
siminn.is/jol

Hafðu það bjart 
um hátíðarnar 
með Símanum

Sjónvarp

Símans Premium í

14 daga
fylgir öllum farsímum 

fram að jólum

Svona á sjónvarp 
að vera um jólin
Í Sjónvarpi Símans Premium getur öll fjölskyldan horft á það sem 
hún vill í sjónvarpi og snjalltækjum. Jólalegt úrval af kvikmyndum, 
sjónvarpsþáttum og barnaefni ásamt Enska boltanum.

Þú getur meira með Símanum

34.990 kr.

Samsung spjaldtölva 19.990  kr.

JÓLATILBOÐ!

30 dagaSjónvarp Símans Premium fylgir! 
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Snjallar gjafir 
fyrir bjartari jól
Allar snjöllustu jólagjafirnar sem gleðja, bæta og kæta. 
Símar sem hringja inn jólin, hátalarar sem gefa tóninn 
og skínandi snjallúr sem telja niður til jóla.

Kíktu við í vefverslun Símans eða komdu í verslanir 
Símans í Ármúla, Smáralind og Strandgötu Akureyri

14 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

14 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Kaupauki
Heyrnartól

30 GB 
fylgja með!

30 GB 
fylgja með!

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Tilboð

Fylgdu Símanum á Instagram og 
taktu þátt í jóladagatali Símans. 
Nýr pakki daglega fram að jólum!

@siminnisland
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iPhone 11
& 11 Pro / 11 Pro Max

 Verð frá 129.990 kr.
11.617 kr./mán. í 12 mán.

Alls: 139.400 kr.ÁHK: 12.1% 

Samsung S10 og S10+
 Verð frá 129.990 kr.
Galaxy buds heyrnartól fylgja

að verðmæti 25.990 kr. 

11.617 kr./mán. í 12 mán.

Alls: 139.400 kr.ÁHK: 12.1% 

Samsung Tab A wifi
19.990 kr. 

Sjónvarp Símans Premium 
fylgir með í 30 daga

Fullt verð: 34.990 kr.

Nýja Soundboksið
149.990 kr.

Krafthátalari fyrir skemmtun utandyra.
Skrúfaðu upp í 11! 

13.342 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 11.24% Alls: 160.100 kr.

Rafknúið hlaupahjól
Xiaomi Mi og Mi PRO

 Verð frá 68.990 kr.
6.355 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 76.265 kr.ÁHK: 17.87% 

Apple Airpods

24.990 kr.
Vinsælustu heyrnartólin

Samsung Galaxy 
Watch

  Verð frá 54.990 kr.

5.579 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 66.950 kr.    ÁHK: 19.74%

Apple Watch 5
  Verð frá 74.990 kr.

6.873 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 82.475 kr.    ÁHK: 16.87%

Fitbit Versa 2
 34.990 kr.

Fjölhæf og frábær. Vinsælustu snjallúrin okkar!

Fitbit Charge 3
 21.990 kr.

Dansandi hátalari

 Verð frá 3.490 kr.
Tvær stærðir í boði

Tile

4.990 kr.
Hættu að týna hlutum!

Meater kjöthitamælir

Fyrir pabbann sem á allt!

Tilboð! 16.990 kr.
Fullt verð: 19.990 kr.

Roborock ryksuga
78.990 kr.

7.218 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 86.615 kr.    ÁHK: 16.13%

Twinkly snjallsería
 Verð frá 12.990 kr. 
LED jólasería, stýrt með appi

Polaroid Mint 
prentari

Tilboð! 16.990 kr.
Fullt verð: 19.990 kr.

Prentaðu minningar
beint úr símanum

Tilboð

Dreifðu greiðslum, 
borgaðu eftir jól
Notaðu Pay Léttkaup í desember, dreifðu 
greiðslum í allt að 36 mánuði og þú byrjar 
ekki að borga fyrr en í febrúar.
 

siminnpay.is
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Skannaðu kóðann 
eða kíktu á elko.is
til að lesa blaðið

100 bls. 
af frábærum
hugmyndum 

er komin út
jólagjafahandbókin 

STJÓRNSÝSLA Stjórnarformaður 
RÚV og framkvæmdastjóri Capa-
cent vísa hvor á annan um hvers 
vegna ekki var tekið fram í auglýs-
ingu um starf útvarpsstjóra að listi 
yfir umsækjendur yrði ekki birtur. 

Ákvörðun þess efnis var tekin á 
stjórnarfundi RÚV 13. nóvember, 
áður en auglýsingin fór í birtingu. 
Sú ákvörðun var tekin að ráði Capa-
cent sem taldi að með því myndu 
líklega berast f leiri umsóknir. 
Úrskurðarnefnd um upplýsinga-
mál segir RÚV heimilt að birta ekki 
listann.

Ha l ldór Þorkelsson, f r a m-
kvæmdastjóri Capacent, veit ekki 
hvers vegna það er ekki tekið fram 
í auglýsingunni. „Það er ekki okkar 
að segja til um það,“ segir Halldór.

Kári Jónasson, stjórnarformaður 
RÚV, segir ákvörðunina á vegum 
Capacent. „Þeir sjá um þetta. Við 
treystum þeim fyrir þessu. Við 
komum ekki nálægt þessu umsókn-
arferli.“ – boa

Vísa ábyrgð  
hvor á annan

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra mætir glaðbeitt til leiðtogafundar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins sem haldinn var í Lundúnum í gær.  Leiðtogarnir hittust í tilefni af því að 
sjötíu ár eru liðin frá því að bandalagið var stofnað. Katrín ræddi á fundinum meðal annars um áskoranir í öryggis- og varnarmálum, afvopnunarmál og lofslagsmál.  NORDICPHOTOS/AFP

SAMHERJAMÁL Samherji hyggst 
birta tölvupósta uppljóstrarans 
Jóhannesar Stefánssonar, fyrr-
verandi stjórnanda Samherja-
félaganna í Namibíu. Ekki verða 
þó birtir póstar sem snúa að per-
sónulegum málefnum Jóhannesar, 
heldur eingöngu þeir sem snúa að 
starfi hans. Einnig verða birt önnur 
gögn. Þetta hefur Fréttablaðið eftir 
öruggum heimildum.

Jóhannes af henti uppljóstr-
unarsíðunni WikiLeaks meira en 
18 þúsund tölvupósta frá árunum 
2014 til 2018. Gögnin voru notuð í 
umfjöllun Kveiks og Stundarinnar 
um starfsemi Samherja í Afríku. 
Gefa þau til kynna að háar mútu-
greiðslur hafi ratað til ráðamanna 
í Namibíu í skiptum fyrir fiskveiði-

kvóta og að háum fjárhæðum hafi 
verið stungið undan skatti. Bæði 
sjávarútvegsráðherra og dóms-
málaráðherra Namibíu hafa sagt af 
sér og verið ákærðir ásamt f leirum 
fyrir að þiggja rúmlega 860 millj-
ónir króna í mútugreiðslur. Málið 
er einnig til rannsóknar hjá Emb-
ætti héraðssaksóknara.

Samherji sendi frá sér yfirlýsingu 
í gær þar sem Jóhannes er sagður 

hafa einungis af hent WikiLeaks 
hluta af tölvupóstum sínum, sem 
telja í heild 44 þúsund. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins er tregða 
við að birta þá af ótta við að brjóta 
persónuverndarlög.

Björgólfur Jóhannsson, forstjóri 
Samherja, vildi ekki staðfesta að 
póstarnir yrðu birtir. Hann segir 
það þó koma til greina að birta 
alla póstana. „Það kann alveg að 
vera. Ég hef ekki sjálfur litið á þessa 
tölvupósta en mér finnst það hljóta 
að koma til greina, ef það er eitt-
hvað í þeim sem styður þá skoðun 
okkar að starfsemin hafi ekki verið 
eins og lýst hefur verið í þessum 
þáttum,“ segir Björgólfur.

„Mér finnst það vera alvarlegt 
áhyggjuefni að aðeins 42 prósent 

af tölvupóstunum séu birt inni á 
WikiLeaks og að þarna vanti heilt 
ár. Mér finnst það vekja upp spurn-
ingar og maður veltir því fyrir sér 
hvað sé í hinum tölvupóstunum, 
hvort það sé verið að teikna upp 
einhliða frásögn og birta eingöngu 
þau gögn sem styðja við þær ásak-
anir.“

Allir póstarnir verða af hentir 
lögmannsstofunni Wikborg Rein 
sem rannsakar nú málið fyrir 
hönd Samherja, lýkur þeirri rann-
sókn eftir nokkra mánuði. Björg-
ólfur segir niðurstöður þeirrar 
rannsóknar verða opinberaðar 
og að henni megi treysta þar sem 
Wikborg Rein færi ekki að leggja 
orðspor sitt að veði fyrir Sam-
herja. – ab, ds

Ætla að birta Namibíupósta
Samherji hyggst birta tölvupósta uppljóstrarans Jóhannesar Stefánssonar. Forstjóri Samherja telur að 
póstarnir sem ekki voru afhentir WikiLeaks geti dregið upp aðra mynd af starfseminni í Namibíu.

Björgólfur  
Jóhannsson,  
forstjóri  
Samherja.



Veður

Suðvestan 3-10 m/s, en vestan 
10-15 m/s með suðurströndinni. 
Éljagangur, en skýjað með köflum 
norðaustan til á landinu. Hiti um og 
undir frostmarki. SJÁ SÍÐU 30

Þökulagning í frosti og fönn

Frost og fönn hindra menn ekki við verk sem að öllu jöfnu teljast til sumarverka. Hér er ekki slegið slöku við í þökulagningu í snjó við nýjan hjóla-
stíg á Eiðisgranda í Vesturbæ Reykjavíkur. Verkið gekk greiðlega og létu menn kuldann ekki á sig fá við störfin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

SAMFÉLAG „Þetta byrjaði í rauninni 
fyrir löngu síðan þegar afi sá svip-
aðan hring árið 1970 og út frá því 
langaði hann að gera álíka skart-
gripi,“ segir Árni Veigar Thoraren-
sen. Hann hefur síðastliðin tvö 
ár hannað og smíðað skartgripi 
úr gamalli íslenskri mynt undir 
merkinu Afi og ég, ásamt afa sínum 
Gunnari Thor. Gunnarssyni. Þeir 
hanna bæði og smíða hringi og 
ermahnappa.

„Eftir myntbreytinguna árið 
1981 byrjaði afi að safna mynt. Svo 
þegar hann var að f lytja árið 2017 
fann hann þessa mynt aftur og 
ákvað að láta reyna á það að gera 
úr henni skartgripi,“ segir Árni. Í 
kjölfarið hafði Gunnar samband 
við Árna og fékk hann í lið með sér.

„Í upphafi vissum við ekkert út 
í hvað við værum að fara og þetta 
var bara upp á gamanið. Þú ættir 
að sjá fyrsta hringinn okkar,“ segir 
Árni hlæjandi og bætir við að þeir 
félagar séu þó búnir að bæta sig 
mikið á þessum tveimur árum.

„Við skelltum okkur á silfur-
smíðanámskeið í Handverkshús-
inu til þess að læra grunninn að 
því hvernig á að smíða skartgripi 
og vinna málma. Svo byrjuðum 
við að prófa okkur áfram og gefa 
ættingjum og vinum það sem við 
vorum að búa til,“ segir hann.

Framleiðslan hefur undið upp á 
sig og eru skartgripirnir nú seldir 
í Herrafataverzlun Kormáks og 
Skjaldar og í versluninni Mika í 
Reykholti. Einnig má nálgast skart-
gripina á Facebook-síðunni Afi og 
ég.

„Við afi höfum alltaf verið mjög 
góðir vinir en hann bjó fyrir norð-
an svo ég gat ekki eytt miklum 
tíma með honum. Þegar hann f lutti 

svo hingað, rétt fyrir utan Hvera-
gerði þar sem ég bý, fórum við að 
eyða meiri tíma saman á kvöldin. 
Þetta voru mjög notalegar stundir 
þar sem við vorum að þróa okkur 
áfram og fá hugmyndir,“ segir Árni.

Skartgripina búa Árni og Gunn-

ar til úr myntinni sem Gunnar 
hafði safnað en einnig hefur þeim 
áskotnast mynt úr ýmsum áttum. 
„Myntin leynist víða og nú eigum 
við svo mikið að ég efast um að við 
munum ná að nota hana alla,“ segir 
Árni.

Hann segir myntina missjald-
gæfa og nefnir sem dæmi mynt 
sem var slegin fyrir árið 1944 og á 
hana er ritað „Konungur Íslands“. 
Þá mynt segir Árni að þeir Gunnar 
noti aðallega í ermahnappa.

„Svo höfum við verið að gera 
hringa með ártölum. Þá getur fólk 
fengið hring eða ermahnappa úr 
mynt sem var slegin á fæðingarári 
sínu. En það er þó ekki slegin mynt 
á hverju ári svo ekki eru allir svo 
heppnir að geta fundið sitt ár,“ segir 
Árni að lokum. 
birnadrofn@frettabladid.is

Búa til ermahnappa 
og hringa úr smámynt
Árni Veigar Thorarensen hefur síðastliðin tvö ár hannað og smíðað skartgripi 
úr gamalli íslenskri mynt, undir merkinu Afi og ég. Skartgripina hannar hann 
ásamt afa sínum Gunnari Gunnarssyni og njóta þeir þess að vinna saman.

Gunnar og Árni Veigar vinna skartgripina á heimili Árna Veigars en Gunnar 
vinnur nú að því að útbúa þeim betri varanlega aðstöðu á heimili sínu. 

Myntin leynist víða 
og nú eigum við svo 

mikið að ég efast um að við 
munum ná að nota hana 
alla.
Árni Veigar Thorarensen,  
skartgripahönnuður og -smiður

ÖLFUS  Smyril Line, sem á og rekur 
vöruf lutningaferjuna Mykines og 
ferjuna Norrænu, hefur fest kaup á 
nýrri vöruflutningaferju sem mun 
hefja áætlunarsiglingar um miðjan 
janúar á næsta ári. Mun ferjan, sem 
fékk nafnið Akranes, sigla milli Þor-
lákshafnar og Hirtshals í Danmörku 
með viðkomu í Færeyjum. 

 „Við erum mjög spennt fyrir því 
að taka hið nýja skip í notkun. Við 
fundum fyrir mikilli eftirspurn á 
siglingum frá og til Skandinavíu og 
teljum okkur vera að svara henni,“ 
segir Linda Björk Gunnlaugsdóttir, 
framkvæmdastjóri Smyril Line á 
Íslandi. Mykines hefur siglt á milli 
Þorlákshafnar og Rotterdam í rúmt 

tvö og hálft ár. Um sólarhringur 
sparast við að sigla til Þorláks-
hafnar frekar en til Reykjavíkur og 
þá sparast einnig mikill tími við að 
hægt sé að keyra farminn inn og út 
úr skipunum ólíkt því sem gerist hjá 
öðrum skipafyrirtækjum.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Ölf-
usi, fagnar tíðindunum og segir þau 
lið í þeirri framtíðarsýn bæjaryfir-
valda að Þorlákshöfn verði helsta 
vöruflutningahöfn Íslands.

„Þessar áætlanir auka afnot okkar 
á þeirri aðstöðu sem við höfum 
þegar fjárfest í,“ segir Elliði. Nauð-
synlegt sé þó að fjárfesta í nýjum 
dráttarbát sem kostar 300 millj-
ónir króna til þess að tryggja öryggi 
skipanna.

Að sögn Elliða horfa bæjaryfir-
völd einnig til þess að geta tekið við 
farþegaskipum. Áætlað er að ráðast 
þyrfti í framkvæmdir fyrir um 1,4 
milljarða króna. Áætluð hlutdeild 
ríkissjóðs í framkvæmdunum er um 
800 milljónir króna.  – bþ

Þorlákshöfn 
hagstæð til 
vöruflutninga

Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri í 
Ölfusi.

SAMFÉLAG Stjórn Sam taka kvenna í 
í þróttum hefur al var legar á hyggjur 
af stöðu mála eftir að skauta konan 
Emilía Rós Ómarsdóttir sagði frá 
á reitni af hálfu þjálfara hennar á 
Akur eyri og tekin var afstaða með 
honum eða brugðist seint og illa 
við. Líkt og kom fram í blaðinu í 
gær hefur enginn af þeim sem eru í 
for svari fyrir ÍSÍ, Skauta fé lag Akur-
eyrar, Í þrótta banda lag Akur eyrar 
og Skauta sam band Ís land beðið 
hana af sökunar vegna málsins.

S t j ó r n  S a m  t a k a  k v e n n a 
í  í  þrót t u m hvet u r í  þrót t a-
hreyfinguna til þess að leita að 
lausnum og bregðast við málinu 
sem fyrst. – fbl

Alvarlegar 
áhyggjur af 
stöðu mála

Emilía Rós steig fram í 
viðtali í helgarblaði Frétta-
blaðsins og lýsti áreitni 
þjálfara síns.
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HLUTI AF BYGMA
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Aðventuljós
9 LED, hlýtt hvítt.
10241192

Aðventuljós
20 LED, hlýtt hvítt.
14501592

Jólagjafahandbók
Húsasmiðjunnar 
er á husa.is 
54 blaðsíður af jólagjafahugmyndum

í Skútuvogi
til jóla

Opið til 
kl. 21

65%
afsláttarhelgi
af völdum jólaseríum 
og jólaljósum

Allt að
2.990kr

990kr

2.790kr

999kr

65%
afsláttur

64%
afsláttur

JÓLATRÉ
2.990 kr

Eitt verð • Veljið sjálf 150-240 cm
Normannsþinur • Standard flokkur • Meðan birgðir endast

5.990 kr

Allar stærðir

60%
afsláttur

2.490kr

999kr

Aðventuljós, 7 ljósa
14500401-2

Inni- og útiseríur
40 LED, úti- og inni, hlýtt hvítt, 
marglitar eða rauðar, 4 m.
1450034-2

1.990kr

990kr

50%
afsláttur

Samtengjalegar seríur
Frost Galaxy, 20 LED, E14, hlýtt hvítt, 
kalt hvítt, marglitar eða rauðar. 
Stórar og fallegar kúluperur.
14501294-7

15.990kr

7.990kr

50%
afsláttur



JEEP® RENEGADE LIMITED - Verð á sýningarbíl: 4.990.000 kr.
JEEP® RENEGADE TRAILHAWK - Verð á sýningarbíl: 5.490.000 kr.

JEEP® CHEROKEE LONGITUDE LUXURY - Verð á sýningarbíl: 7.490.000 kr.
JEEP® CHEROKEE LONGITUDE LUXURY - Verð á sýningarbíl: 7.990.000 kr. 
JEEP® CHEROKEE LIMITED - Verð á sýningarbíl: 8.790.000 kr.

jeep.is

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

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
TILBOÐ Á VÖLDUM SÝNINGARBÍLUM

ERUM Í SAMNINGSSTUÐI

 JEEP© WRANGLER
TILBOÐSVERÐ Á SÝNINGARBÍL

FRÁ: 11.590.000 KR.

 JEEP© GRAND CHEROKEE
TILBOÐSVERÐ Á SÝNINGARBÍL

FRÁ: 9.990.000 KR.

 JEEP© CHEROKEE
TILBOÐSVERÐ Á SÝNINGARBÍL

FRÁ: 7.490.000 KR.

 JEEP© RENEGADE
TILBOÐSVERÐ Á SÝNINGARBÍL

FRÁ: 4.990.000 KR.

SKIPULAGSMÁL Gerðar verða breyt-
ingar á golfvelli í Mosfellsbæ til 
að bæta við fjórum lóðum undir 
einbýlishús með sjávarútsýni við 
Súluhöfa.

Fram kemur á vef Mosfellsbæjar 
að um sé að ræða fjórar síðustu 
lóðirnar við Súluhöfða og að fyrr 
á árinu hafi fimmtán lóðum verið 
úthlutað við götuna.

„Þessar fjórar lóðir voru ekki 
til úthlutunar áður þar sem þær 
þóttu liggja of nálægt golfvell-

inum. Nú liggur fyrir hvernig legu 
brautar golfvallarins verður breytt 
og því verður þeim nú úthlutað,“ 
segir í gögnum bæjarins.

„Þær lóðir sem eru fyrir neðan 
götu liggja samkvæmt deiliskipu-
lagi að sjó með óskert útsýni yfir 
voginn og f lóann auk þess að vera 
í næsta nágrenni við útivistar-
svæði og golfvöll,“ segir í aug-
lýsingu.

Tekið er fram að einungis ein-
staklingar megi kaupa lóðirnar. 

Sami einstaklingur megi bjóða í 
þær allar en hver og einn megi þó 
á endanum aðeins kaupa eina lóð. 
Reglan er sú að sá sem á hæsta til-
boðið fær viðkomandi lóð keypta 
svo fremi sem tilboðið sé yfir lág-
marksverði sem bærinn setur upp. 
Það er á bilinu 14,5 til 18,5 millj-
ónir króna. Tilboðsfrestur er til 
20. desember.

Umræddur golfvöllur heitir 
Hlíðavöllur og er á vegum Golf-
klúbbs Mosfellsbæjar. – gar

Breyta golfvelli fyrir einbýlishús með sjávarútsýni

Hlíðavöllur við Leirvog er rómaður fyrir fagurt umhverfi. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

STJÓRNSÝSLA Í nýjum lögum um 
ökutækjatryggingar, sem taka gildi 
um næstu áramót, er sú skylda 
eigenda léttra bifhjóla í f lokki I að 
tryggja ökumenn tækjanna sérstak-
lega afnumin. Um er að ræða tæki á 
borð við vélsleða, fjórhjól og torfær-
umótorhjól. Tryggingarskylda eig-
enda þessara tækja hefur verið við 
lýði frá árinu 1988 og telur Óðinn 
Elísson, hæstaréttarlögmaður og 
eigandi Fulltingis, að afnám henn-
ar geti haft alvarlegar af leiðingar. 
Hann kveðst furðu lostinn yfir laga-
setningunni.

„Það er með ólíkindum að þetta 
mál hafi farið í gegn á Alþingi. Það 
hefur verið reynt lengi að koma 
þessum breytingum í gegn en núna 
hafðist það,“ segir Óðinn.

Að hans mati verða af leiðing-
arnar víðtækar. „Þetta er ef laust 
til hagsbóta fyrir fyrirtæki í ferða-
þjónustu en á mannamáli þýðir 
þessi breyting einfaldlega að tekju-
tap vegna óvinnufærni, útlagður 
kostnaður vegna læknismeðferðar 
og varanlegar af leiðingar slysa á 
þessum tækjum fást ekki bættar. 
Það þýðir til dæmis að frá og með 
áramótum munu viðskiptavinir 
fara í vélsleðaferðir á eigin ábyrgð,“ 
segir hann.

Af leiðingarnar séu líka miklar 
fyrir aðra hópa. „Þetta hefur 
af leiðingar fyrir þá sem nota slík 
tæki reglulega. Til dæmis bændur, 
hjálparsveitafólk og veiðimenn,“ 
segir Óðinn.

Fyrirtæki hans hefur sérhæft sig 
í að sækja bætur fyrir einstaklinga 
sem lenda í slysum og segir Óðinn 

Afnám tryggingarskyldu gæti 
haft alvarleg áhrif á slysabætur
Um áramótin taka gildi ný lög um ökutækjatryggingar. Þar er afnumin sú skylda eigenda tækja á borð 
við snjósleða, fjórhjóla og torfærumótorhjóla að tryggja ökumenn tækjanna sérstaklega. Hæstaréttar
lögmaður sem sérhæfir sig í skaðabótarétti segir að um verulega afturför í tryggingavernd sé að ræða.

Frá og með áramótum munu eigendur og ökumenn vélsleða ekki geta keypt sér slysatryggingar. MYND AÐSEND

að hin nýju lög flæki málið verulega. 
„Ég sé fyrir mér að núna verðum 
við að skoða mögulega bótaskyldu 
á grundvelli sakarreglu ef einhver 
verður fyrir alvarlegu slysi til dæmis 
hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Það 
gæti byggst á því hvort viðskipta-

vinurinn hafi fengið nægilegar 
leiðbeiningar eða verið upplýstur 
um mögulegar hættur,“ segir Óðinn.

Hann segir að lagabreytingin sé 
vond en öllu verri sé sú ákvörðun 
f lestra tryggingafélaga að ákveða 
að hætta að selja eigendum slíkra 
tækja slysatryggingar ökumanns 
og eiganda frá og með áramótum. 
„Þetta þýðir einfaldlega að eigandi 
fjórhjóls eða vélsleða getur ekki 
keypt þá tryggingu sem áður var 
lögbundin, þrátt fyrir að hann óski 
eftir því og sé tilbúinn að greiða 
fyrir það iðgjald,“ segir Óðinn og 
hvetur eigendur torfærutækja til að 

kanna hvernig þessu verður háttað 
hjá sínu tryggingafélagi.

„Viðskiptavinir verða að átta 
sig á því að almenn slysatrygging, 
sem tryggingafélögin bjóða, er allt 
önnur og lakari vernd en slysa-
trygging ökumanns og eiganda var 
áður,“ segir Óðinn. Að hans sögn er 
tryggingavitund fólks almennt ekki 
beysin og því hefur hann áhyggjur 
af stöðu mála. „Ég hef verulegar 
áhyggjur af því að fólk noti þessi 
tæki og átti sig ekki á því að venju-
legar slysatryggingar dugi ekki til ef 
alvarleg slys eiga sér stað.“ 
bjornth@frettabladid.is

1 Glæfr a  akst ur á bíl um 
við  skipt a v in a Bíla stæða

þjónustan Base Parking á Kefla
víkur flug velli er sökuð um ó lög
lega starfs hætti. Mynd bönd sýna 
starfs menn aka bílum í leyfis leysi.

2 Myndir: Borgarfulltrúar borða 
saman Borgarfulltrúar tókust 

á í borgarstjórn en tóku sér hlé til 
að snæða saman kvöldverð.

3 Georgísku fjöl  skyldunni 
vísað úr landi „Þau vísa brott 

for eldrunum og láta barnið fylgja 
með eins og far angur.“

4 Enginn hefur beðið Emilíu Rós 
af sökunar Enginn sem tók af

stöðu með þjálfaranum hefur haft 
sam band við Emilíu og enginn hjá 
ÍSÍ vill svara spurningum.

5 RÚV heimilt að birta ekki nöfn 
umsækjenda Úrskurðarnefnd 

upplýsingamála úrskurðaði að 
RÚV hefði verið heimilt að leyfa 
umsækjendum um starf útvarps
stjóra að njóta nafnleyndar.

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

LEIÐRÉTTING

Í blaðinu í gær var ranglega sagt 
frá því að virðisaukaskattur hefði 
verið afnuminn af bókum á þessu 
ári eins og ráðherra stefndi að. 
Stuðningurinn er 25 prósent af 
beinum útgáfukostnaði.

Ég hef verulegar 
áhyggjur af því að 

fólk noti þessi tæki og átti 
sig ekki á því að venjulegar 
slysatryggingar dugi ekki til
Óðinn Elísson lögmaður
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Ný formúla. Einstök virkni.

Sýnilegur árangur*

Nærandi 100%
Sléttari húð 95%

Eykur ljóma húðar 86%

ALGAE BIOACTIVE CONCENTRATE
Kraftmikil, náttúruleg andlitsolía með

örþörungum sem vernda kollagenforða húðar.
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Fáanleg á bluelagoon.is og Laugavegi 15
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Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

Klikkuð Black Friday tilboðtil 07. desember

CHEVROLET SPARK IT
Nýskráður: 2015 / Bensín
Beinskiptur / Ekinn: 127.000 km.
Verð: 790.000 kr.
Black Friday tilboð 
590.000 kr.

Rað.nr. 590402

-200.000 Rað.nr. 103715

PEUGEOT 3008
Nýskráður: 2012 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 103.000 km.
Verð:1.690.000 kr.
Black Friday tilboð 
990.000 kr.

-700.000Rað.nr. 445339

FORD FIESTA TREND
Nýskráður: 2012 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 112.000 km.
Verð: 1.250.000 kr.
Black Friday tilboð 
790.000 kr.

-460.000Rað.nr. 740457

TOYTA C-HR HYBRID
Nýskráður: 2018 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 49.000 km.
Verð: 3.490.000 kr.
Black Friday tilboð 
3.190.000 kr.

-300.000
OPEL CORSA ENJOY
Nýskráður: 2015 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 115.000 km.
Verð: 1.190.000 kr.
Black Friday tilboð 
890.000 kr.

Rað.nr. 590393

-300.000

B
irt m

eð fyrirvara um
m

ynda- og textabrengl.

