betra er þó að spara 
vetrardekkin yfir sumarmánuðina 
því þá endast þau mun betur.

Það er hins vegar ágætt að setja 
vetrardekkin undir núna til að 
forðast traffíkina sem myndast 
við fyrsta snjóinn. Ef ekið hefur 
verið lengi á heilsársdekkjum ætti 
jafnframt að koma við á dekkja-
verkstæði og láta athuga ástand 
þeirra. Framdekkin slitna hraðar 
en afturdekkin. Helsta öryggið í 
umferðinni er að aka á heilum og 
góðum dekkjum. ■

Ekki nagladekkin 
undir strax 

Gúmmínabbarnir á dekkjum eru 
aukaafurð.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

johannamaria@torg.is

Bíldekk eru aðallega úr náttúru-
gúmmíi sem framleitt er úr latexi 
úr berki gúmmítrjáa. Gúmmíið er 
hvítt eins og það kemur af kúnni, 
en sérstöku efni, kolefnissvörtu 
(e. carbon black) er bætt út í. Við-
bótin gerir efnið stöðugra og gefur 
dekkjunum sinn einkennandi kol-
svarta lit. Náttúrugúmmí er þeim 
eiginleikum gætt að rifna síður 
eða springa vegna álags en annað 
gúmmí og hentar því vel í bíldekk.

Margir hafa tekið eftir litlum 
gúmmínöbbum á bíldekkjunum 
sínum þegar þau eru glæný. Nabb-
arnir kallast loftopsvellur (e. vent 
spews). Margir halda að þessi 
gúmmíhár gegni þeim tilgangi að 
minnka hávaða frá dekkjum eða 
sýna fram á slit. Sannleikurinn 
er sá að nabbarnir eru aukaafurð 
framleiðslunnar. Mótin sem dekk-
in eru steypt í eru útbúin litlum 
holum svo að loft geti sloppið út. 
Þegar fljótandi gúmmíinu er þrýst 
í alla króka og kima mótsins nær 
örlítið af því að fljóta gegnum loft-
götin og mynda lítil gúmmíhár. ■

Kolsvart gúmmí

mailto:johannamaria@torg.is
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Bleiki dagurinn er í dag. 
Margir njóta þess að brjóta 
upp daginn og bjóða upp á 
bleikar sælkerakræsingar 
sem gleðja bæði hjarta og 
sál. Eva María Hallgríms-
dóttir, ástríðubakari, sælkeri 
og eigandi Sætra synda, er 
ein af þeim sem njóta þess í 
botn að fá tilefni til að töfra 
fram kræsingar.

sjofn@frettabladid.is

Eva María elskar að verja stundum í 
eldhúsinu hjá sér, hvort sem það er 
til að elda góðan mat eða baka ein-
hverjar sætar syndir. „Ég hef alltaf 
haft gaman af eldamennsku en 
bakstursáhuginn kom ekki fyrr en 
ég varð mamma og má með sanni 
segja að baksturinn hafi svolítið 
tekið yfir líf mitt, en sonur minn 
var ekki nema þriggja ára þegar ég 
fékk þá flugu í höfuðið að stofna 
kökuskreytingafyrirtæki og síðan 
þá hefur ansi mikið gerst enda 
komin meira en átta ár síðan.“

Tekur þátt í bleikum október
Tekur þú þátt í bleikum október með 
einhverjum hætti?

„Ég og fyrirtækið mitt tökum að 
sjálfsögðu þátt í bleikum október. 
Við höfum í mörg ár stutt við Bleiku 
slaufuna með sölu á bleikum bolla-
kökum og kökum og 20% af allri 
sölu rennur beint til átaksins. Það er 
svo dásamlegt að sjá hvað fyrirtæki 
eru dugleg að taka þátt í þessu en 
ár eftir ár eru ótalmörg fyrirtæki 

að kaupa bleikar veitingar fyrir 
starfsmenn sína á bleika deginum 
hjá okkur til að gleðja starfsmenn 
og svo auðvitað að styðja við Bleiku 
slaufuna,“ segir Eva María.

Finnst þér skipta máli að láta góð 
málefni eins og bleikan október sig 
varða og taka þátt?

„Þetta er auðvitað gríðarlega 
mikilvægt málefni. Fræðsla er svo 
mikilvæg. Það getur nefnilega hver 
sem er lent í svona áföllum, krabba-
mein gerir ekki greinarmun á fólki.“

Klæðist bleiku
Bleiki dagurinn er vinsæll dagur 
til að brjóta upp hversdagsleikann 
með ýmsum hætti, gerir þú eitthvað 
í tilefni bleika dagsins?

„Ég klæðist að sjálfsögðu bleiku í 
tilefni dagsins.“

Hér deilir Eva María með 
lesendum nokkrum af sínum 
uppáhaldsuppskriftum að sætum, 
bleikum syndum.

Súkkulaðibollakökur  
með hindberjakremi  
og hvítu súkkulaði

190 g smjör (við stofuhita)
410 g sykur
3 egg
375 g hveiti
5 msk. kakó
1½ tsk. lyftiduft
¾ tsk. matarsódi
1 tsk. salt
3 dl mjólk
2 tsk. vanilludropar

Bleiku syndirnar hennar Evu Maríu
Eva María ætlar 
að klæðast 
bleiku í dag 
og bakkelsið 
verður í sama lit. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Ljúffengar 
bleikar Pavlovur 
sem líta æðis-
lega út. 

Súkkulaðibollakökur með hind-
berjakremi og hvítu súkkulaði. Hitið ofninn í 175°C. Hrærið smjör 

og sykur saman þar til blandan 
verður ljós og létt. Bætið eggjunum 
út í, einu í einu. Blandið þurrefn-
unum saman og hrærið saman við 
eggin og sykurinn ásamt mjólkinni 
og vanilludropunum. Setjið deigið í 
bollakökuform og bakið í um 16-18 
mínútur.

Hindberjasmjörkrem

500 g smjör (við stofuhita)
500 g flórsykur
3 tsk. vanilludropar
2-4 msk. mjólk
2 dl frosin hindber

Setjið hindberin í lítinn pott og 
bræðið við vægan hita, gott er sigta 
blönduna til að losna við steinana 
af hindberjunum og kælið svo. 
Hrærið smjörið í hrærivélinni 
þar til mjúkt og létt. Bætið flór-
sykrinum við í litlum skömmtun 
og hrærið vel á milli. Því næst eru 
vanilludroparnir settir saman við 
og mjólkin og kremið hrært þar til 
það er létt og ljóst (sirka 3 mínútur). 
Þeytið svo hindberjasafann saman 
við kremið. Setjið kremið í sprautu-
poka með stórum opnum stjörnu-
stút eða fallegum rósastút (2D). 
Sprautið kreminu á hverja köku 
með því að byrja í miðjunni og 
snúið í hring. Bræðið hvítt súkku-
laði í örbylgju og dreifið með skeið 
yfir bollakökurnar og skreytið með 
kökuskrauti eða ferskum berjum.

Bleikar Pavlovur

6 stórar eggjahvítur
300 g sykur
2 tsk. kartöflumjöl
½ tsk. sítrónusafi
½ tsk. vanilludropar
Bleikur matarlitur

Byrjið á því að forhita ofn í 105°C. 
Þeytið eggjahvíturnar þar til þær 
eru meðalstífar. Bætið sykrinum 
rólega saman við. Þeytið svo í um 
það bil 10 mínútur uns stífþeytt. 
Bætið við smá bleikum matarlit 
í lokin til að gera Pavlovurnar 
bleikar.

Notið sleikju og blandið varlega 
saman við sítrónusafa, vanillu-
dropa og kartöflumjöl. Notið 

svo sprautupoka og rósastút og 
sprautið fyrst rós og svo hring 
í jaðrinum ofan á rósina til að 
mynda skál. Bakið í ofni í 75 mín-
útur og slökkvið svo á ofninum, 
en leyfið þessu að vera þar í 30-60 
mínútur í viðbót.

Þeytið rjóma og skreytið með 
ferskum berjum. Getur verið gott 
að setja karamellu eða einhverja 
góða sósu (til dæmis hindberja-
sósu – sjá uppskrift hér með 
bollakökunum) í botninn á Pav-
lovunum, svo þeyttan rjóma og 
svo skreyta.

Gott er að smella pavlovunum í 
loftþétt box í 30 mínútur áður en 
þær eru bornar fram til að mýkja 
þær en sumir vilja hafa þær stífar 
og þá þarf þess ekki.

Hindberjamousse í 
kampavínsglösum

350 g frosin hindber
⅔ bollar sykur
1 pakkning gelatín-blöð og ¼ bolli 
vatn til að mýkja blöðin
1½ bolli kaldur rjómi

Byrjið á að leggja gelatín-blöðin í 
vatn til að mýkja blöðin þar til þau 
eru búin að sjúga upp allt vatnið. 
Á meðan setjið þið frosin hindber, 
sykur og smá vatn í pott og hitið þar 
til berin leysast upp, ca. 5-6 mínút-
ur. Setjið berjablönduna í blandara 
í eina mínútu eða þar til blandan er 
orðin alveg slétt. Smellið blöndunni 
aftur í pottinn og bætið við gelatín-
blöðunum og hitið við vægan hita 
þar til blöðin eru uppleyst.

