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BALLINASLOE
Skemmtilegur hornsófi með 
tungu. Í gráu slitsterku 
áklæði. Einnig fáanlegt 
skammel með sama áklæði.

Skammel stærð: 100 x x100 x 48 cm
 55.992 kr.   69.990 kr.

Sófi stærð: 363 x 234 x 99 cm
 239.992 kr.   299.990 kr.

TWIST 
Þessir sívinsælu sófar eru 
komnir aftur. Sígilt útlit 
og þægilegir. Gegnheil 
eikargrind og fætur. 
Fáanlegur appelsínugulur, 
límónugrænn, rauður, ljósblar, 
grár og í tvískiptum lit 
appelsínugulur/grár.
Stærð: 158 x 92 x 96 cm

DC 3600
Klassískur og sérlega fallegur sófi úr 
savoy/split leðri. Nettur en mjúkur 
með þægilega bólstraðar sessur og 
stílhreina, ljósa viðarfætur. Fáan
legur í svörtu og koníaksbrúnu leðri.

2ja sæta, stærð: 143 x 80 x 80 cm
 186.992 kr.   219.990 kr.

3ja sæta, stærð: 202 x 80 x 80 cm
 237.992 kr.   279.990 kr.

WINDSOR 
Fallegur bólstraður 
sófi í ekta leðri. 
Með leðurklæddum 
hnöppum í baki, 
hliðum og á sökkli. 
Fánan legur 2ja og 3ja 
sæta. 

2ja sæta sófi: 158 x 93 x 79 cm
 174.993 kr.   249.990 kr.

3ja sæta sófi: 198 x 93 x 79 cm
 209.993 kr.   299.990 kr.

2,5 sæta: 196 x 86 x 80 cm
 215.992 kr.   269.990 kr.

3ja sæta: 224 x 86 x 80 cm
 239.992 kr.   299.990 kr.

DC 8900 
Klassískur og sérlega fallegur sófi úr hnausþykku savoy/split leðri. Innra byrði 
bakpúða er úr dúnkurli en sessurnar hafa að auki kaldpressaðan (mjög end
ingar góðan) svamp þar undir. Fallegir eikar fætur. Fæst 2,5 og 3ja sæta í svörtu 
eða koníaksbrúnu.

CLEVELAND
Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Ljóst eða dökkgrátt 
slitsterkt áklæði. Stærð: 231 x 140 x 81 cm

 91.992 kr.   
 114.990 kr.

2ja sæta: 160 x 108 x 100 cm
 176.243. kr.   234.990 kr.

3ja sæta: 222 x 108 x 100 cm
 187.493 kr.   249.990 kr.

PAXTON 
Klassískur og sérlega 
þægilegur sófi frá 
Lazboy. Fáanlegur 
í dökku og ljósu 
slitsterkur áklæði. 
Bæði 2ja og 3ja sæta.

 62.993 kr.   89.990 kr.

VISION
Hornsófi með tungu. Hægri eða 
vinstri tunga. Ljóst slitsterkt áklæði.  
Stærð: 288 x 232 x 84 cm  188.494 kr.   289.990 kr.

CHARLIE TOWN 
3ja sæta sófar í klass ísku útliti. Grátt sléttflauel.  
Stærð: 219 x 88 x 78 cm

 104.993 kr.  
 139.990 kr.
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Sagan hans 
pabba

Fjölnir Bragason um dauða-
grímu Edwards Munch.  ➛ 26

Heimur Kela
Var talinn með þroskaskerð-

ingu en útskrifaðist með  
ágætiseinkunn.  ➛ 22

Jól við rætur 
  eldfjallsins

Skáldið og bóndinn Harpa Rún 
Kristjánsdóttir býr við Hekluræt-
ur og segir textaskrif og bústörf 
fara vel saman. Jólahald fjölskyld-
unnar er lágstemmt og rennur 
saman við fjósatímann.  ➛ 28

Ekki erum við 
kirkjurækin 
en dveljum í 
fjárhúsunum 
eins og frelsar-
inn blessaður.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Allt frá skáldsögum
til skartgripa

ÖLL KVÖLD TIL JÓLA

SMÁRATORGI    KRINGLAN    GLERÁRTORGI    LINDESIGN.IS

Íslensk 
jólalína

25% 
afsláttur 

af íslensku 
jólalínunni 

FRÁBÆR JÓLATILBOÐ 
Í NETTÓ!

Rauð epli
Änglamark

559KR/PK
ÁÐUR: 699 KR/PK

Sætar kartöflur
Änglamark

479KR/PK
ÁÐUR: 599 KR/PK -20%

-20%

LÍFRÆNT



Veður

Norðlæg átt, 5-13 m/s. Él á Norður- 
og Austurlandi, en bjart með 
köflum annars staðar. Hvessir 
suðaustantil eftir hádegi. Frost 4 til 
15 stig, kaldast inn til landsins. 
SJÁ SÍÐU 58

Lúsíur á Seltjarnarnesi

Hátíðlegt var á Lúsíuhátið Sænska félagsins á Íslandi í Seltjarnarneskirkju í gær. Á tónleikum í kirkjunni komu fram kór og hljómsveit 
undir stjórn Mariu Cederborg sem kallað hefur saman börn og fullorðinna á hverju hausti til að undirbúa Lúsíuhátíðina. Á hátíðinni 
fer fremst í f lokki Lúsía, prýdd kórónu með kertum, og henni fylgir kór hvítklæddra meyja og jólasveina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gefðu frí um jólin
með gjafabréfi Icelandair

STJÓRNSÝSLA Samþykkt lóðar fyrir 
Ás styrktarfélag á Kirkjubraut á 
Seltjarnarnesi hefur verið í vinnslu 
um langt skeið. Einhugur er um það 
innan bæjarstjórnar að um nauð-
synlega framvæmd sé að ræða.

Verkefnið er unnið í samvinnu 
við Ás styrktarfélag, sem hefur 
ráðist í sambærileg verkefni með 
Garðabæ og Kópavogsbæ á síðustu 
misserum. Um er að ræða búsetu-
kjarna sem rúma á sex einstaklinga. 
Verður fyrirkomulagið á þá leið að 
bæjarfélagið byggir húsið og gerir 
síðan samning við styrktarfélagið 
um reksturinn.

Mikil vinna var lögð í að finna 
heppilega staðsetningu búsetu-
kjarnans en í febrúar á þessu ári var 
lagt til í skipulags- og umhverfis-
nefnd að Kirkjubraut 20 yrði fyrir 
valinu og málinu vísað til bygg-
ingarfulltrúa bæjarins.

Næstu mánuði var málið tekið 
fyrir í nokkrum nefndum bæjarins 
og tók þar nokkrum breytingum. 
Þær breytingar gat Ásgerður Hall-
dórsdóttir bæjarstjóri ekki sætt 
sig við og greiddi ein bæjarfulltrúa 
atkvæði gegn tillögunni.

„Ég var sammála valinu á lóð-
inni við Kirkjubraut en ósátt við 
þær breytingar sem urðu á tillög-
unni. Fyrri tillaga gerði ráð fyrir 
því að þjónustukjarninn myndi 
vera staðsettur mun lengra frá 
núverandi byggð við Kirkjubraut, 
um 30 metra. Málið fór síðan til 
umhverfisnefndar bæjarins og 

eftir málsmeðferðina þar kom fram 
sú tillaga að kjarninn myndi færast 
um 8 metra nær núverandi byggð. 
Það féllst skipulagsnefnd á og vísað 
málinu til bæjarstjórnar. Ég er á 
þeirri skoðun að ekki hafi verið gætt 
meðalhófs gagnvart húseigendum 
við Kirkjubraut og því greiddi ég 
atkvæði gegn tillögunni,“ segir 
Ásgerður.

Afgreiðslan er að sögn Ásgerðar 
ekki merki um djúpan pólitískan 
ágreining innan meirihluta Sjálf-
stæðisflokksins á Seltjarnarnesi.

„Það er öllum frjálst að hafa sína 
skoðun og ég virði ákvörðun meiri-
hlutans. Það eru allir sammála um 
að þörfin sé brýn og mikilvægt að 
ráðist verði í framkvæmdir sem 
fyrst,“ segir Ásgerður.

Breytingin á deiliskipulaginu 
verður f ljótlega sett í grenndar-
kynningu til íbúa og má reikna með 
að það ferli taki þrjá til sex mánuði. 
bjornth@frettabladid.is

Bæjarstjóri einn gegn 
íbúðum fyrir fatlaða

Lóðin við Kirkjubraut þar sem þjónustukjarninn rís. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í vikunni samþykkti 
bæjarstjórn Seltjarnar-
ness uppbyggingu 
þjónustuíbúða á Val-
húsahæð. Einhugur 
var með meirihluta- og 
minnihluta en þó var 
eitt atkvæði greitt gegn 
tillögunni. Ásgerður 
Halldórsdóttir bæjar-
stjóri taldi ekki hafa 
verið gætt meðalhófs 
gagnvart öðrum húseig-
endum í nágrenninu.

Aftakaveður gekk yfir landið í 
vikunni og þrátt fyrir umfangs-
mikinn undirbúning og viðbúnað 
þeirra sem stuðla að öryggi og vel-
ferð landsmanna varð víðtækt og 
fordæmalaust rafmagnsleysi með 
tilheyrandi tjóni og óþægindum.

Nauðsynlegt að hlúa að 
orkuinnviðum landsins

Páll Erland
framkvæmda-
stjóri Samorku. 

FJÖLMIÐLAR Gerður hefur verið 
samningur þar sem Torg ehf., sem 
gefur út Fréttablaðið, og heldur 
úti vefmiðlunum frettabladid.is 
og hringbraut.is, kaupir tilteknar 
eignir af Frjálsri fjölmiðlun ehf., 
útgáfufélagi DV.

Hið selda er útgáfuréttur að DV 
og vefmiðillinn dv.is, ásamt gagna-
safni. Samningurinn er með fyrir-
vara um samþykki fjölmiðlanefnd-
ar og Samkeppniseftirlits.