Smelltu á 
notadir.benni.is

 Lesskilningur Stærðfræði Náttúruvísindi
Allir 474 495 475
Stúlkur 494 500 479
Drengir 454 490 471
Innflytjendur 407 447 420
Reykjavík 489 509 488
Nágrenni Reykjavíkur 482 503 483
Suðurnes 440 463 443
Vesturland 450 473 450
Vestfirðir 454 468 454
Norðurland vestra 467 484 469
Norðurland eystra 452 479 456
Austurland 471 480 465
Suðurland 467 490 470

✿  Árangur mismunandi hópa í PISA 

MENNTAMÁL „Skólastjórnendur 
og við öll sem komum að þessum 
málum deilum án efa áhyggjum 
af þessum niðurstöðum. Þetta er 
ekki það sem við hefðum viljað sjá. 
Ef við horfum til baka þá höfum 
við ekki í töluvert mörg ár verið á 
þeirri leið sem við hefðum viljað í 
niðurstöðum PISA,“ segir Þorsteinn 
Sæberg, formaður Skólastjórafélags 
Íslands.

Niðurstöður PISA-könnunar-
innar voru kynntar í fyrradag. 
Árangur íslenskra nemenda þegar 
kemur að lesskilningi versnar frá 
síðustu könnun og er undir meðal-
tali OECD-ríkja. Árangurinn í nátt-
úruvísindum reyndist svipaður og 
síðast en batnar aðeins í stærð-
fræði.

Þorsteinn segir það ekkert laun-
ungarmál að horfa þurfi inn á við 
og velta því upp hvað af því sem 
hafi verið gert sé ekki að virka og 
hvað þurfi að gera. Hann bendir á 
að eftir síðustu könnun hafi verið 
lögð sérstök áhersla á lesskilning 
en það hafi enn ekki skilað sér í 
betri niðurstöðum.

„Vissulega, og gerum ekki lítið úr 
því, erum við að ná betri árangri í 
stærðfræði. En ég vil leyfa mér að 
fullyrða að frá síðustu PISA-könn-
un höfum við lagt meiri áherslu 
á íslensku en stærðfræði. Þann-
ig að í raun og veru undirstrikar 
þessi útkoma í mínum huga að við 
höfum ekki verið á réttri leið,“ segir 
Þorsteinn.

Frá árinu 2009 hefur árangur 
íslenskra nemenda í lesskilnings-
hluta PISA-könnunarinnar farið 
versnandi. „Við höfum ekki verið 
að ná þeim árangri sem við höfum 
verið að vinna að og erum að mínu 
viti langt frá því. Við vorum jafn-
vel betur sett í kringum aldamótin 
en við erum í dag. Það er alvarlegt,“ 
segir Þorsteinn.

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, hefur 
boðað ýmsar aðgerðir til að bregð-
ast við niðurstöðum PISA. Þor-

steinn segir að ráðherrann hafi 
dregið upp nýjar nálganir og vilji 
greinilega kafa dýpra í málin. „Það 
er eitthvað sem við verðum að 
gera því við getum ekki farið sömu 
gömlu leiðina aftur. Hún er ekki 
rétt,“ segir Þorsteinn.

Hann segir umræðuna oft snúast 
of mikið um það sem skólakerfið 
geti gert til að laga niðurstöður 
PISA.

„Við verðum að átta okkur á því 
að PISA er að prófa miklu meira en 
skólakerfið nær utan um að sinna 
hvað varðar börnin okkar. PISA 
er vissulega að mæla skólastarf en 
líka málsamfélag. PISA er til dæmis 
að prófa lesskilning á því sem er að 
gerast í samfélagi dagsins í dag.“

Þannig fjalli hluti könnunarinn-
ar um loftslagsmál og svo virðist 
sem íslenskir nemendur hafi ekki 
nægilegan skilning á þeim orðum 
sem þar eru notuð. Hægt sé að velta 
því upp hvort þarna séu orð og hug-
tök sem nemendur eigi að kynnast 
í skólanum eða í umræðum heima 
hjá sér.

„Svo gegna fjölmiðlar lykilhlut-
verki í því að börnin kynnist sam-
tímaorðum, til dæmis um lofts-
lagsmál, endurnýtingu, pólitík og 
samfélag. Stór breyta í þessu er 
kannski sú að börnin fylgjast ekki 
með fréttum.“

Í skýrslu Menntamálastofnunar 
um niðurstöður PISA er dregið 
fram að hlutfall nemenda sem 

lesa dagblöð hefur dregist gríðar-
lega saman frá árinu 2009. Þannig 
sagðist 61 prósent nemenda lesa 
dagblöð nokkrum sinnum í viku 
2009 en það hlutfall er komið niður 
í tíu prósent. Þeim sem aldrei eða 
næstum aldrei lesa dagblöð fjölgar 
úr fimm prósentum í 39 prósent.

„Fjölmiðlarnir á Íslandi eru frá-
bærir. Þeir eru á hverjum degi að 
fjalla um ótrúlega mikilvæg mál 
samtímans en börnin eru ekki að 
hlusta á það eða lesa það. Þarna 
verða foreldrar með einum eða 
öðrum hætti að beina börnum 
sínum inn á þær brautir að fylgjast 
með. Við lifum ekki í gamla sveita-
samfélaginu þar sem rætt er við 
eldhúsborðið um það sem gerðist í 
samfélaginu í dag,“ segir Þorsteinn.

Það sé einlæg ósk hans að 
umræðan í kjölfar PISA fari í þá átt 
að velta því upp hvað allt samfélag-
ið geti gert. Fjölmiðlar, skólarnir, 
heimilin og ráðamenn þurfi að 
vinna saman að því að ef la börnin 
okkar í víðtækum orðaskilningi.

„Við Íslendingar höfum gott af 
því að sjá hvar við stöndum í sam-
félagi þjóðanna. Við þurfum hins 
vegar núna að hysja upp um okkur 
buxurnar og spyrja okkur þessarar 
víðtæku spurningar: Hvað getum 
við öll gert í samfélaginu til að 
breyta niðurstöðunni?“ 
sighvatur@frettabladid.is

Samfélagið þurfi að bregðast við PISA
Stytting grunnskóla 
gæti verið lausnin
„Sumir, sérstaklega kannski 
kennarar, gagnrýna PISA og 
segja að þetta sé ekki full-
kominn mælikvarði. Það eru 
allir helstu sérfræðingar heims 
sem koma að því að þróa þessa 
könnun. Þetta er ekki fullkomið 
en þetta er langbesti ef ekki eini 
mælikvarðinn sem við höfum 
og við verðum að taka mark á 
þessu,“ segir Davíð Þorláksson, 
forstöðumaður samkeppnis-
hæfnisviðs Samtaka atvinnu-
lífsins (SA).

SA kynntu í byrjun nóvem-
ber áherslur sínar þar sem níu 
leiðir til að bæta námsárangur 
voru kynntar. Þær snúast meðal 
annars um aukna áherslu á 
lestur, stærðfræði og vísindi 
og því að hlúa sérstaklega að 
drengjum, börnum innflytjenda 
og afburðanemendum.

Davíð segir hins vegar að 
mikilvægasta atriðið snúist um 
styttingu grunnskólans. „Það 
er engin leið að fullyrða hvers 
vegna okkur gengur svona illa 
en mér finnst langlíklegast 
að lausnin á þessu sé stytting 
námstímans.“

Grunnskólinn á Íslandi sé 
langur en ekki sé verið að kenna 
meira í sjálfu sér heldur sé 
náminu dreift yfir lengri tíma. 
„Ísland er svolítið sér á báti 
þegar kemur að lengd sumar-
frísins. Rannsóknir sýna að það 
hefur slæm áhrif á námsárangur 
að hafa löng sumarfrí.“

Í áherslum SA í menntamálum 
er það dregið fram að kostnað-
ur við grunnskóla sem hlutfall 
af landsframleiðslu sé hæstur á 
Íslandi meðal þróaðra ríkja.

„Við erum að setja meira fé 
í grunnskóla sem hlutfall af 
landsframleiðslu en nokkurt 
annað land. Það gæti verið 
vegna þess að grunnskólinn er 
lengri hér en annars staðar. Það 
blasir við að það er ekki að skila 
sér í árangri heldur eiginlega 
þvert á móti.“

Formaður Skólastjóra
félags Íslands segir 
niðurstöður PISA
könnunarinnar sýna 
að fara þurfi nýjar 
leiðir í menntakerfinu. 
Allt samfélagið þurfi 
að vinna saman að 
því að efla lesskilning 
íslenskra barna. Um
ræðan snúist of mikið 
um skólakerfið.

Ísland er svolítið 
sér á báti þegar 

kemur að 
lengd 
sumar-
frísins.

Davíð Þor-
láksson

Formaður Skólastjórafélags Íslands segir PISA mæla fleira en bara sjálft skólastarfið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

S annkölluð hátíðarstemning ríkir á 
Jólatónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

þar sem gömul og ný jólatónlist verður flutt af 
hljómsveitinni ásamt fjölda ungra listamanna. 
Tónleikarnir hafa notið verðskuldaðrar hylli og 
eru á meðal vinsælustu tónleika sveitarinnar. 

Kynnir á tónleikunum er trúðurinn Barbara, 
leikinn af Halldóru Geirharðsdóttur, sem 
tendrar ljós í hverju hjarta. Þetta eru tónleikar 
sem ekkert jólabarn má láta fram hjá sér fara. 
Tónleikarnir eru túlkaðir á táknmáli.

Bjarni Frímann Bjarnason  
hljómsveitarstjóri

Trúðurinn Barbara  
kynnir

Hrafnhildur Árnadóttir Hafstað, 
Unnsteinn Manuel Stefánsson og 
Kolbrún Völkudóttir  
einsöngvarar

Stúlknakór Reykjavíkur

Litlu sprotarnir 
táknmálskór

Bjöllukór Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar

Dansarar úr Listdansskóla 
Íslands

Hörpuhópur

Blokkflautusveit Tónlistarskóla 
Árnesinga

Ungir trommuleikarar

LAUGARDAGUR 14. DESEMBER 14:00 & 16:00
SUNNUDAGUR 15. DESEMBER 14:00 & 16:00



BRETLAND Eftir viku fara fram þing-
kosningar í Bretlandi og spennan 
magnast með hverjum deginum. 
Fylgi Íhaldsflokksins virðist standa 
í stað eða fara aðeins minnkandi 
undanfarna daga. Verkamanna-
flokkurinn heldur hins vegar áfram 
að bæta við sig og hefur fylgið aukist 
um 10 prósent á einum mánuði.

Samkvæmt nýjustu könnun 
mælist Íhaldsf lokkurinn með 42 
prósenta fylgi, Verkamannaflokk-
urinn með 35, Frjálslyndir demó-
kratar með 13, Brexitf lokkurinn 
með þrjú og Græningjar tvö prósent 
en það eru f lokkarnir sem bjóða 
fram á landsvísu.

Í ljósi þess að í Bretlandi eru ein-
menningskjördæmi er erfitt að 
reikna út nákvæman þingmanna-
fjölda miðað við þessa könnun. En 
búast má við að Íhaldsflokkurinn 
myndi ná hreinum meirihluta og 
bæta við sig 20 þingsætum, Verka-
mannaflokkurinn tapa 30 sætum 
og bæði Frjálslyndir demókratar 
og Skoski þjóðarf lokkurinn bæta 
við sig sex eða sjö sætum.

Boris Johnson forsætisráðherra 
hefur lagt upp með þá stefnu að 
vinna þingsæti af Verkamanna-
f lokknum í Norður-Englandi og 
Miðlöndunum. Kjördæmi þar sem 
kjörfylgi hefur verið óbreytt ára-
tugum saman, eins og Ashfield, 
Barrow og Newcastle-under-Lyme. 
Samkvæmt könnunum yrði honum 

eitthvað ágengt í mörgum af þess-
um kjördæmum enda hefur hann 
boðað að snúa við niðurskurðar-
stefnunni sem f lokkurinn hefur 
haldið í áratug. Þá hamrar Johnson 
á því að hann muni klára útgönguna 
úr Evrópusambandinu, en mörg 
af þessum kjördæmum kusu með 
henni. Á móti kemur að Johnson 
fórnar nokkrum kjördæmum í 
Suður-Englandi, London og Skot-

landi, sem kusu gegn útgöngunni.
Jeremy Corbyn, formaður Verka-

mannaf lokksins, hefur gengið 
ágætlega að beina umræðunni frá 
útgöngunni og að öðrum málum, 
sér st a k lega vel ferða r má lu m . 
Umræða um gyðingahatur innan 
f lokks virðist ekki heldur koma 
niður á honum. Corbyn hefur þó 
sent út her fótgönguliða sem styðja 
útgöngu í þessi tæpustu kjördæmi 
með boðskap um að samningur 
Johnsons tryggi ekki réttindi verka-
fólks, Corbyn geti gert betur.

Fylgi f lokkanna sem hafa beint 
allri athyglinni að útgöngunni, 
Frjálslyndra demókrata og Brexit-
flokksins, hefur hrunið undanfar-
inn mánuð. Á einum tímapunkti í 
vor mældust Frjálslyndir stærstir 
allra f lokka og fram á haustið 
héldu þeir 20 prósenta fylgi. Kjós-
endur eru hins vegar farnir að líta 
á hann sem eins máls f lokk, og líf 

þeirra snýst um svo margt annað en 
útgönguna úr Evrópusambandinu.

Brexitf lokkurinn hefur aldrei 
farið í grafgötur með að hann sé eins 
máls f lokkur og að flokkurinn yrði 
lagður niður þegar takmarkinu væri 
náð. Búist var við sóknarfæri fyrir 
Brexitf lokkinn þegar ljóst var að 
Bretland myndi ekki yfirgefa Evr-
ópusambandið þann 31. október, en 
röng viðbrögð og hálfkák foringjans 
Nigels Farage hafa orsakað að traust 
á f lokknum hefur hrunið og á hann 
nú litla sem enga möguleika á að ná 
inn manni.

Eins og áður segir er vika til 
stefnu og enn getur allt gerst. Viku 
fyrir síðustu kosningar, árið 2017, 
var Íhaldsflokknum spáð 80 manna 
meirihluta á þinginu en raunin varð 
sú að flokkurinn tapaði meirihluta 
sínum og þurfti að stóla á norður-
írska sambandssinna til að mynda 
stjórn. kristinnhaukur@frettabladid.is

Verkamannaflokkurinn upp 
um 10 prósent á einum mánuði

Boris Johnson og Jeremy Corbyn í minningarathöfn um fórnarlömb árásarinnar á Lundúnabrú. NORDICPHOTOS/GETTY

Kosningar í Bretlandi 
fara fram eftir viku 
og það dregur saman 
með stóru flokkunum 
tveimur, Íhaldsflokkn-
um og Verkamanna-
flokknum. Á meðan 
hefur fylgi flokkanna 
sem leggja alla áherslu 
á  útgöngumál hrunið.

Samkvæmt nýjustu 
könnun mælist Íhaldsflokk-
urinn með 42 prósent og 
Verkamannaflokkurinn 
með 35.

UTANRÍKISMÁL Breski f lugher-
inn lýkur brátt loftrýmisgæslu á 
Íslandi en hann hefur staðið vakt-
ina fyrir Atlantshafsbandalagið í 
um mánuð.

„Þetta er í fyrsta skipti sem við 
komum hingað. Verkefnið er mjög 
þægilegt og allir hér hafa verið 
hjálplegir og jákvæðir,“ segir Ellis 
Williams, leiðtogi f lugsveitarinnar. 
Um 120 manns eru hér á vegum 
breska f lughersins til að sinna 
fjórum þotum af gerðinni Euro-
fighter Typhoon. Þar af eru fimm 
f lugmenn og 60 vélfræðingar, sem 
og fólk í stjórnun, f lutningum, 
samskiptamálum, ljósmyndun, 
heilbrigðisþjónustu, gerð veður-
spár og f leiri.

Ellis og sveit hans hafa verið úti 
um allan heim í loftrýmisgæslu, 
en Ísland er norðlægasti staðurinn 
hingað til. Mestur hluti vinnunnar 
er þó gæsla heima í Bretlandi, með 
aðstöðu í Skotlandi.

Hlutverk vélanna er að vera á 
vakt og mæta óþekktum aðilum, 
eða aðilum sem eiga ekki að vera 
á ákveðnum stöðum. „Oft vantar 
mennsk augu til að skoða hvað er 
að mælast,“ segir hann. En Land-
helgisgæslan sér um kortlagningu 
og ratsjárvakt allan sólarhringinn 
fyrir Atlantshafsbandalagið.

„Við sjáum meiri virkni Rússa á 
norðurslóðum í kjölfar hlýnunar-
innar og samkeppni þjóða á svæð-
inu milli Íslands og Grænlands,“ 
segir Ellis. „Þetta er friðartíma 
verkefni og engin ákveðin ógn, en 

við erum alltaf vopnaðir í loftinu.“
Aðspurður um áhuga Bretlands 

á norðurslóðum segir Ellis hann 
tvímælalaust vera til staðar, bæði 
í gegnum tvíhliða samtöl við ein-
staka ríki og að Bretland vilji ef la 
stöðu sína á vettvangi Atlantshafs-
bandalagsins.

Ellis er 39 ára gamall og alinn 
upp í f lughernum. Foreldrar hans 
kynntust í þjónustu hennar hátign-

ar og Ellis gekk í f lugherinn 18 ára. 
Í fjögur ár f laug hann hinni frægu 
orrustuþotu Harrier sem hægt var 
að stjórna eins og þyrlu. „Það var 
sko svöl vél,“ segir hann og hlær. 
„En það er hætt að nota hana.“ 
Aðspurður um hvort þetta sé gott 
líf segir Ellis þetta geta verið ákaf-
lega ævintýralegt og spennandi, en 
henti ekkert sérstaklega vel fyrir 
fjölskyldufólk. – khg

Ekki hentugt starf fyrir fjölskyldulíf

Ellis Williams, breskur orrustuflugmaður og liðsforingi í 
Konunglega breska flughernum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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SAMFÉLAG Tæplega sextán þúsund 
einstaklingar, eða 4,5 prósent lands-
manna, bjuggu á heimilum sem 
höfðu verið í vanskilum með hús-
næðislán eða húsaleigu á síðustu tólf 
mánuðum árið 2018. 

Árið 2004 voru 12,2 prósent heim-
ila á leigumarkaði í vanskilum en í 
fyrra voru þau 5,3 prósent. Hlutfall 
vanskila af heimilum fólks sem bjó 
í eigin húsnæði árið 2018 var lægra 
en þeirra sem bjuggu í leiguhúsnæði, 
eða 3,1 prósent. Frá þessu er greint í 
niðurstöðum lífskjararannsóknar 
Hagstofu Íslands fyrir árin 2017 og 
2018.

Í fyrra bjuggu 31 þúsund ein-
staklingar á Íslandi, eða 8,9 pró-
sent, á heimilum með íþyngjandi 
byrði húsnæðiskostnaðar. Telst það 
íþyngjandi þegar heildarkostnaður 
við húsnæði nemur meira en 40 pró-
sentum af ráðstöfunartekjum.

Hlutfall þeirra sem búa á heimil-
um í vanskilum minnkar eftir því 
sem tekjur eru hærri og hækkar 
meðal þeirra sem yngri eru. Rúm-
lega tíu prósent þeirra sem bjuggu á 
heimilum í vanskilum voru í lægsta 
tekjufimmtungi.

Einnig má sjá tengsl á milli 
menntunar og vanskila en þau eru 
lægst meðal háskólamenntaðra 
en fóru hækkandi milli ára. Árið 
2017 bjuggu 4,4 prósent háskóla-
menntaðra á heimilum í vanskilum 
en 2,6 prósent árið á eftir. Hlutfall 
einstaklinga með grunnskólapróf 
var 3,3 prósentustigum hærra árið 
2018 en þeirra sem höfðu lokið 
menntun á háskólastigi. Þá bjuggu 
5,9 prósent grunnskólamenntaðra á 
heimilum í vanskilum. Meiri munur 
er á hlutfalli í vanskilum hjá körlum 
en konum eftir menntun og er hlut-
fall karla með grunnmenntun hæst. 
8,4 prósent karla með grunnskóla-
próf sem hæsta menntunarstig voru 
í vanskilum árið 2018. – bdj

Mörg þúsund í 
vanskilum með 
leigu eða lán

8,4 prósent karla með 
grunnskólamenntun voru í 
vanskilum í fyrra.

5 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   F I M M T U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



+PLÚS

Loftrýmisgæsla 
breska flughersins
Breski flugherinn lýkur brátt loftrýmisgæslu á Íslandi en hann hef-
ur staðið vaktina fyrir Atlantshafsbandalagið í um mánuð. Flug-
sveitin hefur haft aðsetur á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. 
Landhelgisgæsla Íslands annast verkefnið í samvinnu við Isavia. 
Í samtali við Fréttablaðið segir Ellis Williams, breskur orrustu-
flugmaður og liðsforingi, að þeir sjái meiri virkni Rússa á norður-
slóðum í kjölfar hlýnunarinnar og samkeppni þjóða á svæðinu 
milli Íslands og Grænlands. „Þetta er friðartíma verkefni og engin 
ákveðin ógn, en við erum alltaf vopnaðir í loftinu,“ segir Ellis.

Alls eru um 120 manns hér á vegum breska flughersins til að sinna fjórum þotum af gerðinni Eurofighter Typhoon í loftrýmisgæslu Atlantshafsbandalagsins. Þar af eru fimm flugmenn og  
60 vélfræðingar, sem og fólk í stjórnun, flutningum, samskiptamálum, ljósmyndun, heilbrigðisþjónustu, gerð veðurspár og fleiri. MYNDIR/MOD AND CROWN COPYRIGHT

Jason Neal, varnarmálafulltrúi Bandaríska sendiráðsins, Peter Lisney, upplýsingafulltrúi 
breska flughersins, Jeffrey Ross Gunter, sendiherra Bandaríkjanna, Michael Nevin, sendiherra 
Breta, og Mark Baker flugsveitarforingi.
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Þessi skemmtilegi tími 
ársins er kominn aftur, 
aðventan er gengin 
í garð, jólin á næsta 
leiti. Fólk er farið að 
skreyta hús og híbýli 

og hráslagalegt veðrið setur 
mark sitt á umhverfið. Það birtir 
seinna á daginn og kvöldar að 
sama skapi fyrr. Allir vonast eftir 
hvítum jólum, enda mjög hátíð-
legur bragur á öllu í þeim búningi. 
Mörgum finnst þetta ósköp kósí, 
setjast niður með góða bók og hafa 
það huggulegt. Þetta er tími fjöl-
skyldunnar, að hitta vini og kunn-

ingja, fara í bæinn og kaupa 
gjafir eða eins og svo margir, 

að bregða sér af landi brott 
til að fá jólaandann yfir 

sig á einhverjum jóla-
markaðnum. Það er ys 

og þys á landanum.
Þeir sem eru 

í skóla eru í 
törn og mjög 

uppteknir 
framan af 

mánuði 
og líta 
ekki upp 
úr bók-
unum 
eða 
verk-

efnum 
þeim sem þeir eru 

að vinna að. Aðrir upplifa 
álag af því að láta alla hluti 
ganga upp, jólagjafirnar 
sjálfar auðvitað, fá réttu 
hugmyndina eitt árið enn 
og passa upp á hár, smink 
og heimilisþrif. Þá eru 
þeir sem sjá til þess að 

við getum verslað langt fram eftir 
kvöldi og tryggt að allt muni nú 
passa þegar hátíðin gengur loks í 
garð.

Því fylgir auðvitað mikil til-
hlökkun svo að fá kærkomið frí, 
vera saman, spila spil eða púsla, 
njóta útivistar og þannig mætti 
lengi telja. Það gildir að setja 
fæturna upp í loft, en á sama tíma 
að halda jafnvægi. Mjög margir 
eru afar uppteknir af því að missa 
ekki tökin, þyngjast um of, borða 
of mikið og svo framvegis. Reynið 
bara að slaka á, það verður nægur 
tími til að leiðrétta einhver nokkur 
aukakíló síðar komi þau á annað 
borð, ekki skapa streituástand, 
maður þyngist af því einu saman. 
Hófsemi og jafnvægi er rétta 
lausnin bæði hvað varðar át og 
hreyfingu um hátíðirnar.

Hátíð ljóss og friðar er fyrir 
löngu orðin býsna markaðsvædd, 
henni fylgir ákveðið hömluleysi 
og finnst sennilega flestum nóg 
um. Þó eru margir sem lifa sam-
kvæmt orðatiltækinu „sælla er að 
gefa en þiggja“. Þetta fólk er ekkert 
sérstaklega að segja frá slíku, en 
maður heyrir af því og þakkar í 
huganum fyrir slíkar hetjur sem 

þurfa ekki að hreykja sér af því 
sem vel er gert, þær vita að þetta 
skiptir máli og nægir að það skuli 
kæta náungann og gleðja hans 
hjarta. Það skiptir ekki máli, 
umfang eða verðmæti gjafa eða 
greiða, heldur fyrst og fremst 
hugurinn og sú vellíðan sem 
fylgir því að gera öðrum gott. 
Það er merkilega góð tilfinn-
ing!

Það liggur í hlutarins eðli 
að ekki eiga allir sömu mögu-
leika á að njóta jóla, því miður. 
Þar kemur margt til og of langt 
mál að telja upp öll þau atriði 
sem geta haft áhrif hér á, hvort 
sem þau eru fjárhagslegs 
eða félagslegs eðlis, vegna 
veikinda eða vinnu. Eitt 
er þó víst að öll ráðum 
við að mestu tilfinn-
ingum okkar og getum 
ákveðið hvernig okkur 
líður, hvernig við 
högum okkur og hvernig 
við horfum á hlutina. Það 
er því gríðarlega mikilvægt 
að vera þakklátur og njóta 
þess sem maður hefur hverju 
sinni, gleðjast yfir þessum 
annasama tíma ársins 
og reyna að láta sér 
líða vel og ýta undir 
vellíðan annarra, það er 
hinn sanni jólaandi.

Aðventublús 

Teitur Guðmundsson
læknir

Hátíð ljóss og friðar 
er fyrir löngu orðin 

býsna markaðsvædd, henni 
fylgir ákveðið hömluleysi og 
finnst sennilega flestum nóg 
um.

TM, Síðumúla 24, 108 Reykjavík · 515 2000 · tm.is

Umsókn um að ný hlutabréf verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland
Forgangsréttarútboð og almennt útboð á 93.750.000 nýjum hlutum í TM

Heildarfjöldi útgefinna hluta í TM hf. (“TM”) er 678.142.669 og hyggst félagið gefa út 93.750.000 nýja hluti til viðbótar. 
Hver hlutur er 1 króna að nafnverði og hafa hlutirnir verið gefnir út í samræmi við íslensk lög. Viðskipti með hina nýju 

hluti verða í kerfum Nasdaq Iceland undir auðkenninu TM (ISIN: IS0000000586). 
Bæði forgangsréttarútboðið og almenna útboðið lúta reglum laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti varðandi 

almenn útboð. Í auglýsingu þessari er  hugtakið “útboð”  notað sem samheiti um útboðin tvö.

Útboð 9.-12. desember 
TM hf. hyggst selja nýja hluti í útboðinu. Markmið útboðsins er fjármögnun á 
kaupum TM á öllu hlutafé Lykils fjármögnunar hf.
Stærð útboðsins nemur 93.750.000 hlutum eða sem nemur 13,8% af 
útistandandi hlutafé í félaginu. Heildarsöluandvirði útboðsins mun nema 3,0 
milljörðum króna, fáist áskrift að öllum þeim hlutum sem boðnir eru til sölu í 
útboðinu.
Útboðið nær til nýrra hlutabréfa í félaginu og skiptist í tvennt:
1. Forgangsréttarútboð til hluthafa í TM 
2. Almennt útboð til íslenskra fjárfesta
Allir hlutir í útboðinu verða seldir á sama útboðsgengi sem verður 32,0 kr. á 
hlut eða sem samsvarar 9,1% afslætti af dagslokaverði hlutabréfa TM á 
Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. þann 3. desember 2019. Forgangsréttar-
hafar að hinum nýju hlutum TM eru þeir aðilar sem skráðir eru hluthafar TM 
kl. 17:00 (GMT) þann 12. desember 2019 og þeir aðilar sem fengið hafa 
forgangsrétt framseldan til sín og tilkynnt hafa um framsalið fyrir þann tíma 
samkvæmt reglum útboðsins.
Seljandi mun fyrst úthluta hinum nýju hlutum til þeirra aðila sem njóta forgangs- 
réttar. Verði enn nýjum hlutum í TM óúthlutað eftir úthlutun til forgangsréttar- 
hafa, verður þeim úthlutað í almenna útboðinu og mun útgefandi einhliða 
ákveða hvernig úthlutun þessara hluta verður háttað. 
Gert er ráð fyrir að niðurstöður útboðsins verði birtar opinberlega 13. desember 
2019. Eindagi kaupverðs í útboðinu er áætlaður þann 17. desember 2019 
og er gert ráð fyrir að hinir nýju hlutir verði teknir til viðskipta og að viðskipti 
með þá hefjist þann 18. desember 2019.  
Arion banki hefur umsjón með útboðinu og er einnig söluaðili í útboðinu.