Passið að hafa ekki of mikinn 
hita því blandan getur brunnið. 
Leyfið berjablöndunni að kólna. 
Þá er að þeyta rjómann og þegar 
rjóminn er orðinn stífþeyttur og 
berjablandan köld þá blandið þið 
rjómanum og berjablöndunni 
varlega saman í höndunum þar til 
blandan er slétt og samfelld. Finnið 
falleg kampavínsglös eða glös á 
fæti, gott að setja smá hindberja-
sósu í botninn á glasinu, svo er 
tilvalið að setja smá mulið hafra-
kex/súkkulaði eða makkarónur í 
botninn og svo músina ofan á það 
og skreytið. Svo setjið þið glösin 
inn í kæli þar til það á að bera þau 
fram. n

LAGARLÍF 2021
 Ráðstefna um eldi og ræktun

 
Grand Hótel Reykjavík, 28. - 29. október

Skráning fer fram á www.lagarlif.is

Fimmtudagurinn 28. október

10:00
13:00
13:00
15:00
15:00
16:30

Gullteigur - Þróun byggða í tengslum við strandbúnað
Gullteigur - Menntun Starfsfólks í �skeldi
Setur - Helstu hindranir á vegi þörungaræktunar
Gullteigur Staðleysur og áhrif þeirra á umræður um laxeldi
Setur - Skeldýrarækt
Móttaka við barinn  

Föstudagurinn 29. október

9:00
9:00
11:00
11:00
13:20
13:20
15:00

Gullteigur - Öryggismál starfsfólks í �skeldi
Hvammur - Landeldi á Íslandi

Gullteigur - Framboð af vöru og þjónustu (sjóeldi)
Hvammur - Framboð af vöru og þjónustu (landeldi)

Gullteigur - Ley�sveitingar til sjókvíaeldis
Hvammur - Reynslusögur úr �skeldi

Ráðstefnuslit
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Haustklippingar trjáa og runna, 
hellulagnir og fl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

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

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Tek að mér gler og gluggaviðgerðir. 
Almennt viðhald fasteigna. Uppl. í 
s. 777 3264

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Tilkynningar

 Fundir

Aðalfundur Samtaka leigjenda á 
Íslandi verður haldinn í Bolholti 

6, laugardaginn 30. október 
næstkomandi kl. 14.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Suðurlandsvegur milli Fossvalla og Lögbergsbrekku
Tvöföldun vegarins

Kópavogsbær hefur samþykkt að veita takmarkað leyfi vegna fyrirhugaðra framkvæmda við 
breikkun Suðurlandsvegar (Hringvegar 1) milli Fossvalla og Lögbergsbrekku. Um er að ræða 
framkvæmdir við tvöföldun vegarins frá núverandi fjögurra akreina vegi á Fossvöllum vestur  
fyrir Lögbergsbrekku ásamt hliðarvegum og reiðgöngum. Lengd vegkaflans er um 3,3 km.  
Leyfið takmarkast við fyrri hluta framkvæmdarinnar og ennfremur aðeins við byggingu vegarins. 

Framkvæmdin er mattskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000 og 
liggur matsskýrsla fyrir. Framkvæmdin er í samræmi við svæðisskipulag og aðalskipulag.

Í framkvæmdaleyfinu koma fram þau hönnunargögn og önnur gögn sem framkvæmdaleyfið  
byggir á sem og skilyrði og skilmálar leyfisveitenda.

Öll gögn vegna framkvæmdaleyfisins eru aðgengileg á heimasíðu Kópavogsbæjar.  
Slóðin er: https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulag-i-kynningu.

Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála á grundvelli 52. gr. 
skipulagslaga, nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá auglýsingu þessari þ.e. til og 15. 
nóvember 2021. Vakin er athygli á því að þeir einir geta kært ákvörðunina sem eiga lögvarða 
hagsmuni tengda henni.

Skipulagsfulltrúinn í Kópavogi.

kopavogur.is

 

Auglýsing um framkvæmdaleyfi

Bílaborg | Smiðshöfða 17 (Stórhöfðamegin) | 110 Reykjavík  
Sími 517 1111 | bilaborg.is | bilaborg@bilaborg.is

SUZUKI ACROSS GLX AWD
Árgerð 2020 | Plug in hybrid | Ekinn 2 þkm.
Sjálfskiptir | Vel búnir bílar | Hvítur og steingrár

Verð 
6.990.000.-

FULLT PLAN AF NÝJUM  
OG NÝLEGUM BÍLUM

HYUNDAI TUCSON LIFESTYLE 
Árgerð 2021 | Plug in hybrid | Nýir bílar | Sjálfskiptir 
Evrópubílar í ábyrgð

Verð 
6.190.000.-

   N
ÝR

FORD BRONCO SPORT BADLANDS 
Nýjir bílar | Bensín | Sjálfskiptir | Eigum fleiri liti á lager

Verð frá 
11.490.000.-

   N
ÝR

MMC OUTLANDER INVITE PHEV
Nýjir bílar | Árgerð 2021 | SjálfskiptIr | Evrópubílar í ábyrgð

Verð frá
4.790.000.-

   N
ÝR

NISSAN LEAF TEKNA 40KW
Árgerð 2021 | Drægni 270 km. WLTP
Sjálfskiptur | Leður | BOSE ofl. | Evrópubílar í ábyrgð

Verð 
4.380.000.-

   N
ÝR

KIA E-NIRO LUXURY 64 KW
Árgerð 2021 | Drægni 455 KM WLTP
Sjálfskiptur | Leður | Topplúga ofl. | Evrópubílar í ábyrgð

Verð 
5.490.000.-

   N
ÝR

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 
Hólmfríður Inga 
Guðmundsdóttir

lést þriðjudaginn 12. október  
á Landspítalanum í Fossvogi.  

Útförin fer fram frá Garðakirkju í Görðum  
á Álftanesi, þriðjudaginn 19. október klukkan 13.00.  

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki B2 á LSH  
fyrir umönnun og hlýhug. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Barnaheill.

Sveinn Ingi Sigurðsson
María Ósk Sigurðardóttir Anders Bramsen
Arnar Ingi Sigurðsson Benna Þórhallsdóttir
Rakel Rut Sigurðardóttir Kristinn Týr Gunnarsson

og barnabörnin: Gabríel, Ísak, Esja, Bríet, Malín, Íris, 
Alexía, Aþena, Theodór og Gunnar.

Elsku pabbi okkar, afi,  
bróðir, frændi og vinur,

Jón Grímsson  
frá Ísafirði,

skipstjóri, smiður,  
sögumaður og húmoristi,

andaðist á heimili Jóhönnu dóttur sinnar í Seattle  
10. október sl. Minningarathöfn verður haldin síðar.

Linda Grímsson
Jóhanna Jenny Jónsdóttir Brannon McCarthy
Leah Katrín Jónsdóttir 
Rúnar Grímsson
Sigurður Grímsson
Sigrún Grímsdóttir
Ása Grímsdóttir
Bárður Grímsson

afabörn, frændsystkin og vinir.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, 
afi, langafi og langalangafi,

Hlöðver Guðmundsson
húsgagnabólstrari,  

lést á Sjúkrahúsi Suðurlands þann 
9. október. Bálförin fer fram frá 

Fossvogskirkju á 95 ára afmælisdegi hans, 
fimmtudaginn 21. október klukkan 15.00.

Steinvör Esther Ingimundardóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og aðrir aðstandendur.

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

Halldór Ólafur Bergsson
bifreiðarstjóri, 

Yrsufelli 13,
andaðist á Líknardeild Landspítalans 

þann 8. október í faðmi fjölskyldunnar. 
Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju mánudaginn  

18. október kl. 13.00.

Lilja S. Mósesdóttir
Móses Helgi Halldórsson Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir
Ester R. Lathrop Ryan Lathrop
Ólöf Sif Halldórsdóttir Bjarki Gannt Joensen

og afabörnin.

Ástkær móðir okkar, systir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Kristbjörg Jóhannesdóttir 

(Kittý)
Æsufelli 2,

lést á lungnadeild Landspítala 
þriðjudaginn 5. október.  

Útförin fer fram frá Fella- og Hólakirkju 
miðvikudaginn 20. október klukkan 15.

Gunnar Þór Jónsson  Eyrún Ingadóttir
Birna Kristín Jónsdóttir  Haraldur Páll Jónsson
Kristín Bárðardóttir  Garðar Garðarsson
Soffía Sveinsdóttir

ömmu- og langömmubörn  
og aðrir aðstandendur.

1674 Torsåker nornaréttarhöldin í Svíþjóð hefjast. 71 er 
hálshöggvin/n eða brennd/ur á báli.

1866 Stórbruni í Quebec í Kanada eyðileggur 2.500 hús.
1878 Rafmagnsljósafyrirtæki Edisons, Electric Light 

Company, er stofnað.
1880 Lokið við byggingu dómkirkjunnar í Köln í Þýsk-

landi, 633 árum eftir að framkvæmdir hófust.
1889 Aðallestarstöðin í Amsterdam formlega opnuð.
1904 Japanir brjóta sókn Rússa á bak aftur í orrustunni 

um Shaho. Japanir missa 16 þúsund menn og hjá 
Rússum falla sextíu þúsund í valinn.