DV á sér langa útgáfusögu hér-
lendis og hefur undanfarið verið 
gefið út vikulega. Dv.is, ásamt 
undirvefjunum eyjan.is, pressan.is, 
433.is, fokus.is og bleikt.is, er einn 
fjölsóttasti vefmiðill landsins sam-
kvæmt mælingum Gallup.

Verði af kaupunum verða vef-
miðlar Torgs meðal þeirra víðlesn-
ustu hérlendis. – jþ

Torg kaupir 
eignir Frjálsrar 
fjölmiðlunar

Lestu greinina í heild á  
frettabladid.is/skodun

Það er öllum frjálst 
að hafa sína skoðun 

og ég virði ákvörðun meiri-
hlutans.

Ásgerður Hall-
dórsdóttir, bæjar-
stjóri Seltjarnar-
ness

Pilturinn sem féll í Núpá í Sölva-
dal í Eyjafirði á miðvikudags-
kvöld fannst látinn við Fossgil 
um hádegisbil í gær. Hann hét 
Leif Magnús Grétarsson This-
land og hefði orðið sautján ára 
22. janúar næstkomandi.

Leif átti íslenskan föður og 
norska móður. Hann fæddist í 
Noregi og bjó þar fram til átta 
ára aldurs er hann f lutti til föður-
fjölskyldu sinnar í Vestmanna-
eyjum.

Yfir tvö hundruð manns frá 
björgunarsveitum, lögreglu og 
Landhelgisgæslunni tóku þátt í 
leitinni að Leif við afar krefjandi 
aðstæður við Núpá.

Lést í Núpá

Leif Magnús 
Grétarsson 
Thisland.

+PLÚS
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Hátíðleg hefð
Um Lúsíuhátíð Sænska félagsins á Íslandi segir á söluvefnum tix. is 
að Lúsíuhátíð hafi fyrst náði fótfestu í Värmland í Svíþjóð á 18. 
öld og síðar breiðst út um alla Svíþjóð og víðar á Norðurlöndum. 
„Heilög Lúsía á hins vegar uppruna sinn í borginni Siracusa á 
Sikiley. Sænska félagið á Íslandi hefur frá stofnun 1954 haldið 
Lúsíuhátið innan sinna raða, en frá 1991 hafa verið haldnir opin-
berir tónleikar í tilefni hátíðarinnar þar sem Lúsía, prýdd kórónu 
með kertum, fer fremst í flokki kórs hvítklæddra meyja, jóla-
sveina og piparkökukarla sem bera birtu í skammdegið með söng 
hefðbundinna Lúsíu- og jólalaga.“

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Seríur, jólaljós og jólaskraut 25-50% afsláttur
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Stafafura

Beint frá bónda.
 Sérræktuð jólatré 

fyrir Blómaval.

6.990 kr

Íslensk

Allar stærðir eitt 
verð um helgina.

Meðan birgðir endast

Jólagjafir

25%
afsláttur

Rafmagnsverkfæri • Smáraftæki • Búsáhöld • Fatnaður

HLUTI AF BYGMA

ÚT
SALA

Opið til

í Skútuvogi 
21:00

Jóla

Hefst í dag 
Allt að



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

VETURINN ER OKKAR TÍMI - 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.

Lilja Alfreðsdóttir
menntamálaráðherra 
mælti fyrir fjöl-
miðlafrumvarpi 
sínu á mánudag. 
Frumvarpið 
hefur verið 
umdeilt og 
hefur staðið í 
þingflokki Sjálf-
stæðismanna.

Ragnheiður Jóna 
Ingimarsdóttir  
sveitarstjóri 
Húnaþings vestra 
gagnrýndi harð-
lega Landsnet, 
RARIK og fleiri 
aðila vegna 
lélegs undirbún-
ings fyrir óveðrið 
í vikunni. Voru 
tengivirki í sveitinni ómönnuð.

Guðmundur Ingi  
Guðbrandsson  
umhverfisráðherra  
mætti á loftslags-
ráðstefnuna 
í Madríd og 
fagnaði því að 
loksins væri 
komin fram 
fjöldahreyfing 
fólks sem stæði upp 
fyrir umhverfið. Sagði hann Gretu 
Thunberg hafa hreyft við fólki.

Þrjú í fréttum 
Ráðherrar og 
sveitarstjóri

TÖLUR VIKUNNAR 08.12.2019 TIL 14.12.2019

Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

24
fá ríkisborgararétt 

samkvæmt frumvarpi 
allsherjarnefndar.

15 
hektarar af skógræktar-
landi verður tekið undir 
golfvöll í Garðabæ sam-

kvæmt áætlunum.

1.558 
umsagnir um klukku-

frumvarp bárust og 56 
prósent vilja seinka 

klukkunni.

130.000 
saurgerlar mældust í 

hverjum 100 millilítrum af 
sjó við Grandabryggju.

2 
milljarðar króna er það 
sem reikna má með að 
óveðrið í vikunni kosti 

þjóðarbúið.

ÓVEÐUR „Þetta er þung staða fyrir 
íbúa hér fyrir norðan,“ sagði Katrín 
Jakobsdóttir forsætisráðherra í 
samtali við Fréttablaðið gær. Katr-
ín ferðaðist norður í land í gær og 
fór yfir stöðuna í landshlutanum 
með heimamönnum eftir óveðrið 
sem geisað hefur. Með forsætisráð-
herra í för voru Þórdís Kolbrún R. 
Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- 
og nýsköpunarráðherra, Áslaug 
Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmála-
ráðherra, Sigurður Ingi Jóhannsson 
samgönguráðherra og Kristján Þór 
Júlíusson sjávarútvegsráðherra.

Þegar Fréttablaðið náði tali 
af Katrínu var hún á leiðinni frá 
Dalvík á Sauðárkrók. Þaðan var 
ferðinni heitið í Húnaþing þar sem 
ráðherrarnir hugðust funda með 
bæjarráðum bæði á Blönduósi og 
Hvammstanga. Hún sagði heim-
sóknina á Dalvík magnaða en að 
ljóst væri að bæjarbúar ættu mikið 
verk fyrir höndum. Varðskipið Þór 
hefur séð Dalvíkingum fyrir raf-
magni síðan í gær.

„Auðvitað er það alltaf allt öðru-
vísi að sjá hlutina svona og skynja 
hver staðan er,“ segir Katrín. „Það var 
magnað að sjá varðskipið í þessari 
notkun og svo að sjá þær gríðarlegu 
skemmdir sem þarna hafa orðið, 
með berum augum. Það liggur alveg 
ljóst fyrir að það mun taka einhverja 
daga að ljúka viðgerðum hér,“ bætir 
hún við.

„Við sáum þarna skemmdirnar 
sem veðrið hefur valdið og til dæmis 
hvernig línan hefur farið vegna ísing-
ar sem þarf að brjóta handvirkt. Við 
hittum mennina og konurnar sem 
eru búin að vera að brjóta ísinn og 
þetta er engin smá vinna. Fólk er í 

raun og veru búið að vera að vinna í 
tvo sólarhringa án þess að unna sér 
hvíldar,“ segir Katrín.

Gagnrýnisraddir hafa heyrst frá 
íbúum á Norðurlandi um ófull-
nægjandi innviði á svæðinu og 
mikilvægi þess að nægur mannafli 
sé á svæðinu til að bregðast við 
aðstæðum sem þessum svo fátt eitt 
sé nefnt. „Ég held að við getum öll 
verið sammála um það að um leið og 
viðbragðsaðilar hafa unnið frábæra 
vinnu undanfarna daga þá afhjúpar 
þetta veður veikleika í okkar kerfi,“ 
segir Katrín.

Spurð að því hvernig bregðast 
skuli við gagnrýni sem þessari segir 

Katrín að ríkisstjórnin hafi formlega 
sett af stað átakshóp sem skila skuli 
tillögum um forgangsatriði til að 
styrkja innviði landsins í aðstæðum 
sem þessum. „Hópurinn á að skila 
af sér tillögum 1. mars á komandi 
ári svo hann fær ekki langan tíma,“ 
segir hún.

„Þetta eru allt þættir sem við 
þurfum að taka á og skoða en um 
leið er mikilvægt að muna að við 
erum eiginlega í miðri á. Það er verið 
að bregðast við og vinna hörðum 
höndum að því að koma öllu í samt 
lag. Svo horfum við til lengri tíma,“ 
segir Katrín. 
birnadrofn@frettabladid.is

Opinberar veikleika í kerfinu
Fimm ráðherrar fóru norður gær og fóru yfir stöðuna eftir óveðrið með heimamönnum. Forsætisráð-
herra segir að unnið sé að því hörðum höndum að koma öllu í samt lag. Átakshópur á að styrkja innviði.

Katrín Jakobsdóttir létti undir með heimamönnum og losaði ísingu af rafmagnssnúru með handafli. 
Hún segir fólk hafa unnið í tvo sólarhringa að því að brjóta ísinn af línunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 

Enn rafmagnslaust
Unnið hefur verið hörðum 
höndum að því að koma á raf-
magni víðsvegar um land frá 
því að óveðrið skall á. Búast 
má við að rafmagn sé komið á 
víðsvegar í dag en enn eru þó 
nokkrir staðið sem eru án raf-
magns. Til að mynda Melrakka-
slétta, Hörgárdalur, Öxnadalur 
og Tjörnes.

Landsnet á og rekur allar 
meginflutningslínur rafmagns á 
Íslandi og til flutningskerfisins 
teljast einnig öll helstu tengi-
virki á landinu. Fyrirtækið er 
hlutafélag í eigu Landsvirkjunar, 
RARIK, Orkuveitu Reykjavíkur og 
Orkubús Vestfjarða.

+PLÚS
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Skoða 
aðstæður
Fimm ráðherrar ríkisstjórnarinnar gerður sér ferð 
norður í land í gær þar sem farið var yfir stöðuna 
eftir óveðrið sem gengið hefur yfir landið. Ráðherr-
arnir heimsóttu Dalvík, Fjallabyggð, Sauðárkrók, 
Blönduós og Hvammstanga og sáu afleiðingar 
óveðursins með eigin augum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN



Hefur þú prófað
léttreyktu hátíðarsteikina?