Helstu skilmálar útboðsins:
 Engin lágmarksfjárhæð er á áskriftum í forgangsréttarútboðinu
 Hver áskrift í almenna útboðinu skal vera að lágmarki 100.000 kr. 
 Tekið verður við áskriftum á vef Arion banka hf. (www.arionbanki.is/
 tm-utbod) frá 9. desember 2019 kl. 10:00 (GMT) til 12. desember 2019 
 kl. 17:00 (GMT)
 Fjárfestar hafa heimild til að bæta við áskrift sína eða fella hana niður á 
 útboðstímabilinu
 Aðstoð vegna útboðsins má nálgast hjá verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf Arion 
 banka í síma 444-7000 milli kl. 09.00 og 16.00 dagana 9. desember til 
 12. desember 2019 og tölvupóstfanginu tm-utbod@arionbanki.is

Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að 
áskrift í útboðinu er bindandi við lok útboðstímabilsins. 

Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel upplýsingar um TM og skilmála 
útboðsins í lýsingu TM og er sérstaklega bent á kafla um áhættuþætti, bæði 
er varðar rekstur TM og almenna áhættu sem er samfara því að fjárfesta í 
hlutabréfum.

Nánari upplýsingar:
Útgefandi lýsingar er TM hf., kt. 660269-2079, Síðumúla 24, 108 Reykjavík. 
Nánari upplýsingar um TM, hlutabréf félagsins og skilmála útboðsins má 
finna í lýsingu félagsins sem dagsett er 4. desember 2019 og birt er á 
www.tm.is/fjarfestar. Þar má nálgast lýsinguna næstu 12 mánuði. 

Reykjavík, 5. desember 2019
Stjórn TM hf.

TM HF. BIRTIR LÝSINGU Í TENGSLUM VIÐ:
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Tilboðin gilda aðeins fimmtudaginn 5. desember, á meðan birgðir endast. ATH. Hámark 5 stk. af hverri vöru á mann.
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.Afgreiðslutímar á www.kronan.is

fullt verð 999 kr. pk.

fullt verð 3999 kr. kg

FIMM % AFSLÁTTUR
FIMMTUDAGURINN FIMMTI

af öllum vörum

499 
kr.
pk.

Lambi WC pappír 12 rúllur

- 50%

2990 
kr.
kg

Nautalund þýsk frosin

- 25%

fullt verð 3799 kr. pk.

2469 
kr.
pk.

Nóa konfekt 1kg

- 35%

2599 
kr.
kg

Sambands hangilæri úrbeinað

fullt verð 3299 kr. kg

- 20%

499 
kr.
pk.

Klementínur 2.3kg kassi

fullt verð 699 kr. pk.

- 29%
fullt verð 1740 kr. pk.

999 
kr.
pk.

Coke dós kassi 20 stk.

- 43%

... en bara í dag!



Högnhöfði er tignarlegt fjall norður 
af Brekkuskógi í Biskupstungum en 
nafnið vekur ekki síður athygli en 
brattar brekkurnar. Ýmsar kenn-
ingar eru um nafngiftina en fjallið 
minnir óneitanlega á kött sem leggst 

á framfæturna og má með góðum vilja sjá glitta í 
kattareyru efst. En það hafa verið fleiri kenningar um 
nafngiftina, til dæmis táknar orðið hogn á nýnorsku 
hvassan fjallshrygg og áður var högn notað á íslensku 
um staði sem skera sig úr í landslagi. Kisukenn-
ingin er þó skemmtilegri og þegar gengið er á fjallið 
er gaman að ímynda sér risakött sem horfir í átt að 
Brekkuskógi. Nágrenni Högnhöfða er ekki síður 
spennandi en fjallið sjálft og útsýni af tindinum er 
af dýrari gerðinni. Vestur af fjallinu er Rótasandur 
en þar á Brúará upptök sín áður en hún steypist 
niður hrikaleg gljúfur, Brúarárskörð, og síðan áfram 
suður að Brekkuskógi. Þarna hefst fjallahringur sem 
nánast umlykur Högnhöfða með Rauðafelli, Skriðu 
og Skjaldbreið í broddi fylkingar en líka Fanntófelli, 
Þórisjökli, Geitlandsjökli og píramídalaga Klakk í 
Langjökli. Mest áberandi eru þó tveir nágrannar í 
norðri, stapinn Hlöðufell (1.188 m) sem óneitanlega 
minnir á Herðubreið, og torkleifir Kálfstindar (846 
m). Í austri sést síðan vel til Heklu og sunnar í Tind-
fjöll, Eyjafjallajökul og Vestmannaeyjar.

Það er auðvelt að ganga á Högnhöfða þótt sumar 
brekkurnar séu nokkuð brattar og lausar í sér. Því er 
skynsamlegt að hafa meðferðis göngustafi og í vetrar-
ferðum mannbrodda og ísöxi. Skammt frá Brekku-
skógi er bærinn Úthlíð en þaðan er hægt að aka inn 
að Högnhöfða. Tilvalið er að leggja bílum og hefja 
gönguna við mynni Brúarárskarða við fallegt tjald-
stæði á svokölluðum Höfðaflötum. Fyrst er gengið 
upp birkivaxnar hlíðar og síðan áfram meðfram 
gljúfurbörmum Skarðanna. Smám saman er komið 
að stórfenglegri fossaröð og steypast sumir þeirra 
beint út úr gljúfurveggnum. Aðeins ofar er Strokkur 
(517 m), lágvaxið fjall sem ber nafn með rentu, en 
áður en komið er að honum er sveigt til norðurs upp 
suðurbrekkur Högnhöfða. Þar tekur við slétta að 
sjálfum tindinum. Hægt er að halda sömu leið til baka 
eða velja eystri leið niður að bílastæðinu. Þetta er 14 

km ganga fram og til baka en sprækt göngu-
fólk getur lengt gönguna talsvert með því 

að hefja hana í Brekku- eða Miðhúsaskógi. 
Að sumri til er einnig hægt að hefja 

gönguna af Rótasandi en þangað má 
komast á fjórhjóladrifnum bifreiðum 

frá Laugarvatni.

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

Högnhöfði 
líkist liggjandi 
ketti. Í fjarska 
sést í Þóris-
jökul, Hlöðu-
fell, Langjökul 
og Kálfstinda.  
MYNDIR/ÓMB

Af Högnhöfða er gríðarlegt útsýni. Hér er horft til suðurs og sést alla leið til Vestmannaeyja.

Horft til  
vesturs með 
Högnhöfða 
í forgrunni. Í 
baksýn sést í 
Skriðu, Botns-
súlur og sjálfan 
Skjaldbreið. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 6. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

JÓLIN ERU BÓKAHÁTÍÐ! 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Handbók fyrir ofurhetjur - 
Vargarnir koma
TILBOÐSVERÐ: 2.199.-
Verð áður: 3.399.-

Hunangsveiði
TILBOÐSVERÐ: 4.299.-
Verð áður: 5.999.-

Hin ódauðu
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 6.999.-

Húsið í september 
TILBOÐSVERÐ: 3.899.-
Verð áður: 5.499.-

Kopareggið
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999.-

Tónlist liðinna alda 
íslensk handrit 1100-1800
TILBOÐSVERÐ: 7.299.-
Verð áður: 9.999.-

Bölvun múmíunnar
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999.-

Delluferðin
TILBOÐSVERÐ: 4.399.-
Verð áður: 6.499.-

Aðferðir til að lifa af
TILBOÐSVERÐ: 4.599.-
Verð áður: 6.999.-

Hvítidauði
TILBOÐSVERÐ: 4.599.-
Verð áður: 6.999.-

Tilfinningabyltingin
TILBOÐSVERÐ: 4.599.-
Verð áður: 6.999.-

Friðbergur forseti
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999.-



Stórskemmtileg, tæpitungulaus og dramatísk saga 
frumkvöðlanna í íslensku atvinnuleikhúsi. Glæsilegt 

verk eftir Jón Viðar Jónsson.

Tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna.

Saga revíunnar á 
Íslandi í máli og 
myndum. 
Einstök upprifjun 
á vinsælustu 
skemmtunum 
Íslendinga á 20. öld.

Ein frægasta saga Balzacs. 
Breska blaðið The Guardian 
setti hana á lista yfir 100 
bestu skáldsögur allra tíma 
árið 2006.

Hvalreki fyrir alla þá 
sem unna klassískum 
bókmenntum.

Höpp og glöpp Óla 
Schram eru full 

af frásagnargleði, 
gálgahúmor og 

óvæntum uppákomum.

Ein skemmtilegasta bók 
ársins!

SKRUDDA
www.skrudda.is

skrudda@skrudda.is

Dreifiveitan RARIK mun ekki áfrýja 
úrskurði kærunefndar útboðsmála 
sem kvað á um að RARIK þyrfti að 
bjóða út kaup á raforku sem ætlað 
er að mæta orkutapi í dreifikerfinu. 
Forstjóri RARIK segir að fyrirtækið 
sé nú þegar byrjað að undirbúa 
útboð. Viðskiptin við Orkusöluna 
hafi ekki verið á háum verðum.

„Við erum ekki ósátt við þennan 
úrskurð og hann er alls ekki slæmur 
fyrir okkur. Undirbúningur að 
útboðsferli er þegar hafinn og nú er 
hægt að framkvæma það með góðri 
samvisku,“ segir Tryggvi Þór Har-
aldsson, forstjóri RARIK, í samtali 
við Fréttablaðið.

Eins og greint var frá í Markað-
inum í gær úrskurðaði kærunefnd 
útboðsmála að dreifiveitan RARIK 
þyrfti að bjóða út þau raforkukaup 
er ætlað væri að mæta orkutapi í 
dreifikerfinu. RARIK hefur eingöngu 
keypt rafmagnið af dótturfélaginu 
Orkusölunni, sem starfar á sama 
markaði og Íslensk orkumiðlun, sem 
kærði málið til nefndarinnar. Fram-
kvæmdastjóri smásölufyrirtækis á 
raforkumarkaði sagði úrskurðinn 
losa um mjög umfangsmikil við-
skipti en þau hlaupa á hundruðum 
milljóna króna á hverju ári.

Viðskipti RARIK og Orkusölunnar 
eru ekki einsdæmi. Allar dreifiveit-
ur, að Veitum undanskildum, hafa 
keypt rafmagn af tengdu félagi til að 
mæta dreifitapi án útboðs. Þá hefur 
flutningsfyrirtækið Landsnet keypt 
raforku til að mæta tapi í flutnings-
kerfinu í gegnum útboðsferli um 
nokkurra ára skeið.

„Það hefur verið erfitt fyrir okkur 
að bjóða þetta út nema að setja þung 
skilyrði fyrir orkusala, til dæmis 
háar tryggingar, þar sem miklar 
ófyrirséðar sveiflur eru í töpunum 
á milli ára. Við höfum talið að með 
útboði séu meiri líkur en minni á því 
að verðið muni hækka vegna þessara 
skilyrða,“ segir Tryggvi.

„Svo er það hitt að okkur ber 
skylda til að útvega raforku vegna 
þessara tapa en eins og staðan er í 
dag er ekkert framleiðslufyrirtæki 
ábyrgt fyrir því að útvega okkur raf-
orku svo að við getum uppfyllt þessa 
skyldu. Ef orkusölufyrirtæki býður 
í eitt árið hjá okkur en næsta ár sér 
það hag sinn í því að selja orkuna 
til annars fyrirtækis þá getum við 
setið uppi með það að öll orkan sé 
frátekin. Þess vegna höfum við talið 

að kvöðin sé best sett á dótturfélagið 
í bili þangað til stjórnvöld hafa skil-
greint eitthvert fyrirtækið ábyrgt 
fyrir grunnorkuþörf almennra not-
enda,“ segir Tryggvi.

Samningur RARIK og Orkusöl-
unnar nær aftur til ársins 2008 þegar 
Orkusalan var stofnuð, en þá tók 
hún yfir tólf ára bundinn samning 
sem gerður hafði verið við Lands-
virkjun við breytingu raforkulaga 
2003. Í honum felst að RARIK greiðir 
Orkusölunni heildsöluverð Lands-
virkjunar auk 2,5 prósenta álags. 
Tryggvi segir að álagið megi rekja 
til þess hversu mikil óvissa er um 
endanlegt magn dreifitaps hvers árs.

Álagið lágt
Í málf lutningi sínum dró Íslensk 
orkumiðlun fram upplýsingar um 
tap í f lutningskerfi Landsnets og 
meðalverð þess. Bent var á að meðal-
verð RARIK vegna raforkukaupanna 
hefði verið 5,676 krónur á kílóvatt-
stund árið 2017 á meðan Landsnet 
greiddi 4,572 krónur. Munar rétt 
tæplega 20 prósentum.

„Munurinn er mjög lítill í ljósi þess 
að töpin hjá Landsneti eru jafnari og 
fyrirsjáanlegri. Hann ætti í raun að 
vera meiri miðað við þann eðlismun 
sem er á töpum Landsnets annars 
vegar og töpum RARIK hins vegar,“ 
segir Tryggvi. Hann nefnir sem 
dæmi að raforkukaup RARIK vegna 
dreifitaps hafi numið 207 milljónum 
árið 2016, 650 milljónum árið 2017 
og 321 milljón árið 2018. Sveiflurnar 
séu því miklar. Þá býður Landsnet 
út fyrir þrjá mánuði í senn á meðan 
RARIK þyrfti að bjóða út að lág-

marki heilt ár vegna aflestra af sölu-
mælum. Það hafi talsverð áhrif.

Hefur RARIK verið að greiða hátt 
verð til Orkusölunnar samanborið 
við verðið sem RARIK hefði getað 
fengið með því að bjóða raforku-
kaupin út? Og hefur það haft áhrif á 
verðskrá RARIK?

„Alls ekki, það er eitthvað sem ég 
gæti aldrei samþykkt. Við höfum 
talið að álagið sem Orkusalan hefur 
tekið fyrir að hafa umsjón með og 
bera áhættuna af innkaupunum sé 
lágt. Hins vegar geta komið tíma-
punktar, eins og núna í augnablik-
inu, þar sem boðin eru verð sem eru 
nokkuð undir heildsöluverði Lands-
virkjunar. Þá er að losna orka frá not-
endum, til dæmis gagnaverum eða 
öðrum, sem eru að draga úr notkun. 
Hversu lengi það stendur yfir veit 
ég ekki en horft til lengri tíma er ég 
sannfærður um að verðin hafi verið 
lág.“ thorsteinn@frettabladid.is

RARIK sættir sig við 
úrskurð um orkukaup
RARIK mun ekki áfrýja úrskurði kærunefndar útboðsmála, að sögn forstjóra 
fyrirtækisins. Hafa þegar hafið undirbúning að útboðsferli. Segir að viðskiptin 
við Orkusöluna hafi ekki verið á háum verðum. Orkusalan gæti tapað veltu.

Útgjöld RARIK vegna raforkutapa í dreifikerfinu hafa verið að sveiflast mikið á milli ára. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Orkusalan gæti tapað 
meiri hlutdeild

Raforkukaup RARIK af Orku-
sölunni hafa verið töluverð. 
Í samstæðureikningi RARIK 
kemur fram að innri sala vegna 
raforku hafi numið 804 millj-
ónum króna árið 2017 og 502 
milljónum króna árið 2018. Það 
jafngildir um 16 prósentum af 
heildarveltu Orkusölunnar árið 
2017 og 9 prósentum árið 2018. 
Raforkuviðskiptin verða nú 
boðin út og því gæti svo farið 
að Orkusalan tapi töluverðum 
viðskiptum.

„Orkusalan er á almennum 
markaði og verður að taka 
því eins og öðru. Það ekkert 
áhyggjuefni en vissulega er 
alltaf slæmt að tapa markaðs-
hlutdeild,“ segir Tryggvi.

Þá hafa orkusölufyrirtæki 
verið að tapa stórum við-
skiptum við félög sem tengjast 
eigendum Íslenskrar orkumiðl-
unar samkvæmt heimildum 
Markaðarins. Á meðal eigenda 
eru Kaupfélag Skagfirðinga, 
smásölurisinn Festi og Ísfélag 
Vestmannaeyja. Íslensk orku-
miðlun velti um einum milljarði 
króna í fyrra sem var fyrsta heila 
rekstrarár fyrirtækisins.

Það hefur verið 
erfitt fyrir okkur að 

bjóða þetta út nema að setja 
þung skilyrði fyrir orkusala 
þar sem miklar ófyrirséðar 
sveiflur eru í töpunum á 
milli ára.

Tryggvi Þór 
Haraldsson,  
forstjóri RARIK

MARKAÐURINN
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„ÆSILEG OG 
VIÐBURÐARÍK ...“         

BJÖRN ÞÓR VILHJÁLMSSON / VÍÐSJÁ 

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla daga í desember; sjá nánar á www.forlagid.is 
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

„Eiginlega engu lík, og gleðilestur  
flóðsins það sem af er ...“
ÞORGEIR TRYGGVASON

Leiftrandi skemmtileg og  
listavel skrifuð örlagasaga  
eftir Sigrúnu Pálsdóttur.

„Stóð mig að því að vilja spara mér  
lesturinn.“
VERA KNÚTSDÓTTIR, BÓKMENNTABORGIN.IS

„Þessi saga hittir okkur beint í  
hjartastað“
STEFÁN PÁLSSON

„Lestrarnautn.“
EGILL HELGASON / KILJAN



Frá degi til dags

Halldór
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Við sem að 
verkefninu 
komum 
erum afar 
stolt af því 
og teljum að 
stigið hafi 
verið mikil-
vægt skref í 
rétta átt til 
að gera 
réttarvörslu-
kerfið okkar 
mannlegra.

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

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

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

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Um leið er lán 
í óláni að 
þjóðin á 
dugmikinn 
menntamála-
ráðherra, 
Lilju Alfreðs-
dóttur, sem 
tekur ekki í 
mál að sitja 
með hendur í 
skauti og 
yppta öxlum 
í uppgjöf.

Jólabókaflóðið, sem nú stendur sem hæst, er 
vissulega til marks um að Íslendingar eru 
bókaþjóð. Fólk er forvitið um nýju bækurnar 
og býr sér til sinn óskalista í huganum, oft eftir 
að hafa blaðað í Bókatíðindum. Sá bæklingur 
hefur í áratugi komið fyrir jól inn um lúguna 
og kynslóðir hafa tekið honum fagnandi. 
Bækur eru svo enn gríðarlega vinsæl jólagjöf. 

Allt virðist því vera í þokkalegasta lagi hjá bókaþjóð-
inni. En svo koma óþægilegar fréttir sem skekkja 
verulega þessa fallegu mynd af þjóð sem sækir í 
bækur.

Ný PISA-könnun staðfestir að lesskilningi grunn-
skólanema hefur hrakað og orðaforði og hugtaka-
skilningur minnkar. Þarna eru drengir áberandi illa 
staddir. Þetta er ástand sem ekki verður unað við. 
Um leið er lán í óláni að þjóðin á dugmikinn mennta-
málaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, sem tekur ekki 
í mál að sitja með hendur í skauti og yppta öxlum í 
uppgjöf. Lilja hefur boðað aðgerðir. Ein af þeim er að 
fjölga íslenskutímum, sem getur ekki verið til annars 
en góðs. Um leið er mikilvægt að sjá til þess að nem-
endur fái í hendur lesefni sem vekur áhuga þeirra. 
Jafnvel ötulustu lestrarhestar þekkja þá deyfðar- og 
þreytutilfinningu sem grípur um sig þegar lesefnið 
vekur ekki á nokkurn hátt áhuga þeirra. Þá fer ekki 
mikið fyrir djúpum lesskilningi.

Allir sem telja sterka lestrarupplifun hluta af 
mikilvægu þroskaferli ungrar manneskju minnast 
með hlýju og gleði í hjarta lestrarævintýrisins sem 
fylgdi Harry Potter bókunum á sínum tíma. Æsku-
fólk um allan heim gleymdi sér í þeim sögum. Það 
átti einnig við um ungmenni hér á landi. Þegar kom 
að þeim bókum varð þess ekki vart að lesskilningur 
þeirra ungmenna sem lásu væri í lágmarki. Þau vissu 
nákvæmlega hvað þau voru að lesa og gátu skilgreint 
það af nákvæmni sem stundum minnti á rökhugsun 
færasta fræðimanns. Harry Potter bækurnar hefðu 
átt að vera á námskrá allra skóla á þeim tíma. Þær 
kveiktu lestrarelda, sem því miður hafa ekki áfram 
logað svo glatt. Potter-ævintýrið sýndi samt hversu 
gríðarlega mikil og góð áhrif bækur geta haft á unga 
lesendur. Hver bók í flokknum var mörg hundruð 
blaðsíður en því fleiri sem síðurnar voru, því ánægð-
ari voru ungu lestrarhestarnir. Þeir upplifðu sæluna 
sem fylgir því að gleyma sér í bókum.

Því miður eru bækur ekki í hávegum hafðar á 
öllum heimilum. Einmitt þess vegna verður skóla-
umhverfið að vera bókvænt og þar verður að leyfa 
nemendum að velja sér lesefni við hæfi. Það kann 
að fara hrollur um einhverja velji ungur lesandi að 
sökkva sér ofan í Batmanblöð í íslenskri þýðingu en 
fúlsi við skáldsögum sem taldar eru mun uppbyggi-
legri. Sleppum taki á því snobbviðhorfi og gleðjumst 
í staðinn í hvert sinn sem við sjáum barn sitja niður-
sokkið með bók í hönd. Barnið þarf líka að fá sinn 
tíma til lesturs og finna sinn eigin hraða. Lesskiln-
ingur verður ekki mældur með hraðlestrarprófum. 
Upplifunin er hið mikilvæga, ekki það hversu langan 
tíma tekur að ljúka við bókina.

Lestrareldar

Á árinu 2017 hóf embætti lögreglustjórans á 
Norðurlandi eystra undirbúning á þremur 
umbótaverkefnum til að mæta þörfum þolenda 

ofbeldis í samstarfi við hinar ýmsu stofnanir og félaga-
samtök. Eitt þeirra var að kynna brotaþolum niður-
fellingu héraðssaksóknara í kynferðisbrotamálum, en 
verklagið hafði verið að senda brotaþolum bréf þar sem 
niðurstaða ákæruvaldsins um niðurfellingu var kynnt. 
Þessi bréf eru þung yfirferðar og bárust bréfin fyrir-
varalaust til þolenda. Ljóst var að þessi bréf voru alltaf 
mikið áfall fyrir þolanda.

Við ákváðum að leita til embættis héraðssaksóknara 
um samstarf um tilraunaverkefni varðandi niðurfell-
ingu kynferðisbrotamála. Einnig var leitað til Háskól-
ans á Akureyri og óskað eftir að þetta nýja verklag yrði 
rýnt í samanburði við hefðbundið verklag. Verkefnið 
var unnið með samþykki Ríkissaksóknara. Um var 
að ræða tilraunaverkefni til eins árs sem fólst í því að 
kynna þolendum niðurfellingarbréf í viðtali. Þegar full-
trúi lögregluembættisins fékk bréf frá héraðssaksókn-
ara var haft samband við réttargæslumann þolanda og 
tími til viðtals fundinn. Eftir hlutlæga kynningu lög-
fræðinga fékk þolandi tíma til að fara betur yfir málið 
með réttargæslumanni sínum.

Í desember 2018 skilaði Karen Birna Þorvaldsdóttir 
meistararitgerð sinni „Annað áfall ofan á hitt“ þar 
sem hún hafði rýnt reynslu brotaþola af réttarvörslu-
kerfinu. Niðurstaðan var að niðurfelling ákæruvalds 
á kynferðisbrotamáli þolenda var öllum sem talað var 
við áfall og erfið reynsla. Skýrt kom fram að reynsla 
kvennanna sem fengu viðtal var töluvert jákvæðari en 
þeirra sem fengu bréf sent heim. Þá voru þær sáttar við 
það hvernig þeim var tilkynnt um niðurfellinguna.

Í byrjun janúar 2019 var verkefnið kynnt fyrir lög-
reglustjórum landsins og í kjölfarið hefur þetta verklag 
verið tekið upp á öllu landinu. Við sem að verkefninu 
komum erum afar stolt af því og teljum að stigið hafi 
verið mikilvægt skref í rétta átt til að gera réttarvörslu-
kerfið okkar mannlegra.

Að mæta þörfum þolenda 
kynferðisofbeldis

Halla Bergþóra 
Björnsdóttir
lögreglustjóri

Léttvægt leynibrall
Lagalegir loftfimleikar hafa 
reddað stjórn RÚV afsökun fyrir 
pukri sínu um umsækjendur 
um stöðu útvarpsstjóra. Þá er 
komið frítt spil til að ráða hvern 
sem er án þess að almenningur, 
sem borgar alltaf reikninginn, fái 
að vita hverjir komu til greina. 
Þetta léttvæga leynibrall er 
reyndar mjög gott til lengri tíma 
litið fyrir RÚV enda er enginn að 
tala um svarta skýrslu Ríkis-
endurskoðunar á meðan.

Andarslitrin
Svipað átti sér stað í Ráðhúsi 
Reykjavíkur í vikunni. Allt 
stefndi í það að meirihlutinn 
gæti unnið sér inn kærkomin stig 
í ráðdeild með því að leyfa for-
seta borgarstjórnar að gagnrýna 
matarútgjöld á borgarstjórnar-
fundum. Í stað þess að leyfa mál-
inu að deyja út á tveimur dögum 
voru ræstir út starfsmenn til að 
kemba í gegnum Excel. Tókst þá 
að opinbera að fjármálasviðið 
gaf út vitlausar tölur. Þar lauk 
vandræðunum ekki. Ljós-
myndara var vísað frá mötu-
neytinu með þeim skýringum 
að maturinn væri sá sami og í 
skólamötuneytum. Þurfti því 
að mynda Confit de Canard-
veisluna utan af götu, eitthvað 
sem forsetanum hugnaðist ekki. 
Vildi hann láta mynda sig borða 
brauð, ekki önd. En jæja, þá er 
umræðan um fjárhagsáætlunina 
í andarslitrunum.
arib@frettabladid.is
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Jólamánuðurinn er skollinn á og 
á þessum árstíma langar marga 
að gefa af sér. Auðvitað eru til alls 

konar góð málefni sem má styðja 
og við knúsum fjölskylduna. Fyrir 
suma eru jólin samt erfiður og jafn-
vel bölvanlegur tími og mig langaði 
að semja stuttan pistil til að hjálpa 
fólki að styðja þá sem þurfa.

Fátækir, einmana og veikir eru 
meðal þeirra sem finnst jólin vera 
erfið. Ef þú þekkir einhvern sem 
glímir við slíkt eða jafnvel erfiðar 
minningar tengdar jólunum eru 
hérna nokkrar leiðir til að gera jólin 
þeirra bærilegri ef þú átt aukajóla-
skap til að gefa.

Hugsaðu út í það hvort þú þekkir 
einhvern sem er einangraður eða á 
erfitt með að ferðast og bjóddu við-
komandi með í jólainnkaup, á jóla-
markaði eða annað slíkt eða bjóddu 
þeim að kaupa inn fyrir þá.

Hringdu í einhvern sem þarf 
hlýju eða samskipti. Hlustaðu vel á 
það sem viðkomandi segir og taktu 
þér tíma til að spjalla. Kannski þarf 
viðkomandi einhverja aðstoð aðra 
sem þú getur auðveldlega veitt.

Áttu laust pláss við jólaborðið 
fyrir einhvern sem er nýfluttur til 
landsins eða á fáa að?

Þekkirðu einhvern sem er félítill 
en skammast sín fyrir að þiggja 
hjálp? Stingdu seðli eða gjafabréfi 
í umslag og inn um lúguna. Nafn-
lausar gjafir gleðja líka ótrúlega.

Er einhver í kringum þig heilsu-
veill eða aðstæður einhvern veginn 
þannig að þeir ná ekki að sinna 
heimilinu? Bjóddu þeim að kíkja 
við og gera eitthvað, sama hve smá-
legt það er. Setja upp jólaskraut, 
taka til það sem ekki hefur náðst að 
fara yfir og kannski strjúka úr hill-

um sem er erfitt að komast að. Nú 
eða sækja jólaskrautið í geymsluna.