1929 Fimleikafélag Hafnarfjarðar er stofnað í Hafnarfirði.

1941 Fyrstu fjöldanauðungarflutningar gyðinga til 
Austur-Evrópu.

1944 Flokkur þjóðernissinna nær völdum í Ungverja-
landi.

1951 Egypska þingið fellur frá samkomulaginu um 
Súezskurðinn.

1958 Sovétríkin gera tilraun með kjarnorkusprengju á 
Novaya Zemlya.

1970 Brú yfir ána Yarra í Melbourne í Ástralíu hrynur og 
35 farast.

Merkisatburðir

Myndlistarmaðurinn Sindri Leifs
son opnar sýninguna Næmi, næmi, 
næm, í Ásmundarsal í kvöld, þar 
sem hann stefnir að því að örva öll 
möguleg skilningarvit gesta.

arnartomas@frettabladid.is

„Eins og nafnið gefur til kynna þá er ég 
að vinna mikið með næmina á þessari 
sýningu sem verður alltumlykjandi,“ 
segir Sindri Leifsson listamaður sem 
opnar sýninguna Næmi, næmi, næm í 
Ásmundarsal í kvöld.

Sem áður er Sindri mikið að vinna 
með timbur í verkum sínum og vísar 
mikið í skógarheiminn á sýningunni, 
en hann notar efnivið frá Hellisheiði og 
Hólmsheiði í skúlptúrana á sýningunni.

„Ég fékk líka tvö þúsund lítra af viðar
kurli frá Skógræktarfélaginu í Reykjavík 
sem mun spila veigamikið hlutverk,“ 
segir Sindri símleiðis, á meðan hann 
gengur um og undirbýr sýningarrýmið. 
„Það brakar í kurlinu undan fótunum 
á mér og það er gríðarmikil lykt sem 
fylgir þessu þegar gengið er inn í rýmið. 
Gestir munu ganga inn í heim þar sem 
öll skilningarvitin fara á fullt.“

Fjölhæft lerki
Á sýningunni er stefnt á að örva öll 
skilningarvit gestanna og þar verður 

lögð sérstök áhersla á bragðskynið. 
Þar veltir Sindri fyrir sér spurningunni 
hvort matur geti verið list, ásamt Kjart
ani Óla Guðmundssyni veitingamanni 
og Jóhönnu Rakel Jóhannsdóttur 
myndlistar og tónlistareinstaklingi.

„Auk almennu innsetningarinnar 
sem verður opnuð í dag hef ég verið 
að vinna með þeim að þremur kvöld
verðarboðum. Þar höfum við búið til 
marg rétta matseðil þar sem gestum er 
boðið inn á risastórt langborð,“ segir 
Sindri. „Allur maturinn er gerður undir 
áhrifum þeirra verka sem eru til sýnis 
á sýningunni. Þetta er ákveðið samtal 
sem við höfum átt til að útbúa listaverk 
sem eru æt.“

Sindri segir að þríeykið hafi fyrst og 
fremst hugsað um matinn sem mat, en 
hagað því þannig að hægt sé að líta á 
hann sem listaverk. „Maturinn breytist 
í myndlist og myndlistin í matargerð,“ 
útskýrir Sindri.

Eitt verkið á sýningunni eru lerki
standar sem gerðir eru fyrir einmitt 
einn chilipipar en á kvöldverðarboð
unum skipta standarnir um hlutverk og 
gegna stöðu diska. „Það kemur skúlp
túr á borðið fyrir hvern og einn sem 
fær réttinn á nokkurra kílóa þungum 
lerkidiski,“ segir Sindri. „Sá réttur er í 
raun og veru búinn til út frá því hvernig 
skúlptúrinn varð til. Við erum að leyfa 

okkur að brjóta aðeins upp formið hvað 
varðar bæði list og matargerð.“

R&B (rapp og bláskel)
Af þeim pörunum sem verða í boði 
segist Sindri einna spenntastur fyrir 
bláskel og hipphoppi.

„Þar verður færð bláskel á borð og 
einmitt þá verður blastað hipphopp
lagi í bakgrunni,“ segir Sindri. „Hljóð
myndin er líka inni í skynjuninni. Þetta 
mun umlykja mann alveg.“

Þótt sýningin sé að stórum hluta 
samvinnuverkefni segir Sindri hana 
vera framhald af sinni eigin myndlist.

„Ég hef verið að vinna með náttúruleg 
hráefni og reyni að leyfa hráleikanum 
að njóta sín innan verkanna í bland við 
meira unna f leti,“ segir hann.

Sýningin hefst klukkan 18 í kvöld en 
hægt er að kaupa miða á kvöldverðar
boðin á heimasíðu Ásmundarsalar. n

Áhlaup á skilningarvitin
Sindri er spenntastur fyrir pörun bláskeljar og hipphopps. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gestir munu ganga inn í 
heim þar sem öll skiln-
ingarvitin fara á fullt.

TÍMAMÓT FRÉTTABLAÐIÐ 15. október 2021  FÖSTUDAGUR
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LÁRÉTT
1 sælgæti
5 líkja
6 óðagot
8 aðalsmaður
10 tveir eins
11 breið
12 hvellur
13 skaði
15 uppruni
17 kk. fugl

LÓÐRÉTT
1 tímafrekt
2 stórvirki
3 tvennd
4 atlask
7 dyggð
9 fugl
12 skaddast
14 tré
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 tópas, 5 apa, 6 as, 8 fursti, 10 ss, 11 
víð, 12 bang, 13 mein, 15 tilurð, 17 karri.
LÓÐRÉTT: 1 tafsamt, 2 ópus, 3 par, 4 satín, 7 
siðgæði, 9 svanur, 12 bila, 14 eik, 16 rr.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Vestan 8-15 með 
morgninum, en 
síðan hægari. 
Víða skúrir, en 
þurrt SA-til. Hiti 
3 til 9 stig. Él fyrir 
norðan í kvöld 
og norðaustan 
10-15 NV-lands. 
Kólnandi veður. n

Veðurspá Föstudagur

Sudoku

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.

Miles átti leik gegn Pritchekk árið 1982. 

1. Be5! 1-0.  Það er mikið um að vera í íslensku skáklífi þessa dagana. Í dag hefst EM ungmenna í netskák. 19 
ungmenni taka þátt. Í fyrradag hófst u-2000 mótið. 56 keppendur taka þátt. 

www.skak.is:  Æskan og ellin á sunnudaginn.   n

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

Dökk 
frum-
raun!

Þessa plötu 
hef ég reynt 

að hlusta 
á nokkrum 

sinnum!

En ég hef aldrei 
hlustað á hana 

til enda!

Af hverju 
ekki?

Því ég 
byrja að 

gráta 
blóði!

ÉG SAGÐI AÐ 
ÞÆR VÆRU 

FÍNAR!

Ennþá að velta þér 
upp úr dásemdinni 
að baki 
skinny 
jeans?

Hvað ertu 
með þarna?

Maurabú.

Úps! Þetta verður 
erfitt ár á 

maurabúinu.

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi.

S
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Ég var andlega og  
líkamlega gjaldþrota
Skúli Mogensen rýfur þögnina frá því WOW 
féll fyrir hálfu þriðja ári og segir sögu sína 
umbúðalaust, allt frá stærstu sigrum há-
loftanna til þess tíma þegar hann stóð einn í 
Hvammsvíkinni, þunglyndur og bugaður, og 
bauð nýrri konu sinni að fara frá sér.

Vildi ekki vera stærstur  
– bara bestur
Ian Schrager er risanafn í fasteigna- og 
hótelgeiranum vestanhafs en löngu áður 
en hann setti á laggirnar hótelkeðjuna Edi-
tion, sem opnar formlega hótel hér á landi 
í næsta mánuði, stofnaði hann frægasta 
næturklúbb allra tíma, Studio 54 í New York.

Ef starf þitt hverfur 
ekki mun það breytast
Þær Alda Sigurðardóttir og 
Sigríður Sandholt vinna sam-
an að nýju fyrirtæki, Fræðslu, 
sem þær segja stofnað til að 
bregðast við ákalli stjórnenda 
í ljósi þeirra miklu breytinga 
sem nú ganga yfir á vinnu-
markaði.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!

PRENTUN.IS

................................................

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR 15. október 2021  FÖSTUDAGUR



   

penninn.is 
540-2000 

Austurstræti
Skólavörðustígur
Laugavegur
Hallarmúli
Kringlan

Mjódd
Smáralind
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Akranes 

Ísafjörður
Akureyri
Húsavík 
Selfoss 
Vestmannaeyjar 

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsins er til og með 18.október eða á meðan birgðir endast. 
Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Ragnar Jónasson
með sálfræðitrylli
Hér sýnir Ragnar á sér nýja hlið í sannkölluðum sálfræðitrylli
sem heldur lesandanum á tánum allt til enda.

„Heimsklassa glæpasagnahöfundur.“ 
The Sunday Times

„Konungur íslensku glæpasögunnar.“ 
Göteborgsposten

„Er Ragnar Jónasson besti
glæpasagnahöfundur heims í dag?“ 
The Times

Óveðursnótt í nóvember. Fjórir vinir  
leita skjóls í litlum veiðikofa uppi á heiði.  
Margt er þó hættulegra en stórhríð um 
vetur. Ekki munu allir komast lífs af.

 
Úti 
5.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR. 

TILBOÐ



Þegar fólk 
úr mis-
munandi 
listgrein-
um mætist 
verður til 
kraftmikill 
skurð-
punktur. 

Þóranna Björns-
dóttir

Sequences listahátíðin hefst í 
dag, föstudaginn 15. október, 
og stendur til 24. október. 
Sýningarstjórar eru Þóranna 
Björnsdóttir listamaður og 
Þráinn Hjálmarsson tónskáld.