Hátíðarkjúklingasteikin er léttreykt og ber 
með sér hátíðlegan blæ. Steikin er tilbúin 
beint í ofninn og því er auðvelt að galdra 
fram dýrindisveislu á augabragði.

NÝTT OG 

SPENNANDI 

FRÁ HOLTA



STJÓRNMÁL Á fjórða tug þingmála 
verða afgreidd á Alþingi eftir helgi 
en samkomulag þingf lokka um 
þinglok gerir ráð fyrir að þingstörf-
um ljúki á þriðjudag með atkvæða-
greiðslum. Þá verða afgreidd um 
þrjátíu mál ríkisstjórnarinnar auk 
nokkurra þingmannamála.

Stjórnarflokkarnir lögðu áherslu 
á að ná þeim málum í gegn sem 
tengjast lífskjarasamningunum 
auk svokallaðra dagsetningamála 
sem þurfa að öðlast gildi um ára-
mót. Meðal þeirra mála sem tengj-
ast kjarasamningum er frumvarp 
félags- og barnamálaráðherra um 
lengingu fæðingarorlofs.

Þá verða þau mál einnig kláruð 
sem þegar hafa verið afgreidd úr 
nefndum, þeirra á meðal er til 
dæmis frumvarp menntamála-
ráðherra til nýrra laga um sviðs-
listir. Einhver styr hefur staðið um 
nokkur mál; þeirra á meðal mál 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra um sameiningu sveitarfélaga. 
Hafa þingmenn bæði Miðflokksins 
og Pírata sett sig mjög á móti mál-
inu og verður afgreiðslu þess frestað 
fram yfir áramót.

Þá er mál sjávarútvegs- og land-
búnaðarráðherra um matvælaeftir-
lit erfitt í minnst tveimur stjórnar-
flokkum en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins leggst það illa í ein-
hverja þingmenn bæði Framsóknar 
og Vinstri grænna. Er það sérstak-
lega nýr sjóður, Matvælasjóður, sem 
er þeim þyrnir í augum en honum 
var ætlað að leysa af hólmi annars 
vegar Framleiðnisjóð landbúnaðar-
ins og hins vegar AVS rannsóknar-
sjóð í sjávarútvegi. Sú lausn hefur 
verið fundin á málinu að fella öll 
ákvæði um hin nýja sjóð úr frum-
varpinu og hefur breytingartillaga 
meirihluta atvinnuveganefndar 
þessa efnis verið lögð fram.

Frumvarp um breytingar á lögum 
um stöðu og stjórn þjóðkirkjunnar 
hefur einnig mætt nokkurri and-
stöðu hjá stjórnarandstöðunni en 
frumvarpið er lagt fram á grund-
velli nýs viðbótarsamkomulags 
um greiðslur ríkisins til þjóðkirkj-
unnar. Í frumvarpinu er kveðið á 
um aukið sjálfstæði kirkjunnar 
og sjálfræði um innri málefni. Þó 

Umdeild mál bíða fram yfir jól
Stefnt er að þinglokum á þriðjudag. Mál tengd lífskjarasamningum verða afgreidd, auk frumvarps um 
málefni þjóðkirkjunnar. Umdeild mál um sameiningu sveitarfélaga og styrki til fjölmiðla bíða nýs árs.

Óeining hefur verið um fjölmiðlafrumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra. Mælt verður fyrir því á mánudag og umsagna aflað yfir hátíðirnar.  
Sviðslistafrumvarp hennar verður afgreitt fyrir jól en frumvarp hennar um breytingar á námslánakerfinu bíður fram yfir áramót. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Mouhamed Lo meðal þeirra sem fá ríkisborgararétt með lögum frá Alþingi
Venju samkvæmt afgreiðir 
Alþingi frumvarp um veitingu 
ríkisborgararéttar í aðdraganda 
þingloka.

Samkvæmt frumvarpi alls-
herjar- og menntamálanefndar 
verður 24 einstaklingum frá 16 
ríkjum veittur ríkisborgararéttur 

að þessu sinni. Elsti maður á 
listanum er 72 ára en sá yngsti 
16 ára. 

Meðal þeirra sem fá ríkis-
borgararétt er Mouhamed Lo 
sem flúði þrælahald í heimalandi 
sínu Máritaníu. Synjun á beiðni 
hans um hæli hér á landi vakti 

mikla reiði í samfélaginu og naut 
hann aðstoðar Íslendinga er hann 
fór huldu höfði hér á landi í rúmt 
ár. Ákvörðun um brottvísun hans 
var felld úr gildi um mitt ár 2012 
og honum var loks veitt dvalar-
leyfi af mannúðarástæðum á 
Íslandi árið 2013.

Skrá um heilabilunarsjúkdóma Frumvarp um að  
heilabilunarsjúkdómum verði bætt við þann lista 
sem Embætti landlæknis er skylt að halda sérstakar 
skrár um með von um að fylgst verði betur með þeim 
á heilbrigðisstofnunum og heilsugæslum. (Ólafur Þór 
Gunnarsson, Vinstri grænum.)

Lágmarksframfærsla öryrkja og aldraðra Tillaga til 
þingsályktunar um að félags- og barnamálaráðherra 
verði falið að leggja fram frumvarp sem tryggi 300 
þúsund króna lágmarksframfærslu á mánuði fyrir þá 
sem hafa fullan örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri 
og ellilífeyri, skatta- og skerðingarlaust. (Inga Sæland, 
Flokki fólksins.)

Hækkun starfslokaaldurs Lagt til að embættis-
mönnum og öðrum ríkisstarfsmönnum verði gert 
kleift að starfa hjá ríkinu til 73 ára aldurs kjósi þeir 
það en þeim ber að láta af störfum við sjötugt sam-
kvæmt gildandi lögum. (Þorsteinn Sæmundsson, 
Miðflokknum.)

Eftirlit með starfsemi lögreglu Tillaga um sérstaka 
stofnun sem hafi eftirlit með starfsemi lögreglu. 
Stofnunin verði eftirlitsstofnun Alþingis og óháð 
framkvæmdavaldinu. Hún fái vald til að hefja at-
hugun mála að eigin frumkvæði, rannsaka ætluð brot 
lögreglu í starfi, rannsaka tilkynningar um einelti og 
kynferðislega áreitni og fleira. (Helgi Hrafn Gunnars-
son, Pírötum.)

Gæðastýring í sauðfjárrækt Ráðstöfun almannafjár 
við gæðastýringu í sauðfjárrækt verði endurskoðuð, 

þannig að landnýtingarþáttur hennar samræmist 
lögum og góðum stjórnsýsluháttum. Byggt verði á 
ráðgjöf Landgræðslunnar um ný viðmiðunarmörk 
fyrir ástand heimalanda, upprekstrarheimalanda 
og beitilanda á afrétti. Greiðslur verði ekki inntar af 
hendi til þeirra framleiðenda sem liggur fyrir að nái 
ekki núgildandi viðmiðum. (Hanna Katrín Friðriksson, 
Viðreisn.)

Rannsóknir á þunglyndi Tillaga til þingsályktunar 
um skipun nefndar til að rannsaka og meta umfang 
þunglyndis eldri borgara og kanna tíðni sjálfsvíga og 
sjálfsvígstilrauna eldri borgara. Kannað verði hvaða 
leiðir séu best til þess fallnar að koma í veg fyrir 
þunglyndi meðal eldri borgara. (Ágúst Ólafur Ágústs-
son, Samfylkingunni.)

Fræðsla um vefjagigt Tillaga um að heilbrigðisráð-
herra verði falið að beita sér fyrir fræðslu til almenn-
ings um vefjagigt og láta fara fram endurskoðun á 
skipan sérhæfðrar endurhæfingarþjónustu með það 
að markmiði að styrkja greiningarferlið og bjóða 
upp á heildræna meðferð byggða á niðurstöðum 
gagnreyndra rannsókna. (Halla Signý Kristjánsdóttir, 
Framsóknarflokki.)

Óháð úttekt á Landeyjahöfn Tillaga um að sam-
göngu- og sveitarstjórnarráðherra láti hefja óháða 
úttekt á Landeyjahöfn í samræmi við samgöngu-
áætlun fyrir árin 2019–2033 og fimm ára samgöngu-
áætlun fyrir árin 2019–2023 og að henni verði lokið 
eigi síðar en 31. mars 2020. (Páll Magnússon, Sjálf-
stæðisflokki.) Málið hefur þegar verið samþykkt.

er búist við að frumvarpið verði 
afgreitt fyrir þinglok.

Mælt verður fyrir hinu umdeilda 
fjölmiðlafrumvarpi menntamála-
ráðherra á mánudag og því vísað 
til nefndar. Gert er ráð fyrir að 
umsagnarbeiðnir um málið verði 
sendar út áður en þing fer í jólafrí og 
málið fái svo hefðbundna þinglega 
meðferð eftir áramót.

Stjórnarfrumvörp eru ávallt í 
forgangi á dagskrá þingsins en við 
þinglok er alla jafna samið um að 
tiltekinn fjöldi þingmannamála fái 
afgreiðslu í þinginu. Samið hefur 
verið um að eitt þingmannamál 
frá hverjum þingflokki fái lokaaf-
greiðslu í þinginu fyrir jól. Í þessu 
samkomulagi fellst þó ekki að 
umrædd mál nái fram að ganga og 

getur þeim lokið með samþykkt, 
synjun eða eftir atvikum gæti þeim 
verið vísað til ríkisstjórnarinnar 
til ákveðinnar meðferðar. Þá hefur 
verið samið um að formenn þing-
flokka fundi strax eftir áramót og 
ræði meðferð annarra þingmanna-
mála með það að markmiði að 
fleiri þingmannamál fái afgreiðslu 
á Alþingi. adalheidur@frettabladid.is

✿ Þingmannamál sem fá afgreiðslu fyrir jól

SAMFÉLAG „Lykilatriðið er að ég 
ofhugsaði þetta ekki heldur fékk ég 
hugmynd og framkvæmdi hana,“ 
segir Anna Steinsen, tómstunda- og 
félagsmálafræðingur.