Þekkirðu bugaða foreldra? Auka-
vinnan um jólin og allt annað á fullu 
og þeim finnst þeir ekki standa sig í 
að „jólast“ með börnunum. Bjóddu 
þeim að stela börnunum í jóla-
bakstur eða föndur og sendu þau 
heim með afraksturinn meðan for-
eldrarnir fá langþráða hvíld. Bættu 
enn um betur og bjóddu einmana 
ættingja eða vini líka í samveruna.

Ertu að moka snjóinn af tröpp-
unum eða berja klakann? Er einhver 
í sama húsi sem á erfitt með gang og 
mokstur? Taktu þeirra tröppur líka.

Bakaðu aukalega fyrir einhvern 
sem það myndi gleðja.

Oft hafa efnalitlir ekki efni á nein-
um jólaatburðum fyrir sig og sína. 
Ef þú tengist einhverjum slíkum 
viðburði bjóddu þeim. Nú eða ef þú 
tengist engu kauptu miða og gefðu 
þeim eða bjóddu þeim með þér.

Kíktu í kaffispjall hjá einhverjum 
sem þarf á því að halda eða bjóddu 
þeim í heimsókn.

Hafðu svo augun opin fyrir, 
þreytu, streitu og vanlíðan í kring-
um þig og bjóddu jólaknús eða 
skelltu einu hrósi eða brosi á þá 
sem þurfa og ekki gleyma að ofgera 
þér ekki heldur og fara vel með þig í 
þessum myrka mánuði. Jólin koma 
þótt allt sé ekki fullkomið.

Gleðilega hátíð.

Áttu auka jólaskap?

Birgir Jónsson, forstjóri Íslands-
pósts, var í viðtali í Markaði 
Fréttablaðsins í síðustu viku. 

Þar var dregin upp jákvæð mynd af 
þróun mála hjá ríkisfyrirtækinu, 
undir fyrirsögninni „Öflugur við-
snúningur hjá Íslandspósti“. Var 
meðal annars sagt frá því að dregið 
hefði úr hallarekstri fyrirtækisins 
og stefndi í að af koman yrði við 
núllið á næsta ári.

Misheppnaðar f jár festingar 
fyrrverandi stjórnenda í sam-
keppnisrekstri keyrðu Íslandspóst 
í greiðsluþrot. Það eru að sjálfsögðu 
góðar fréttir ef tekizt hefur að koma 
böndum á óráðsíuna og vitleysuna, 
sem viðgekkst árum saman hjá fyr-
irtækinu, á ábyrgð og undir eftirliti 
stjórnar fyrirtækisins sem valin er 
af stjórnmálaflokkunum á Alþingi. 
Myndin er samt kannski ekki alveg 
eins falleg og viðtalið við nýja for-
stjórann gaf til kynna.

Skattgreiðendur til bjargar
Í fyrsta lagi hefði Íslandspósti ekki 
verið haldið gangandi nema með 
aðstoð skattgreiðenda. Fyrirtækið 
hefur ekki verið rekstrarhæft í 
langan tíma. Hlutafé Póstsins hefur 
verið aukið um milljarð til að gera 
honum kleift að standa við skuld-
bindingar sínar. Þann milljarð borga 

skattgreiðendur. Þá hefur Póst- 
og fjarskiptastofnun (PFS) tekið 
(afskaplega hæpna) ákvörðun um 
að Pósturinn fái um 1.500 milljóna 
króna framlag úr alþjónustusjóði 
vegna meints taps af millilanda-
sendingum. Væntanlega munu þeir 
peningar líka koma frá skattgreið-
endum, því að sjóðurinn er tómur.

Viðskiptavinirnir  
ættu að fá verðlækkun
Í öðru lagi mega nýir stjórnendur 
Íslandspósts eiga að þeim hefur 
tekizt að lækka kostnað hjá fyrir-
tækinu umtalsvert, enda blasti 
það við þeim sem til þekkja að 
fyrirtækið hafði verið afskaplega 
illa rekið. Upplýst hefur verið að 
kostnaður hafi verið lækkaður um 
hálfan milljarð hið minnsta á árs-
grundvelli og svigrúm sé til frekari 
hagræðingar.

Ek k i hef ur feng izt upplýst 
hvernig hagræðið skiptist á milli 
rekstrarþátta, en ætla má að það 
sé fyrst og fremst í alþjónustunni, 
sem ber allan fastan kostnað fyrir-
tækisins. Birgir forstjóri gleymir að 
nefna að í póstlögum, sem hafa gilt 
um starfsemina, er innbyggð hag-
ræðingarskylda. Samkvæmt lög-
unum á gjaldskrá fyrir alþjónustu, 
sem Póst- og fjarskiptastofnun 
tekur ákvarðanir um, að taka mið 
af raunkostnaði, að viðbættri hæfi-
legri álagningu. Í reglugerð um bók-
haldslega og fjárhagslega aðgrein-
ingu í rekstri póstrekenda er að 
finna skýra heimild PFS til að hafna 
kostnaði sem ekki er nauðsynlegur 
til að veita viðkomandi þjónustu.

Það blasir því við að hafi kostn-
aður við að veita alþjónustu lækkað, 

eiga viðskiptavinir Póstsins að njóta 
þess í lækkun gjaldskrár.

Gjaldskrár andstæðar lögum?
Sú lækkun bætist við það sem við-
skiptavinirnir eiga inni hjá fyrir-
tækinu vegna oftekinna gjalda á 
árunum 2016 og 2017, en PFS hefur 
staðfest að umframhagnaður af 
einkaréttarrekstri á þessum árum 
nam tæplega milljarði króna. Ef 
gjaldskrá Póstsins fyrir bréfasend-
ingar verður óbreytt eða hækkar 
jafnvel, er það lögbrot.

Neytendasamtökin reka nú mál 
fyrir Eftirlitsstofnun EFTA vegna 
hækkunar á gjaldskrá Íslandspósts 
vegna erlendra póstsendinga. Sam-
tökin mótmæla því að kostnaði 
vegna rekstrarvanda Póstsins sé 
velt yfir á neytendur án þess að 
fyrir liggi greining á raunkostnaði 
vegna erlendra sendinga. Birgir 
hefur svarað þeim og sagt að kostn-
aðurinn sé vel þekktur, en gleymir 
þá að geta þess að hann hefur sjálfur 
sagt að hann hafi lækkað kostnað 

Póstsins um a.m.k. hálfan milljarð 
eftir að gjaldskráin var sett. Lögum 
samkvæmt verður að laga gjald-
skrána að því.

Það er því útlit fyrir að Birgir 
forstjóri gæti þurft að endurskoða 
tekjuáætlunina, sem gefur til kynna 
að á næsta ári verði Pósturinn rek-
inn við núllið.

Ríkið er áfram í  
bullandi samkeppni
Í þriðja lagi segir Birgir frá því að öll 
dótturfélög Póstsins hafi nú verið 
seld eða séu á lokametrunum í sölu-
ferli. Með því sé verið að „skapa frið 
um Póstinn með því að bregðast við 
þeirri gagnrýni að Pósturinn hafi 
verið með umsvif á mörkuðum sem 
tengjast ekki kjarnastarfseminni 
með beinum hætti.“

Þetta er líka gott og blessað svo 
langt sem það nær; dótturfélög eins 
og prentsmiðjan Samskipti, Frakt 
ehf. og Gagnageymslan hafa verið 
seld. Samkeppnisrekstur Íslands-
pósts við einkafyrirtæki, sem oft 

er býsna fjarskyldur kjarnasam-
starfseminni, fer hins vegar ekkert 
síður fram í móðurfélaginu. Allir 
sem þurfa að fara á pósthús vita 
að þau eru í harðri samkeppni við 
sjoppur, gjafavöruverzlanir, bóka- 
og ritfangaverzlanir og minja-
gripabúðir. Íslandspóstur rekur 
áfram gríðarlegan flota sendibíla í 
beinni samkeppni við einkareknar 
sendibílastöðvar. Miklar fjárfest-
ingar undanfarið, til dæmis í póst-
boxum, gagnast fyrst og fremst 
samkeppnisrekstri Íslandspósts í 
bögglaþjónustu. Neyðarframlagið 
frá skattgreiðendum fer sem sagt í 
áframhaldandi sókn á samkeppnis-
mörkuðum.

Skattgreiðendur  
og neytendur borga
Í viðtalinu kemur fram að Íslands-
póstur glími við þunga afborgunar-
byrði og mikla skuldsetningu eftir 
fjárfestingar síðustu ára. Sú byrði er 
fyrst og fremst til komin vegna mis-
heppnaðra ævintýra í samkeppnis-
rekstri.

Ýmislegt bendir til að skattgreið-
endur og neytendur – sem eru nú 
yfirleitt sama fólkið – verði látnir 
standa undir þeirri byrði, með 
fullu samþykki stjórnmálamanna 
og eftirlitsstofnana. Sú fyrirætlan 
verður auðveldari en ella, vegna 
þess að enn hefur ekki verið gerð 
almennileg úttekt á öllum þeim 
kolröngu ákvörðunum, sem komu 
ríkisfyrirtækinu á heljarþröm og 
hver beri á þeim ábyrgð. Slík úttekt 
yrði væntanlega afskaplega óþægi-
leg, bæði fyrir stjórnmálamennina 
og eftirlitsstofnanirnar. En það er 
kannski efni í aðra grein.

Snúningur Póstsins í boði neytenda og skattgreiðenda

Bára  
Halldórsdóttir

Þekkirðu einhvern sem er 
félítill en skammast sín fyrir 
að þiggja hjálp? Stingdu 
seðli eða gjafabréfi í umslag 
og inn um lúguna. Nafnlaus-
ar gjafir gleðja líka ótrúlega.

Ólafur  
Stephensen
framkvæmda-
stjóri Félags 
atvinnurekenda

Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR
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Umræðan um umhverf is-
mál hefur aldrei verið meiri 
og fólk verður sífellt með-

vitaðra um mikilvægi þess að við 

bregðumst öll við og gerum betur. 
Árið 2017 voru 5% af heildarlosun 
g róðurhúsaloftteg unda ok kar 
Íslendinga frá úrgangi á meðan hún 
var um 1-3% hjá þjóðunum sem við 
viljum gjarnan bera okkur saman 
við. Frá því að mælingar hófust um 
1990 hefur losun vegna úrgangs 
aukist á Íslandi um rúm 30% á sama 
tíma og hún hefur dregist saman 
um 50% í löndum Evrópusam-
bandsins. Við erum þar að auki í 
toppsætunum yfir myndun úrgangs 
með rúm 660 kg af heimilisúrgangi 
á mann á ári og endurnýtingarhlut-
fallið er einungis 33%.

Lítill hvati
Hvað veldur því að svona vel 
menntuð og fjárhagslega stöndug 
þjóð, sem er sífellt að verða meðvit-
aðri um umhverfismál, stendur sig 
svona illa í úrgangsmálum? Svarið 
er einfalt. Það er of auðvelt að henda 

rusli. Við fáum tunnu heim eða á 
vinnustaðinn. „Gjörðu svo vel, hér 
er tunna. Settu í hana allt þitt rusl, 
við sækjum hana svo og tæmum 

reglulega!“ Þú þarft ekkert að hugsa 
um þetta frekar. Þægilegt, ekki satt? 
Og kostar ekki einu sinni svo mikið. 
Á sama tíma er fólk hvatt til frekari 
f lokkunar á rusli og úrgangi, en 
flokkun er hvorki einföld né þægi-
leg. Þér stendur til boða að f lokka 
heima fyrir, fara með efnið á næstu 
grenndarstöð þar sem allra veðra er 
von og stinga því í gáma með mis-
stórum og hentugum lúgum. Það 
er líka hægt að panta auka endur-
vinnslutunnu, sem oft kostar auka-
lega. Hvatinn er lítill, í raun þveröf-
ugur. Kerfið er ákveðin kerfisvilla.

Ef þú vilt huga að umhverfi þínu, 
stuðla að bættri nýtingu auðlinda 
og í leiðinni lágmarka förgunar-
kostnað á þínum úrgangi fyrir þig 
og þitt sveitarfélag þá átt þú að finna 
lausn á því sjálfur. Út á grenndar-
stöð með þig eða réttu fram veskið 
og borgaðu fyrir auka þjónustu.

Af hverju snúum við þessu þá 

ekki við? Förum með almennt 
óf lokkað sorp á grenndarstöðvar 
en f lokkað efni sem þá er hægt að 
nota í endurvinnslu (lífrænt þar 
með talið) yrði sótt heim. Það væri 
áfram hægt að hafa það í boði að 
sækja óflokkað sorp heim en ef þú 
f lokkar ekki þá borgar þú meira. 
Töluvert meira. Að sjálfsögðu hefði 
slíkt kerfi undantekningar t.d. 
fyrir þá sem af ýmsum orsökum 
geta ekki lagt leið sína á grenndar-
stöðvar með almennt sorp.

Allir græða
Á tímum þar sem verulegra aðgerða 
er þörf til að minnka neyslu, 
minnka myndun úrgangs og huga 
að betri nýtingu verðmæta og auð-
linda þá hendum við meira rusli en 
nokkru sinni fyrr. Við getum gert 
miklu betur. Látum kerfið aðstoða 
okkur við að minnka úrgang og 
sóun. Þá græða allir.

Kerfi í rusli

Fjárhagsáætlun Reykjavíkur-
borgar var afgreidd seint á 
þriðjudag. Þar koma fram 

skýrar áherslur um ábyrgan og 
sjálf bæran rekstur og svigrúm til 
fjárfestinga. Ábyrg fjármálastjórn 
birtist einnig í því níu mánaða upp-
gjöri sem kynnt var í síðustu viku. 
Þar sem rekstrarniðurstaða A-hluta 

var jákvæð um 5,2 milljarða og öll 
svið, utan eins, voru innan fjár-
heimilda og rekstrarniðurstaða 
samstæðunnar var jákvæð um 12,2 
milljarða Þetta er þrátt fyrir að 
samdráttur hafi verið í hagkerfinu 
á þessu ári og verri en spáð var.

Meirihlutinn í Reykjavíkurborg 
ætlar að tryggja góða og agaða fjár-
málastjórn, því það er það sem er 
best fyrir borgarbúa og þannig 
sýnum við hvernig okkur er best 
treystandi fyrir þeim fjármunum 
og verkefnum sem okkur eru falin.

Oddviti Sjálfstæðisf lokksins 
upplýsti það hér í Fréttablaðinu á 
þriðjudag hversu sár hann er yfir 
því að Viðreisn skuli ekki hafa kosið 
að fara í meirihlutastarf í borginni 

með honum, Miðflokknum, Flokki 
fólksins og hugsanlega Sósíalista-
f lokknum. Hann setti þar fram 
tölur um skuldahækkanir sem eru 
ekki í neinum tengslum við raun-
veruleikann. Það er lítið mál að 
fara í talnaleikfimi líkt og hann 
gerði með áætlanir sem aldrei hafa 
raungerst og eðli málsins sam-
kvæmt geta tekið breytingum eftir 
því hvernig Orkuveitan ákveður 
að haga endurgreiðslum á sínum 
lánum.

Við hjá Viðreisn viljum frekar 
horfa á raunverulegar tölur. Níu 
mánaða uppgjör A-hluta borgar-
innar skilaði 5,2 milljarða afgangi, 
sem er lítillega minna en áætlanir 
gerðu ráð fyrir. Níu mánaða upp-

gjör A-hluti ríkissjóðs sýnir hins 
vegar 21 milljarðs framúrkeyrslu, 
miðað við áætlanir. Á næsta ári 
mun A-hluti Reykjavíkur verða 
rekinn með 2,5 milljarða afgangi. 

Á sama tíma sýna fjárlög formanns 
Sjálfstæðisf lokksins halla upp á 
10 milljarða króna og verðum við 
að vona að áætlanir muni betur 
stand ast en á þessu ári. Við þetta má 
bæta að Sjálfstæðisflokkurinn var 
á síðasta ári rekinn með 35 milljón 
króna halla, á meðan Viðreisn sýndi 
afgang upp á 2,3 milljónir. Á síðasta 
áratug hefur Sjálfstæðisflokkurinn 
einungis í eitt ár verið rekinn með 
hagnaði og er uppsafnað tap síðustu 
tíu ára um 309 milljónir króna.

Við hjá Viðreisn erum meira en 
tilbúin að veita Sjálfstæðismönn-
um ráð um hvernig best er að haga 
ábyrgri og agaðri fjármálastjórn líkt 
og við gerum hér hjá Reykjavíkur-
borg.

Af skálduðum skuldum og raunverulegum
Þórdís Lóa  
Þórhallsdóttir
formaður 
borgarráðs  
og oddviti  
Viðreisnar

Íslenski húsnæðismarkaðurinn 
hefur einkennst af miklum 
sveiflum í gegnum tíðina. Ýmist 

hefur verið skortur á húsnæði eða 
offramboð og það sama má segja 
um aðgang að lánsfé. Núverandi 
stjórnvöld leggja áherslu á að draga 
úr því ójafnvægi sem ríkt hefur 
og kappkosta að mynda traustari 
umgjörð um húsnæðismál.

Frá því ég tók við embætti hefur 
það verið stefna mín að tryggja 
nægjanlegt framboð húsnæðis fyrir 
alla, óháð efnahag og búsetu. Þjóð 
undir þaki – jafnrétti og jafnvægi 
var yfirskrift Húsnæðisþings sem 
haldið var í síðustu viku. Þar var 
farið yfir stöðuna, þær aðgerðir sem 
ráðist hefur verið í og framhaldið.

Þegar hefur farið fram mikil end-
urskipulagning og umbótavinna á 
sviði húsnæðismála. Stjórnskipulag 
hefur verið einfaldað með tilfærslu 
mannvirkjamála yfir til félagsmála-
ráðuneytisins, þar sem húsnæðis-
mál voru fyrir. Þá hef ég mælt fyrir 
frumvarpi um sameiningu Íbúða-
lánasjóðs og Mannvirkjastofnunar 
í nýja Húsnæðis- og mannvirkj-
astofnun sem er ætlað að stuðla að 
betri heildarsýn yfir málaflokkinn.

Umfangsmikil vinna við gerð 
húsnæðisáætlana sveitarfélaga 
hefur átt sér stað. Þeim er ætlað að 
tryggja að byggt sé í samræmi við 
þörf en á það hefur skort. Þá hefur 
hlutverk Íbúðalánasjóðs tekið mik-
ilvægum breytingum en sjóðurinn 
ber ábyrgð á framkvæmd húsnæðis-

mála og gerir nú reglulegar og ítar-
legar greiningar á húsnæðismark-
aði. Þannig geta stjórnvöld tekið 
skilvirkari ákvarðanir sem tryggja 
að stuðningur skili sér þangað sem 
þörfin er mest.

Umbætur í húsnæðismálum voru 
ein grunnforsenda lífskjarasamn-
inga sem undirritaðir voru fyrr á 
þessu ári. Því lögðu stjórnvöld og 
aðilar vinnumarkaðarins í mikla 
vinnu við að greina stöðu hús-
næðismála og skilgreina aðgerðir 
til úrbóta. Rúmlega 40 húsnæðis-
tillögur voru lagðar fram og eru nú 
í úrvinnslu en þær fela meðal ann-
ars í sér stóraukin framlög til upp-
byggingar almenna íbúðakerfisins, 
bætta réttarstöðu leigjenda og inn-
leiðingu hlutdeildarlána fyrir ungt 
fólk og tekjulága.

Ekki stendur til að skilja lands-
byggðina eftir í þessum efnum og 
síðustu misseri hafa verið kynntar 
lausnir til að mæta ólíkum áskorun-
um sveitarfélaga á landsbyggðinni. 
Erum við þegar farin að sjá árangur 
þess og uppbyggingu á stöðum þar 
sem ríkt hefur stöðnun um lengri 
tíma. Ég bind vonir við að þessar 
aðgerðir, og f leiri til, styrki hús-
næðismarkaðinn svo um munar til 
framtíðar.

Þjóð undir þaki
Ásmundur  
Einar Daðason
félags- og 
barnamálaráð-
herra Íslands

Við hjá Viðreisn erum meira 
en tilbúin að veita Sjálfstæð-
ismönnum ráð um hvernig 
best er að haga ábyrgri og 
agaðri fjármálastjórn.

Áslaug Hulda 
Jónsdóttir
bæjarfulltrúi 
í Garðabæ og 
framkvæmda-
stjóri FENÚR

Börkur Smári 
Kristinsson
umhverfisverk-
fræðingur og 
stjórnarmaður 
í FENÚR

Af hverju snúum við þessu 
þá ekki við? Förum með 
almennt óflokkað sorp á 
grenndarstöðvar en flokkað 
efni sem þá er hægt að nota 
í endurvinnslu (lífrænt þar 
með talið) yrði sótt heim.

Ég bind vonir við að þessar 
aðgerðir, og fleiri til, styrki 
húsnæðismarkaðinn svo um 
munar til framtíðar.

Allar starfsstöðvar ríkisskattstjóra verða 
lokaðar föstudaginn 6. desember vegna 

starfsmannafundar.
Starfsstöðin á Egilsstöðum verður einnig 

lokuð fimmtudaginn 5. desember. 

Viðskiptavinum er bent á að  
gagnlegar upplýsingar er að finna á rsk.is

Til viðskiptavina 
ríkisskattstjóra
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Jólatré 
Normannsþinur, með gulu merki. 
Stærð: 150–220 cm.

Jólatré
Fást í nokkrum stærðum.
150–175 cm.

Normannsþinur
75-115 cm.

175-200 cm ................ 5.995.-

3.495.-

4.995.-
2.995.-

25%
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR AF 
ALLRI SADOLIN 

MÁLNINGU

30%
AFSLÁTTUR AF ÖLLU 

JÓLASKRAUTI
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

Afsláttur af Sadolin málningu gildir frá fimmtudeginum 5.des til og með sunnudeginum 8. des.

Afsláttur af jólaskrauti gildir til 24.des.

Jólaglaðningur fyrir fyrstu 
900 viðskiptavinina sem 
kaupa Normannsþin með 
gulum merkimiða  
Þegar þú kaupir tréð færðu afhenta inneignar-
nótu að andvirði verði trésins. Inneignarnótuna 
getur þú notað við vörukaup 2. – 13. janúar 2020.  
Framvísa skal kassakvittun  
með inneignarnótunni.  
Hámark 2 stk. á hvern  
viðskiptavin.

JÓLATRÉN ERU Í BAUHAUS!



FÓTBOLTI Cloé Lacasse ákvað að 
taka nýja áskorun á ferli sínum um 
mitt síðasta sumar en eftir að hafa 
skorað 63 mörk í þeim 92 leikjum 
sem hún spilaði með ÍBV á fjórum 
keppnistímabilum og orðið bikar-
meistari einu sinni með liðinu gekk 
hún til liðs við portúgalska stórliðið 
Benfica. Cloé segir upplifun sína af 
Portúgal hafa verið mjög jákvæða 
bæði innan vallar sem utan. Það 
haf i hins vegar tekið tíma að 
aðlagast leikstíl sem hún var ekki 
vön með Vestmannaeyjaliðinu.

„Það eru allar aðstæður hér eins 
og best verður á kosið. Æfingasvæð-
ið, líkamsræktaraðstaðan og bún-
ingsklefinn eru eins og best verður á 
kosið. Þetta eru klárlega bestu leik-
menn sem ég hef æft og spilað með á 
ferlinum og aðstaðan í takt við það. 
Það tók mig smá tíma að venjast 
tempóinu og öðruvísi leikstíl en ég 
vandist í Vestmannaeyjum,“ segir 
Cloé í samtali við Fréttablaðið en 
hún hefur skorað 13 mörk í þeim 
níu deildarleikjum sem hún hefur 
spilað fyrir portúgalska liðið.

„Uppistaðan í liðinu eru teknískir 
og snöggir leikmenn frá Portúgal 
og Brasilíu og það er lagt upp með 
stuttum sendingum þar sem spilað 
er á þröngu svæði. Ég er vön því að 
rekja boltann mikið, reyna að leika 
á andstæðinginn og ógna með 
hlaupum mínum á bak við varnar-
línu andstæðinganna. Það tók bæði 
tíma fyrir mig að venjast liðsfélög-
um mínum og þá að læra inn á að 
nýta styrkleika mína. Það kom hins 
vegar fljótt og við tengdum fljótlega 
vel saman,“ segir þessi mikli marka-
skorari.

„Ég hef spilað lungann úr öllum 
níu deildarleikjunum á tímabilinu 
en ég er að spila mest sem vinstri 
vængmaður í þriggja manna fram-
línu. Það hentar mér vel og það er 
gaman að spila í liði þar sem margir 
leikmenn geta ógnað með tækni, 
krafti og hraða. Þegar ég spilaði 
með ÍBV var lögð mikil áhersla á 
að stoppa mig og ég var oft með tvo 
leikmenn sem höfðu það sem hlut-
verk að halda mér í skefjum. Hérna 
er það hins vegar ekki möguleiki 
þar sem við erum með svo mörg 
öf lug sóknarvopn,“ segir hún um 
fyrstu mánuðina hjá nýju liði.

Mun skoða sín mál með opnum 
huga næsta vor
„Portúgalska efsta deildin er eins og 
margar aðrar kvennadeildir þar sem 
þrjú lið eru í sérflokki í toppbarátt-
unni. Við erum á toppnum eins og 
sakir standa en erum í harðri bar-
áttu við Sporting CP og Braga. Við 
eigum leik við Braga um komandi 
helgi og getum náð sex stiga forskoti 
á það lið með sigri í þeim leik. Við 
höfðum betur gegn Sporting CP á 
dögunum og myndum senda sterk 
skilaboð í baráttunni um titilinn 
með því að leggja Braga að velli,“ 
segir Cloé um næstu leiki liðsins 
en Benfica er taplaust á toppnum 

og Sporting CP og Braga koma þar 
á eftir með 24 stig hvort lið.

„Ég gerði tveggja ára samning 
þegar ég kom hingað og mér líður 
vel hérna þannig að ég er ekkert 
að hugsa mér til hreyfings. Ég mun 
hins vegar kanna mína möguleika 
og taka stöðuna þegar tímabilinu 

lýkur hér í lok maí á næsta ári. 
Það kemur ekki til greina að spila 
á Íslandi næsta sumar þar sem ég 
ætla að taka mér frí eftir langa törn 
og koma inn á undirbúningstíma-
bil í kjölfarið. Það þarf hins vegar 
mjög spennandi tilboð til þess að 
toga mig frá Benfica,“ segir sóknar-
maðurinn um framhaldið hjá sér.

Cloé fékk fyrr á þessu ári íslensk-
an ríkisborgararétt en hún er ekki 
enn kominn með keppnisleyfi hjá 
UEFA og FIFA og er því ekki lögleg 
með íslenska landsliðinu. Hún seg-
ist hins vegar vera meira en klár í að 
spila með íslenska liðinu verði þess 
óskað í framtíðinni.

„Þetta er bara í ákveðnu form-
legu ferli og ekkert sem ég get gert 
til þess að hraða því. Ég er bara að 
hugsa um minn feril með félagslið-
inu mínu núna og þetta er mér ekki 
efst í huga þessar vikurnar. Þegar að 
því kemur að UEFA og FIFA klára 
pappírsvinnuna mun ég skoða það 
með jákvæðum huga verði ég valin 
í landsliðshópinn. Ég hef hins vegar 
ekkert rætt við Jón Þór [Hauksson, 
þjálfara íslenska landsliðsins] um 
þessi mál og fram að því að þetta 
er raunverulegur möguleiki er ein-
beitingin á að standa mig vel hjá 
Benfica,“ segir kanadíski Íslend-
ingurinn. hjorvaro@frettabladid.is

Bestu aðstæður sem ég hef upplifað
Framherjinn Cloé Lacasse söðlaði um og fór frá Vestmannaeyjum þar sem hún hafði leikið með ÍBV í fjögur ár og gekk til liðs við Ben-
fica í sumar. Cloé segir það hafa tekið tíma að aðlagast breyttum leikstíl en að hún sé í bestu aðstæðum sem hún hafi æft og spilað í.

Cloé fagnar marki með liðsfélögum sínum hjá Benfica en hún hefur skorað þrettán mörk í níu deildarleikjum á sinni fyrstu leiktíð hjá liðinu. MYND/BENFICA

Við erum á toppn-
um eins og sakir 

standa en erum í harðri 
baráttu við Sporting CP og 
Braga um titilinn. 

GOLF Kylfingurinn Valdís Þóra 
Jónsdóttir sem leikur fyrir hönd 
Golfklúbbsins Leynis keppir í dag 
á lokamóti tímabilsins á Evrópu-
mótaröð kvenna í golfi sem fer fram 
í Kenýa. Valdís sem fagnaði þrí-
tugsafmæli í gær er að ljúka þriðja 
ári sínu á Evrópumótaröðinni sem 
er næststerkasta mótaröð heims 
en þarf á góðri spilamennsku að 
halda til að tryggja sér fullan þátt-
tökurétt fyrir næsta tímabil. Fyrir 
mótið er Valdís í 71. sæti á stigalista 
mótaraðarinnar, Order of Merit, en 
70 efstu kylfingarnir halda fullum 
þátttökurétti. Annars gæti Valdís 
þurft að endurnýja þátttökuréttinn 
í gegnum úrtökumótin.