Sequences, sem nú er haldin í 
tíunda sinn, hefur það að mark
miði að vera vettvangur fyrir fram
sækna myndlist með sérstaka 
áherslu á tímatengda miðla. Að 
hátíðinni standa listamannareknu 
sýningarstaðirnir Kling & Bang og 
Nýlistasafnið. „Kominn tími til“ 
er yfirskrift hátíðarinnar og vísar í 
samfélagsrými augnabliksins sem 
hátíðin skapar sér hverju sinni.

„Áherslur hátíðarinnar eru sér
staklega tengdar samstarfi. Við 
skynjum að listamenn vilja eiga í 
samtali og samstarfi, hvort sem það 
er við samfélagið, söguna eða aðra 
listamenn,“ segir Þóranna.

Á fjórða tug listamanna koma 
fram á hátíðinni. Meirihluti þeirra 
er í myndlistargeiranum en ein
staka kemur þó úr ranni tónlistar.

„Hátíðin er stofnuð af mynd
listarmönnum sem vettvangur 
fyrir framsækna myndlist. Mynd
list er mjög lifandi miðill, er tíma
tengd, í föstu formi og getur átt sér 
stað á marga mismunandi máta. 
Ásamt því að hampa þessu hugum 
við einnig að samstarfi á milli list
greina. Þeir listamenn sem koma 
fram á hátíðinni eru listafólk sem 
vill vinna þvert á listgreinar. Þegar 
fólk úr mismunandi listgreinum 
mætist verður til kraftmikill skurð
punktur,“ segir Þóranna.

Um yfirskrift hátíðarinnar Kom
inn tími til segir Þráinn: „Við erum 
að leggja áherslu á þetta hverfula 
augnablik. Hátíðin er mótuð af þeim 
listamönnum sem taka þátt og svo 
hverfur hún og kemur aftur með 
öðrum áherslum.“

Meðal þeirra listamanna sem 
eiga verk á hátíðinni er kanadíski 
listamaðurinn Miles Greenberg, 
búsettur í New York. „Í Tjarnarbíói 
verður vídeósýning á sólarhrings
löngu gjörningsverki hans, Oyster
knife. Þessi gjörningur átti sér stað 
í streymi í Covidlokunum í fyrra,“ 
segir Þráinn.

Annar erlendur listamaður á 
hátíðinni er Julia Eckhardt. „Hún er 

Uppskeruhátíð og hreyfiafl
Þóranna og Þráinn eru sýningarstjórar Sequences. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún 
Bergþórsdóttir

kolbrunb 
@frettabladid.is

BÆKUR

Ég brotna 100% niður
Eydís Blöndal
Útgefandi: JPV
Fjöldi síðna: 45

Þorvaldur S. Helgason

Ég brotna 100% niður er þriðja 
ljóðabók Eydísar Blöndal, sem hefur 
á undanförnum árum getið sér gott 
orð sem ljóðskáld og aðgerðasinni. 
Sem skáld fetar Eydís slóðina á milli 
hins pólitíska og hins ljóðræna, 
jafnvægislist sem er vandmeðfarin, 
því það sem er kraftmikið og hvetj
andi í pólitískri orðræðu, því hættir 
oft til að verða bitlaust og banalt 
þegar það er fært yfir í ljóðform. 
Þetta hefur þó heppnast nokkuð 
vel hjá Eydísi hingað til eins og hún 
hefur sýnt í fyrri bókum sínum, Tíst 
og bast (2015) og Án tillits (2017), þar 
sem hún fjallaði um þemu á borð 
við jafnréttisbaráttuna og kyn
ferðisofbeldi með góðum árangri.

Í nýjustu bókinni tekur Eydís 
fyrir loftslagsvandann og sam
tvinnar baráttuna fyrir jörðinni við 
baráttuna við sjálfið. Titillinn er ein
kennandi fyrir verkið, skemmtilega 
tvíræður og blátt áfram, en hann 
vísar bæði í líffræðilegt niðurbrot 
manneskjunnar eftir dauðann og 
andlegt niðurbrot hennar er hún 

tekst á við hörmungar heimsins. 
Þá vekur titillinn einnig upp skír
skotanir í niðurbrot líffræðilegra og 
samfélagslegra kerfa sem óumflýjan
legrar afleiðingar loftslagsbreytinga 
á komandi árum og áratugum.

Bókin einblínir þó fyrst og fremst 
á hið andlega niðurbrot og mætti 
jafnvel lýsa henni sem ljóðsögu um 
kvíða. Þetta er persónulegt verk og 
meira að segja svolítið innhverft. 
Sum ljóðanna eru raunar svo per
sónuleg í lýsingum á innra lífi ljóð
mælanda að það getur verið áskorun 
fyrir lesanda að tengja við þau. 
Kvíðinn er sínálægur í ljóðunum en 
stundum svo óræður að erfitt er að 
henda reiður á honum. Á sumum 
stöðum líður ljóðmálið fyrir þetta og 
líkingarnar verða helst til almennar.

„Þyngslin brjótast út með ekka
sogum / f læða yfir uppþornaða 
árfarvegi / og skella á þér“, er ágætis 
dæmi. Þetta er fullkomlega viðeig
andi lýsing á birtingarmynd sorgar 
en hljómar óneitanlega eins og eitt
hvað sem við höfum heyrt áður.

Eilífir plastpokar
Bókin nær mestu f lugi þegar ljóð
mælandi veltir fyrir sér dauðanum 
og sínum eigin dauðleika. Heims
endir er yfirvofandi ógn í bókinni, 
bæði alltumlykjandi heimsendir 
loftslagsógnarinnar og staðbundn
ari heimsendir endaloka lífsins.

Höfundur sameinar þetta tvennt 
í sterkri mynd þegar hún lýsir plast
pokunum sem hún erfði eftir föður 
sinn. Plastpokarnir, þessir eitt sinn 
hversdagslegu hlutir, eru núna 
orðnir eins konar táknmynd fyrir 
hirðuleysi mannkynsins gagnvart 
náttúrunni og því einkar kald
hæðnislegt að þeir skuli lifa okkur 
„ósnertir og eilífir“ á meðan við 
brotnum niður og hverfum á braut.

Martraðarkenndar lýsingar höf
undar á síendurteknum kvíða

hugsunum þar sem hún sér sjálfa 
sig príla yfir svalir íbúðar sinnar 
á fjórðu hæð og steypa sér niður á 
hellulagða stéttina, skapa einnig 
sterkar og óþægilegar myndir í huga 
lesanda og myndgera kvíðann sem 
einkennir verkið.

Loftslagskvíðinn skín einna sterk
ast í gegn í ljóðunum 2050, tveimur 
ljóðum sem fjalla um vangaveltur 
höfundar varðandi ártal sem kemur 
oft fyrir í umræðu um loftslags
aðgerðir. Þessi ljóð eru nokkuð 
sterk og hefði undirritaður verið til 
í að sjá meira af sambærilegu í bók
inni. Hugsanlega hefði verkið getað 

orðið margræðara með því að fjalla 
um viðfangsefni loftslagsbreytinga 
og loftslagskvíða frá fjölbreyttari 
sjónarhornum.

Fegurð hversdagsleikans
Ég brotna 100% niður fjallar þó ekki 
bara um niðurbrot, hún fjallar líka 
að miklu leyti um ástina og fegurð
ina í hversdagsleikanum; berjamó, 
ísbúðir og appelsínutré í Kópavogi. 
Appelsínan sem prýðir kápu bókar
innar gengur í gegnum verkið eins og 
leiðarstef, táknmynd fyrir hringrás 
lífsins sem byggist upp og brotnar 
niður til skiptis. Þetta virkar einkar 
vel og situr eftir í huga lesanda án 
þess þó að verða yfirþyrmandi, svo 
minnir á sítrónuna í bók Dags Hjart
arsonar, Heilaskurðaðgerðin.

Móðurástin spilar einnig sterkt 
hlutverk í bókinni sem talar vel 
inn í loftslagsþemað og mikilvægi 
þess að vernda jörðina til að vernda 
komandi kynslóðir. Bókin mun án 
efa snerta taugar hjá lesendum sem 
eiga börn, enda undirstrikar hún 
mikilvægi þess að hlúa að sér og 
sínum á sama tíma og barist er fyrir 
framtíð alls lífs á jörðinni. n

NIÐURSTAÐA: Áleitið verk sem 
fjallar um stór málefni á persónu-
legan máta. Dregur upp sterkar 
myndir af kvíða sem eru þó heldur 
innhverfar og almennar á köflum.

Niðurbrot manneskju og mannkyns

víóluleikari sem spilar á tónleikum 
í Hafnarborg verk eftir franska tón
skáldið Éliane Radigue sem leggur 
ríka áherslu á samtal við flytjand
ann. Verkin eru samin fyrir f lytj
endur og út frá þeirra hljóðheimi og 
sýn. Fyrirlestur um Radigue verður 
haldinn í Listaháskólanum,“ segir 
Þráinn.

Elísabet Jökulsdóttir er heiðurs
listamaður hátíðarinnar og mun 
opna hátíðina með Sköpunarsögum 
í húsi Vigdísar, 15. október. „Elísa

bet er þekkt fyrir ótrúlega krafta 
og töfra og samtal út á við. Hún er 
stöðugt að miðla mikilvægri rýni 
á samtíma sinn. Hún er góð fyrir
mynd í listsköpun, er stöðugt leit
andi,“ segir Þóranna.