Hún gefur í dag út bókina Ofur-
hetjur í einn dag og rennur allur 
ágóði af sölu bókarinnar til UN 
Women á Íslandi.

„Ég hef unnið við það í mörg ár 
að styrkja sjálfsmynd og sjálfs-
traust hjá börnum. Mig langaði að 
blanda því saman að gefa út bók og 
í leiðinni valdefla stúlkur og í raun 
öll börn,“ segir hún.

Bókin fjallar um stúlku sem 
flytur til Íslands sem flóttamaður 
ásamt fjölskyldu sinni. „Hún er að 
byrja í nýjum skóla og langar að 
eignast vinkonu, sem hún og gerir. 
Við sögu koma ofurhetjur, sam-
kennd, vinátta og gleði,“ segir Anna.

„UN Women eru að gera svo mik-
ilvæga og spennandi hluti og geta 
haft áhrif um allan heim. Þess vegna 
ákvað ég að velja það málefni. Svo 
brenn ég líka fyrir jafnrétti í heim-
inum og þykir mikilvægt að vald-
efla konur, mæður og börn,“ segir 
Anna. Nánar er fjallað um Önnu og 
bókina á frettabladid.is.  – bdj

Ágóðinn til  
UN Women

Mig langaði að 
blanda því saman 

að gefa út bók og í leiðinni 
valdefla stúlkur og í raun öll 
börn.
Anna Steinsen, 
tómstunda- og 
félagsmála-
fræðingur

DÓMSMÁL Vigfús Ólafssson var 
dæmdur í Landsrétti í gær til fjór-
tán ára fangelsisvistar fyrir að hafa 
orðið tveimur að bana með því að 
kveikja í íbúðarhúsi á Selfossi 31. 
október í fyrra.

Vigfús hafði í Héraðsdómi Suður-
lands í júlí síðastliðnum verið fund-
inn sekur um brennu og mann-
dráp af gáleysi sem var varakrafa í 
ákæru ríkissaksóknara. Var hann 
þá dæmdur til fimm ára fangelsis-
vistar. Landsréttur telur hins vegar 
sannað að um manndráp af ásetn-
ingi hafi verið að ræða og þyngir 
refsingu Vigfúsar samkvæmt því.

„Þegar ákærði kveikti eldinn vissi 
hann að á efri hæðinni voru þau tvö 
sem létust í eldsvoðanum. Hann 
vissi líka að mikill eldsmatur var 
í húsinu og gat honum ekki dulist 
að svo gæti farið að þau, sem uppi 
voru, kæmust ekki undan ef kvikn-
aði í húsinu og líklegt væri að þau 
gætu beðið bana, eins og reyndin 
varð. Þrátt fyrir þessa vitneskju um 
þessar aðstæður kveikti hann eld 
sem leiddi til þess að tvær mann-
eskjur létust,“ segir í dómi Lands-
réttar.

Þá var Vigfús dæmdur til að 
greiða aðstandendum yfir 15 millj-
ónir króna í bætur. – gar

Dómur þyngdur 
í fjórtán ár

Vigfús Ólafsson leiddur fyrir 
dómara. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Snjallari og glæsilegri
Hyundai Tucson.
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Nýr og endurhannaður Tucson uppfyllir kröfur nútímafólks með glæsilegu útliti, nýjustu 
akstursöryggistækni og uppfærðum aflrásum. Í honum sameinast sveigjanleiki jeppans 
og einkennandi útlit Tucson sem fær enn sterkari svip í nýju hönnuninni.
Nýr Tucson er hannaður til að láta þig líta vel út hvert sem þú ferð.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Hyundai Tucson – 4wd, dísil, sjálfskiptur. Verð frá 5.090.000 kr.

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina 
víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai bílum 
fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Líttu vel út hvert sem þú ferð.

450.000 kr.

Aukahlutapakki að verðmæti

fylgir nýjum Tucson / Takmarkað magn.
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www.gjofsemgefur.is
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undir tré á Íslandi

GEFÐU 
jólapakka

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.

Barnabókaverðlaun 
Guðrúnar Helgadóttur

Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óbirtu handriti að skáldverki fyrir börn 
eða unglinga, frumsömdu á íslensku, til að keppa um Barnabókaverðlaun 
Guðrúnar Helgadóttur. Verðlaununum verður úthlutað í annað sinn í apríl 
2020.

Verðlaun að upphæð 1 milljón króna verða veitt fyrir eitt handrit.

Þriggja manna dómnefnd metur verkin og eru meðlimir hennar tilnefndir af 
menningar-, íþrótta – og tómstundaráði, Reykjavík bókmenntaborg UNESCO 
og Rithöfundasambandi Íslands. 

Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags sem 
hann ákveður að starfa með. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert innsent 
handrit fullnægi þeim kröfum sem hún telur að gera verði til verðlaunaverka 
má fella verðlaunaafhendinguna niður það árið. 

Þremur eintökum af handriti skal skila undir dulnefni, en nafn og símanúmer 
höfundar fylgi með í lokuðu umslagi. 

Handrit berist í síðasta lagi 9. janúar. 

Utanáskrift:
Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur
b.t. Reykjavíkur Bókmenntaborgar UNESCO

Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík  

Í apríl 2018 samþykkti borgarráð að frá 2019 verði Barnabókaverðlaun Guðrúnar 
Helgadóttur veitt árlega að vori fyrir handrit að nýrri barna eða ungmennabók. 
Bergrún Íris Sævarsdóttir hlaut verðlaunin árið 2019 fyrir handritið að bókinni 
Kennarinn sem hvarf.

Stjórn RÚV vísaði ábyrgð á ráðuneytið sem hafnar ábyrgð. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNSÝSLA Mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytið hafnar því 
að hafa haft samráð við Ríkisút-
varpið ohf. um að bíða með að 
stofna dótturfélag þangað til úttekt 
Ríkisendurskoðunar lægi fyrir.

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar, 
sem kom út í nóvember síðastliðn-
um, er því sérstaklega beint til RÚV 
að fara að lögum með því að stofna 
dótturfélög utan um aðra starf-
semi en fjölmiðlun í almannaþágu. 
Lögin voru samþykkt árið 2013 og 
tóku gildi í byrjun árs 2018.

Kári Jónasson, formaður stjórnar 
RÚV, sagði við Fréttablaðið í kjölfar 
útgáfu skýrslunnar að óvissa hefði 
ríkt um stofnun dótturfélaga vegna 
virðisaukaskattsmála.

Skúli Eggert Þórðarson ríkis-
endurskoðandi sagði hins vegar að 
aldrei hefði verið nein óvissa.

„Frá ársbyrjun 2018 hefur það 
verið alveg skýr lagaskylda að 
stofna dótturfélag,“ sagði Skúli 
Eggert. Kemur það einnig fram 
í umsögnum ráðuneytisins við 
skýrsluna að lögin séu ekki val-
kvæð en beiðni RÚV um endur-
skoðun laganna sé til skoðunar.

Í kjölfar orða Skúla Eggerts sendi 
stjórn RÚV frá sér tilkynningu þar 
sem sagt var að unnið hefði verið 
í fullu samráði við mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. Er þá 
vísað í bréf ráðuneytisins frá októ-
ber 2018. Í því samráði hefði verið 
ákveðið að bíða með að framfylgja 
lögunum og því hefði stjórnin ekk-
ert aðhafst.

Í bréfinu sem Ásta Magnúsdóttir 
ráðuneytisstjóri og Jón Vilberg 
Guðjónsson skrifstofustjóri sendu 
útvarpsstjóra í október í fyrra er 
ekki að finna ráðleggingu um að 
bíða með að stofna dótturfélag. 
Þess í stað er óskað eftir áliti RÚV 
um hvort líta megi á móður- og 
dótturfélag sem „skattalega sam-
stæðu“ til að útskattur dóttur-
félagsins reiknist móðurfélaginu 
til góða.

Var þá RÚV tjáð að ráðuneytið 
myndi leita álits Ríkisendurskoð-
unar á hvort aðskilnaður í bók-
haldi samrýmdist Evróputilskip-
unum, að þeirri athugun lokinni 
yrði farið yfir þær niðurstöður með 
útvarpsstjóra og stjórn RÚV.

Fréttablaðið sendi mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu fyrir-

spurn í síðari hluta nóvember þar 
sem óskað var eftir skýringum á 
því hvort ráðuneytið hefði ráðlagt 
RÚV að bíða með að fara að lögum. 
Svar ráðuneytisins barst þremur 
vikum síðar. Þar er því hafnað að 
slíkar ráðleggingar hafi verið settar 
fram.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er málið viðkvæmt innan 
veggja ráðuneytisins vegna em-
bættismanna sem hafa mikinn 
vilja til að ganga erinda RÚV.

Í svarinu, sem undirritað er af 
Kristrúnu Heiðu Hauksdóttur 
upplýsingafulltrúa, er reifaður til-
gangur laganna og frestun gildis-
töku þeirra í tvígang. Hófust form-
legar, og óformlegar, viðræður milli 
RÚV og ráðuneytisins árið 2015 um 
ákvæðið.

Vekur athygli að ein rökin fyrir 
því að stofna ekki dótturfélag voru 
ákvæði í þjónustusamningi við 
ráðuneytið frá árinu 2016 þar sem 
kveðið er á um að starfsemi RÚV 
verði með sama hætti og áður, þrátt 
fyrir að gert hafi verið ráð fyrir 
því í lögum að RÚV yrði að stofna 
dótturfélag á tímabilinu.