„Það er erfitt að segja hvort 
maður finni fyrir meiri pressu í 
ljósi stöðunnar. Ég einblíni bara á að 
spila vel hérna í Kenýa og reyni að 
líta á þetta eins og hvert annað mót. 
Það er afskaplega fallegt umhverfi 
hérna, völlurinn er flottur og hugar-
farið er á réttum stað. Auðvitað er 

ég ákveðin í að endurnýja keppnis-
réttinn,“ segir Valdís í samtali við 
Fréttablaðið, aðspurð hvernig 
hugarfarið sé fyrir lokamótið. 

Þetta er í fyrsta sinn sem móta-
röðin fer til Kenýa og eru f lestir af 
bestu kylfingum mótaraðarinnar 
mættir á Baobab-völlinn sem er 
fyrir norðan Mombasa, næstfjöl-
mennustu borg Kenýa.

Valdís hefur tvívegis lent í þriðja 
sæti á þessari sterku mótaröð en 
komst næst því að vinna mót fyrr 
á þessu ári þegar hún leiddi mót í 
Ástralíu þegar mótið var hálfnað, 
þrátt fyrir að glíma við bakmeiðsli .

„Tímabilið hefur verið kaf la-
skipt. Besti árangurinn kom í Ástr-
alíu þar sem ég lenti í fimmta sæti í 
móti þar sem verðlaunaféð var því 
miður ekki hátt. Þegar líða tók á 
árið lék ég betur og vonandi tekst 
manni að enda þetta á jákvæðum 
nótum,“ segir Valdís. 

Skagamærin segist enn vera að 
glíma við meiðsli í baki en er búin 
að læra hvernig hún getur tekist á 
við þau og reynt að fyrirbyggja að 
álag komi á bakið.

„Meiðslin eru enn til staðar en 
ég er búin að læra hvað hjálpar til 
að halda þeim í skefjum. Ég mun 
alltaf finna fyrir meiðslunum en 
okkur tókst í vor að finna út hvað 
hjálpaði til og hvað ætti að forðast 
þegar kæmi að bakinu.“ – kpt  

Hefur tekist að halda meiðslunum í skefjum
Ég einblíni bara á að 
spila vel hérna í 

Kenýa og reyni að líta á þetta 
eins og hvert annað mót.

Valdís vippar hér inn á flötina á móti í Skotlandi. NORDICPHOTOS/GETTY
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Tinna Bergmann hefur fært nýja nálgun í upplifun og þjónustu við viðskiptavini í nýrri tískuverslun GK Reykjaví k á Hafnartorgi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Best í heimi að klæða 
fólk í réttu flíkurnar
Eftir tólf ár í hringiðu hátískunnar í London er Tinna Bergmann Jónsdóttir 
komin heim og gefur Íslendingum nýja vitneskju og sýn í versluninni  
GK Reykjavík þar sem merki heimsfrægra hönnuða fást nú á Hafnartorgi. ➛2

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lí�ð á frettabladid.is 
�allar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt �eira.

Elísabet Bretadrottning 
verður seint þekkt fyrir 
að vera nýtin eða spar-
söm. Henni dugar ekkert 
minna en fimm til sjö 
mismunandi útgáfur af 
alklæðnaði til að komast 
í gegnum embættisstörf 
jóladags. ➛8



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Íslendingar hafa alltaf verið 
vel klædd þjóð. Við höfum 
stundum átt það til að detta í 

eitt og sama formið en við erum 
að uppgötva í æ meiri mæli að 
fjölbreytileikinn er fallegastur,“ 
segir Tinna Bergmann Jónsdóttir, 
verslunarstjóri GK Reykjavík á 
Hafnartorgi.

GK Reykjavík hefur á sér svip 
lúxusverslana í London en þar 
starfaði Tinna í hringiðu hátísk
unnar í áratug.

„Ég hef alltaf haft áhuga á 
fólki, listum, hönnun og tónlist 
og þessi áhugamál drógu mig til 
Lundúna þar sem listalífið og 
tískan kraumar. Sem unglingur 
púslaði ég saman flíkum á sauma
vélinni hennar ömmu og bjó til 
eitthvað nýtt því ég fann hvergi 
nákvæmlega það sem ég vildi,“ 
upplýsir Tinna sem í Lundúnum 
lauk háskólanámi í fatahönnun 
með áherslu á kvenmanns sérsníði 
og sjálf bærni.

„Tískuáhuginn kviknaði fyrir 
alvöru þegar ég var nítján ára og 
starfaði sem hárgreiðslukona í 
London. Þar fékk ég að greiða mód
elum fyrir tískusýningar og eftir 
spjall við hönnuði var ég kolfallin 
fyrir tískunni,“ útskýrir Tinna sem 
tefldi fram eigin fatamerki, Tiaber, 
á árunum í London, aðeins 23 ára.

„Þegar ég lít til baka var það 
algjör draumur. Mig langaði að 
standa á eigin fótum, vinna með 
eigin hönnun og gerði fimm fata
línur á tveimur árum en þetta var 
mikið hark. Því vann ég við útstill
ingar hjá COS frá sjö á morgnana 
til klukkan 15 svo ég gæti borgað 
leiguna og lagt pening í fyrirtækið 
enda er kostnaðarsamt að setja 
nýtt merki á laggirnar í London. Ég 
tók þátt í tískuvikunum í París og 
London, fór á fundi með innkaupa
stjórum Le Bon Marche, Selfridges 
og Colette og allt reyndist þetta 
lærdómsríkt ferli sem jók áhuga 
minn á rekstri. Þar hefur pabbi 
minn, Jón Garðar Hreiðarsson, 
verið mín helsta fyrirmynd og ég 

hef bæði lært mikið af honum og 
leitað í reynslubanka hans,“ segir 
Tinna.

Rétt föt hafa áhrif á sálina
Seinna starfaði Tinna við útstill
ingar hjá stórverslununum Harr
ods, Harvey Nichols, Liberty’s og 
Selfridges.

„Á þeim tíma óx tengslanetið 
hratt. Mér bauðst gott tækifæri 
við að taka þátt í opnun Isabel 
Marant Mayfair sem var frábær 
en krefjandi reynsla. Þar voru 
engar auglýsingar leyfðar en þó 
þurftum við að skapa ákveðinn 
vöxt. Ég vann mig hratt upp og tók 
verslunina yfir á hálfu ári,“ upp
lýsir Tinna sem starfaði einnig sem 
persónulegur stílisti um helgar.

„Þar átti ég dyggan kúnnahóp 
sem óx hratt. Ég býst við að það 
sé vegna ástríðu minnar fyrir því 
að láta fólki líða enn betur í eigin 
skinni og ýta undir náttúrulega 
fegurð. Meðal viðskiptavina voru 
bæði frægir einstaklingar sem 
og fólk í atvinnulífinu sem vildi 
aðstoð við að klæða sig. Snjó
boltinn varð æ stærri og ég hóf 
samstarf við Fendi, Stellu McCart
ney, Victoriu Beckham, Roksanda, 
MaxMara og fleiri,“ upplýsir Tinna 
sem nýtur þess að finna föt við 
hæfi hvers og eins.

„Mér finnst í alvöru best í heimi 
að klæða fólk í réttu klæðin og 
upplifa þakklæti þess og ánægju. 
Að geta aðstoðað og einfaldað 
lífið. Það hefur nefnilega áhrif 
þegar fólk veit ekki hverju það á að 
klæðast að morgni og fer þannig 
út í daginn. Þetta hef ég margoft 
upplifað, eins og hjá konunni 
sem sagðist taka betri ákvarð
anir í vinnunni eftir að við tókum 
aðeins til í fataskápnum hennar 
og fundum réttu flíkurnar. Þetta 
gerir líka mikið fyrir sál hvers og 
eins og því er starfið heldur betur 
gefandi,“ segir Tinna.

Heimsþekkt vörumerki
Eftir tólf ára starf í Lundúnum er 
Tinna komin heim með nýja vitn
eskju og sýn.

„Stærsta lærdóminn tel ég felast 

í því hve fjölbreytileikinn er góður. 
Ég vil að öllum sem koma í GK 
Reykjavík líði vel. Ég þekki vel 
mörg merkjanna sem við bjóðum 
í búðinni og tel mig vita hvaða 
flíkur standa fyrir sínu,“ segir 
Tinna sem í GK leggur mikið upp 
úr fagmannlegri ráðgjöf og starfs
fólki sem býr yfir sérþekkingu.

„Við það að flytja ofan af 
Skólavörðustíg á Hafnartorg er 
verslunin orðin enn glæsilegri og 
nú búin heimsþekktum vöru
merkjum eins og Acne Studios, 
Victoria frá Victoria Beckham, J. 
Lindberg, Rotate et Birger Mikk
elsen, Paul Smith, Anine Bing og 
Mads Nørgaard,“ upplýsir Tinna 
og viðskiptavinahópurinn er 
breiður og stór.

„Til okkar koma vinnandi konur 
og karlar, hvort sem það er úr lista
heiminum eða af skrifstofunni. 
Við stöndum fyrir góð snið, 

vandaða þjónustu og þægindi. 
Við tökum okkur tíma í að finna 
rétt snið og liti fyrir hvern og einn 
og fyrir okkur snýst þjónustan 
um að ráðleggja rétt. Að finna 
réttu flíkina; f lík sem dregur fram 
það fegursta í fari hvers og eins 
og hentar lífsstíl hans. Oft eru 
viðskiptavinirnir með fyrirfram 
ákveðnar hugmyndir þegar þeir 
koma í verslunina en eftir ráðlegg
ingar okkar verður oft mikill við
snúningur í fatavali. Okkur þykir 
svo ekkert ánægjulegra en þegar 
viðskiptavinir finna fatnað sem 
þeim þykir algjörlega vera málið; 
í góðum gæðum, klæðilegan og 
þægilegan,“ segir Tinna.

Synd að spara sparifötin
Tinna segir mikilvægt að fólk 
kaupi sér fatnað með því hugarfari 
að hann endist og eigi sér meira en 
eitt líf.

„Líka að sniðið lyfti manni upp 
og henti lífsstílnum. Svo má alls 
ekki spara flíkur fyrir sérstök 
tilefni. Mér finnst það vera synd. 
Klæddu þig frekar upp og njóttu 
þess að vera vel til fara,“ segir 
Tinna í glæsilegri verslun GK á 
Hafnartorgi.

„GK Reykjavík hefur ótrúlega 
sérstöðu. Vörumerkjaflóran er 
skemmtileg, f líkurnar blanda af 
tímalausri og framúrstefnulegri 
hönnun, og úrvalið er fjölbreytt 
þótt upplagið sé takmarkað því 

ekki viljum við að allir séu eins. 
Þjónustan og andrúmsloftið lætur 
þig langa til að staldra við, fá þér 
kaffibolla eða hvítvínsglas, og 
versla í rólegheitum. Við viljum 
að upplifunin sé skemmtileg og 
eftirminnileg. Starfsfólkið býr yfir 
mikilli sérfræðikunnáttu og við 
erum með menntaðan klæðskera 
á gólfinu. Við getum því boðið upp 
á sérsníði og tímapantanir fyrir 
viðskiptavini sem vilja fá aðstoð 
við stíliseringu,“ upplýsir Tinna í 
einstakri stemningu GK þar sem 
reglulega er boðið upp á skemmti
lega viðburði.

„Andrúmsloftið hér er ávallt 
jákvætt, fagmannlegt og rólegt. 
Hér er nóg pláss fyrir þá sem vilja 
skoða í rólegheitum og nýbakaðar 
mæður elska að koma með barna
vagna því vagninn passar líka inn í 
stóra búningsklefann okkar,“ segir 
Tinna sem í GK er alltaf með heitt 
á könnunni, kalt hvítvín og fagfólk 
til þjónustu reiðubúið.

„Ég lít á skil fatnaðar sem nei
kvæða sölu því þá fór eitthvað 
úrskeiðis. Ráðgjöfin hefði átt að 
vera betri. Þegar viðskiptavinur
inn er alltaf í fyrsta sæti fer hann 
út með réttu flíkina og þar er til 
dæmis mikilvægt að vita við hvað 
viðkomandi starfar,“ segir Tinna.

GK Reykjavík er á Hafnartorgi, 
Tryggvagötu 21. Sími 519 4400.

Í GK Reykjavík er mikið lagt upp úr sérþekkingu og þjónustu fagfólks í einstöku andrúmslofti. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hjá GK Reykjavík fást fáein eintök af hverri flík til að ekki séu allir eins. Hér má sjá brot af jólatískunni.

Glæsileg merki frá heimsþekktum hönnuðum fást í GK Reykjavík.

Sniðið þarf að lyfta 
manni upp og 

henta lífsstílnum. Svo 
má alls ekki spara flíkur 
fyrir sérstök tilefni. Mér 
finnst það vera synd.

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  5 .  D E S E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R



Jólagjöfin hennar 

Verð 11.980

Verð 15.980

Verð 17.980Verð 13.980

Verð 20.980

Verð 12.980

Verð 17.980

Verð 17.980



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Eftir seinni heimsstyrjöldina 
hófst markaðssetning jólanna 
á annan hátt en áður þekktist. 

Eitt af því sem var mikið auglýst var 
jólapeysan, slíkar peysur höfðu að 
vísu verið til í einhverju formi frá 
því seint á 19. öld. Á 6. áratugnum 
voru peysurnar þekktar sem „Jingle 
Bell“ peysur eða Klukknahljóms
peysur ef nafnið er íslenskað. Peys
urnar voru vinsælar hjá fjölskyldu
fólki í úthverfum Bandaríkjanna og 
á þeim tíma var engin kaldhæðni 
við notkun þeirra. Fjölskyldufeður 
smöluðu fjölskyldunni saman til 
að fara út að syngja jólalög fyrir 
nágrannana og þá var fjölskyldan 
gjarnan öll klædd í prjónapeysu 
með jólamynstri.

Á 9. áratugnum komst 6. ára
tugurinn í tísku og jólapeysur urðu 
aftur vinsælar í Bandaríkjunum. 
Persónur í gamanþáttum frá 
þessum tíma klæddust gjarnan 
prjónapeysum með jólamynstri 
og litum sem seint myndu teljast 
smart. Persóna Chevy Chase í 
hinni sívinsælu jólamynd National 
Lampoon’s Christmas Vacation frá 
árinu 1989 átti líka þátt í að auka 
vinsældir jólapeysanna.

Jólapeysupartí vinsæl
Vinsældirnar fóru þó að dala fljótt 
á 10. áratugnum en rétt eftir alda
mótin fóru peysurnar að dúkka 
upp aftur, meðal annars í kvik
myndinni Dagbók Bridget Jones frá 
árinu 2001 þar sem hinn myndar
legi Mark Darcy skartar hrein
dýrapeysu við lítinn fögnuð 
Bridgetar. Jólapeysupartí 
fóru fljótlega að skjóta 
upp kollinum hér og þar í 
Bandaríkjunum og Kanada. 
Upphaf jólapeysupartía má 
líklega rekja til ársins 2002 
þegar maður í Vancouver 
í Kanada hélt veislu til 
styrkar vini sínum sem greinst 

Jólapeysur eiga 
sér langa sögu 
Ljótar jólapeysur njóta vinsælda og margir vinnustaðir 
halda sérstakan jólapeysudag þar sem veitt eru verðlaun 
fyrir ljótustu peysuna. Þó ekki sé löng hefð fyrir jólapeys-
um hér á landi eiga þær sér langa sögu vestanhafs.

Ekkert lát virðist 
vera á vinsældum 

ljótra jólapeysa. 

Það er algengt 
að vinnustaðir 
haldi keppni um 
ljótustu jóla-
peysuna. 

Chevy Chase í myndinni Christmas Vacation átti sinn þátt í að auka vinsældir jólapeysunnar. NORDICPHOTOS/GETTYLeikarinn Matt Damon mætti í viðtal í ljótri jólapeysu. 

hafði með krabbamein. Þema 
veislunnar var ljótar jólapeysur og 
var veislan haldin árlega þar í borg 
til ársins 2017. Meira en 100 þúsund 
dollurum hefur verið safnað til 
góðgerðarmála þar í landi vegna 
jólapeysuveislunnar.

Vinsældir jólapeysanna fóru 
fljótt að berast yfir hafið og í 
kringum árið 2010 fór að bera á 
jólapeysupartíum á Íslandi og 
búðir með notuð föt fóru að selja 
slíkar peysur. Nú er svo komið 
að hægt er að kaupa misfallegar 
jólapeysur í flestum stærri tísku
verslunum hér á landi og vin
sældirnar virðast ekkert vera að 
dala. Fyrir þau sem hafa í hyggju 
að halda jólapeysupartí má benda 
á að það hefur verið gefin út bók, 
að vísu hefur hún ekki verið þýdd 
á íslensku, með leiðbeiningum um 
hvernig best er að halda slík partí 
svo þau verði sem hallærislegust. 
Þá er hægt að finna fjöldann allan 

af vefsíðum með upplýsingum 
um hvernig hægt er að búa 

til sína eigin jólapeysu og 
gera hana eins ljóta og 

hugsast getur.
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Öll helstu merkin á einum stað

Íþróttavöruverslun

SPORT24 Miðhrauni 2 Garðabæ

Fylgdu okkur á

Opið virka daga 11-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

SPORT24 Sundaborg 1 Reykjavík
Opið virka daga 11-18

Laugardaga 11-16
Sunnudaga Lokað

Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI 

Það BORGAR sig 
að líta við hjá okkur !



Ég hef lagt hart að 
mér til að láta 

drauma mína rætast og 
vil vera góð fyrirmynd.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það vakti athygli að 19 ára 
stúlka, Adut Akech, var 
kosin fyrirsæta ársins en hún 

hefur verið ein af eftirsóttustu 
fyrirsætum heims undanfarið. 
Saga hennar hefur ekki síst vakið 
athygli. Fjölskylda hennar flúði frá 
Suður-Súdan og dvaldi í f lótta-
mannabúðum í Kenýa þar sem 
Adut fæddist og ólst upp til fimm 
ára aldurs. Þá flutti fjölskyldan frá 
búðunum en bjó áfram í Kenýa, 
meðal annars til að fá vegabréfs-
áritun til Ástralíu en þangað flutti 
Adut þegar hún var 6 ára. Í viðtali 
við tímaritið Marie Claire sagðist 
Adut hafa átt óvenjulega bernsku 
en minntist hennar þó með hlýju. 
„Ég var mjög spennt að flytja til 
Ástralíu, sérstaklega að fá að fara 
í skóla sem var of dýrt í Kenýa. 
Frænka mín og eldri systir bjuggu 
í Ástralíu en ég talaði einungis 
svahílí og dinka sem var móður-
málið mitt. Ég byrjaði þess vegna 
í alþjóðlegum skóla til að læra 
ensku. Þegar ég fór síðan í venju-
legan skóla var ég lögð í einelti 
vegna þess hversu hávaxin ég er,“ 
sagði hún.

Adut segist fyrst hafa komið 
fram á tískusýningu þegar hún 
var 13 ára. Hún vissi þá þegar að 
hana langaði til að verða fyrirsæta. 
„Þegar ég var 16 ára fór ég til Par-
ísar og tók þátt í tískusýningu fyrir 
Saint Laurent. Þá virkilega hófst 
ferillinn,“ segir hún. „Þetta gerðist 

Adut Akech 
er fyrirsæta 
ársins 2019
Það var mikið um dýrðir á The Fash
ion Awards sem fram fór í Royal Al
bert Hall í London á mánudagskvöld. 
Þar voru stór nöfn í heimi tískunnar 
verðlaunuð og Giorgio Armani var 
sérstaklega heiðraður fyrir störf sín.

Adut Akech var í 
grænum síðum 
kjól með slaufu 
frá Valentino 
þegar hún tók 
á móti viður-
kenningu sem 
fyrirsæta ársins. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

 Adut Akech á sýningu Versace á tískuviku í Mílanó.

Fyrirsætan Adut Akech og Stella 
McCartney á galahátíðinni Global 
Voices í Oxfordshire á Englandi.

Adut Akech er glæsileg þegar hún 
sýnir sumartísku 2020 fyrir Haider 
Ackermann á tískuvikunni í París. 

Adut á leið á Versace-tískusýningu fyrir 2020 í Mílanó. 

allt mjög hratt. Ég hef lagt hart að 
mér til að láta drauma mína rætast 
og vil vera góð fyrirmynd,“ segir 
hún. Adut hefur starfað með Sam-
einuðu þjóðunum til stuðnings 
flóttamönnum. Hún segir að það 
sé ekki val að vera flóttamaður. 
„Ég vil sýna heiminum að við 
erum eins og annað fólk.“ Adut 
var forsíðustúlka breska Vogue í 
ágúst síðastliðnum en þar fjallaði 
hún líka um stöðu flóttafólks í 
heiminum.

Það voru fleiri verðlaunaðir á 
tískuhátíðinni í London. Hönnuð-
ur ársins var Daniel Lee og merki 
ársins Bottega Veneta. Það var þó 
Rihanna sem var stjarna kvöldsins 
þegar hún mætti í glæsilegum kjól 
frá Fenty á rauða dregilinn ásamt 
tónlistarmanninum ASAP Rocky. 
Giorgio Armani var sérstaklega 
heiðraður fyrir starf sitt sem 
hönnuður en það voru engar aðrar 
en Julia Roberts og Cate Blanchett 
sem kynntu honum þann heiður.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART JÓLAFÖT, FYRIR SMART KONUR
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LAXDAL SKIPHOLTI
- DÁSAMLEG  DÖMUBÚÐ -

JÓLAGJÖFIN HENNAR, 
LAXDAL DRAUMAKÁPAN

DÚNÚLPUR - GLÆSIKJÓLAR
LOÐSKINNSKRAGAR - SPARIBOLIR - SILKISLÆÐUR - GJAFAKORT 

TRAUST Í 80 ÁR

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

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Fylgdu 

okkur á 

Facebook



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Þetta kemur fram í útdrætti úr 
bókinni The Other Side of the 
Coin: The Queen, the Dresser 

and the Wardrobe eftir Angelu 
Kelley, sem hefur séð um klæðnað 
drottningarinnar frá árinu 2002. 
Útdrátturinn var birtur í tíma-
ritinu Good Housekeeping fyrir 
skömmu.

Kelley segir að drottningin 
skipti um föt nokkrum sinnum 
á dag, allt að fimm til sjö sinnum 
þegar mest lætur. Hún segir 
reyndar að það sé sjaldgæft að það 
séu sjö útgáfur af alklæðnaði á 
einum degi, en það fari eftir dag-
skrá og veðri.

Dagurinn hefst með morgun-
verði og þá er drottningin yfirleitt 
klædd í einfalda blússu og pils 
eða dagkjól. Eftir það fara svo 
einkaáheyrnir fram. Ef konungleg 
skotveiði fer fram skiptir hún í 
klæðnað númer tvö.

„Sá klæðnaður á að vera hlýr og 
þægilegur og byggir á því að nota 
mörg lög,“ segir Kelley. „Drottning-
in klæðist buxum, vatnsheldum 
buxum, langermabol, tveimur 
peysum, þykkum sokkum og 
Wellington-stígvélum. Síðast en 
ekki síst fer hún í hanska, trefil og 
vatnshelda kápu.“

Eftir að hafa heilsað upp á veiði-
mennina fer drottningin aftur á 
heimili sitt, Sandringham House, 
og skiptir í þriðja klæðnað dagsins. 
Það er aftur skyrta og blússa eða 
kjóll ef hún ætlar að drekka te með 
gestum seinnipartinn.

Kvöldið vandlega skipulagt
„Seinnipartinn sendi ég henni 
skissur af kvöldkjólum svo 

drottningin geti valið í hverju hún 
vill vera það kvöldið og einstaka 
sinnum þarf hún að velja kjól fyrir 
kokteilboð,“ segir Kelley.

Eftir að drottningin hefur valið 
kjól fyrir kvöldið fá aðstoðar-
konur hennar upplýsingar um 
hvað hún valdi svo þær geti valið 
viðeigandi kjóla fyrir konurnar 
sem þær eru að sinna.

Kelley segir að drottningin velji 
yfirleitt ekkert mjög glitrandi 
fyrir móttöku með starfsfólki set-
ursins, en ef um formlegri kvöld-
verð er að ræða velur hún oftast 
gólfsíðan kvöldkjól. Stundum 
skiptir hún svo aftur um föt fyrir 
mat.

Ef móttakan fyrir kvöldmat 
endist til um hálf átta og drottn-
ingunni finnst það þægilegt er 
hún í kokteilkjólnum áfram og 
hefur ekki áhyggjur af því að 
skipta yfir í kvöldkjól. Ef hún vill 
hins vegar skipta fyrir matinn 
velur hún síðan kvöldkjól. Það að 
klæða sig sérstaklega fyrir kvöld-
verðinn er hefð sem móðir hennar 
viðhélt eftir andlát Georgs V og 
drottningin hefur fylgt hennar 
fordæmi.

„Það er hér sem fallegu skart-
gripirnir hennar hátignar birtast,“ 
segir Kelley.

Drottningin fer líka alltaf í 
messu á hverju ári með fjölskyldu 
sinni og klæðnaðurinn fyrir þá 
kirkjuferð er vandlega skipu-
lagður með löngum fyrirvara.

„Ég byrja að leggja á ráðin um 
það bil tveimur mánuðum fyrr,“ 
segir Kelley. „Ég athuga hvaða 
litum drottningin hefur verið í 
síðustu ár því ég vil ekki endur-
taka sama litinn í nokkur ár. Ég 
vil líka sjá til þess að hún sé í 
hátíðlegum lit svo að velunnarar 
hennar sjái hana auðveldlega.“

Sjö dress á 
einum degi
Elísabet Bretadrottning verður seint 
þekkt fyrir að vera nýtin eða spar-
söm. Henni dugar ekkert minna en 
fimm til sjö mismunandi útgáfur af 
alklæðnaði til að komast í gegnum 
embættisstörf jóladags.

Hér er Elísabet 
Bretadrottning 
afslöppuð, 
nýbúin að taka 
upp jólaávarp 
sitt. NORDIC
PHOTOS/GETTY

Drottningin var í rauðu og gráu í jólamessu árið 2008. 

Angela Kelley valdi bláan lit fyrir kirkjuferð drottningarinnar árið 2012. 

Frúin tók sig vel út í lillabláu á jóladag árið 2014. 

HEILSA
Laugardaginn 28. desember mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.  

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu. 
Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum Fréttablaðsins.

Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.  
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins.

Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 27. desember. 
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi miðvikudaginn 18. desember.

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:

Jón Ívar Vilhelmsson
Sími 550 5654

jonivar@frettabladid.is

Arnar Magnússon
Sími 550 5652

arnarm@frettabladid.is

Atli Bergmann
Sími 550 5657

atlib@frettabladid.is

Ruth Bergsdóttir
Sími 694 4103

ruth@frettabladid.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

699 5008
hannes@fastlind.is

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Fasteignasala er skemmtilegasta starf í heimi.

Síðastliðin 14 ár sem fasteignasali hef ég:

- haldið yfir 700 opin hús

- skoðað yfir 2500 heimili

- haft þá ánægju að hitta yfir 6000 viðskiptavini

- selt heimili allt frá 19 fm íbúðum og upp í 500 fm hús

- selt fólki á öllum aldri, allt frá 19 ára pari upp í 90 ára einstaklingi

Ég vil vinna fyrir þig.

REYNSLA OG ÞEKKING

www.frittverdmat.is



Hefur eitthvað fegurra sést en þetta 
glæsta, rauða jólatré á augnloki?

Jól og aðventa eru tími glitr-
andi ljósa og litríkra skreyt-
inga. Þá gefast líka tækifæri til 

að skreyta sjálfan sig aðeins meira 
en venjulega og leyfa hugmynda-
fluginu að ráða því allt má þegar 
kemur að jólaskrauti og jóla-
ljósum. Til dæmis er hægt að nota 
ljósaseríu sem Lúsíukrans utan um 
höfuð og hár og láta líta út fyrir að 
augabrúnir og augnhár séu þakin 
snjó og frostrósum. Desember er 
líka tíminn til að leyfa listrænum 
hæfileikum að njóta sín þegar 
kemur að augnmálningu. Í lita-
dýrð augnskuggapalletta má finna 
jólalega tóna sem nota má til að 
skapa leynd jólatákn sem birtast 
óvænt þegar augnlok lokast eða 
blikkað er hægt; til dæmis jólatré, 
jólakúlur, jólasveina, jólahjört, 
mistiltein, karamellur, ástarorð 
eða hvaðeina sem hugur og hönd 
girnist að gera.