Sequences mun teygja anga sína 
í allar áttir. Á Akureyri sýnir Freyja 
Reynisdóttir í Kaktus, Gunnar Jóns
son sýnir í Gallerí Úthverfu á Ísa
firði og Anna Margrét Ólafsdóttir 
í Skaftfelli, Seyðisfirði. „Úti á landi 
eru fjölmörg öf lug listamanna

rekin rými og okkur fannst tilvalið 
að fá nokkur þeirra til að vera með á 
hátíðinni í ár,“ segir Þráinn.

Hvaða máli skiptir hátíðin? „Það 
fylgir þessari hátíð mikil gleði og 
eftirvænting og hefur alltaf verið 
svo. Við erum að fagna listaorkunni 
og listafólki sem er stöðugt að og 
hættir ekki,“ segir Þóranna. Þráinn 
bætir við: „Sequenses er uppskeru
hátíð og hreyfiafl.“

Fjölbreytt dagskrá hátíðarinnar 
er á sequences.is. n

Þessi ljóð eru nokkuð 
sterk og hefði undir-
ritaður verið til í að sjá 
meira af sambærilegu í 
bókinni. 
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18. – 24. október 
verður listamaðurinn á 
staðnum.

BÆKUR

Út að drepa túrista
Þórarinn Leifsson
Útgefandi: Mál og menning
Fjöldi síðna: 288

Björn Þorláksson

Á baksíðu Út að drepa túrista eftir 
Þórarin Leifsson kemur fram að 
bókin sé fyrsta glæpasaga höfundar. 
„Egghvöss og ísmeygilega fyndin 
glæpasaga mitt úr brjálæði massa-
túrismans“.

Snörp og 
meinfyndin 
greining

Margir Íslendingar hafa velt 
vöngum yfir því vertíðaskotna álagi 
sem starfsmenn ferðaþjónustunnar 
hafa þurft að höndla eftir að Ísland 
sprakk út. Einn kostur bókarinnar 
er hve vel höfundur er inni í starfi 
aðalsöguhetjunnar, enda hefur 
hann sjálfur unnið við leiðsögu-
mennsku löngum stundum. Í 
þessu brjálæði trúir maður því að 
leiðsögumaður sem gengur fram 
á einn í hópnum sínum voveiflega 
látinn og haldi svo áfram að vinna, 
sé ekki bara siðblindur heldur eigi 
ekki annan kost; við íslensku dugn-
aðarforkarnir megum nefnilega 
sjaldnast nokkurn tíma missa. Og 
í bransanum gildir bara ein regla: 
The show must go on!

Sagan gusast áfram með frekar 
örum sjónarhornsklippingum, 
ýmsum óvæntum uppákomum og 
margs konar mislúmskum grein-
ingum á íslenskum amatörisma. 
Persónurnar eru sumar áhugaverðar 
en fæstar sympatískar. Ef lesanda er 
sama um persónur verður honum 
meira sama um framvindu.

Eitthvað sem mætti kalla óþekkt 
höfundar er áþreifanleg: „Umminn 
skreið áfram og Kalman benti upp 
til vinstri í átt að Strokki sem gat 
tekið upp á því hvenær sem var að 
spýta heitu sæði sínu upp í bláan 
himininn.“ Hvorki falleg mynd 
né smekkleg en höfundinn langar 
ekki að skrifa þannig. Ísland sem 
vont líkingamál, Ísland sem klisja 
í asa og látum er ágætis yrkisefni í 
höndum hans. Vænn skammtur af 
landslagi og Íslandssögu. Matseðl-
arnir dásamlega hnyttið stílbragð 
og margt f leira gott mætti tína til. 
Hlýja birtist í blálokin en kannski 
hefði mátt kvikna á henni fyrr. Titill 
bókarinnar er líka sérlega skemmti-
legur sem og bókarkápan. Örlítill 
ágalli er að prófarkalestri er ábóta-
vant. Tvær prentvillur í tveimur 
málsgreinum í röð á blaðsíðu 75 er 
aðeins of mikið.

Og svo er þetta með glæpasöguna: 
Kannski hugar höfundur ekki nóg-
samlega að því að nostra við þann 
þátt fyrr en lausnin birtist lesanda 
í örfáum orðum. Kannski er höf-
undur aðeins of upptekinn við að 
segja samfélagssöguna, segja frá 
hinum hraða og jafnvel innantóma 
heimi sem við lifum í.

„Mergjuð Fargó-sápa,“ segir í 
markaðssetningu. Kannski það 
bara? n

NIÐURSTAÐA: Kærkomin innsýn 
í klikkaðan heim. Samfélagsrýnin 
tekst betur en glæpasagan.

kolbrunb@frettabladid.is

Laugardaginn 16. október kl. 16 verð-
ur opnuð sýning á verkum Gunnars 
Jónssonar í Úthverfu á Ísafirði. Sýn-
ingin ber heitið Í viðjum og er hluti af 
myndlistartvíæringnum Sequences. 
Á menningarhátíð Ísafjarðarbæjar, 
Veturnóttum, 18.-24. október, verður 
listamaðurinn á staðnum og spjallar 
um sýninguna og svarar spurning-
um gesta. Sýningin er opin fimmtu-
daga og föstudaga kl. 16-18 og eftir 
samkomulagi.

Gunnar lauk BA-prófi í myndlist 
frá Listaháskóla Íslands árið 2012 
og hefur sýnt talsvert á Íslandi og 
erlendis síðan hann útskrifaðist. n

Gunnar Jónsson sýnir í Úthverfu á Ísafirði

Verk eftir Gunn-
ar á sýningunni.

Láttu þér líða vel!
Eitt mesta úrval skrifborðsstóla landsins, 
komdu og finndu stólinn sem hentar þér.

Vandaður skrifborðsstóll með allar helstu stillingar. 
Stóllinn hentar vel á skrifstofuna eða fyrir 
vinnustöðina heima.

540-2000 // Skeifunni 10, Reykjavík // Hafnarstræti 91-93, Akureyri  

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

ID Mesh
Tilboðsverð 119.900 kr.
VERÐ ÁÐUR 164.247 KR.

Þægilegur og smekklegur skrifborðsstóll  
á skrifstofuna. Stóllinn sameinar fallega hönnun  
og vinnuvistfræðilega eiginleika. Hann hefur  
allar helstu stillingar og fjölstillanlega 3D arma.

Kinnarps 6242
Tilboðsverð 113.662 kr.
VERÐ ÁÐUR 162.375 KR.

6242 er einn vinsælasti skrifborðsstóll  
Pennans fyrr og síðar. Góður skrifborðsstóll  
með hæðarstillanlegu bólstruðu baki, fljótandi  
setu og öllum helstu stillingum. 

Shape Mesh
Tilboðsverð 131.162 kr.
VERÐ ÁÐUR 187.375 KR.

Aeron

Tilboðsverð 299.900 kr. 
VERÐ ÁÐUR 374.875 KR.

Aeron sameinar framúrskarandi hönnun, 
vinnuvistfræði og sjálfbæra framleiðslu.
Frá því að stóllinn kom á markað árið 
1994 hefur hann verið álitinn einn allra 
besti skrifborðsstóll sem fyrirfinnst. 
Aeron vann gullverðlaun fyrir hönnun 
aldarinnar og er mest seldi skrifborðsstóll 
allra tíma. Hann kemur í þremur stærðum 
A, B og C sem henta nær öllu fólki óháð 
líkamsvexti.
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Amerískir 
dagar

Ekki flækja hlutina, veldu Betty Crocker

Tilboð á kleinuhringjum
15.-17. október 

Fersk nautarif Nauta ribeye
Verð áður 5.699

Flank steikPretzel Pete 
Ávanabindandi 
Pretzel snakk

Þessar einu sönnu
Milk Duds

Atlanta Cheesecake 
hágæða amerískar 
ostakökur

Trident tyggjó
bætir andrúmsloftið

Frank ś heitustu  
sósurnar í bænum

Ben & Jerry ś
Verð áður 999

99

kr/stk 1.799

kr/kg 4.559

kr/kg 1.899

kr/kg

799

kr/stk299

kr/pk 299

kr/pk

549

kr/pk

Verð frá 549

kr/pk 799

kr/stk

30% 
afsláttur

20% 
afsláttur

Hvernig hljómar  
Flat Iron nautasteik?

Frábærar íssósur  
frá Smucker ś 629

kr/stk

Flat Iron  
nautasteik

1.999 kr/kg

Nerds - sætt að borða 
gaman að deila Verð frá 599

kr/pk

Frábært 
verð! 
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Föstudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 Making It
10.45 Schitt’s Creek
11.05 Slicon Valley
11.35 Slicon Valley
12.05 Svörum saman
12.35 Nágrannar
12.55 Nei hættu nú alveg
13.35 BBQ kóngurinn  Grillþættir 

af bestu gerð þar sem Alfreð 
Fannar býður okkur aftur 
velkomin á pallinn heima hjá 
sér í Grindavík. 

13.55 Grand Designs. Australia
14.50 Shark Tank
15.35 The Anti Vax Conspiracy
16.45 Real Time With Bill Maher
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Sagan þín er ekki búin  Í 

þættinum segjum við sögur 
einstaklinga sem hafa upp-
lifað sjáfsvígshugsanir en 
hafa með hjálp Píeta sam-
takanna komist á betri stað 
því það er vissulega alltaf 
von.