Kemur einnig fram að stjórn 
RÚV hafi sóst eftir því að lögunum 
yrði breytt eða þau felld niður. Við 
því var ekki orðið og hefur ráðu-
neytið hvatt stjórn RÚV til að grípa 
til ráðstafana um stofnun dóttur-
félaga, ferli sem mun vera hafið, og 
fara að fyrirmælum Ríkisendur-
skoðunar um breytingar á bók-
haldi. arib@frettabladid.is

Hafna samráði 
um lögbrot
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hafnar því 
að hafa haft samráð við RÚV um að bíða með að 
fylgja lögum um stofnun dótturfélaga. Stjórn RÚV 
varpaði ábyrgð á málinu á ráðuneytið í yfirlýsingu. 

Íslendingar eyða stórum hluta ráð-
stöfunarfjár í mat. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NEY TENDUR Samkvæmt nýjum 
tölum frá Eurostat, tölfræði-
stofnun Evrópusambandsins, eyða 
Íslendingar 12,6 prósentum af ráð-
stöfunartekjum sínum í matvæli 
og óáfenga drykki. Er þetta nánast 
sama hlutfall og meðaltal af öllu 
Evrópusambandssvæðinu en með 
því hæsta í vesturhlutanum.

Rúmenar eyða hlutfallslega 
mestu í matvæli, tæpum 28 pró-
sentum, og þar á eftir koma Serbía, 
Svartfjallaland, Eystrasaltsríkin og 
fleiri ríki austan gamla járntjalds.

Minnstu eyða Bretar í matvæli, 
tæpum 8 prósentum, en þar á eftir 
koma ríki á borð við Þýskaland, 
Holland og Írland. Af vestrænum 
ríkjum eru aðeins Frakkland, Ítalía 
og Portúgal fyrir ofan Ísland en Sví-
þjóð hefur sama hlutfall. – khg

Verjum nærri 
13 prósentum  
í mat á Íslandi

Bretar eyða minnstu í 
matvæli, tæpum 8  
prósentum.

Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er málið 
viðkvæmt innan veggja 
ráðuneytisins vegna emb-
ættismanna sem hafa 
mikinn vilja til að ganga 
erinda RÚV.
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Thyssenkrupp Marine 
Systems hefur framleitt 
freigátur, korvettur, og 
kafbáta fyrir þýska sjóher-
inn og aðra sjóheri. Það 
fyrirtæki er í samstarfi við 
norska hergagnaframleið-
andann Kongsberg um að 
framleiða fjóra kafbáta fyrir 
norska herinn.

FRÉTTASKÝRING

Hvort það „viðri vel 
til loftárása“ líkt 
og Sigur Rós söng 
um árið skal ósagt 
látið, en það hefur 
verið gott gengi á 

síðari árum hjá vopnaframleiðend-
um heimsins. Sala vopna og þjón-
ustu til herja heimsins hjá stærstu 
100 vopnaframleiðendunum nam 
alls 420 milljörðum dala árið 2018. 
Það er 4,6 prósenta aukning miðað 
við árið á undan. Þetta er sam-

kvæmt nýrri samantekt Alþjóðlegu 
friðarrannsóknarstofnunarinnar í 
Stokkhólmi (SIPRI).

420 milljarðar dala eða 51 billjón 
íslenskra króna er dágóð upphæð, 
ríf lega sextánföld þjóðarfram-
leiðsla Íslendinga árið 2018.

Samkvæmt SIPRI er vopnasala 
skilgreind sem sala á hernaðar-
vörum og þjónustu til viðskipta-
vina innanlands og erlendis. Í 
talnagögnum þeirra sést að sala á 
vopnum og herþjónustu hefur auk-
ist um 47 prósent hjá 100 stærstu 
fyrirtækjum vopnaiðnaðar heims-
ins frá árinu 2002, þegar stofnunin 
hóf að safna upplýsingunum. Hafa 

ber í huga að vopnasala Kínverja er 
ekki inni í tölum SIPRI vegna skorts 
á áreiðanlegum gögnum.

Samruni bandarískra  
vopnaframleiðenda
Fimm stærstu vopnaframleiðend-
urnir eru bandarískir: Lockheed 
Martin, Boeing, Northrop Grumm-
an, Raytheon og General Dynamics. 
Vopnasala þessara fimm fyrirtækja 
er samanlögð um 148 milljarðar 
dollara eða um 35 prósent af vopna-
sölu hundrað stærstu fyrirtækjanna 
árið 2018.

Bandarísk vopnaframleiðsla 
hefur á síðari árum notið víðtæks 
stuðnings stjórnvalda enda skapar 
hún störf og hefur sterk stjórn-
málatengsl. Donald Trump Banda-
ríkjaforseti hefur stutt innlenda 
vopnaframleiðslu dyggilega með 
kaupum á nýjum búnaði sem og 
útrás þessara fyrirtækja. Þannig 
studdi Trump síðasta vor umdeilda 
22 vopnasölusamninga til Sádi-
Arabíu og Sameinuðu arabísku 
furstadæmanna að verðmæti um 
8,1 milljarður dala, en ríkin hafa 
staðið í stríði í Jemen frá árinu 2015.

Vopnasala rússneskra  
fyrirtækja er stöðug
Rússar teljast 8,6 prósent af 100 
stærstu vopnaf ramleiðendum 

heims. Samanlögð sala tíu stærstu 
rússnesku fyrirtækjanna á árinu 
2018 var um 36,2 milljarðar dala. 
Langstærsti vopnaframleiðandi 
Rússlands, Almaz-Antey, hefur 129 
þúsund starfsmenn. Fyrirtækið 
er í 9. sæti heimslistans og með 27 
prósent af heildarvopnasölu rúss-
neskra fyrirtækja. Þetta var gott ár 
hjá Almaz-Antey, salan jókst um 18 
prósent og nam 9,6 milljörðum dala. 
Skýrist það af góðri innlendri eftir-
spurn og miklum vexti í útflutningi, 
einkum sölu á S-400 loftvarna-
kerfinu. Tyrkir keyptu slíkt kerfi 

þrátt fyrir mótmæli stjórnvalda í 
Washington.

Af 100 stærstu á heimslista SIPRI 
eru 27 evrópskir vopnaframleið-
endur. Samanlagt jókst salan lítil-
lega á árinu og nam 102 milljörðum 
dala. Vopnasala Frakka jókst en 
minnkaði hjá breskum og þýskum 
fyrirtækjum. Í Bretlandi eru átta 
hergagnaframleiðendur á heims-
listanum.

SIPRI segir hið breska BAE Sys-
tems vera stærsta vopnaframleið-
anda heims utan Bandaríkjanna. 
Vopnasala fyrirtækisins dróst 
aðeins saman árið 2018 og nam 
21,2 milljörðum dala. BAE Systems 
smíðar flest bresku herskipin, flesta 
brynvarða bíla bandaríska hersins 
og leggur mikið til tæknibúnaðar í 
F-35 herþotur Lockheed Martin.

Rafale bardagaþotur vinsælar
Frakkar gera það gott í hergagna-
iðnaði og samanlögð vopnasala 
þeirra nam 23,2 milljörðum dala. 
Munar þar mestu um 30 prósenta 
söluaukningu á hinum vinsælu 
Dassault Rafale bardagaþotum 
framleiðandans Dassault Aviation. 
Meðal kaupenda eru Indverjar, Kat-
arar og Egyptar.

Þýsk vopnaframleiðsla hefur séð 

  Viðrar vel  
    til loftárása
Það er gott gengi hjá vopnaframleiðendum heims-
ins. Sala í alþjóðlegum vopnaiðnaði eykst um 4,6 
prósent. Fimm bandarísk fyrirtæki eru þar efst. Nú 
eru 27 virk stríð og meiriháttar átök í heiminum.

Framhald á síðu 12

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is
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betri daga. Sala þeirra fjóru fyrir-
tækja sem eru á heimslistanum dróst 
saman um 3,8 prósent. Rheinmetall, 
stærsta vopnafyrirtæki Þjóðverja, 
gerði það þó gott í sölu herbifreiða 
en sala ThyssenKrupp dróst saman. 
Dótturfélag þess, Thyssenkrupp 
Marine Systems, sem hefur fram-
leitt freigátur, korvettur og kafbáta 
fyrir þýska sjóherinn og aðra sjóheri, 
er í samstarfi við norska hergagna-
framleiðandann Kongsberg um að 
framleiða fjóra kafbáta fyrir norska 
herinn.

Áttatíu af 100 stærstu vopna-
framleiðendunum eru með aðsetur 
í Bandaríkjunum, Evrópu og Rúss-
landi. Af hinum 20 eru sex með 

aðsetur í Japan, þrjú í Ísrael, Ind-
landi og Suður-Kóreu, hverju um 
sig, tvö í Tyrklandi og einn framleið-
andi í Ástralíu, Kanada og Singapúr.

Kínverjar kraftmiklir  
vopnaframleiðendur
Kínverskir vopnaframleiðendur 
eru ekki með í samanburðinum 
því hergögn þar eru framleidd hjá 
ríkisfyrirtækjum sem hvorki gefa 
upplýsingar um framleiðslu né 
sölu.

SIPRI áætlar engu að síður að 
þrjú kínversk vopnafyrirtæki yrðu 
meðal tíu stærstu, AVIC, Norinco og 
CETC. Upplýsingar eru takmarkað-
ar en líklegt er að að minnsta kosti 
sjö önnur vopnafyrirtæki kæmust 
á listann.

AVIC, sem er kínverskt ríkisfyrir-
tæki á sviði geim- og hergagnafram-
leiðslu, er eitt af stærstu fyrirtækj-
um heims. Það hefur um 100 stór 
dótturfyrirtæki og hálfa milljón 
starfsmanna.

Norinco, sem sérhæfir sig í víg-
búnaði á landi, er einn stærsti 
hergagnaframleiðandi veraldar. 
Fyrirtækið framleiðir allt frá skrið-
drekum, vélbyssum og eldflaugum 
til herdróna og loftvarnabyssu-
kerfa. Í viðtali við China Daily árið 
2014 sagði talsmaður Norinco að 
öflug og hagkvæm vopn fyrirtækis-
ins væru vinsæl hjá þróunarlöndun-
um. Þeir ættu fasta viðskiptavini í 
Suður-Asíu og Miðausturlöndum og 
vel hefði gengið að finna nýja kaup-
endur í Afríku og Suður-Ameríku.