Tíminn til að 
vera skrautleg

Endurteknar andlitshreyfingar geta 
flýtt fyrir myndun hrukkna. 

Það eru til ýmis, misgóð, ráð 
gegn ótímabærri öldrun 
húðar. En hverjir eru helstu 

sökudólgarnir í þeim efnum?
1) Sólin. Geislar sólar eru taldir 

brjóta niður kollagen og elastín. 
Það veldur því að húðin missir 
styrkleika sinn, hrukkur myndast 
og húðin fer að síga. Því er afar 
mikilvægt að nota sólarvörn og 
reyna að forðast eða verja sig gegn 
sólargeislum, til dæmis með sól-
gleraugum og hatti.

2) Reykingar. Það þarft varla að 
minnast á reykingarnar en þær 
hafa afar slæm áhrif á húðina jafnt 
sem heilsuna almennt. Reykingar 
draga úr blóðflæði og endurteknu 
munnhreyfingarnar sem fylgja 
þeim ýta undir myndun hrukkna í 
kringum munninn.

3) Sykur. Það er sífellt að koma 
betur í ljós hversu skaðleg sykur-
neysla er fyrir húðina. Sykur ýtir 
undir bólgumyndun og er talinn 
stuðla að niðurbroti kollagen og 
elastíns. Þá getur neysla sykurs 
einnig orsakað bólur og skaðað 
tennur. Það er því mikilvægt að 
reyna markvisst að minnka allan 
sykur.

Þrenns konar 
hrukkuvaldar

Jeremy Corbyn reyndi á dögunum að senda sósíalísk 
skilaboð til kjósenda í gegnum teinótt jakkaföt.

Jeremy Corbyn, leiðtogi breska 
Verkamannaf lokksins, vakti á 
dögunum athygli fyrir sérkenni-
leg jakkaföt. Í teinóttum jakka-
fötunum mátti greina orðin „For 
the many, not the few“ í línunum 
og er hann með þeim talinn vilja 
senda skilaboð til kjósenda um 
áherslur f lokksins á jöfnuð en nú 
eru örfáir dagar til þingkosninga 
þar í landi.

Jakkafötin minntu óneitan-

lega á þau sem hinn írski Conor 
McGregor klæddist á blaða-
mannafundi fyrir bardaga sinn 
við hnefaleikakappann Floyd 
Mayweather en þar mátti lesa 
miður falleg skilaboð til mótherja 
McGregors í teinóttum línunum. 
Þeim skilaboðum er best lýst sem 
„éttu það sem úti frýs“. 

Þrátt fyrir stælana hafði 
McGregor ekki roð við 
Mayweather.

Teinótt tilmæli í aðdraganda tveggja bardaga 

Conor McGregor verður seint talinn kurteis eins og 
glöggt sjá má á þessum teinóttu jakkafötum. 

HÁTÍÐARHUGMYNDIR JÓLIN 2019
JÓLAGJAFIR FYRIR ALLA

VERSLANIR  
S4S

Skannaðu kóðann með myndavél inni  í  s ímanum og 
fáðu ótal  hugmyndir  að jólagjöf inni  í  ár 
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Bílar 
Farartæki

Opið: 10 -17 alla virka daga.

NÝR DACIA DOKKER
kr.1.790.000 án vsk. kr.2.219.600 
m.vsk. Um kr.22.000 á mánuði 
miðað við 80% lán í 84 mán + 
greiðslu á vsk. Til afhendingar 
samdægurs.

NÝR RENAULT ZOE 40KWH
Verð Kr.3.290.000 Vetrardekk fylgja 
með. Um kr.41.000 á mánuði m.v. 
80% lán í 84 mán Til afhendingar 
samdægurs. Raðnr.110311

NÝR DACIA DUSTER DIESEL 
4X4

Verð kr.3.290.000 Um kr.41.000 
á mánuði m.v. 80% lán í 84 mán 
Til afhendingar samdægurs. 
Raðnr.100266

Magnúson ehf
Gilsbúð 3, 210 Garðabæ

Sími: 517 9500
www.magnusson.is

 Sendibílar

TIL SÖLU.
Scania R420 Sjálfskiptur/retarder 
Árg.2006 Ekinn: 540.000km Verð: 4,5 
milljónir án vsk. Ath. Skoðum skipti 
á minni bíl Upplýsingar s:563 3833 / 
pall@asafl.is

 Aukahlutir í bíla

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

BEKKUR OG 2 STÓLAR
frá Stálhúsgögnum til sölu. Verð 35 
þús. Sími 896-0753

 Veiðivörur

Veiðiportið 
Grandagarði 3 
101 s.552-9940
veidiportid.is 

Barna og 
unglingaveiðigalli
Camo grænar eða bleikar 

vöðlur, belti, vesti og derhúfa.
Verð 11.900 kr.  

St. 20-43 

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu í Garðabæ einstaklingsíbúð 
með sér inngangi,reyklaust og 
rólegt. Upplýsingar í síma: 892-8825.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

ER KOMINN TÍMI Á VIÐHALD?
VIÐHALD FYRIR HÚSFÉLÖG

HAFÐU SAMBAND
8 59 59 00 | husihus@husihus.is | www.husihus.is

■ Gluggar og gler
■ Inni- og útihurðir
■ Rennur og niðurföll
■ Klæðningar
■ Svalalokanir
■ Þök og þakkantar

Veldu skipulag og

fáðu betri þjónustu.

Erum byrjuð að

bóka á 2020. 

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

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

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

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

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

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Vandað 191,5 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 31,7 fm. 
innbyggðum bílskúr við Funafold í Grafarvogi. Mikil lofthæð er í 
stórum hluta hússins og útgengi á tveimur stöðum á mjög stóra 
og nýja viðarverönd úr lerki með lýsingu og heitum potti. Stórt el-
dhús sem er opið við borðstofu. Stofa með arni. Tvö herbergi eru 
í húsinu, en mögulegt væri að útbúa tvö svefnherbergi í viðbót, 
en skv. upphaflegum teikningum eru 4 svefnherbergi í eigninni. 
Húsið stendur á 682,0 fm. skjólsælli lóð á móti suðri. Útsýnis nýtur 
frá stofum og af verönd yfir borgina. Verð 89,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, fimmtudag, frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ 

HÚS

Funafold 79 
Einbýlishús á einni hæð.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Leitum  
að eign  
í Lundi Kópavogi!

Vantar fallega 3-4 herbergja 
útsýnisíbúð helst með 
tveimur baðherbergjum.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Leitum að eign  
í Kópavogsgerði Kópavogi!

Vantar góða 3. herbergja íbúð  
með útsýni.

Fasteignir

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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U-19 U-21

U-17
Svíþjóð

U-17
Ungverjaland

U-21 karla
HM á Spáni 13. sæti

U-19 karla
HM í Norður Makedóníu 8. sæti

U-17 karla
European Open í Svíþjóð 3. sæti

U-17 karla
Ólympíuhátíð Evrópuæskunnar í Azerbaijan 5. sæti

VIÐ ÞÖKKUM 
STUÐNINGINN Í SUMAR

Men & Mice  •  Balkcap ehf  •  Verkfæri ehf  •  Leanbody ehf  •  Kjöreign efh  •  CAR-X ehf  •  Cobolt verkstæði ehf  •  Icetransport ehf
Sturlaugur Jónsson & co   •  Apótek Hafnarfjarðar  •  H-Berg   •  Blikkrás ehf   •  Aðalskoðun hf.   •  Bílaumboðið Askja   •  Te og kaffi

Sveitarfélagið Árborg  •  Endurskoðun og ráðgjöf ehf   •  Nastar   •  RARIK ohf   •  Pylsubarinn í Hafnarfirði   •  Mannverk ehf   •  Pökkun og flutningar
Innnes ehf   •  Lausnir  •  Toytoa á Íslandi   •  Henson   •  Austurnet ehf   •  Danfoss hf   •  Fraktflutningar ehf   •  Sámur Sápugerð   •  Hella málmsteypa

StudioSport.is StudioSport.is  •  Bílasala Selfoss   •  Sjonni ehf   •  Pylsuhúsið ehf   •  Tryggingar og ráðgjöf   •  Tryggingavernd ehf   •  Hópbílar
Blikksmiðjan ehf  •  Sumarhús, öryggi og fræðsla ehf  •  Gallerí útlit  •  FCT ehf  •  VERSUS



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma  550 5055.

Ástkær sambýliskona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ingibjörg Einarsdóttir 
(Imma í Runnum) 

lést laugardaginn 30. nóvember.  
Útför hennar fer fram frá 

Reykholtskirkju, laugardaginn  
7. desember klukkan 11. 

Guðni Kristján Sörensen 
Sigrún A. Ámundadóttir  Sigurður Hermannsson 
Einar Ámundason  Sigríður Sigurðardóttir 

ömmu- og langömmubörn.  

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigurbjörg G. 
Sigurbjörnsdóttir

áður til heimilis á Hverfisgötu,
lést á Landspítalanum Fossvogi 

mánudaginn 25. nóvember.  
Jarðarför fer fram frá Fossvogskirkju 

þriðjudaginn 10. desember. 13.00.

Ólafía I. S. Guðmundsdóttir   Haraldur Björnsson
Einar O. Guðmundsson
Haukur Guðmundsson
Jóna M. Guðmundsdóttir Lars Friis
Sigurbjörg Guðmundsdóttir Pavel Jablecki
Hrefna Guðmundsdóttir Ludwig Alfreðsson
Guðmundur Guðmundsson Guðrún Garðarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigrún Stefánsdóttir
Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð sunnudaginn 
1. desember. Útförin fer fram í kyrrþey.

Guðlaug, Páll og Friðrik Sigurðarbörn
og fjölskyldur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórdís S. Rafnsdóttir
Sléttuvegi 31, Reykjavík,

lést 27. nóvember á Droplaugar- 
stöðum. Útförin fer fram frá Bústaða- 

kirkju þriðjudaginn 10. desember kl. 13.

Friðgeir Eiríksson
Lára Erlingsdóttir Guðmundur Ólafsson
Gunnar Erlingsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku vinur minn og félagi,
Eðvarð H. Vilmundarson

Flatahrauni 1, Hafnarfirði, 
er látinn. 

Útförin fer fram frá Garðakirkju, 
mánudaginn 9. desember nk. kl. 13.00.

Dýrley Sigurðardóttir

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, afi og tengdafaðir,

Sigurður Valdimars 
Gunnarsson

múrari,  
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi 29. nóvember. Útför hans 
verður gerð frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði, þriðjudaginn 10. 

desember kl. 13.00. Blóm og kransar eru vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 

líknardeild Landspítalans í Kópavogi. 

Guðrún Stefanía Guðjónsdóttir
Guðrún B. Sigurðardóttir  Guðmundur M. Sigurðsson
Gunnar Heimir Kristjánsson  Selma Gísladóttir 
Ragnar Steinn Ragnarsson  María Lísa Benediktsdóttir
Rúnar Steinn Ragnarsson  Helga Kristrún Hjálmarsd.

barnabörn. 

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Auður Stefánsdóttir
Hjarðarlundi 3, Akureyri,

sem lést 23. nóvember sl. verður 
jarðsungin frá Akureyrarkirkju 

mánudaginn 9. desember klukkan 
13.30. Sérstakar þakkir til Heimahlynningar á Akureyri 
fyrir ómetanlega umönnun og hlýhug. Þeim sem vilja 

minnast hennar er bent á Heimahlynningu á Akureyri og 
Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis.

Herbert B. Jónsson
Stefán Þór Sæmundsson  Rannveig B. Hrafnkelsdóttir
Valur Sæmundsson  Hafdís G. Pálsdóttir
Hermann Herbertsson  Freyja Sigursveinsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Ágústína Sveinsdóttir
Hrafnistu, Reykjavík, 

áður til heimilis að Bólstaðarhlíð 48,
lést laugardaginn 16. nóvember.  

Útförin fór fram föstudaginn 29. nóvember 
í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Innilegar þakkir fyrir 

auðsýnda samúð og hlýhug. Sérstakar þakkir viljum við 
færa starfsfólki Hrafnistu fyrir góða umönnun.

Svanlaug Ragna Þórðardóttir
Halldór Þórðarson Guðrún Gísladóttir
Sveinn Þórðarson Guðbjörg Áslaug 
 Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Edgar Guðmundsson
verkfræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans  
29. nóvember. Útför hans fer fram frá 
Lindakirkju föstudaginn 6. desember 

klukkan 15.00.

Hanna Matthildur Eiríksdóttir
Atli Edgarsson Kristín Vilhelmsdóttir
Guðmundur Edgarsson
Svava Liv Edgarsdóttir Þráinn Vigfússon
Jón Viðar Edgarsson  

barnabörn og barnabarnabörn.
Við þökkum auðsýnda samúð og 
hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærrar móður okkar,  
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Elínar Pálmadóttur
frá Snóksdal.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólkinu á 
3. hæð suður á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi.

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

ömmu- og langömmubörn.

Ástkær systir okkar,  
mágkona og frænka, 

Margrét Káradóttir
Þórðarsveig 17, Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
þriðjudaginn 26. nóvember. Útför fer 
fram frá Bústaðakirkju föstudaginn  

6. desember kl. 13.

Þorsteinn Kárason  Diana Ragnarsdóttir
Sigurbjörn Kárason  Vicki Connoly
Lúkas Kárason  Gerður E. Tómasdóttir 

og frændsystkini. 

Elsku maðurinn minn og besti vinur, 
faðir okkar og sonur, 

Páll Heimir Pálsson 
Jörfagrund 9, Kjalarnesi, 

lést að heimili sínu  
24. nóvember síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
föstudaginn 6. desember kl. 13.

Bryndís Skaftadóttir
Unnur Aníta
Stefán Birgir

Benedikt Arnar
Hrafn Jökull
Regína Gréta

Páll Jökull
Páll Friðriksson 

540 3320 • gardheimar.is
blomabud@gardheimar.is

Leyfðu okkur
að aðstoða þig!

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð, vináttu og hlýhug vegna 

andláts og útfarar okkar ástkæru
Hildar Davíðsdóttur
Háteigsvegi 6, Reykjavík.

Hreinn Hafliðason
Valborg Davíðsdóttir Ragnar Breiðfjörð Ragnarsson
Kristrún Davíðsdóttir Ásgeir Eiríksson
Jenný Davíðsdóttir Ólafur Einarsson
Elsa María Davíðsdóttir Daníel Sveinsson
Jónína B. Sigurðardóttir Hafliði Hjartarson
Hjörtur Hafliðason Anna Bára Baldvinsdóttir

og systkinabörn.

Ástkær móðir okkar, amma,  
langamma og langalangamma, 
Hólmfríður Jóna Arndal 

Jónsdóttir 
Gullsmára 7, Kópavogi, 

lést þriðjudaginn 19. nóvember 
síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 

Digraneskirkju í Kópavogi, föstudaginn  
6. desember kl. 13.00.

Óskar Herbert Þórmundsson Helga Ragnarsdóttir
 Ragnheiður Lilja Georgsdóttir
Þórður Rúnar Þórmundsson Ingibjörg Harðardóttir
 Jóhanna Steinunn Hannesdóttir
Sóley Arndal Þórmundsdóttir Gunnar Þór Magnússon
Fanney Þórmundsdóttir Hilmar Jóhannesson
Sigurbjörn Jakob 
Þórmundsson Anna Guðný Friðleifsdóttir
Bjarni Gaukur Þórmundsson Sóley Ægisdóttir

barnabörn, barnabarnabörn, 
langalangömmustelpa og fjölskyldur.
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PAKKAR SEM 
OPNA MÁ STRAX



LÁRÉTT
1 dvöl
5 áhald
6 skóli
8 stöðugt
10 tveir eins
11 pirruð
12 þvertré
13 íþrótt
15 uppruni
17 glepja

LÓÐRÉTT
1 tögglast
2 fita
3 einkar
4 f lott
7 einangra
9 skiki
12 hraka
14 félaga
16 tveir eins

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

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðvestan 3-10 m/s, en 
vestan 10-15 m/s með 
suðurströndinni í kvöld. 
Éljagangur, en skýjað 
með köflum norðaustan 
til á landinu. Hiti um 
og undir frostmarki.
Norðlæg átt 8-15 og él á 
morgun, en norðvestan 
15-20 austast um tíma 
í fyrramálið. Lengst af 
hæg norðlæg átt og 
léttskýjað sunnan- og 
vestanlands. Frost 0 til 
7 stig.

2 5 6 3 1 8 7 4 9

4 7 1 2 9 6 5 8 3

8 9 3 4 5 7 1 2 6

9 1 7 6 3 4 2 5 8

5 8 4 7 2 9 6 3 1

3 6 2 1 8 5 9 7 4

6 4 5 8 7 1 3 9 2

7 2 8 9 6 3 4 1 5

1 3 9 5 4 2 8 6 7

4 5 7 3 2 8 1 6 9

8 9 2 1 7 6 4 3 5

1 3 6 9 4 5 8 2 7

6 8 5 7 3 1 2 9 4

7 1 4 8 9 2 3 5 6

9 2 3 5 6 4 7 1 8

5 6 8 4 1 3 9 7 2

3 4 9 2 5 7 6 8 1

2 7 1 6 8 9 5 4 3

5 3 6 1 4 7 2 8 9

1 7 8 9 6 2 5 4 3

2 4 9 3 8 5 1 6 7

6 9 2 4 5 3 7 1 8

7 5 3 8 9 1 4 2 6

8 1 4 7 2 6 9 3 5

4 6 1 5 7 8 3 9 2

3 8 7 2 1 9 6 5 4

9 2 5 6 3 4 8 7 1

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Nei... en 
dyrnar eru 

kannski 
aðeins 

opnari núna!

Ókei... svo 
hann er ekki 
kominn út úr 

skápnum.

Friðrik?
Neijá? Kannski 
hressir þetta 
upp á minnið! 

Jíhaaa!

Þú náðir 
í flottan 
strák á 

dansgólfinu! 
Manstu?

Þú varst 
ótrúlegur 
í teitinu 

hjá G’Eorgi 
og Árna 
Alfons!  

Takk fyrir 
síðast, 

cowboy!

Ómægod! 
Friðrik?

Nei... nei Fleng! 
Fleng! 
Fleng! 
Fleng!

NEI!

Sagði hún  
nei við  

brunasúlunni?

Mamma 
hefur sett 
bann við 

skemmtun 
í lífi mínu.

Hvað finnst þér? 
Eigum við að 

leyfa Hannesi að 
spila fótbolta?

Ég veit 
það ekki.

Hann er minnstur í 
bekknum sínum.

Það skiptir  
ekki máli.

Það skiptir  
kannski smá máli.

Sjáið! 
Hjálmurinn 

passar 
meira að 

segja!

Jólatónleikar til styrktar 
Líf styrktarfélagi Landspítalans

fimmtudaginn 5. desember kl. 12

Ásamt hljómsveit og kvennakórnum Concordia

Miðasala á tix.is og við innganginn - Miðaverð 2500.-

- í Fríkirkjunni í Reykjavík.
Jólatónleikar

JÓL Í BÆ

Ingibjörg Aldís 
Ólafsdóttir 

sópran

Egill Árni 
Pálsson 

tenór

Sigríður Ósk 
Kristjánsdóttir 
mezzosópran

Í H
ÁDEGINU

Í D
AG

Helgi Áss Grétarsson (2.436) 
átti leik gegn Jaime Penas 
Fuster (1.920) á alþjóðlegu móti 
á Mæjorka í fyrra.

32. Hxg7! c3? (32. … Kxg7 veitir 
meiri vörn).  33. Bxh6 Ke7 34. 
Bg5+ Kd7 35. Rxf7 og Helgi 
Áss vann skömmu síðar og 
reyndar mótið líka!. 

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir.     

Hvítur á leik
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REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · HÚSAVÍK · AKRANES

Heilsu- og nuddvörur
í miklu úrvali!

Dagsbirtuvekjarar í úrvali!
Verð frá 10.995

Flottur kaupauki fylgir öllum
Senseo kaffivélum í desember!

FJÓRIR KAFFIPAKKAR

GEVALIA KAFFIPOKI OG ÞRÍR KAFFIPAKKAR

TVEIR KAFFIPAKKAR

NÝTT!

43" 

50" 

58" 

65" 

70" 

75"

20%
AFSLÁTTUR

JÓLATILBOÐ!
Sharp örbylgjuofnar í úrvali

ÚRVALIÐ ER HJÁ OKKUR!
VERSLANIR UM LAND ALLT

ht.is

Sodastream
tæki í úrvali

Fjölbreytt úrval af
ryksuguvélmennum

Öflugur ferða- og
partýhátalari með ljósum

Verð 49.995

Á meðan birgðir endast

Vönduð þráðlaus heyrnartól frá DALI
fyrir kröfuharða tónlistarunnendur. 

50% afsláttur af The One Soundbar og
30% afsláttur á öllum Philips HUE perum

með The ONE sjónvörpum.

The One sjónvörpin.  Frábær 
myndgæði, vandað hljóðkerfi, 

Android snjallstýrikerfi og glæsileg 
hönnun á góðu verði.  

Philips HUE perurnar er hægt
að samstilla við Ambilight 

baklýsinguna á tækinu til að
skapa magnaða upplifun.

Verð frá 39.995



BÍLAR

Nýtt útlit Jagúar F-
Type sportbílsins 
var sýnt á sérstakri 
kynningu síðast-
liðið mánudags-
kvöld. Bíllinn hefur 

fengið nýtískulegt útlit sem ætti að 
duga honum þar til næsta kynslóð 
hans verður kynnt árið 2022, en sú 
verður líklega rafdrifin.

Það er aðallega framendinn sem 
fengið hefur yfirhalningu en einn-
ig innréttingin enda veitir ekki af í 
sterkri samkeppni frá Porsche 911. 
Grillið er stærra í stíl við þá hefð frá 
öðrum framleiðendum. Loftinn-

Það er aðallega framendinn sem fengið hefur nýjan svip þótt margt sé breytt við nýja bílinn.

Hyundai hefur sett nýtt met 
fyrir lengsta akstur vetnis-
knúins bíls á einum tanki. 

Metið var sett í síðustu viku á 
Hyundai Nexo og var 778 kílómetrar 
um sveitir Frakklands. Sá sem var 
við stýrið er ekki óvanur því að setja 
met af ýmsu tagi. Bertrand Piccard 
er frægastur fyrir að f ljúga fyrstur 
kringum hnöttinn á sólarorkunni 
einni saman, en hann var einnig 
fyrstur til að fljúga loftbelg kringum 
hnöttinn í einni ferð en það gerði 
hann 1999.

„Með þessu litla ævintýri höfum 
við sýnt fram á að það þarf ekki 
lengur dýrar frumgerðir til að slá 
met,“ sagði Piccard að akstrinum 
loknum. „Hver sem er getur nú reynt 
það á hefðbundnum vistvænum 
ökutækjum. Nýtt tímabil sam-
keppni er nú byrjað með áherslu á 
að bjarga umhverfinu,“ sagði Picc-
ard. Hyundai ætlar að leggja áherslu 

Hyundai Nexo setur met – aftur

Bertrand Piccard á áfangastað ásamt framkvæmdastjóra Hyundai í 
Frakklandi, Lionel French-Keogh, að vonum hæstánægðir með árangurinn.

HDC-6 Neptune er vetnisknúinn flutningabíll sem frumsýndur var nýlega.

Elon Musk er duglegur að segja 
frá nýjustu bílum Tesla þessa 
dagana og nú er hann farinn að 

tala um Roadster-sportbílinn. Bíll-
inn var forsýndur snemma á árinu 
en lítið var gefið upp um hvað hann 
gæti.

Elon Musk segir að Tesla Road ster 
eigi að vera aðeins 1,9 sekúndur í 
hundraðið og 4,2 sekúndur í 160 
km á klst. Aflið kemur frá 200 kWh 
rafhlöðu og fer til þriggja rafmót-
ora. Tveir þeirra eru á afturöxli en 
einn er fyrir framdrifið. Togið út í 
hjólin er 10.000 newtonmetrar svo 
það er ekkert skrítið að hann skuli 
vera fljótur af stað. Samkvæmt Elon 
Musk á Roadster að taka míluna á 
8,9 sekúndum sem þýðir að hann 
verður fyrsti óbreytti fjöldafram-
leiddi bíllinn til að gera það undir 
níu sekúndum.

Tesla Roadster 
verður fljótasti 
bíllinn á mílunni

Franz von Holzhausen, yfirhönn-
uður Tesla, hefur verið duglegur 
að birta myndir af Roadster-sport-
bílnum á Twitter að undanförnu.

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is

Andlitslyfting 
Jagúar F-Type
Nýr Jagúar F-Type sportbíll er kominn 
fram á sjónarsviðið en hann er á miklum 
samkeppnismarkaði. Nægir þar að nefna 
Porsche 911 og BMW Z4 svo að talsverðu 
máli skiptir að vel takist til við hönnunina.

á fleiri en eina gerð vistvænna öku-
tækja en Hyundai býður upp á 
breiða línu raf bíla og tengiltvinn-
bíla ásamt tvinnbílum og vetnis-
bílnum Nexo. Hyundai sýndi nýlega 
HDC-6 Neptune sem er frumgerð 
f lutningabíls sem er knúinn vetni, 
en Hyundai horfir nú á möguleika á 
framleiðslu slíkra tækja.

tökin eru stærri og stuðarinn situr 
lægra en áður. Það eru þó framljósin 
sem setja mestan svip á hann en þau 
eru nú staðsett fyrir ofan stuðarann 
í stað þess að vera í frambrettunum. 
Grunngerðir fá díóðuljós en dýrari 
útfærslur svokölluð pixel-ljós sem 
breyta stöðu ljósgeislans eftir 
umferð á móti. Í innréttinguna er 
nú komið 12,3 tommu mælaborð 
og í miðjustokknum er tíu tommu 
snertiskjár með Apple Carplay og 
Android Auto. Tvær gerðir innrétt-
inga verða í boði, Sport eða Per-
formance.

Aðeins verða tvær gerðir véla í 
boði, fjögurra og átta strokka. P300 
vélin er tveggja lítra og er 296 hestöfl 
en fimm lítra V8-vélin hefur fengið 
endurhönnun og skilar nú 444 hest-
öf lum. Hægt verður að velja um 
afturdrif eða fjórhjóladrif. Í R-útgáfu 
sinni verður bíllinn 566 hestöfl með 
700 newtonmetra togi en hætt hefur 
verið við SVR-útgáfuna. R-útgáfan 
verður aðeins 3,5 sekúndur í hund-
raðið með átta þrepa sjálfskipting-
unni sem verður sú eina í boði.

Með V8-vélinni er bíllinn með 
285 km hámarkshraða en með 
tveggja lítra vélinni er hámarks-
hraðinn bundinn við 250 km á klst. 
Tveggja lítra bíllinn verður aðeins í 
boði með afturdrifi. Kosturinn við 

bílinn með minni vélinni er hversu 
léttur hann er en hann er heilum 
120 kílóum léttari en V8-bíllinn. 
Eiginþyngd bílsins með fjögurra 
strokka vélinni er 1.520 kg en 1.640 
með stærri vélinni. Með léttari vél 
er framendinn léttari og bíllinn 
því minna undirstýrður og léttari 
í stýri. Þegar F-Type V8 er pant-
aður í R-útgáfu með fjórhjóladrifi 
er þyngdin komin upp í 1.760 kg. 
Allar útgáfur bílsins fá nýtt púst-
kerfi og er kerfið fyrir V8-vélina 
með sérstakri hljóðlátri stillingu 
til að lækka hávaða í bílnum þegar 
komið er heim seint að kvöldi. Verð 
bílsins byrjar í 8,5 milljónum króna 
í Bretlandi en með V8-vélinni kostar 
hann frá 11,1 milljón króna.

Í R-ÚTGÁFU SINNI 
VERÐUR BÍLLINN 566 

HESTÖFL MEÐ 700 NEWTON-
METRA TOGI EN HÆTT HEFUR 
VERIÐ VIÐ SVR-ÚTGÁFUNA.

HYUNDAI ÆTLAR AÐ 
LEGGJA ÁHERSLU Á 

FLEIRI EN EINA GERÐ VIST-
VÆNNA ÖKUTÆKJA EN HY-
UNDAI BÝÐUR UPPÁ BREIÐA 
LÍNU RAFBÍLA OG TENGIL-
TVINNBÍLA ÁSAMT TVINN-
BÍLUM OG VETNISBÍLNUM NEXO.