19.55 Wipeout
20.40 Come Play
22.20 Happytime Murders
23.50 Bennett’s War
01.20 The Mentalist
02.00 Making It
02.40 Schitt’s Creek  Sjötta gaman-

þáttaröð þessara geggjuðu 
gamanþátta um fjölskyldu 
sem hefur lifað í vellyst-
ingum. 

03.05 Slicon Valley
03.30 Slicon Valley
04.00 Grand Designs. Australia

11.10 Mystery 101. Dead Talk
12.35 Meet My Valentine
14.00 The Upside
16.05 Mystery 101. Dead Talk
17.30 Meet My Valentine
18.55 The Upside
21.00 The Gentlemen
22.45 After the Wedding
00.35 Anon  Myndin gerist í fram-

tíðinni þegar öllum upp-
lýsingum um alla hefur verið 
safnað í gagnabanka sem 
nefnist The Ether. Um leið 
og þessi gagnabanki hefur 
svipt jarðarbúa einkalífinu 
hefur hann orðið til þess að 
glæpum hefur svo gott sem 
verið útrýmt enda getur 
enginn falið sig lengur – eða 
hvað? 

02.15 The Gentlemen

08.30 PGA Tour 2020  Útsending 
frá The CJ Cup @ Shadow 
Creek.

11.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin hjá PGA 
mótaröðinni.

12.00 European Tour  Bein út-
sending frá Estrella Damm 
N.A. Andalucia Masters.

17.00 LET Tour  Bein útsending frá 
Aramco Team Series - New 
York.

21.00 PGA Tour   Bein útsending frá 
CJ Cup @ Summit.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 Bachelor in Paradise
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Block 
20.10 The Trip to Greece
21.55 Almost Friends
23.40 She’s Funny That Way   

Kvæntur leikstjóri sem 
keypt hafði sér þjónustu 
vændiskonu lendir í miklum 
vandræðum þegar vændis-
konan er ráðin í hlutverk 
vændiskonu í leikriti sem 
hann er að leikstýra og setja 
upp á Broadway.

01.10 Angel Has Fallen
03.05 The Duke of Burgund
04.45 Tónlist

06.45 Salzburg - Lille
08.30 Atalanta - Young Boys
10.10 Bayern - Dynamo Kiev
11.45 Manch. United - Villarreal
13.25 Meistaradeildarmörkin - 29. 

september
14.10 England - Ungverjaland
15.55 Danmörk - Austurríki
17.35 Mörkin í undankeppni HM
18.25 Football League Show 
18.55 WBA - Birmingham  Bein út-

sending.
20.55 Spánn - Frakkland  Útsending 

frá leik í úrslitum Þjóða-
deildar UEFA.

22.35 Þjóðadeildin - Uppgjör
23.15 NFL Gameday
23.40 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar
00.05 WBA - Birmingham

07.25 Körfuboltakvöld kvenna
08.20 Tilþrifin 2. umferð
09.05 Þór Þ. - Vestri  Útsending 

frá leik í úrvalsdeild karla í 
körfubolta.

10.50 KR - Tindastóll
12.30 Tilþrifin 2. umferð
13.15 Valur - Breiðablik  Útsending 

frá leik í úrvalsdeild kvenna í 
körfubolta.

14.55 Grindavík - Njarðvík
16.35 Körfuboltakvöld kvenna
17.30 KR - Tindastóll
19.10 Tilþrifin 2. umferð
20.00 Keflavík - Stjarnan  Bein út-

sending frá leik í úrvalsdeild 
karla í körfubolta.

22.00 Körfuboltakvöld karla
23.05 Tilþrifin 2. umferð
23.50 Keflavík - 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 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Skyndibitinn  Fyrst var ekk-

ert, síðan var djúp blátt.
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Danslagakeppni 

SKT, lög frá 1961 r
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum, fyrra 

bindi  (16 af 27)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn

Hringbraut
18.00 Sir Arnar Gauti (e)  Lífsstíls-

þáttur með Arnari Gauta 
sem fjallar um heimili, 
hönnun, matar- og veitinga-
húsamenningu, arkitektúr 
og margt fleira.

18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

19.00 433.is (e)  Frétta- og viðtals-
þáttur um íþróttirnar heima 
og erlendis.

19.30 Fjallaskálar Íslands (e) 
 Heillandi heimildarþáttur 
um landnám Íslendinga upp 
til fjalla og inni í óbyggðum.

20.00 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl.

20.30 Fréttavaktin Helstu fréttir 
vikunnar með Margréti Erlu 
Maack. 

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Sagan bak við smellinn - 

Praise You 
12.05 Síðasti séns 
12.35 Óskalög þjóðarinnar  1944-

2014
14.10 Í blíðu og stríðu 
14.40 Hundalíf 
14.50 Mósaík 2002-2003
15.25 Basl er búskapur 
15.55 Tónatal  Friðrik Dór Jónsson
16.55 Dagur í lífi þjóðar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Erlen og Lúkas  Heimsókn á 

Árbæjarsafnið
18.35 Húllumhæ 
18.50 Lag dagsins  Núní júní Flytj-

endur: Babies flokkurinn 
Höfundar: Babies flokkurinn 
(Ísak Örn Guðmundsson, 
Ingimundur Guðmundsson, 
Elvar Bragi Kristjónsson og 
Magnús Örn Magnússon).

19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
20.00 Kappsmál 
21.10 Vikan með Gísla Marteini
22.05 Endeavour Endeavour 

 Flokkur breskra sakamála-
mynda um Morse rann-
sóknarlögreglumann í 
Oxford á yngri árum. Hann 
ræður strembnar morðgátur, 
kynnist mönnum sem hann 
á eftir að starfa með næstu 
áratugina og þróar með 
sér eftirtektarverð skap-
gerðareinkenni sem hann á 
eftir að fínpússa á löngum 
og gifturíkum ferli. Atriði í 
myndunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

23.35 Land Guðs God’s Own 
Country 

01.15 Dagskrárlok

Tryggðu þér áskrift á stod2.is 

Við viljum 
vera hjá þér
með nýjan 
skemmtiþátt
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FRÉTTAVAKTIN

kl. 18.30 á virkum dögum
Fréttaumfjöllun fyrir alla

Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið 
í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit 
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða 
+helstu mál líðandi stundar. Þátturinn er sýndur á 
Hringbraut og frettabladid.is 



odduraevar@frettabladid.is

Víðförlir og ævintýragjarnir mál-
leysingjar hafa verið frekir til 
fjörsins í fréttum undanfarið. Rost-
ungurinn Valli er jafnvel farinn að 
narta í sporðinn á sjálfum Keikó, 
eftir að tíðindi af Íslandsheimsókn 
hans bárust út fyrir landsteinana 
og hann skaust upp á stjörnuhimin 
dýranna, þar sem þau eru mörg fyrir 
á fleti.

Gústi með 
lögmann
Ágúst Beinteinn 
Árnason á í for-
r æðisdeilu v ið 

yfirvöld vegna refs-
ins Gústa Jr. sem er 

kominn með lögmann. Ekki hefur 
fylgt sögunni hvað TikTok-stjarnan 
Gústi Jr. raunverulega vill, eða hvort 
lögmaðurinn muni gæta raunveru-
legra hagsmuna refsins. 

Stjörnuhiminn 
dýranna

toti@frettabladid.is

Stimplaðir PírApar voru áberandi 
á kosningavöku Pírata í síðasta 
mánuði þegar frambjóðendur og 
stuðningsfólk merkti sig apanum, 
sem barst þeim eftir ákveðnum 
krókaleiðum og varð að lokum hluti 
af hópnum.

„Við eignuðum okkur þetta í 
sveitarstjórnarkosningunum 2018 
og Dóra Björt tók upp hlaðvarpsþátt 
þar sem hún útskýrði þetta hugtak 
og síðan varð þetta reglulegur þátt-
ur sem heitir Pírapinn,“ segir Róbert 
Douglas, upplýsingastjóri Pírata.

„Síðan máluðum við PírApann í 
barnaherbergið og nú er hann hluti 
af f lokknum.“

Eftir því sem næst verður komist 
má rekja uppruna PírApans til inn-
hringjenda á Útvarpi Sögu sem mun 
hafa orðið tíðrætt um til dæmis 
„helvítis pírapana“ með frekar gegn-

særri vísun til þess að greindarvísi-
tala þeirra væri í lægri kantinum.

PírApinn stökk síðast fram í fullu 
fjöri á kosningavöku Pírata í síð-
asta mánuði, þegar frambjóðendur 
og stuðningsfólk stimplaði hann 
meðal annars á handleggi sína með 
tímabundnu vatnstattúi og teygðu 
þannig brandarann eins og tyggjóið 
sem slíkar augnabliksmyndir hafa 
löngum fylgt. ■

Stimplaðir Pírapar

Píratar bera PírApa-stimpilinn stoltir.

Dóra Björt Guð-
jónsdóttir út-
skýrði PírApann 
á sínum tíma. 

Róbert Douglas 
er ánægður með 
liðsaukann í 
PírApanum.

Umboðsmaður 
Dimmu
Síðu st en alls 
ekki síst er kvik-

myndastjarnan og 
hrafninn Dimma. 