Kínverska ríkisupplýsingafyrir-
tækið CETC, sem einnig er talið eitt 
af stærri fyrirtækjum heims, fram-
leiðir margvíslegan fjarskipta-, 
tölvu- og rafeindabúnað fyrir 
hernað. Fyrirtækið býður meðal 
annars upp á víðtæk eftirlitskerfi, 
myndavélabúnað og andlitsgrein-
ingarbúnað til að sjá fyrir hættulega 
borgara og hryðjuverkamenn. Hjá 
CETC vinna 150.000 starfsmenn í 42 
dótturfyrirtækjum víða um heim.

Gott gengi hergagnaframleið-
enda heimsins á rætur að rekja 
til aukinna átaka og spennu ríkja 
á milli. Harðstjórum heimsins 
fjölgar og þeir olnboga sig áfram. 
Fjölgun leiðtoga lýðhylli og þjóð-
erniskenndar skýrir efalítið einnig 
öflugri vopnaframleiðslu.
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✿   Hernaðarútgjöld heims í Bandaríkjadölum✿   Nokkrir norrænir vopnaframleiðendur

✿  Tíu stærstu vopnaframleiðendur heims samkvæmt SIPRI – Kína undanskilið
     Í milljörðum Bandaríkjadala 

200.000.000.000

150

100

50

0

27 virk stríð og meiriháttar átök í heiminum
Samkvæmt upplýsingasetri Uppsalaháskóla um 
átök (UCDP) hafa frá seinni heimsstyrjöld verið 
háð um 250 meiri háttar stríð í heiminum, þar 
sem meira en 50 milljónir hafi verið drepnar, tugir 
milljóna orðið heimilislausir og óteljandi hafi 
særst eða eigi um sárt að binda. Í dag eru 27 virk 
stríð og meiri háttar átök í heiminum. Að auki eru 
tugir stríða að forminu til þótt engin séu átökin.

Samkvæmt UCDP létust 77.392 í stríðsátökum á 
síðasta ári.

Sænsk friðarrannsóknarstofnun, SIPRI, segir að 
fólk á vergangi hafi verið 68,5 milljónir árið 2018, 

þar af eru meira en 25 milljón flóttamenn.
Borgarastyrjöldin í Sýrlandi, sem hófst árið 

2011, eru ein mestu átök síðari ára en hún hefur 
tekið margar beygjur og sveigjur. Nú síðast með 
innrás Tyrkja í norðurhéruð Kúrda. Alls hafa um 
500 þúsund manns farist og meira en sjö milljónir 
farið á flótta.

Í Jemen hófust átök á sama tíma og í Afganistan 
hafa verið nær samfelld átök síðan 2001. Í Mexíkó 
hafa meira en 100 þúsund manns látist í einstak-
lega harðvítugu stríði hersins, lögreglu og eitur-
lyfjahringja.

Það kann að koma sumum á óvart, en á Norðurlöndum eru þó 
nokkuð mörg fyrirtæki í vopnaframleiðslu eða að selja búnað fyrir 
heri heimsins. Umfang þessara fyrirtækja er mjög ólíkt og sum þeirra 
eiga sér langa sögu.

n Danmörk Terma
n Danmörk Hydrema (Hydrema Defence)
n Finnland Patria
n Finnland SAKO (Sako Defence) (Beretta Defense Technologies -BDT)
n Finnland Sisu Defence Oy
n Finnland Nammo Lapua Oy
n Noregur Kongsberg Defense & Aerospace
n Noregur NFM Holding
n Noregur Nammo Raufoss AS
n Svíþjóð Saab AB
n Svíþjóð BAE Systems Bofors (BAE Systems AB )
n Svíþjóð GKN Aerospace Engine Systems – Sweden
n Svíþjóð Nammo Sweden AB
n Svíþjóð Eurence Bofors AB
n Svíþjóð Norma Precision AB
n Svíþjóð Kockums AB (Kockums Naval Solutions)

1 | Lockheed Martin Corp.  Bandaríkin

2 | Boeing  Bandaríkin

3 | Northrop Grumman Corp.  Bandaríkin

4 | Raytheon  Bandaríkin

5 | General Dynamics Corp.  Bandaríkin

6 | BAE Systems  Bretland

7 | Airbus Group  Evrópa

8 | BAE Systems Inc. (BAE Systems UK) Bretland

9 | Leonardo  Ítalía

10 | Thales  Frakkland

47.260

29.150

26.190

23.440

22.000

21.210

11.650

10.800

9.820

9.640

‘85 ‘89 ‘93 ‘97 ‘01 ‘05 ‘09 ‘13‘87 ‘91 ‘95 ‘99 ‘03 ‘07 ‘11 ‘15‘86 ‘90 ‘94 ‘98 ‘02 ‘06 ‘10 ‘14‘88 ‘92 ‘96 ‘00 ‘04 ‘08 ‘12 ‘16 ‘17

Framlög til varnarmála eru að aukast 
á heimsvísu og hafa ekki verið hærri 
frá lokum kalda stríðsins. Samkvæmt 
SIPRI vörðu þjóðir heims meira en 
1.782 milljörðum Bandaríkjadala (219 
þúsund milljörðum króna) til varnar-
mála í fyrra. Þar af eru Bandaríkin með 
80 þúsund milljarða króna og Kína 
með um 31 þúsund milljarða króna.

Í viðtali við China Daily 
árið 2014 sagði talsmaður 
Norinco að árangursrík og 
hagkvæm vopn fyrirtækis-
ins væru vinsæl hjá þróunar-
löndunum. Þeir ættu fasta 
viðskiptavini í Suður-Asíu 
og Miðausturlöndum og vel 
hefði gengið að finna nýja 
kaupendur í Afríku og 
Suður-Ameríku.
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Yljaðu þér í vetur við tilhugsunina um sumarfrí í Barcelona. Þessi hrífandi borg hefur 
upp á heilmargt að bjóða í menningu, matargerðarlist og mikilfenglegum arkitektúr, 
enda sannkölluð heimsborg. Flogið verður tvisvar í viku frá 23. maí til 8. september. 
Fljúgðu beint til Barcelona næsta sumar með Icelandair.

Bein leið til Barcelona
Verð báðar leiðir frá 29.900 kr. eða 49.900 Vildarpunktum
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SUNNUDAG: 13–22

GLEÐILEGA

Það verður jólastemning um helgina þar sem ljúfir 
tónar og hressir jólasveinar gleðja gesti Kringlunnar

LAUGARDAGUR KL. 14.00

BÆÐI LAUGARDAG OG SUNNUDAG

SUNNUDAGUR KL. 14.00

JÓLABINGÓ Kringlunnar og Hagkaups 
þar sem sjálfur ÍÞRÓTTAÁLFURINN er 
bingóstjórinn. Glæsilegir vinningar!

ÖLL KVÖLD TIL JÓLA

Undirbúðu jólagjafaleiðangurinn á kringlan.is 
Þar eru yfir 100.000 góðar gjafahugmyndir! 

Krakkar úr söngleiknum 
frábæra skemmta

JÓNAS ÞÓRIR leikur ljúfa jólatóna og JÓLASVEINAR verða á ferðinni

MYNDATAKA með JÓLASVEINI frá kl.14–16

STORYTEL JÓLASVEINNINN les fyrir börnin á Blómatorgi

Fullt af allskonar fyrir

HÁTÍÐ
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Breskir ríkisborg-
arar sem búið hafa 

hér á Íslandi fram að 31. 
janúar geta því haldið áfram 
að búa, starfa 
og læra hér á 
landi.

Michael Nevin, 
sendiherra Bret-
lands

Hofsá og Sunnudalsá er enn ein perlan í bókaflokknum um laxveiðiár á Íslandi.
Í þessari bók er í fyrsta sinn fjallað um Hofsá og Sunnudalsá, og veiðisvæðunum 
lýst á einstaklega skemmtilegan og aðgengilegan hátt.

„Hofsá í Vopnafirði er ein þekktasta laxveiðiá landsins og 
hliðará hennar Sunnudalsá er einnig góð laxveiðiá og eru 
þær oft nefndar í sömu andrá. Hofsá á sér óvenjulega sögu 
sem laxveiðiá, en á sjötta áratug síðustu aldar hófu breskir 
veiðimenn að venja komur sínar í Hofsárdal og bundust þeir 
ánni og sveitinni sterkum böndum.“

HOFSÁ OG SUNNUDALSÁ

Vatnagörðum 14  •  104 Reykjavík 
Sími 563 6000  •  www.litrof.is

ÓSKABÓK
VEIÐIMANNSINS!

EINNIG TIL
Á ENSKU

Boris Johnson forsætisráðherra var ákafur þegar hann ávarpaði blaðamenn í gær. NORDICPHOTOS/GETTY

BRETLAND Íhaldsflokkurinn vann 
stórsigur í bresku þingkosning-
unum sem fram fóru á fimmtu-
daginn. Bætti f lokkurinn við sig 
47 þingmönnum og er nú með 
hreinan meirihluta á þingi. Boris 
Johnson forsætisráðherra fór á 
fund Elísabetar Bretadrottningar í 
gær þar sem hann fékk umboð til að 
mynda ríkisstjórn sem mun að öllu 
óbreyttu sitja næstu fimm árin.

Verkamannaf lokkurinn galt 
afhroð og tapaði 53 þingmönnum. 
Er þetta versta útkoma f lokksins 
frá því fyrir síðari heimsstyrjöld. 
Flokkurinn tapaði sætum sem áður 
voru talin örugg og féll „rauði múr-
inn“ svokallaði í kosningunum. Eru 
nú háværar raddir innan flokksins 
um að Jeremy Corbyn gefi eftir leið-
togasæti sitt.

Skoski þjóðarf lokkurinn bætti 
við sig 13 þingmönnum og gefur 
það til kynna að krafan um aðra 
atkvæðagreiðslu um sjálfstæði 
Skotlands verði háværari en verið 
hefur.