Elon Musk lætur ekki þarna 
staðar numið en hann hefur einn-
ig gefið í skyn að sérstök Space 
X útgáfa verði enn öf lugri. Ekki 
verður drægnin síðri en hann mun 
brjóta 1.000 km markið. Hámarks-
hraði er ekki gefinn upp nákvæm-
lega en verður í kringum 380 km 
segir Musk. Tesla Roadster mun fara 
í framleiðslu seint á næsta ári.

Þetta mun vera nokkuð endanlegt 
útlit Tersla Roadster sportbílsins.

TOGIÐ ÚT Í HJÓLIN ER 
10.000 NEWTONMETRAR 

SVO ÞAÐ ER EKKERT SKRÍTIÐ 
AÐ HANN SKULI VERA FLJÓTUR 
AF STAÐ.
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Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 5. – 8. desember

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ Í NETTÓ!

í jólaskapi

LJÚFFENGT HANGILÆRI 
Á GÓÐU VERÐI!

JÓLABLAÐ NETTÓ 
ER KOMIÐ ÚT

fullt af kræsingum, gjöfum 
og uppskriftum fyrir jólin

Graflax eða reyktur lax
1/2 flak - Opal

2.892KR/KG
ÁÐUR: 4.449 KR/KG

Croissant
með súkkulaði

146KR/STK
ÁÐUR: 209 KR/STK

Humar
800 gr - án skeljar

3.499KR/PK
ÁÐUR: 4.999 KR/PK

Kölnarhryggur
Hágæða skinka með gljá

1.799KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Cheddar 
ostur
Applewood

663KR/STK
ÁÐUR: 829 KR/STK

Hreindýraborgari
120 gr - 2 stk

958KR/PK
ÁÐUR: 1.199 KR/PK

-40%

Hringskorinn grísabógur
Kjötsel

557KR/KG
ÁÐUR: 929 KR/KG

-40%

-40%

-21%

Appelsínur

125KR/KG
ÁÐUR: 249 KR/KG

Úrbeinað hangilæri
Kjötsel

2.290KR/KG
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

Uppskriftir

Jólakræsingar

Jólagjafir

Viðtöl

JÓLABLAÐ
NETTÓ
2019

Tilboðin í blaðinu gilda frá 5. - 15. desember

í jólaskapi

-50%

-20%

-30%

-20%

-30%
-35%



Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þórarinn Eldjárn sendir 
frá sér vísnakver fyrir 
þessi jól og þýðir auk 
þess tvö verk.

Vísnakverið heitir Til 
í að vera til og er tuttug-

asta ljóðabók höfundar. „Þessi bók 
er nokkuð í sama anda og kver sem 
ég gaf út 2010 og kallaði Vísna-
fýsn. Þetta eru stökur, ferskeytlur, 
limrur og ýmis knöpp erindi með 
erindi, almennar hugleiðingar, 
heimspekilegar og tilvistarlegar og 
snúast einnig talsvert um ljóðlist, 
tungumál og skrif almennt. Talsvert 
um mjög spök spakmæli og sömu-

leiðis örlar á því að ég hrifsi glefsur 
úr þekktum óbundnum ljóðum og 
snúi í stöku eða limru. Þá iðju kalla 
ég rímmix.“

Krílið mætir strái
Þórarinn þýðir svo bók eftir hinn 
ástsæla f innlandssænska höf-
und Tove Jansson, Hver vill hugga 
krílið? „Þetta er ljóðsaga frá 1960 
sem hún orti og myndskreytti. 
Hún fjallar um litla veru, einhvers 
konar álf, kríli, sem leggur af stað 
út í heim, frekar lítill í sér og mætir 
þar ýmsum ógnum en fær svo bréf 
frá stráinu sem er algjört strá og á 
í miklum vanda. Stráið er stelpa 
sem hann bjargar og tvíef list við 
það sjálfur. Þetta er klassísk bók, 
þekkt og dáð víða um heim og hefur 
oft verið dramatíseruð og tónsett. 
Nú síðast af okkar eigin Oli vier 
Manoury, frumflutt af sögumanni, 
hljómsveit og barnakór fyrr á þessu 
ári. Eftir áramót verður verkið flutt 
á Ísafirði, í Skálholti, á Akureyri 
og síðan á barnamenningarhátíð í 
Hörpu undir vor.

Þetta er ekki eiginleg Múmínbók 
heldur verk sem Tove stökk í svolítið 
til hvíldar frá þeim heimi, nokkuð 

er þó um að persónum þaðan bregði 
fyrir. Til dæmis morran sem mér 
gafst þarna kærkomið tækifæri 
til að kynleiðrétta. Hún er sem-
sagt kvenkyns upphaf lega en af 
einhverjum ástæðum var þessum 
hryllingi breytt í karlkyn í íslensku 
þýðingunni á Múmínálfunum og 
svo mun vera enn. En fyrst alltaf 
er verið að tala um kyngervi þá gat 
ég ekki stillt mig um að leiðrétta 

kynið. Rétt skal vera rétt. Það er auk 
þess mikið jafnréttismál að skrímsli 
geti verið kvenkyns.“

Lágkúra bönnuð
Þórarinn hefur einnig lokið þýð-
ingu á Hamlet Shakespeares. 
„Pöntun barst frá Þjóðleikhúsinu 
en ekki hefur verið ákveðið hve-
nær verkið fer á fjalirnar. Þetta er 
fjórða Shakespeare-stykkið sem ég 
þýði fyrir Þjóðleikhúsið. Hin eru Lér 
konungur, Macbeth og Jónsmessu-
næturdraumur. Nú bætist Hamlet 
við og kemur á bók eftir áramót. 
Fólk getur þá lesið áður en verkið 
fer á svið.“

Um þýðingu sína segir Þórarinn: 
„Allar kynslóðir þurfa sinn Hamlet. 
Matthías Jochumsson þýddi hann 
fyrstur og svo Helgi Hálfdanarson 
og nú bætist við þriðja þýðingin. 
Hún er í sama anda og fyrri þýð-
ingar mínar. Fyrst og fremst stefnt 
að því að áhorfendur geti skilið og 
gripið sem mest af textanum þessa 
kvöldstund í leikhúsinu. Engar þér-
ingar og því síður véringar. Reynt að 
orða allt á sem eðlilegustu íslensku 
nútímamáli. Lágkúra samt bönnuð 
ekkert síður en hákúra.“

Spök spakmæli, 
kríli og nýr Hamlet
Til í að vera til er vísnakver eftir Þórarin 
Eldjárn. Hann þýðir svo klassíska bók 
eftir Tove Jansson og lumar á þýðingu á 
Hamlet eftir William Shakespeare.

BÆKUR

Langelstur að eilífu 

Bergrún Íris Sævarsdóttir

Útgefandi: Bókabeitan
Fjöldi síðna: 11

Sagan af vináttu Rögnvaldar (97) 
og Eyju (7) hefur heillað marga les-
endur síðan fyrsta bókin um þau, 
Langelstur í bekknum, kom út fyrir 
tveimur árum. Rögnvaldur og Eyja 
kynnast þegar sú síðarnefnda byrj-
ar í sex ára bekk en þá hefur hann 
verið í sex ára bekk árum saman 
af því hann vill ekki læra að lesa. 

Þau verða sessunautar og styðja 
hvort annað til dáða, hún með því 
að hjálpa honum að læra stafina og 
hann með því að hjálpa henni að 
þroskast félagslega. Í næstu bók, 
Langelstur í leynifélaginu, snúast 
hlutverkin við því þá f lytur Rögn-
valdur á dvalarheimili og Eyja fær 
að vera hjá honum á meðan foreldr-
ar hennar eru í vinnunni svo hún er 
þá langyngst á dvalarheimilinu.

Í þessari þriðju og síðustu bók um 
vinina tvo er komið að kaflaskilum 
í f leiri en einum skilningi, Eyja fær 
nýtt hlutverk sem gerbreytir lífi 
hennar, hlutverk stóru systur með 
öllum þeim breytingum og efa-
semdum sem því fylgja, og Rögn-

valdur y f irgefur 
þ e s s a ja r ðv i st , 
eftir að hafa nýtt 
síðustu stundirn-
ar einstaklega vel 
með því að fram-
kvæma ýmislegt 
sem hann átti 
ógert, eins og að 
hoppa á tramp-
ólíni og syngja í 
karókí.

Langelstur að 
eilífu er skrifuð 
a f  a f sk aple g a 
næmri sýn á það 
að vera bar n, 
lýsinga r na r á 

Upp á líf og dauða

Þórarinn Eldjárn situr ekki auðum höndum. Hann sendir frá sér tuttugustu ljóðabók sína, þýðingu á yndislegri barnabók og hefur lokið þýðingu á Hamlet. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

því hvernig Eyja 
reynir að setja á 
svið tilf inningar 
sínar fyrir síma-
myndavélina eru 
gott dæmi og hvern-
ig hún veltir fyrir sér 
og tekst á við þessar 
stór u brey tingar 
upp á líf og dauða 
sem hún stendur 
f r a mmi f y r ir er 
sannferðugt, lýsing-
arnar ekki of drama-
tískar en sannarlega 
ekki léttvægar eða 
ábyrgðarlausar held-
ur. Vinátta hennar og 

Rögnvaldar er falleg og f lækjulaus 
og óskandi að þau elstu og yngstu í 
samfélaginu fengju fleiri tækifæri til 
að þróa slík sambönd sem auðga til-
veruna á báða bóga.

Myndskreytingarnar eru svo ein-
stök og skemmtileg framlenging á 
sögunni enda Bergrún Íris ekki 
síður þekkt sem myndskreytir en 
textasmiður í barnabókum.

Í heildina er Langelstur að eilífu 
afar vel skrifuð og skemmtileg bók 
fyrir bókaunnendur á f lestöllum 
aldri. Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg og vel 
skrifuð saga um lífið og dauðann og eilífa 
vináttu.

ÞETTA ERU STÖKUR, 
FERSKEYTLUR, 

LIMRUR OG ÝMIS KNÖPP ERINDI 
MEÐ ERINDI, ALMENNAR 
HUGLEIÐINGAR, HEIMSPEKI-
LEGAR OG TILVISTARLEGAR OG 
SNÚAST EINNIG TALSVERT UM 
LJÓÐLIST, TUNGUMÁL OG SKRIF 
ALMENNT.
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KVIKMYNDIR

The Irishman
HHHHH

Leikstjórn: Martin Scorsese
Aðalhlutverk: Robert De Niro,  
Al Pacino, Joe Pesci

„Ungt fólk nú til dags veit ekki hver 
Jimmy Hoffa var. Þau hafa ekki hug-
mynd. Ég meina, þau vita kannski að 
hann hvarf eða eitthvað en lengra 
nær það ekki. Í þá daga hins vegar 
fyrirfannst ekki kjaftur í landinu 
sem ekki vissi hver Jimmy Hoffa var.“

Sjálfsagt heilmikið til í þessum 
orðum sem Robert De Niro lætur 
falla með kunnuglegum tilþrifum í 
hlutverki gangstersins Franks Sheer-
an, The Irishman, Írans, í löööööngu 
uppgjöri leikstjórans Martins Scor-
sese við blóðuga arfleið sína í kvik-
myndum.

Ungt fólk horfir hins vegar á Net-
f lix sem gerir markvisst og með 
góðum árangri út á gloppur í sam-
eiginlegri söguþekkingu kynslóð-
anna. Streymisveitan endurskrifar 
til dæmis sögu bresku konungsfjöl-
skyldunnar svo hratt þessi misserin 
að sögufalsanirnar verða sjálfsagt 
fljótlega framleiddar í rauntíma.

Þar sem enginn veit fyrir víst hvað 
varð um Jimmy Hoffa þarf þessi 
útgáfa Scorseses af sannleikanum, 
byggð á bókinni I Heard You Paint 
Houses frá 2004, ekkert að vera 
verri en til dæmis afgreiðsla Dannys 
DeVito frá 1992 eða hressileg og 
töffuð ímynd tuddans sem birtist í 
Sylvester Stallone 1978, rétt þremur 
árum eftir að hinn raunverulegi 
James Riddle Hoffa gufaði upp eins 
og hver annar köttur 30. júlí 1975.

Meistararnir með  
rauðu málninguna
Titill bókarinnar, sem Charles 
Brandt sendi frá sér 2004, er vísun 
í skrauthvörf yfir starf rudda af því 
sauðahúsi sem De Niro leikur og 
krefst engrar iðnmenntunar. Þegar 
þeir taka að sér að mála veggi húsa 
gera þeir það nefnilega með byssu-
kúlum og blóði.

Þegar Scorsese er verkstjóri getur 
verið unun að horfa á menn stunda 
þessa iðngrein og þótt allir hlutað-
eigandi séu farnir að reskjast ganga 
þeir fumlaust til verks. Vanir menn, 
vönduð vinna og allt það.

Eini stóri gallinn á þessu flúraða 

stórvirki er að eins og gamalla karla 
er oft háttur þá fara þeir sér hægt og 
þessir málarameistarar eru ekkert 
að flýta sér. Mögulega hefur Scorsese 
viljað vanda sig sérlega þar sem ætla 
má að með þessum fornvinafundi 
hafi hann gert sína síðustu gang-
steramynd.

Of mikið af því góða
The Irishman teygir sig yfir þrjár og 
hálfa klukkustund sem er burtséð 
frá öllum upphrópununum um enn 
eitt meistaraverkið og blablabla-
jólakaka er á snjalltækjaöld óbæri-
lega langt fyrir eina striklotu í kvik-
myndahúsi. David Lean hefur legið í 
gröf sinni í þrjá áratugi og þeir dagar 
eru löngu liðnir að áhorfendur láti 
bjóða sér 228 mínútna eyðimerkur-
göngu. Auk þess sem athyglissjúkur 
handrukkari mafíunnar og verka-
lýðstuddans Jimmys Hoffa er enginn 
T.E. Lawrence.

Lengd my nda r inna r tek u r 
stundum dálítið á en þá er huggun 
harmi gegn að sennilega hefði Scor-
sese aldrei komið myndinni frá sér 
í þessari löngu útgáfu ef ekki væri 
fyrir Netflix, boðflennuna í kvik-
myndasnobbveislunni. Fyndin 
huggun harmi gegn að þeir sem helst 
finna efnisveitunni allt til foráttu eru 
upp til hópa sami hátimbraði kórinn 
sem gólar hæst um listrænt frelsi 
leikstjóra og Írann sem stórbrotið 
meistaraverk.

I’m Iron Man
Allir þessir stórtenórar hafa vonandi 
notfært sér þær þröngu smugur sem 
stóðu þeim til boða í kvikmynda-
húsum en f lestum öðrum hentar 
líklega bara ágætlega að renna sér í 
gegnum The Irishman í rólegheitum 
heima í stofu og fleyga hana í eins 
marga „þætti“ og þeim hentar með 
pásusmellum.

Hvernig sem því er snúið þá þolir 
þessi mynd varla 209 mínútur í bíó. 
Dæmin sanna að það er hægt að 
segja stærri sögu á skemmri tíma. 
Krúnudjásnið The Godfather: Part 
II, með einmitt þeim báðum De Niro 
og Pacino, er til dæmis 202 mínútur.

Síðan er best að segja það bara eins 
og það er við Scorsese og sértrúar-
hjörð hans að Avengers: Endgame er 
aðeins 181 mínúta og hún er miklu 
skemmtilegri og nógu spennandi 
til þess að ríghalda í myrkum sal og 
hefði þess vegna mátt verða 28 mín-
útum lengri. It is what it is.

Teygðar ánægjustundir
Ánægjan af The Irishman ræðst 
þannig af ýmsum breytum; smekk, 
snobbi og elítisma, tíma, rúmi og 
teygjanleika þvagblöðrunnar svo 
eitthvað sé tiltekið. Ekkert af þessu 
breytir þó þeirri staðreynd að mynd-
in er marglaga og magnað verk 77 
ára stórmeistara sem er enn miklu 
ferskari og flinkari en halarófa spor-
göngufólks í iðngreininni.

Vissulega er myndin ofboðslega 
góð og fyrir þá sem fíla Scorsese, 
mafíumyndir og óvæntar, rudda-
legar en sjálfsagðar ofbeldisgusur í 
heimi manna sem er jafn auðvelt að 
skjóta vini sína fyrirvaralaust í höf-
uðið og skipta um ljósaperu.

Scorsese hefur ítrekað sýnt og 
sannað í fyrri verkum að enginn 
stendur honum framar þegar kemur 
að því að rekja ofbeldisfullar sögur 
voldugra mafíósa á filmu. Engan þarf 
því að undra að hann er óstöðvandi 
þegar honum býðst að leika sér í 
ellinni, einu sinni enn með öllum 
skærustu glæpastjörnunum sínum.

Stórir skuggar?
Það eitt og sér að Scorsese smali 
saman í eina og sömu sláturgerðina 
fastamönnunum Robert De Niro, 
Harvey Keitel og Joe Pesci er ærið 
tilefni til einnar upphrópunar og 
þegar krónprins allra mafíumynda 
fyrr og síðar, Michael Corleone/
Al Pacino, bætist í hópinn og lýtur 
stjórn Scorseses í fyrsta sinn er eftir-
væntingin, fagnaðaröskrin og allt 
tilstandið í kringum myndina ein-
hvern veginn fullkomlega eðlilegt.

Þótt allir standi þeir sig með mikl-
um sóma er ekki á neinn hallað þótt 
Joe Pesci sé hér nefndur fremstur 
meðal jafningja. Engir leika Robert 

De Niro og Al Pacino betur en þeir 
sjálfir í myndum af þessu tagi og 
hér skila þeir hlutverkum sínum 
nákvæmlega jafn vel og þeir geta í 
stórum skuggunum af sjálfum sér.

Þessir skuggar  
eiga að vera stórir
De Niro hefur gert lítið annað en 
að leika sjálfan sig í misgóðum 
myndum í aldarfjórðung, allt frá því 
Kenneth Branagh fékk hann til þess 
að leika óskapnað Frankensteins en 
sat uppi með Robert De Niro undir 
þverhandarþykkum lögum af farða 
og gúmmídrullu.

Al Pacino er búinn að of leika 
sjálfan sig með slíkum tilþrifum svo 
lengi að það er hætt að sjást þannig 
að hann skilar skemmtilega yfir-
drifnum Hoffa og á virkilega góð 
augnablik á milli þess sem maður á 
alveg eins von á að hann hnusi út í 
loftið, öskri „húha!“ og sveifli næstu 
konu fyrirvaralaust í trylltan tangó 
eða vínarvals.

Tær bassalína fyllir botninn
Risarnir mega því standa í skugga 
Joe Pesci, litla kallsins, Vinnie 
frænda, Leo Getz, innbrotsþjófsins 
Harry í Home Alone 
og í þessu tilfelli 
fyrst og fremst 
p r í m u s -
m ó t o r u m 
of beldis og 
illra verka í 
Goodfellas og 
Casino; Tommy 
DeVito og Nicky 
Santoro.

Ó l í k t  þ e i m 
tveimur síðastnefndu 
er Russell Bufalino með 
f lesta þræði í hendi 
sér, ískaldur og yfir-
vegaður. Ofsinn sem 
Scorsese hefur áður 
sótt til Pesci er 
hvergi sjáanlegur 
í litlum, dálítið 
krúttlegum karli 
m e ð  ó r æ ð a n 
harm í augunum. 
Þessi Njáll á Berg-
þórshvoli hinnar 
amerísku Sikil-

Gamlir meistarar 
mála risastórt hús

De Niro og Pacino leika sjálfa sig að leika gangstera með miklum tilþrifum en í þessu langhlaupi er mestur stíll yfir óvenju yfirveguðum Joe Pesci sem fullkomnar þríeykið með ískaldri hægð. 

eyjar er þó alveg jafn banvænn og 
þeir Tommy og Nicky forðum.

Persónan er áhrifa- og örlagavald-
ur í sögu hinna tveggja um leið og 
Pesci virkar eins og tónjafnari milli 
gauragangsins í Pacino og hægari 
ruddatakti De Niro og með fima 
fingur Scorseses á tökkunum eru 
þessir þrír hljómfegursta og samstill-
tasta glæpatríó mafíósamyndanna.

Djöfullegt að drepa mann
The Irishman er eiginlega Good-
fellas í göngugrindum og saman-
burður við The Unforgvien, þar 
sem hrumur og rúnum ristur Clint 
Eastwood afbyggði í raun sjálfan sig 
í Spaghettí-vestrunum og það sem 
fylgdi í kjölfarið, er óvitlaus. Loka-
niðurstaða kúrekans og krimmans 
er í raun sú sama og þegar hinsta 
stundin færist nær fær enginn flúið 
sjálfan sín og illvirki sín.

Verstur andskotinn að það er of 
seint að skoða upphafið þegar komið 
er að endinum og ljóst að framar ei 
frestur gefst, né færi á að ráðstafa 
nokkru betur og Scorsese umorðar 
ágætlega með The Irishman fleygar 
línur skáldsins sem forðum kvað að 
„alls sem lífið lánaði dauðinn krefst 
í líku hlutfalli' og Metúsalem og 
Pétur“. Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Tilvera mafíósans 
er undarlegt ferðalag sem verður 
hér full langt þrátt fyrir að Martin 
Scorsese sýni alla sína meistara-
takta með úrvalslið glæpadeildar-

innar undir sinni stjórn. The 
Irishman er vissulega ein-
hvers konar gallað meistara-

verk, kvikmynd sem rennur 
eiginlega betur kaflaskipt á 
sjónvarpsskjá.

EINI STÓRI GALLINN Á 
ÞESSU FLÚRAÐA STÓR-

VIRKI ER AÐ EINS OG GAMALLA 
KARLA ER OFT HÁTTUR ÞÁ FARA 
ÞEIR SÉR HÆGT OG ÞESSIR 
MÁLARAMEISTARAR ERU 
EKKERT AÐ FLÝTA SÉR.

Stallone lét hnefana tala sem ígildi Hoffa þegar hann leiddi F.I.S.T, verkalýðsfélag 
vörubílstjóra, í samnefndri mynd sem kom út þremur árum eftir hvarf Hoffa.

De Niro og Pacino deildu aldrei senum í stórvirkinu The 
Godfather: Part II. Þeir mættust fyrst á tjaldinu með góð-
um árangri þegar Michael Mann reisti turnana tvo í Heat.
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Miklu meira en bara ódýrt

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

Verkfæralagerinn

Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

8.995ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Öflugar 
háþrýstidælur 
165Bör 
2100W 

Háþrýstidæla 
1200W 100Bör

Háþrýstidæla 
1400W 105Bör

22.999

Hleðslutæki 12V 6A 

19.995
Súluborvél 350W 
(m/skrúfstykki)

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mm

9.999

Fjölsög 
Höfftech

5.999

frá 19.995

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

16.995

Hjólsög GMC 
1200W

14.999

Flísasög 80mm

13.995

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

14.999

Lunchbox útvarp 
ryk/regn/
frostþolið 

24.995

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

Myndlistavörur í miklu úrvali

Frábært úrval af 
dragböndum/
ströppum

4.995

Startkaplar

frá 1.4959.999

6T Búkkar 
605mm Par 1/2+1/4 

Toppasett Kraft-
mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk 

5.995

Skrall-lyklar 8-17 

4.985

Viðgerðarbretti
4.895

frá 1.999
34.995 59.995

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

frá 795

3.9957.995
9.999

14.999

Hjólafesting á bíl

frá 4.995

Sonax hreinsivörur  
á frábæru verði

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

3.795

Ruslatínur

Hjólbörur 100kg

frá 395
Ruslapokar 
10,20,50stk

Skóflur

Strákústar

frá 395

frá 995

685

4.999

Laufahrífur

frá 999

Álskóflur



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

5. DESEMBER 2019
Orðsins list
Hvað?  Er í lagi að múta í útlöndum?
Hvenær?  12.00-13.00
Hvar?  Lögberg, stofa 101 HÍ
Félag stjórnmálafræðinga heldur 
fund um spillingu, ábyrgð og 
afleiðingar. 

Hvað?  Kynjuð hagstjórn og öldrun
Hvenær?  12.00-13.00
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands, fyrir-
lestrasalur
Guðlaug Einarsdóttir og Unnur 
Ágústsdóttir, sérfræðingar í heil-
brigðisráðuneytinu, f lytja fyrir-
lestur á vegum RIKK.

Hvað?  Útgáfuhóf: Languages Open 
up Worlds – Words for Vigdís
Hvenær?  16.30
Hvar?  Veröld, hús Vigdísar 
Boðið er upp á léttar veitingar.

Hvað?  Veröld í vanda
Hvenær?  17.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Ari Trausti Guðmundsson ræðir 
við Steinunni Sigurðardóttur um 
nýja ljóðabók hennar, Dimmumót, 
verk þeirra beggja og hugmyndir.

Tónlist
Hvað?  Jólatónleikar til styrktar 
Kvennadeild Landspítalans
Hvenær?  12.00-12.50
Hvar?  Fríkirkjan, Reykjavík
Safnað fyrir vöggum á fæðingar-
vakt og sængurlegu deild.  Jólaperl-
ur, bæði íslenskar og erlendar. Um 
50 flytjendur sem allir gefa vinnu 
sína. Miðaverð er 2.500 krónur.

Hvað?  Mandarínujól
Hvenær?  20.00
Hvar?  Víðistaðakirkja
Kvennakór Hafnarfjarðar heldur 
tónleika sem einkennast af hátíð-
arstemningu og gleði í aðdraganda 
jólanna.

Hvað?  Jólagleði kóranna 
Hvenær?   20.00 
Hvar?  Tónberg Akranesi
Grundartangakórinn, Kvennakór-
inn Ymur, Karlakórinn Svanir og 
Kór Saurbæjarprestakalls syngja. 
Kaffi og smákökur í hléi. 

Hvað?  Útgáfutónleikar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hressingarskálinn
Markús fagnar útgáfu ásamt Ástu.  
1.500 krónur inn.

Hvað?  Hljómsveitin Gunk
Hvenær?  21.15-23.30
Hvar?  Hard Rock Café
Gunk var stofnuð haustið 1969. 
Hún leikur aðallega frumsamin 
rokklög af gamla skólanum eftir 
söngvarann Árna Sigurðsson.

Aðrir viðburðir
Hvað?  Útgáfupartí
Hvenær?  17.00-20.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Útgáfu bókarinnar A Sense of 
Place – Imprints of Iceland eftir 
Charlottu Hauksdóttur fagnað. 
Hún inniheldur ljósmyndaverk af 
íslensku landslagi.

Kvennakór Hafnarfjarðar er með jólatónleika í Víðistaðakirkju. 

Jón Ólafsson prófessor verður í 
panel á hádegisfundi í Lögbergi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

Tregasteinn Arnaldar Indriða-
sonar er í fyrsta sæti á met-
sölulista Eymundsson, dag-

ana 27. nóvember til 3. desember. 
Í öðru sæti er Þögn Yrsu Sigurðar-
dóttur. Í þriðja sæti er Um tímann 
og vatnið eftir Andra Snæ Magna-
son. Af einhverjum ástæðum var sú 
bók ekki tilnefnd til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna og mörgum 
þykir það undarlegt, ef ekki bein-
línis óskiljanlegt. Í fjórða sæti er 
Hvítidauði eftir Ragnar Jónasson og 
því fimmta Þinn eigin tölvuleikur 
eftir Ævar Þór Benediktsson. Orri 
óstöðvandi – Hefnd glæponanna 
eftir Bjarna Fritzson er í því sjötta.

Arnaldur er einnig í efsta sæti á 
bóksölulistanum dagana 25. nóv-
ember til 1. desember. Í öðru sæti 

eru Leikskólalögin okkar og í því 
þriðja Þögn Yrsu Sigurðardóttur. 
Orri óstöðvandi – Hefnd glæpon-
anna eftir Bjarna Fritzson er í því 
fjórða og Þinn eigin tölvuleikur 
eftir Ævar Þór Benediktsson er í 
því fimmta. Um tímann og vatnið 
eftir Andra Snæ Magnason er í því 
sjötta. – kb

Arnaldur traustur á toppnum 
Ekkert lát er á vinsældum Arnaldar Indriðasonar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

ARNALDUR ER EINNIG Í 
EFSTA SÆTI Á BÓKSÖLULIST-
ANUM DAGANA 25. NÓVEMBER 
TIL 1. DESEMBER.

– við Laugalæk

Jólasteikin
Sænsk jólaskinka

Léttsöltuð – 50% sjávarsalt

1.790 kr./kg

HamborgarhryggurLéttsaltaður – 50% sjávarsalt1.990 kr./kg

Léttsöltuð 
jólasæla með 

vottuðu 
sjávarsalti.

Engin kolvetni
og því sérlega

ketó-vænt.