Jóhann Helgi Hlöð-
versson, fyrrverandi ferðaþjón-
ustubóndi, fann hana kalda og 
hrakta á Selfossi í fyrra. Síðan þá 
hefur Dimma rakað inn auglýsinga-
tekjum, enda með öflugan umboðs-
mann.

Valli á eigin 
vegum
R o s t u n g u r i n n 
Valli sótti Horn-

firðinga heim og 
f ljótt kom í ljós að 

hann væri alþjóðleg 
stjarna sem reglulega hefði komist 
í heimsfréttirnar. Að minnsta kosti 
á Írlandi. Valli fékk engan talsmann 
og engan lögmann, en eignaðist 
dyggan aðdáendahóp.

Keikó hafði 
talsmann
Háhyrningurinn 
og a lþjó ðleg a 

k v i k m y n d a -
st jar nan Keikó, 

sem var að vísu gefið 
nafnið Siggi þegar hann var veiddur 
við Reyðarfjörð 1979, var svo frægur 
að hann var með Hall Hallsson sem  
talsmann. Íslandsævintýrið entist 
í fjögur ár, en því lauk þegar Keikó 
drapst í Noregi 2002. 

Hjólreiðakappinn og kaup-
maðurinn Jón Óli Ólafsson 
segir það ekkert mál að fara 
allra sinna ferða á reiðhjóli 
allan ársins hring. Vel upp-
lýst hjólreiðafólk geti þannig 
brunað í gegnum kuldann og 
myrkrið á meðan það heldur 
sínu striki á hálum stígum á 
nagladekkjum sem í þessu til-
felli vinna með umhverfinu.

toti@frettabladid.is

„Það er nú búið að vera svona 
þokkalegt veður en það styttist 
hægt og rólega í þetta og það eru 
f leiri og f leiri byrjaðir að athuga 
nagladekk, ljós og allt þetta helsta,“ 
segir hjólreiðafíkillinn Jón Óli 
Ólafsson í reiðhjólaversluninni 
Berlín og leggur áherslu á að 
ástæðulaust sé að hjólin stöðvist 
yfir vetrarmánuðina.

Jón Óli fer sjálfur allra sinna ferða 
á hjóli árið um kring og það segir sitt 
um einurðina að hann hefur undan-
farin sumur freistað þess að hjóla 
hringinn í kringum landið í einum 
rykk í hinu árlega Cyclothoni.

„Fólk er að spá í bretti og bara 
almenna yfirferð á hjólunum. 
Þetta byrjar þegar það fer að dimma 
seinnipartinn í ágúst og þá eru það 

fyrst og fremst ljósin sem fólk spyr 
um. Þetta eru ýmist ljós á hjólið eða 
hjálminn. Glitaugu eða jafnvel vesti. 
Eitthvað til þess að fólk verði meira 
áberandi og ef fólk er vel búið þá er 
ekkert sem hindrar.“

Bílar og hjól
Jón Óli segir að eftir að fólk er orðið 
vel upplýst fari það að snúa sér að 
dekkjunum og jafnvel spá í nagla-
dekk. Vetrardekkin séu yfirleitt ein-
hvers staðar á milli 26 til 29 tommur 
og valið standi venjulega milli 100 
til 120 nagla eða um og yfir 200.

Negld reiðhjóladekk eru að 
vonum ekki jafn illa séð og nagla-
dekk undir bifreiðum, en Jón Óli 
segir aðspurður að annars megi 
segja að svipuð lögmál séu í gildi.

„Þetta er mjög svipað, þannig 
lagað. Þegar þú ert kominn með 
nagladekk á hjól er lítið mál að 
hjóla í hálku og snjó. Fólk rennur 
helst þegar það tekur beygjurnar 
en á nagladekkjum borar þetta sig 
bara niður í og heldur þér stöðugum 
á hjólastígnum.“

Jón Óli bætir við að ólíkt því sem 
ætla mætti þyngi naglarnir ekki 
róðurinn og vitaskuld haldi margir 
sínu striki án nagla. „Þú getur flogið 
á hausinn en auðvitað fara sumir 
bara pínu varlega á meðan aðrir eru 

bara alltaf á f leygiferð. Það er ekki 
mikill millivegur þarna,“ segir Jón 
Óli og hlær.

Veðrið aldrei eins
„Ég hjóla allt árið og þegar upp er 
staðið kemur á óvart hversu veðrið 
spilar í rauninni lítið inn í. Það gerir 
það alltaf eitthvað, en það er ekki oft 
sem þú ert bæði með rigningu þegar 
þú hjólar í vinnuna og aftur heim. 
Það hittist mjög sjaldan þannig á 
og þú lendir heldur ekki oft í snjó-
byl. Það kannski snjóar smá en svo 
er það kannski aðallega vindurinn 
sem við erum oftast að eiga við.

Núna eru margir komnir á raf-

magnshjól og það má segja að þau 
núlli út vindinn og einhverja smá 
hóla og hæðir. Ég held að rafmagns-
hjólin séu að taka góðan kipp hjá 
f lestum hjólabúðum. Það er mikil 
sala í þeim.“

Jón Óli telur víst að vinsældir raf-
magnshjólanna séu dálítið á kostn-
að heimilisbílsins. „Það er alltaf 
eitthvað um að fólk er að losa sig við 
annan bílinn og fá sér kannski eitt 
eða tvö rafmagnshjól á móti. Það er 
fínt að hafa þau með vegna þess að 
stundum getur fólk alveg sloppið 
við að vera á bíl. Þótt það eigi hann.“

Erum ekki alltaf í IKEA
Jón Óli bendir á að umhverfið njóti 
þess vissulega að bílferðum fækki og 
að tækifærin þar séu mörg. „Ég held 
að ef við myndum setjast niður og 
spá í allt það sem við gerum á bíln-
um þá gætu ótrúlega margir dregið 
úr notkun hans og gert þetta frekar 
á hjóli.

Þú ert ekkert alltaf að fara í IKEA 
að kaupa þrjú rúm, hillur og eld-
húsinnréttingu. Þetta eru oft stuttar 
ferðir og það má alveg sækja eitt-
hvað í ísskápinn og annað þannig á 
hjólinu. Ég held að ótrúlega margir 
gætu breytt þessu og það er bara 
spurning um hvernig fólk vill leysa 
úr þessum skemmtilega vanda.“ ■

Ferðast á nöglum fyrir náttúruna

Jón Óli Ólafs-
son smitaðist 
af hjólabakt-
eríunni fyrir 
nokkrum árum 
og hjólar út 
um allt árið um 
kring og segir 
skammdegið 
enga hindrun ef 
maður og hjól 
eru vel útbúin. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Ég hjóla allt árið og 
þegar upp er staðið 
kemur á óvart hversu 
verðrið spilar í raun-
inni lítið inn í.
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KAUPUM BLEIKU SLAUFUNA

fyrir mömmu, fyrir vinkonur, fyrir eiginkonur, systur og dætur

Rannsóknir, forvarnir, bætt meðferð og greining, 
stuðningur og ráðgjöf hafa tvöfaldað lífslíkur síðustu 50 ár. 
Við ætlum að ná enn meiri árangri!

á bleikaslaufan.is og á sölustöðum um allt land 1.-15. október
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Við spiluðum einu 
sinni fótbolta saman 
úti í Berlín hérna um 
aldamótin. 

Óttar

toti@frettabladid.is

Jólalögin eru byrjuð að óma í höfði 
Siggu Beinteins svo undur hljóm
fögur að þau halda næstum fyrir 
henni vöku, enda er hún löngu 
byrjuð að undirbúa jólatónleikana 
sína sem hún heldur í ellefta sinn í 
byrjun desember.

„Ég var með streymi í fyrra og 
það verður að segjast að mikil 
spenna leikur í loftinu eftir því að 
geta farið aftur á svið með jólatón
leikana og hafa fólk í Eldborgar
salnum,“ segir Sigga.

Hún bætir við að það hafi verið 
sérstakt og tekið svolítið á að 
syngja fyrir tómum sal í fyrra. „En 
Guð minn góður, núna fáum við að 
gera þetta fyrir fullan sal af fólki 
og þetta er náttúrlega alveg tvennt 
ólíkt.“

Gestir og óskalög
Fullur salur af fólki gefur Siggu 
vitaskuld tilefni til að tjalda öllu til. 
„Ég er með alveg frábæra gesti í ár. 
Þau eru náttúrlega bara hvert um 
sig alveg bara æðisleg,“ segir Sigga 
um þau Ellen Kristjáns, Katrínu 
Halldóru, Gissur Pál og Bjarna Ara, 
sem verða með henni ásamt Karla
kórnum Fóstbræðrum.

„Það er gaman að fá að velja með 
þeim lögin sem þau syngja,“ heldur 
Sigga áfram og segir gestina að sjálf
sögðu velja sín lög en hún sé einnig 
með nokkur óskalög.