Frjálslyndir demókratar töpuðu 
einu þingsæti, var það sæti Jo Swin-
son, leiðtoga flokksins, sem kemur 
til með að segja af sér. Tapaði hún 
í kjördæminu með 149 atkvæðum.

Viktor Orri Valgarðsson, stjórn-
málafræðikennari við Durham-
háskóla í Bretlandi, hefur fylgst vel 
með kosningunum. Hann átti ekki 
von á jafn afgerandi niðurstöðu.

„Ég hef samúð með þeim sem 
kusu Íhaldsf lokkinn með trega 
sem voru einfaldlega langþreyttir 
á þriggja ára pattstöðu í Brexit og 
hafa meiri trú á því að Boris klári 
málið en Corbyn,“ segir Viktor Orri.

„Áhyggjur af Brexit vógu þyngra 
fyrir marga kjósendur en sú stað-
reynd að Boris er sjúklegur lygari, 
hvernig hann hefur gengið út á 

ystu nöf í hagræðingu sannleikans 
í kosningabaráttunni. Þessi niður-
staða talar sínu máli um stöðu lýð-
ræðis í Bretlandi. Það voru f leiri 
þættir sem spiluðu inn í, þar á 
meðal kjósendur sem vildu ekki 
teygja sig eins langt til vinstri og 
Verkamannaflokkurinn vildi.“

Viktor telur niðurstöðurnar sýna 
fram á veikleika einmenningskjör-

dæma. Þegar hlutfallið sé talið 
saman hafi f lokkar sem vilji Bret-
land áfram í Evrópusambandinu, 
Verkamannaf lokkurinn þar með 
talinn, fengið meirihluta atkvæða. 
Til dæmis hafi Frjálslyndir demó-
kratar fengið 11,5 prósent atkvæða 
en vegna kosningakerfisins fái þeir 
aðeins 1,7 prósent þingsæta.

„Þetta kosningakerfi er ekki 

bara ótrúlega lélegt við að yfirfæra 
atkvæði yfir á þingsæti heldur þýðir 
það einnig að þeir sem fylgja ekki 
Íhaldsf lokknum, Verkamanna-
flokknum og Frjálslyndum demó-
krötum höfðu enga leið til að láta 
skoðun sína í ljós.“

Johnson sagði á blaðamanna-
fundi fyrir utan Downingstræti í 
gær að hann myndi ekki bregðast 
þeim kjósendum sem yfirgáfu 
Verkamannaflokkinn fyrir hann. 
„Bretland á skilið hlé frá karpi, 
hlé frá pólitík og varanlegt hlé 
frá umræðunni um Brexit,“ sagði 
Johnson. „Ég hvet alla til að ljúka 
umræðunni og láta sárin gróa.“
arib@frettabladid.is

Stórsigur Johnsons í þingkosningunum
Íhaldsflokkur Boris Johnson vann stórsigur í bresku þingkosningunum. Segist Johnson vilja veita þjóð sinni varanlegt hlé frá um-
ræðunni um úrsögnina úr ESB. Íslenskur stjórnmálafræðingur segir niðurstöðuna undirstrika galla í kosningakerfinu hjá Bretum. 

Ég hef samúð með 
þeim sem kusu 

Íhaldsflokkinn með trega 
sem voru einfaldlega lang-
þreyttir á þriggja ára patt-
stöðu í Brexit og hafa meiri 
trú á því að Boris klári málið 
en Corbyn.

Viktor Orri Val-
garðsson, stjórn-
málafræðingur

UTANRÍKISMÁL Michael Nevin, 
sendiherra Bretlands á Íslandi, var 
ögn þreyttur eftir kosninganóttina 
þegar Fréttablaðið náði af honum 
tali. Stíft var fylgst með enda mikið í 
húfi fyrir Bretland og Breta á Íslandi. 
Ekki voru þó neinar kosningar 
haldnar í sendiráðinu sjálfu því að 
þeir 2.000 til 3.000 Bretar sem hér 
eru staddir kusu með póstkosningu.

Segir hann óljóst hvort mikil 
spenna hafi verið fyrir kosning-
unum hjá Bretum hér. „Bretar á 
Íslandi eru margir mjög vel aðlagaðir 
íslensku samfélagi. Þeir eiga sitt líf og 
sína vini hér og reiða sig ekki mjög 
mikið á sendiráðið,“ segir hann.

Boris Johnson forsætisráðherra 
hefur lýst því yfir að Bretland muni 
yf irgefa Evrópusambandið 31. 
janúar næstkomandi. Michael segir 
að þegar sé til staðar samkomulag á 
milli Bretlands og Íslands um rétt-
indi ríkisborgara. „Það sem mun 
gerast er að við förum í svokallað 
útfærslutímabil í eitt ár og þá verður 
engin breyting á stöðu þeirra,“ segir 
hann. „Breskir ríkisborgarar sem 
búið hafa hér á Íslandi fram að 31. 
janúar geta því haldið áfram að búa, 
starfa og læra hér á landi. Það sama 

gildir fyrir Íslendinga í Bretlandi.“
Þegar farið verður að ræða fram-

tíðarskipulag við Evrópusambandið 
og EES-ríkin mun framhaldið koma 
í ljós. En samkomulagið um þá sem 
bjuggu hér til 31. janúar gildir áfram.

Aðspurður um hvort útgangan 
muni styrkja eða veikja samband 
Íslands og Bretlands telur Michael að 
það muni styrkjast. „Við sjáum það 
nú þegar vera að styrkjast, meðal 
annars með fundum á milli ráð-
herra. Það er mikilvægt fyrir Bret-
land að halda góðum samskiptum 
við nágrannaríki, til dæmis Ísland 
sem einnig er utan Evrópusam-
bandsins.“ – khg

Sambandið við Bretland 
styrkist eftir útgönguna

Forsætisráðherrar Íslands og Bretlands 4. desember. NORDICPHOTOS/AFP 
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Notaleg jólastemning 
í Garðheimum
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Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir 

En í miðjum 
fagnaðar-
ópum gætu 
Íhaldsmenn 
setið uppi 
með það að 
hafa tryggt 
Brexit en 
tapað 
einingu 
Stóra-Bret-
lands.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Kosningar fóru fram í Bretlandi í vikunni. Ber 
f lestum saman um að kosningabaráttan hafi 
verið rislítil. Ekki skorti hins vegar á lægðirnar 

sem sumar þóttu ansi djúpar. Ein sú krappasta reið 
yfir fjórum dögum fyrir kosningar þegar ljósmynd 
birtist í dagblöðum af fjögurra ára dreng sem lá í 
keng á gólfi sjúkrahúss í Leeds klæddur Spiderman 
náttfötunum sínum með súrefnisgrímu fyrir and-
litinu. Drengurinn hafði verið fluttur á spítalann með 
sjúkrabíl en talið var að hann væri með lungnabólgu. 
Vegna anna á spítalanum var ekki laust rúm og þurfti 
drengurinn að liggja á gólfinu klukkutímum saman er 
hann beið þess að fá aðhlynningu.

Heilbrigðiskerfið var eitt af helstu málum sem brann 
á kjósendum í nýafstöðnum kosningum í Bretlandi. 
Myndin sem olli hneykslan undirstrikaði fjársveltið 
sem heilbrigðiskerfið hefur þurft að þola síðustu ár. 
Ekki vildu þó allir horfast í augu við vandann.

Boris Johnson var í sjónvarpsviðtali þegar frétta-
maður dró upp símann sinn og sýndi honum myndina 
af drengnum á spítalagólfinu. Boris Johnson neitaði 
að líta á myndina. Þótt Johnson reyndi ítrekað að 
skipta um umræðuefni gaf fréttamaðurinn sig ekki. Að 
endingu hrifsaði forsætisráðherrann símann af frétta-
manninum og stakk honum í vasann.

Botninum var þó ekki náð því ekki leið á löngu uns 
notendur samfélagsmiðla hallir undir Íhaldsflokkinn 
tóku að birta samsæriskenningar um að ljósmyndin 
hefði verið fölsuð, sett á svið í þeim tilgangi að koma 
höggi á íhaldið. Dularfull færsla sem sögð var skrifuð 
af vinkonu hjúkrunarfræðings sem starfaði á spítal-
anum fór eins og eldur um sinu. Konan hélt því fram 
að hjúkrunarfræðingurinn hefði séð móður drengsins 
taka hann úr sjúkrarúmi, leggja hann á gólfið til að 
taka mynd og svo lagt hann aftur í rúmið.

Myndin var hins vegar ekki fölsuð. Forsvarsmenn 
spítalans staðfestu að drengurinn hefði þurft að liggja 
á gólfinu og báðust afsökunar á aðstöðuleysinu. En 

allt kom fyrir ekki. Lygin hafði öðlast sjálfstætt líf og 
flakkar enn um samfélagsmiðla þar sem íhaldsmenn 
ata móður veiks drengs auri.

Alræmdur skíthæll
Jóhannes Stefánsson, uppljóstrarinn sem svipti 
hulunni af meintum mútugreiðslum sjávarútvegsfyrir-
tækisins Samherja í Namibíu, var í viðtali við Kastljós 
fyrr í vikunni. Var Jóhannes spurður út í viðbrögð Sam-
herja við málinu sem hafa helst virst felast í ítrekuðum 
tilraunum til að sverta mannorð Jóhannesar. „Þeim 
er vel komið að reyna að villa um fyr ir fólki,“ sagði 
Jóhannes af stillingu.

Isaac Newton er flestum kunnur. Newton var 
einn fremsti vísindamaður sögunnar. Hann var líka 
alræmdur skíthæll. Hann var undirförull og hörundsár 
egóisti sem lagði sig fram við að eyðileggja orðspor 
annarra vísindamanna um leið og hann upphóf sjálfan 
sig. Annar frægur skíthæll var nóbelsverðlaunarithöf-
undurinn V. S. Naipaul. Þegar Naipaul lést í fyrra, 85 
ára að aldri, spratt upp umræða um hvort hægt væri að 
aðgreina persónu rithöfundarins frá afrekum hans en 
Naipaul var þekktur fyrir hroka, kynþáttahatur, kven-
fyrirlitningu og ofbeldi gegn konum.