Tökum á móti
pöntunum til
13. desember.
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HLÍÐARSMÁRI 4

Erla Björk Theodórsdóttir Ingunn Björg SigurjónsdóttirGuðný Guðmundsdóttir

Vilborg Gunnarsdóttir

Víðir Arnar Kristjánsson Guðný Ösp Ragnarsdóttir Haukur Halldórsson Bergþóra Lárusdóttir Sigurberg Guðjónsson Daði Þór Jónsson

Hrafnkell Pálmason

Hrannar Jónsson Sölvi Þór Sævarsson Kristín Björg JónsdóttirBaldur Örn Baldursson

Oscar Clausen

Árni Helgason

Magnús Guðlaugsson Bergrós Hjálmarsdóttir Gunnar Vilhelmsson

Ólafur SævarssonInga Björg Sigurðardóttir

Björgvin Þór Rúnarsson

Bjarni Stefánsson

Sverrir Sigurjónsson

Aðalsteinn Bjarnason

Sigríður Elka Guðmundsdóttir

Óskar Már Alfreðsson

Kristín Einarsdóttir Agnar Agnarsson

Snorri Björn Sturluson

Steinar Ársælsson

Hlíðarsmára 4 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi
Sími 527 1717 - www.domusnova.is

FRÍTT VERÐMAT

Erum flutt að HLÍÐARSMÁRA 4 201 Kópavogi 2. hæð.
Verið velkomin á nýja staðinn, við tökum vel á móti ykkur. 

Kaffi á könnunni og frítt verðmat!



DAGSKRÁ

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Besti vinur mannsins
09.50 Grand Designs
10.40 Two and a Half Men
11.05 Jamie Cooks Italy
11.50 Deception
12.35 Nágrannar
13.00 Darkest Hour
15.05 The Great Christmas Bake 
Off
16.05 Lego Masters
16.55 Stelpurnar  Allir fyndnustu 
brandararnir úr fjórðu þáttaröð-
inni af Stelpunum eru hér saman-
komnir í einum þætti.
17.20 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.47 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 Dagvaktin
19.50 Masterchef USA
20.35 NCIS
21.20 The Blacklist
22.05 Magnum P.I.
22.50 Keeping Faith
23.35 Prodigal Son
00.20 Shameless
01.15 Game of Thrones
02.05 Game of Thrones
03.00 Game of Thrones
03.55 Death Row Stories  Vandaðir 
og spennandi heimildarþættir þar 
sem fjallað er um alríkisglæpi sem 
dauðarefsing varðar við í Banda-
ríkjunum. 

19.10 Modern Family
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Supergirl
21.35 Batwoman
22.20 Outlander
23.20 Shrill
23.50 American Dad
00.15 Modern Family
00.40 Kevin Can Wait
01.05 Friends
01.30 Tónlist

10.55 The Muppets Take Man-
hattan
12.30 Brad’s Status
14.10 Epic
15.55 The Muppets Take Man-
hattan
17.30 Brad’s Status
19.15 Epic
21.00 Spider-Man. Homecoming
23.15 The Mummy
01.05 The Last Face
03.15 Spider-Man. Homecoming

08.30 AfrAsia Bank Mauritius 
Open  Bein útsending frá AfrAsia 
Bank Mauritius Open á Evrópu-
mótaröðinni.
13.30 Alfred Dunhill Champions-
hip  Útsending frá Alfred Dunhill 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.
18.00 Hero World Challenge  Bein 
útsending frá Hero World Chal-
lenge á PGA-mótaröðinni.
21.00 Golfing World   Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
21.50 Magical Kenya Ladies Open 
 Útsending frá Magical Kenya 
Ladies Open á Evrópumótaröð 
kvenna.

08.50 Serbía - Holland  Bein út-
sending frá leik á HM kvenna í 
handbolta.
10.35 Íþróttaafrek sögunnarMike 
Powell og danska landsliðið í fót-
bolta
11.05 Íþróttaafrek Ásgeir 
Sigurvinsson  Brot úr þáttaröðinni 
Íþróttaafrek Íslendinga. e.
11.20 Noregur - Angóla  Bein 
útsending frá leik á HM kvenna í 
handbolta.
13.05 Kastljós
13.20 Menningin
13.30 Gettu betur 1987 ML - MS
14.15 Sagan bak við smellinn - 
Apologize 
14.45 Popppunktur – Fyrri und-
anúrslit
15.40 Augnablik úr 50 ára sögu 
sjónvarps
15.55 Milli himins og jarðar 
16.50 Sælkeraferðir Ricks Stein - 
Lissabon 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Jólakóngur-
inn   Karvel er níu ára og býr í Silfur-
skógi með fjölskyldu sinni. Hann 
hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. Margt 
getur komið í veg fyrir að það 
rætist og þess vegna hefur hann 
undirbúið sig sérstaklega vel. En 
samt verða jólin allt öðruvísi en 
hægt var að ímynda sér.
18.25 Lars uppvakningur 
18.40 Jólamolar KrakkaRÚV  Alls 
konar skemmtilegir og jólalegir 
molar úr sögu Stundarinnar okkar.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Soð Minningarathöfn 
 Kristinn og Janus fara á æskuslóðir 
Kristins við Snorrastaðatjarnir þar 
sem hann dvaldi löngum stundum 
sem lítill snáði í skátunum. Krist-
inn rifjar upp gamlar skátasögur 
og eldar lax yfir opnum eldi fyrir 
Janus.
20.25 Líkamstjáning - Ágreiningur  
 Norskir þættir um líkamstjáningu 
þar sem teknar eru fyrir ýmsar 
aðstæður sem fólk verður gjarnan 
óöruggt í. Fjallað er um hvernig 
hægt er að vinna með líkamstján-
ingu til að virka öruggari til dæmis 
á stefnumótum og í atvinnuvið-
tölum.
21.05 Berlínarsaga 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Kynlífsfræðingarnir 
23.20 Patrick Melrose 
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Man with a Plan 
14.15 The Voice US 
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos 
19.20 Superior Donuts 
19.45 Single Parents
20.10 Með Loga
21.10 9-1-1
21.55 Emergence
22.40 The Arrangement
23.25 The Late Late Show 
00.10 NCIS 
00.55 Billions 
01.55 Perpetual Grace LTD 
02.50 Síminn + Spotify

08.00 Hellas Verona - Roma
09.40 Napoli - Bologna
11.20 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
11.50 Snæfell - Grindavík  Út-
sending frá leik í Dominos deild 
kvenna.
13.30 KA - Afturelding  Útsending 
frá leik í Olís deild karla.
15.00 Selfoss - FH  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.
16.30 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar.
18.00 Deportivo - Real Madrid 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
20.10 Atletico Madrid - Barcelona 
 Útsending frá leik í spænsku úr-
valsdeildinni.
21.50 Spænsku mörkin  Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
22.20 UFC Ultimate Knockouts
22.45 Preston - West Brom  Út-
sending frá leik í ensku 1. deild-
inni.

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

stod2.is   1817
Tryggðu þér áskrift

Verð aðeins
3.990 kr./mán.

Jólin 
eru komin 
á Stöð 2 
Maraþon

Þú finnur fjöldann allan af jólamyndum 
fyrir alla fjölskylduna. Eigðu notalegar 

stundir með þínum nánustu í desember.
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KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND
uti l i f. is

Leynist úlpa í
jólapakkanum þínum? 

Fylgstu með

jóladagatali

Útilífs á
Instagram

Verð
69.990 kr.

The North Face 
Thermoball

fyrir karla og konur
(til í fleiri litum)

The North Face
Mcmurdo 

fyrir karla
(einnig til í svörtu)

Verð
32.990 kr.

Verð
69.990 kr.

The North Face
Nevero Down

fyrir karla og konur
(einnig til í svörtu)

The North Face
Nevero Down

fyrir konur

The North Face
Saikuru

fyrir karla og konur
(til í fleiri litum)

Verð
47.990 kr.

Verð
47.990 kr.

Verð
39.990 kr.

Frábært
úrval af
hágæða
úlpum 

Gerviskinn sem
hægt er að renna af

DryVent öndunar- og
vatnsvarnarfilma

Vatnsheldir saumar

Hægt að renna
hettu af

Vottaður dúnn Responsible
Down Standard RDS

550 Dúnfylling

The North Face
Arctic Parka II
fyrir konur (einnig til í svörtu)



Í dag verður kynnt ný lína frá 
66°Norður þar sem sjálf
bærni og endurnýting er 
höfð að leiðarljósi, en hún 
hefur einnig sögulegar skír
skotanir. Hún er unnin úr 

íslenskri sauðargæru og er fram
leidd algjörlega á Íslandi. Fyrir
tækið reynir sífellt að finna nýjar 
og öðruvísi leiðir til að hámarka 
nýtingu þeirra hráefna sem notuð 
eru.

Framleiddur á stríðsárunum
„Línan er sniðin í kringum jakk
ann Sölvhól, en hann á sér langa 
sögu hjá Sjóklæðagerðinni,“ segir 
Sæunn Huld Þórðardóttir, hönn
uður hjá fyrirtækinu.

Hún segir jakkann líklega hafa 
verið framleiddan fyrst í kringum 
stríðsárin, en fyrirtækið hefur 
sökkt sér niður í sögu jakkans og 
leitað heimilda víða, þá mest í 
myndum og frásögnum.

„Við erum ekki með nákvæma 
dagsetningu á því hvenær hann 
var fyrst framleiddur. Það voru 
náttúrulega mörg fyrirtæki og 
vörumerki sem framleiddu undir 
nafni Sjóklæðagerðarinnar. Það 
var til dæmis fyrirtæki sem heitir 
Vír og gerði vinnufatnað og annað 
sem hét Max. Okkur þykir líklegt 
að Sölvhóll hafi fyrst verið gerður 
fyrir hafnarverkamenn. Þá var 
þetta vaxborinn klútur með gæru
skinni innan í. Skinnið entist svo 
vel að menn komu aftur með það 
í 66°Norður og létu sauma nýja 
jakka yfir,“ segir 
Sæunn.

Þakka sögunni
Eftir að farið var 
að g ren n sl a st 
f y r ir um sög u 
Sölvhóls, þykir 
líklegt að hann 
hafi verið fram
leiddur fyrir her
inn á einhverjum 
tímapunkti, þó 
að það sé ekki 
staðfest. Þykir 
hönnun hans 
u m  m a r g t 
minna á jakka 
s em her i n n 
n o t a ð i  o g 
s t y ð s t  þ a ð 
við þá kenn
ingu að fram
leiðslan hafi 
hafist um það 
leyti.

„Allt til árs
ins 1990 var 
verið að taka 
við þessum jökkum 
og gera við þá. Við 
höfum gert aðra 
útgáfu af þessum 
jakka undir heitinu 
Arnarhóll í langan 
tíma, en hann er 

66°Norður  
leitar til fortíðar
Fatamerkið 66°Norður kynnir í dag nýja línu en í 

henni er sjálfbærni og endurnýting í forgrunni. Hún 
var unnin sérstaklega í kringum jakkann Sölvhól, 

sem kom fyrst á sjónarsviðið fyrir meira en hálfri öld.

Sæunn Huld Þórðardóttir starfar sem hönnuður hjá 66°Norður. MYND/BENJAMIN HARDMAN

Í Sölvhóls-káp-
una var gæran 
nýtt í kraga og 
beltið kemur 
frá framleiðslu 
á sjómanns-
fatnaði.

Sæunn segir að ákveðið hafi verið 
að gera mittistöskur til að nýta 
ullina til fulls.

Jakkinn Sölvhóll 
er ætlaður báðum 
kynjum og fæst í 

tveimur litum.

Innra lagið á 
Sölvhóli er úr 

lambsskinni, 
en hægt er 
að nota það 
sem sér 
jakka eins 
og sést hér.

ekki fóðraður með 
ekta gær usk inni 

eins og Sölvhóll.
66°Norður er 

með þessar i 
línu að vinna 
með arf leifð 
sína og að 
þa k k a sög
unni, ef svo 

má að orði 
komast. Þetta 

fyrirtæki á sér 
svo ótrúlega ríka 

sögu. Þessu gerðum 
við okkur enn frekar 

g rein f y r ir þegar v ið 
fórum að skoða gamlar myndir og 
gamlar f líkur. Íslendingar þekkja 
merkið svo vel, afi þinn eða langafi 
átti kannski þennan gæruskinns
jakka,“ segir Sæunn.

Allt nýtt til hins ýtrasta
Fatamerkið hafi orðið sér úti um 
gamla jakkann og í kjölfarið farið  
að stúdera hvernig hægt væri að 
betrumbæta hann.

„Við skoðuðum uppbygginguna 
á þeim og fórum að velja í hann 
nútímaefni. Svo fengum við eina 
helstu gæruskinnsverkunarkonu 
landsins í lið með okkur. Sunneva 
hefur verið að vinna með mokka
f líkur í alveg fjöldamörg ár og er 
með algjöra sérfræðiþekkingu. 
Hún handvaldi allar gærurnar 
sem eru notaðar. Það er líka svo 
frábært að nota íslensku gæruna 
af því hún er svo vistvæn, hún er 
aukaafurð af matarframleiðslu. 
Það er verið að nýta allt til hins 
ýtrasta, eins og var gert í gamla 
daga.“

Þau hjá 66°Norður hafi tekið 
eftir því að það var ytra byrði eldri 
útgáfu jakkans sem trosnaði fyrst.

„Pálína sem er hérna yfir sauma
stofunni mundi sjálf eftir að hafa 
gert við þá. Hún sagði: „Nei, er 
þessi kominn aftur! Setjið nú eitt
hvað almennilegt í ytra byrðið.“ 
Við erum með ofið ullarefni líka, 
en það er í þremur lögum eins og 
tæknijakkarnir okkar. Þetta er allt 
framleitt hér. Það er mikið lagt í 
það að heiðra þennan jakka,“ segir 
Sæunn.  steingerdur@frettabladid.is

66°Norður á sé langa 
sögu. Fyrirtækið var 

stofnað árið 1926 á Suður-
eyri, þá undir nafninu Sjó-
klæðagerðin. Nafnið kom 

til vegna þess að Suður-
eyri er við Súgandafjörð, 
sem stendur á breiddar-

gráðu 66°N. Upphaflegur 
tilgangur fyrirtækisins var 
að búa til betri fatnað fyrir 

sjómenn.
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Smáratorg og Skeifan:  Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 8. desember eða meðan birgðir endast. 

EKKERT
BRUDL

Góðar vörur á góðu verði
fyrir baksturinn og veisluna

ES Bökunarpappír
2 teg., 24 arkir eða 10 m rúlla

kr./pk.159

Arkir eða rúlla

ES Möndlur
100 g

ES Heslihnetur
100 g

kr./pk.159 kr./pk.159
ES Möndlur

án hýðis, flögur eða hakkaðar, 100 g

kr./pk.179

ES Ananas
Sneiðar eða bitar, 567 g

kr./stk.159

ES Maískorn
300 g

kr./stk.98
ES Rauðkál

680 g
ES Rauðrófur

670 g

kr./stk.159 kr./stk.159
ES Sveppir

Skornir, 400 g

ES Aspas
Skorinn, 411 g

kr./stk.139

kr./stk.179
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KANNSKI HVERFUR 
HANN BARA NÚNA, 

GUFAR UPP. BIRTIST JAFNVEL 
AÐ ÓVÖRUM Á EUROVISION-
SVIÐINU EFTIR ÖNNUR TÍU ÁR. 
ÉG ER Í RAUN AÐ GEFA ÞAÐ ÚT 
NÚNA FYRST AÐ TÍMI PRINSINS 
SÉ LIÐINN.
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hátíðí bæ

Svavar Eysteinsson hefur 
síðasta áratug skemmt 
la nd smön nu m u nd i r 
listamannsnafninu Prins 
Póló. Í tilefni af því gefur 
hann nú út bókina Falskar 

minningar, sem fjallar um tíu ára 
feril hans hátignar. Með bókinni 
fylgir svo stafræn plata með „skástu 
lögum Prinsins“, að eigin sögn.

En nú eru blikur á lofti.

Langaði að gera froðupopp
Það var fyrir tíu árum sem Svavar 
gekk um götur Seyðisfjarðar og hug-
myndin að nafninu kom til hans. 
Hvað er það sem Íslendingar elska 
mest? Prins póló. Og þar með var 
það komið.

„Það eru tíu ár síðan alteregóið 
Prins Póló fæddist í hausnum á 
mér. Mig langaði til þess að gera 
eftirlíkingu af þeirri tónlist sem 
ég ólst upp við sem krakki. Íslensk 
dægurlög. Mig langaði að prófa að 
gera froðupopp. Ég ákvað náttúru-
lega að nefna þetta Prins Póló vegna 
þess að það er eitthvað sem allir 
Íslendingar elska, og spilar til undir-
meðvitundarinnar,“ segir Svavar.

Stefndi alltaf á Eurovision
Svavar rekur áhuga sinn á tónlist-
argerð til þrettán ára aldurs þegar 
Ísland hóf þátttöku í Eurovision.

„Ég sá Gleðibankann og f leira. 
Þá hugsaði ég að þetta væri algjör-
lega eitthvað til að stefna að. Hug-
myndin var alltaf sú að vera með 
Prinsinn í gangi í einhver ár og 
taka svo þátt í Eurovision, og 
gjörsamlega slátra honum þar. 
Fórna honum á altari listarinn-
ar.“

Hann segist þó enn sem 
komið er ekki hafa haft það í sér 
að semja Eurovision-lag eða að 
sækja um.

„Svo hefur líka enginn beðið 
mig um það,“ segir Prins Póló 
og heldur svo áfram: „En nú er 
þetta orðið of seint finnst mér. 
Tíu árin eru liðin. Kannski 
hverfur hann bara núna, gufar 
upp. Birstist jafnvel að óvörum á 
Eurovision-sviðinu eftir önnur tíu 
ár. Ég er í raun að gefa það út núna 
fyrst tími Prinsins er liðinn,“ segir 
Svavar.

   Prinsinn leggur 
     kórónuna á hilluna
Það var fyrir áratug sem Prins Póló fæddist á haustdegi á Seyðis-
firði í hausnum á Svavari. Af því tilefni hefur hann gefið út bókina 
Falskar minningar, sem er nokkurs konar yfirlit yfir feril Prinsins.

Nýr prins?
Svavar segir að það sé aldrei að vita 
nema hann rísi upp aftur, þá í öðru 
formi, hann sé ekki að gefa tónlist-
ina upp á bátinn.

„Ég verð bara að taka ákvörðun 
um þetta, það er alveg eins gott að 
gera það hér. Maður getur ekki gert 
eitthvað svona endalaust. Svo getur 
einhver annar mögulega tekið við 
krúnunni. Mér finnst það mjög 
spennandi pæling. Eins og þegar 
Sálin hans Jóns míns hætti, mér 
fannst það dálítið sorglegt. Þeir 
hefðu alveg getað fengið einhverja 
aðra til að taka við sem hefðu haldið 
áfram að vera Sálin hans Jóns míns. 
Ég get alveg látið kórónuna ganga, 
því minn tími sem prins er liðinn í 
bili,“ segir Svavar.

Það má því kalla bókina nokkurs 
konar kveðjugjöf Svavars sem Prins 
Póló.

„Ég er búinn að taka þetta saman. 
Þetta eru myndir, textar og skissur 
meðal annars. Ég hef hannað allt 
sjálfur fyrir Prins Póló frá upphafi, 
þannig að ég átti þetta allt til.“

Svanasöngur Prinsins
Þegar litið er yfir farinn veg segir 
Svavar Póllandsför hafa staðið upp 
úr.

„Mér fannst það mjög skemmti-
legt, að geta farið með Prins Póló 
til Póllands. Það var geggjuð upp-
lifun. Það var svo gaman að geta 
farið með íslenskan Prins Póló 
út. Ég vissi ekkert hvernig þessu 
yrði tekið, hvort þeim þætti þetta 
skrýtið. Við spiluðum fyrir ungt 
fólk og á elliheimili, við spiluðum 
fyrir alveg helling af fólki við 
alveg ótrúlega góðar viðtökur. 
Það stendur upp úr.“

Fólk á enn möguleika á að sjá 
Svavar stíga á svið í síðasta sinn 
sem hinn upprunalega Prins Póló.

„Síðustu bókuðu tónleikarnir 
eru 14. desember í Gamla bíói. 

Prinsinn kveður þá, viðeigandi 
svona yfir hátíðirnar,“ segir hann.

Fólk getur nýtt tækifærið og kvatt 
prinsinn í kvöld í útgáfuhófi Falskra 
minninga á Röntgen, Hverfisgötu 
12, klukkan 20. Hægt er að nálgast 
miða á tónleikana í Gamla bíói á 
tix.is.
steingerdur@frettabladid.is

„Á fögrum haustdegi austur á 
Seyðisfirði röltir ungur maður 
út í sjoppu í leit að hress-
ingu. Hann á sér draum um 
að verða tónlistarmaður en 
vantar listamannsnafn. Hvað 
er það sem allir Íslendingar 
elska skilyrðislaust? Hann 
kaupir sér Prins póló og fer 
heim að semja lög.“

5 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   F I M M T U D A G U R38 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:steingerdur@frettabladid.is


Skráðu þig á facebook 
viðburðinn okkar og 
þú gætir unnið þetta 
rafmagnshlaupahjól 
Vinningshafi dreginn  
út föstudaginn  
6. desember

Viltu  
vinna?

Auðvelt að versla á netinu á byko.is

Þú finnur 
jólagjöfina  
hjá okkur
Skoðaðu á byko.is

25%
afsláttur
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Þú mátt ekki missa af þessu!

Nýtt í  
BYKO

Tilboðsverð

Rafmagns- 
hlaupahjól
XZ1200

29.995
41036746

Almennt verð: 39.995 

OPIÐ TIL 21:00 5. DESEMBER
í öllum verslunum

20%
afsláttur

Öll jólavara • Öll rafmagnsverkfæri 
Pottar & pönnur • Öll glös  
Blöndunartæki fyrir eldhús 
Handlaugartæki • Inni- & útiljós* 
Gæludýrafóður* • Bílafylgihlutir* 
Bílahreinsivörur* • Mottur* 
Föndurvörur* • Flísar*  
Matar- & kaffistell* • Leikföng* 

Inni- og útimálning (ekki 
viðarvörn) • Vöfflujárn  
Kaffivélar • Ryksugur*

Við bjóðum upp á kaffi og 
kakó og bökum vöfflur  
milli kl. 18-20.
Ristaðar möndlur í Breidd.

Kynning: Josera gæludýra- 
fóður í Breidd milli kl. 18-20



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Þegar þingmaður yfirgefur 
þingflokk felast alltaf í því 
pólitísk tíðindi og það eru 

pólitísk stórtíðindi þegar sá 
þingmaður tilheyrir meirihlut-
anum. Meirihlutinn minnkar um 
mann. Og á Íslandi munar yfirleitt 
alltaf um mann. Og auðvitað er 
það þannig að í þessum skilnaði 
felast hraustleg skilaboð af hálfu 
þingmannsins. Hann hefur hugsað 
málið og vill frekar vera einn, og 
með engum, en með flokknum 
sínum og félögum sínum. Einsemd 
og útlegð kitlar hann frekar.

Eðlilega hefur þess vegna tölu-
vert verið fjallað um þessi tíðindi 
og hvað gerðist. Var þarna kannski 
sjálft hjartað í f lokknum að mót-
mæla þingflokknum? Og hvar 
situr hann núna í matsalnum? 
Þingmenn VG hafa verið spurðir 
um þennan nýja veruleika og allir 
svarað af mikilli yfirvegun og ein-
hvers konar virðingu og eins og í 
kór: „Það er alltaf leiðinlegt þegar 
leiðir skilja.“ Sumir þingmenn hafa 
bætt við orðinu „auðvitað“ til að 
undirstrika þungann. „Það er auð-
vitað alltaf leiðinlegt þegar leiðir 
skilja,“ segja þau og það er einhver 
stóísk kyrrð í þessu svari. En þetta 
svar er líka dálítið áhugavert.

Það er líka alltaf „auðvitað 
leiðinlegt“ þegar maður ýtir óvart 
á lítinn kaffibolla á kaffivélinni 
þegar maður ætlaði að fá sér stóran, 
það er alltaf leiðinlegt þegar morg-
unninn hefst á því að brennt brauð 
skoppar upp úr brauðristinni og 
græna avókadóið sem átti að fara 
ofan á brauðið er orðið brúnt. Og 
líka alltaf dálítið leiðinlegt þegar 
það kemur blettur í kjólinn. En 
það má alltaf ýta aftur á takkann 
á kaffivélinni, borða bara súkku-
laði í staðinn fyrir brúnt avókadó 
og svo var kannski kominn tími 
á kjólinn og yfirveguð og vönduð 
afstaða að kaupa nýjan.

Samt. Alltaf leiðinlegt.

Það er ekki ég  
– það ert þú

Þorbjargar 
Gunnlaugsdóttur

BAKÞANKAR

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Gjafakort Borgarleikhússins
er ávísun á upplifun

GJAFAKORT

borgarleikhus.is

Herring Salad

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*síldar *
/ SALAT /

JÓL



Snjallar gjafir 
fyrir bjartari jól
Allar snjöllustu jólagjafirnar sem gleðja, bæta og kæta. 
Símar sem hringja inn jólin, hátalarar sem gefa tóninn 
og skínandi snjallúr sem telja niður til jóla.

Kíktu við í vefverslun Símans eða komdu í verslanir 
Símans í Ármúla, Smáralind og Strandgötu Akureyri

14 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

14 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Kaupauki
Heyrnartól

30 GB 
fylgja með!

30 GB 
fylgja með!

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Tilboð

Fylgdu Símanum á Instagram og 
taktu þátt í jóladagatali Símans. 
Nýr pakki daglega fram að jólum!

@siminnisland
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iPhone 11
& 11 Pro / 11 Pro Max

 Verð frá 129.990 kr.
11.617 kr./mán. í 12 mán.

Alls: 139.400 kr.ÁHK: 12.1% 

Samsung S10 og S10+
 Verð frá 129.990 kr.
Galaxy buds heyrnartól fylgja

að verðmæti 25.990 kr. 

11.617 kr./mán. í 12 mán.

Alls: 139.400 kr.ÁHK: 12.1% 

Samsung Tab A wifi
19.990 kr. 

Sjónvarp Símans Premium 
fylgir með í 30 daga

Fullt verð: 34.990 kr.

Nýja Soundboksið
149.990 kr.

Krafthátalari fyrir skemmtun utandyra.
Skrúfaðu upp í 11! 

13.342 kr./mán. í 12 mán.
ÁHK: 11.24% Alls: 160.100 kr.

Rafknúið hlaupahjól
Xiaomi Mi og Mi PRO

 Verð frá 68.990 kr.
6.355 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 76.265 kr.ÁHK: 17.87% 

Apple Airpods

24.990 kr.
Vinsælustu heyrnartólin

Samsung Galaxy 
Watch

  Verð frá 54.990 kr.

5.579 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 66.950 kr.    ÁHK: 19.74%

Apple Watch 5
  Verð frá 74.990 kr.

6.873 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 82.475 kr.    ÁHK: 16.87%

Fitbit Versa 2
 34.990 kr.

Fjölhæf og frábær. Vinsælustu snjallúrin okkar!

Fitbit Charge 3
 21.990 kr.

Dansandi hátalari

 Verð frá 3.490 kr.
Tvær stærðir í boði

Tile

4.990 kr.
Hættu að týna hlutum!

Meater kjöthitamælir

Fyrir pabbann sem á allt!

Tilboð! 16.990 kr.
Fullt verð: 19.990 kr.

Roborock ryksuga
78.990 kr.

7.218 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 86.615 kr.    ÁHK: 16.13%

Twinkly snjallsería
 Verð frá 12.990 kr. 
LED jólasería, stýrt með appi

Polaroid Mint 
prentari

Tilboð! 16.990 kr.
Fullt verð: 19.990 kr.

Prentaðu minningar
beint úr símanum

Tilboð

Dreifðu greiðslum, 
borgaðu eftir jól
Notaðu Pay Léttkaup í desember, dreifðu 
greiðslum í allt að 36 mánuði og þú byrjar 
ekki að borga fyrr en í febrúar.
 

siminnpay.is



siminn.is/jol

Hafðu það bjart 
um hátíðarnar 
með Símanum

Sjónvarp

Símans Premium í

14 daga
fylgir öllum farsímum 

fram að jólum

Svona á sjónvarp 
að vera um jólin
Í Sjónvarpi Símans Premium getur öll fjölskyldan horft á það sem 
hún vill í sjónvarpi og snjalltækjum. Jólalegt úrval af kvikmyndum, 
sjónvarpsþáttum og barnaefni ásamt Enska boltanum.

Þú getur meira með Símanum

34.990 kr.

Samsung spjaldtölva 19.990  kr.

JÓLATILBOÐ!

30 dagaSjónvarp Símans Premium fylgir! 