Vaknar við jólabjöllur
Sigga er eðli málsins samkvæmt 
komin snemma í jólastuð en segist 
hins vegar aldrei fá leið á þessu. „Ég 
er nú löngu byrjuð að vinna í tón
leikunum og er að leggja lokahönd 
á lagalistann núna,“ segir Sigga, sem 
hlustar á jólalögin dagana langa 

við undirbúninginn. „Ég náttúrlega 
vakna með þetta í hausnum þannig 
að maður er alveg kominn svolítið 
inn í þetta.“

Sigga bætir við að miðasalan á 
jólatónleikana sem hún kallar venju 
samkvæmt Á hátíðlegum nótum sé 
komin á fleygiferð hjá Hörpu og Tix.
is. „Ég er bara rosalega ánægð með 
það. Ég held líka að fólk sé svo til
búið einmitt núna að fara á viðburði 
,þannig að ég held að fólk ætti ekk
ert að bíða ef það ætlar sér á tónleika 
eða annað slíkt.“ n

Sigga vaknar með jólalög í höfðinu

Sigga Beinteins og gestir stíga út úr streyminu á svið Eldborgar.  MYND/AÐSEND

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

VERTU 
VAKANDI
Í FYRSTA 
SKIPTI
Á ÆVINNI
Komdu til okkar og prófaðu  
einstök gæði Hästens rúmanna. 
Starfsfólk okkar er tilbúið  
að aðstoða þig og veita frekari  
upplýsingar.

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja 
virði þess að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin 
eru framleidd með einstöku samspili handverks og 
hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í 
gæðum náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi 
handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt finna fyrir 
því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu Hästens í 
Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.
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Óttar Guðmundsson og Einar 
Kárason hafa lengi lifað og 
hrærst með Sturlungum og 
verða á þeirra slóðum um 
helgina og bjóða til skemmti
legrar fræðaveislu í Kakala
skála, þar sem Óttar nýtir 
geðlæknisfræðina en Einar 
tekur bókmenntavinkilinn.
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„Við ætlum að vera þarna fyrir 
norðan í Skagafirði, í Kringlumýri, 
í hinum svokallaði Kakalaskála hjá 
Sigurði Hansen og vera þar með 
Sturlungaprógram á laugardag
inn frá 1316,“ segir geðlæknirinn 
Óttar Guðmundsson, auðheyrilega 
spenntur fyrir helginni.

„Við munum sjálfir tala um Sturl
unga út frá okkar áhugasviðum. 
Einar ætlar að tala um Sturlunga 
í Skagafirði og ég ætla að tala um 
Guðmund Arason biskup,“ útskýrir 
Óttar. „Svo kemur þarna karlakór 
og syngur lög sem eru tileinkuð eða 
koma fyrir í Sturlungu. Svo kemur 
Jóhanna Þórhallsdóttir, konan mín, 
og syngur líka,“ segir hann. „Þannig 
að þetta er svona söngur og fyrir
lestrar, allt í nafni Sturlungu.“

Sálgreinir höfðingjana
Óttar segir staðinn, Kringlumýri þar 
sem Sigurður Hansen rekur Kakala
skálann, merkilegan. „Þar er Sigurð
ur búinn að byggja minnisvarða um 
Haugsnesbardaga og hann er með 
mjög merkilega Sturlungasýningu. 
Við Einar höfum báðir góð kynni af 
Sigurði og ætlum aðeins að búa til 
smá viðburð þarna.“

Óttar hyggst sálgreina helstu 
höfðingja á laugardaginn eins og 
hann gerði í bók sinni, Sturlungu 
geðlæknisins. „Þar ræði ég mikið 
þetta siðrof sem í raun verður á 
Íslandi á þessum Sturlungatímum,“ 
útskýrir Óttar. Hann segir engin 
siðalögmál hafa verið í gildi á Sturl
ungaöld, bara siðleysið.

„Ég mun sálgreina höfðingjana 

alveg hægri, vinstri. Ég mun sál
greina alla sem ég get sálgreint, 
bæði frændur mína Sturlungana, 
og svo náttúrlega Ásbyrgingana 
og hina, en Einar hefur auðvitað 
skrifað fjórar bækur um Sturlungu, 
þannig að hann mun nálgast þetta á 
annan hátt.“ Aðspurður segir Óttar 
þá félaga vera frábært tvíeyki.

„Við spiluðum einu sinni fót
bolta saman úti í Berlín hérna um 
aldamótin, við vorum nú ansi góðir 
þá, ég var nú reyndar í vörninni og 
hann frammi en við vorum góð 
blanda þá líka.“

Einar ræðir hitt
Aðspurður segir Einar hlæjandi að 
hann geti tekið undir með Óttari að 
þeir séu gott teymi, frá fornu fari, frá 
tíma sínum í Berlín. „Við nálgumst 
þetta töluvert ólíkt við Óttar. Eins 
og hann sagði sjálfur, skrifaði hann 
bók þarna um persónu Sturlungu 
frá sjónarmiði geðlæknisins en ég 
hef ekki þennan læknisvinkil á 
þetta, en ég er með svona kannski 
skáldsagnahöfundarvinkilinn sem 
gengur út á að reyna að átta sig á 

fólki, átta sig á karakterum og hvað 
þau eru að hugsa og hvaða plott eru 
í gangi,“ útskýrir Einar.

Hann segir um að ræða gríðar
legar söguslóðir. „Og þarna réðust 
mikil örlög og Skagfirðingar hafa 
verið mjög duglegir á undanförnum 
árum að halda á lofti minningum 
þessara atburða.“ Einar segir að 
það sé hátíðlegt að vera á slóðum 
sögunnar. „Ekki hátíðlegt í þeim 
skilningi að það verði einhver 
tignarblær eða drungi yfir því, við 
erum báðir léttir í bragði og Skag
firðingar frægir fyrir að vera miklir 
gleðimenn.“ n

Geðlæknir og skáld mæta 
Sturlungum á heimavelli 

Fótboltafélagarnir Óttar geðlæknir og Einar rithöfundur ætla að tækla 
Sturlungu hvor með sínu lagi í Kakalaskála um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/SAMSETT
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Jóhönnu Vigdísar 
Guðmundsdóttur

n Bakþankar

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

S T I L L A N L E G I R  D A G A R

Verðdæmi: Serta Ocean Splendid 
2 x 80 x 200 cm. Fullt verð: 649.900 kr.

Verð nú 487.425 kr.

Splendid Royal heilsudýnan frá Serta 
er fimm svæðaskipt pokagormadýna 
þar sem hreyfingar þínar trufla ekki 
rekkjunaut þinn. Góður stuðningur er 
við bakið en mýkra gormakerfi er við 
axlir og mjaðmasvæðið. Þannig liggur 
þú alltaf með beina hryggsúlu og nærð 
hámarks hvíld. Hægt er að sérsníða 
rúmið að þínum þörfum, velja um þrjá 
mismunandi stífleika sem og fjórar 
mismunandi toppdýnur. Áklæðið utan 
um dýnuna er mjúkt og slitsterkt áklæði, 
ofnæmisfrítt og andar vel.

SERTA OCEAN SPLENDID 
STILLANLEGT RÚM

AÐ SOFA BETUR OG LÍÐA BETUR ER OKKUR ÖLLUM DÝRMÆTT

STILLANLEGIR DAGAR

DÝPRI OG BETRI SVEFN
Með því einu að snerta takka getur þú 
stillt rúmið í hvaða stöðu sem er. 
Saman hjálpa rúmið og dýnan þér að ná 
hámarks-slökun, dýpri og betri svefni. 
Svo vaknar þú endurnærð/ur og tilbúin/n 
í átök dagsins.

Kvennaklefinn
Miðvikudaga kl. 20.00

Í þrjár vikur hafa tengdafor-
eldrar mínir, hjón á besta aldri frá 
Suður-Afríku, dvalið hjá okkur. 
Á hverju kvöldi í þrjár vikur hafa 
þau fylgst með himninum, vongóð 
um dansandi norðurljós. Verandi 
með lifandi streymi upplýsinga um 
sólgos og norðurljósaspár í símum 
var ólíklegt að þau myndu missa 
af dansinum. Í fjarveru miðnætur-
sólar býður góður gestgjafi upp á 
almennileg norðurljós. Þegar ljósin 
voru virk sást ekki til þeirra fyrir 
skýjunum. Þegar skýjahulan lét sig 
hverfa fóru ljósin í felur.

Téð hjón hafa jafnframt verið 
dyggustu áhorfendur beinnar 
útsendingar eldgossins í Geld-
ingadölum. Jútjúb hefur séð 
þeim fyrir eldspýjum í rauntíma 
í tvær klukkustundir á kvöldi, frá 
upphafi. Því var haldið í langferð. 
Þann 18. september tók eldgosið 
sér frí. Þann 23. september lentu 
háaldraðir en vongóðir ferðalangar 
á Keflavíkurflugvelli, eftir langt og 
lýjandi ferðalag með tilheyrandi 
grímum og PCR-prófum. Síðan hef 
ég farið inn á helstu fréttamiðla 
landsins að meðaltali fimmtíu 
sinnum á dag, í þeirri von að 
kvikan fyndi sína leið. Þá batt ég 
miklar vonir við jarðskjálftana 
suðvestur af Keili og notaði hin 
ýmsu smáforrit jarðskjálfta til 
að missa ekki af hreyfingum yfir 
tveimur á Richter.

En allt kom fyrir ekki. Mér tókst 
hvorki að bjóða upp á norðurljós né 
eldgos. Máttlitlir skjálftarnir björg-
uðu því sem bjargað varð. Ég tengi 
auðmjúklega við líðan aðila í ferða-
þjónustu. Ljósin, gosin og skjálft-
arnir eru sennilega eins og flestar 
aðrar lífsins gjafir. Þær birtast öðru 
hvoru en aldrei eftir pöntun. Sem er 
slæmt fyrir hagkerfið og örvænt-
ingarfulla gestgjafa. n

Lífsins gjafir