Því miður, fyrir forsvarsmenn Samherja, skiptir 
spurningin ekki nokkru máli þegar kemur að stóra 
mútumálinu. Tilraunir breskra íhaldsmanna til að 
sverta mannorð móður veiks drengs gerðu ekki annað 
en að beina sjónum að innræti þeirra sjálfra. Þótt 
Samherjamenn eyði hverjum einasta milljarði sem 
þeir hafa grætt á nýtingu náttúruauðlinda Íslendinga í 
þjónustu almannatengslafyrirtækja mun þeim aldrei 
takast að hreinsa mannorðið með því að ata aðra auri. 
Því hvort sem Jóhannes Stefánsson er móðir Teresa 
endurholdguð eða sjálfur skrattinn breytir það ekki 
staðreyndum málsins. Við getum strokað Ísak Newton 
út úr sögubókunum fyrir að vera skíthæll. Slíkt hefur 
þó engin áhrif á virkni þyngdaraflsins.

Newton og Samherji

OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00
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Það eru mikil tíðindi af breskum stjórnmálum. 
Í höfn er stærsti kosningasigur Íhaldsflokks-
ins í 32 ár eða allt frá sigri Margrétar Thatcher 
árið 1987. Á hinn bóginn er ósigur Verka-
mannaflokksins sá versti frá árinu 1935.

Lokið er þeirri pólitísku lömun sem hrjáð hefur 
Breta í þrjú ár. Líklegt er að landið muni hafa stöðugri 
ríkisstjórn með starfandi meirihluta. En í miðjum 
fagnaðarópum gætu Íhaldsmenn setið uppi með það 
að hafa tryggt Brexit en tapað einingu Stóra-Bretlands.

Niðurstaðan fyrir Jeremy Corbyn sem stýrt hefur 
Verkamannaflokknum frá árinu 2015 er flestum skýr 
nema honum. Þetta er versti árangur flokksins í 84 ár. 
Bretar hafna þeim sósíalisma sem boðaður var. Þeir 
sáu ekki í Corbyn leiðtoga landsins. Í neysluhyggju 
jólaundirbúnings hljómuðu gamaldags hugmyndir um 
þjóðnýtingu eins og söguskýringar úr Sovét.

Kosningarnar snerust um Brexit. Dugleysi Verka-
mannaflokksins um skýra stefnu var algjört. Reynt var 
að höfða til allra óháð afstöðu til Brexit.

Skoski þjóðarflokkurinn, með kröfur um áfram-
haldandi aðild að ESB og sjálfstæði Skotlands, er líka 
sigurvegari. Þar vegur líka þungt að síðasti Brexit-
samningur Johnsons gaf Norður-Írum mikla sérstöðu 
en ekki Skotum. Krafa um nýja þjóðaratkvæðagreiðslu 
um skoskt sjálfstæði er því í kortunum á næsta ári.

Eftir 46 ára aðild eru Bretar á leið úr ESB, til góðs eða 
ills. Það verður ekki auðvelt því landið er samtvinnað 
öðrum á innri markaði Evrópu. Brottförin úr innri 
markaði Evrópu er 31. janúar. Þá tekur við aðlögunar-
tímabil til loka 2020. Á þeim 11 mánuðum verða erfiðar 
viðræður um fríverslunarsamning um tollfrjálsan og 
kvótalausan aðgang vöru og markaðsaðgang þjónustu í 
anda viðskiptasamnings ESB við Kanada og Japan.

Viðræður ættu að geta hafist í mars. Leiðtogafundur 
ESB og Bretlands vegna viðræðnanna er fyrirhugaður í 
júní. Fram til júlí geta Bretar óskað eftir framlengingu á 
aðlögunartímabili sem er í dag til ársloka 2020 en getur 
orðið allt til ársloka 2022.

Fram undan eru erfiðir samningar. Í fyrsta lagi 
verður þrýstingur á setningu sameiginlegra leikreglna 
sem Bretar vilja sem minnst af. Á sama tíma vill ESB 
hertar umhverfisreglur sem kallar á aukinn kostnað. 
Þá er krafa uppi um kerfi til að leysa úr þeim ágrein-
ingsmálum sem kunna að koma upp.

Í öðru lagi verður tekist á um framtíðaraðgang Breta 
að fjármálamörkuðum Evrópu. Þeir missa nú rétt til að 
bjóða þjónustu á meginlandinu.

Í þriðja lagi eru úrlausnarefni varðandi fiskveiðar 
og aðgang að hafsvæðum Breta. Í Brexit var mikið 
rætt um fullveldi yfir eigin landhelgi. Samningur um 
gagnkvæmar veiðiheimildir og aðgang að mörkuðum 
sjávarafurða, en gerð hans á að ljúka 1. júlí 2020, er ekki 
hluti af fyrirhuguðum fríverslunarsamningi.

Þrátt fyrir sífellt fleiri sameiginleg viðfangsefni 
Evrópuþjóða á borð við loftslagsbreytingar, vaxandi 
áhrif Asíuþjóða og þjóðaröryggismál hafa Bretar kosið 
tvíhliða samninga í stað fjölþjóðasamvinnu innri 
markaðar Evrópu. Átakaumræða um þessa tvo val-
kosti er rétt að byrja.

Hvað nú?
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www.n1.is facebook.com/enneinn

Verslanir N1 um land allt
Akureyri s. 440 1420  •  Blönduós s. 440 1339  •  Húsavík s. 440 1448  
Höfn s. 478 1940  •  Ísafjörður s. 456 3574  •  Klettagarðar s. 440 1330 
Ólafsvík s. 436 1581  •  Patreksfjörður s. 456 1245  •  Reyðarfjörður s. 474 1293  
Reykjanesbær s. 421 4980  •  Vestmannaeyjar s. 481 1127

Alltaf til staðar

Kuldaboli er
kominn á kreik

Dimex kuldagalli  
Vattfóðraður kuldagalli  
með renndum brjóstvösum. 

Litur: Svartur. Stærðir: S–3XL.

Olympia ullarbolur  
Langerma ullarbolur með kraga  
og rennilás úr merinóull.

Litur: Svartur. Stærðir: S–2XL.

Leðurhanskar  
Fóðraðir Tegera 
leðurhanskar með riflás.

Litur: Ljós. Stærðir: 9, 10, 11.

Vettlingar  
Hlýir Showa 451 
vettlingar með góðu 
gripi. Ca 25 cm háir.

Lambhúshetta  
Lambhúshetta  
úr flísefni, fóðruð  
með bómull. 

Ein stærð.

Dimex húfa  
Dimex prjónahúfa.

Litur: Dökkgrár. Ein stærð.

K2 kuldagalli EN471 CL.3  
Vattfóðraður kuldagalli með 
cordura efni á álagsflötum.  
Með rennilás á skálmum.  
Hægt að taka hettuna af.

Litur: Gulur. Stærðir: XS–5XL.

Olympia föðurland úr ull  
Föðurland úr merinóull.  
Ekki með klauf. 

Litur: Svartur. Stærðir: S–2XL.

Vnr. 9609 648 

Vnr. A546 JSB517-16 

Vnr. 9640 335 Vnr. 9658 451 Vnr. A421 2 Vnr. 9609 4260+

Vnr. 9616 K2 2009

A546 JSB517-21
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SANDBLÁSTUR

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

Ráðgjöf
Tilboð

Hönnun
Uppsetning
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K Ö R F U B O LT I  Kör f ubolt a s a m-
band Íslands hefur hafið rannsókn 
á meintu veðmálasvindli í leik 
Tindastóls og ÍR í Domino´s-deild 
karla í körfubolta  sem  fram fór á 
f immtudagskvöldið síðastliðið. 
Það eru leikmenn Skagfirðinga sem 
liggja undir grun í málinu en visir.is 
greindi frá því.

Tindastóll laut í lægra haldi í 
leiknum en fyrir leik var óeðlilega 
háum fjárhæðum veðjað á leikinn 
og veðmálasíður f lögguðu leikinn 
sem grunsamlegan. Ekki liggur fyrir 
um hvaða leikmenn Tindastólsliðs-
ins er að ræða í þessu máli.

Hannes S. Jónsson, formaður KKÍ, 
staðfesti það í samtali við visir.is að 
sambandið hefði fengið veður af því 
að grunur væri um að maðkur væri 
í mysunni hvað fyrrgreindan leik 
varðar og málið væri til skoðunar.

Ingólfur Jón Geirsson, formaður 
körfuboltadeildar Tindastóls, var í 

áfalli þegar Fréttablaðið bar þessar 
ásakanir á hendur leikmönnum 
liðsins undir hann. 

Stjórn körfuboltadeildar Tinda-
stóls sendi síðan frá sér yfirlýsingu 
síðdegis í gær þar sem fram kemur 
að stjórnin trúi því að leikmenn 
liðsins séu saklausir í þessu máli. 

Félagið vonast enn fremur til þess 
að rannsókn KKÍ verði bæði víðtæk 
og öflug og þar muni sannleikurinn 
koma í ljós sem allra fyrst. 

Forráðamenn félagsins líta málið 
alvarlegum augum og  heita því 
að veita KKÍ alla þá aðstoð sem þeir 
geta við rannsóknina. – hó

Mikið áfall að heyra þessar ásakanir 

Leikmenn Tindastóls liggja undir grun um veðmálasvindl. MYND/TINDASTÓLL

KÖRFUBOLTI „Ég er ekkert ánægður 
með leikinn í heild sem lið. Við 
erum ekkert að spila vel og erum 
illa skipulagðir núna. Hluti af því 
eru meiðsli. En persónulega var gott 
að detta inn á góðan skotleik og mér 
leið vel. Hitti úr fyrstu skotunum og 
þá fer maður í ákveðinn gír,“ segir 
Helgi Már Magnússon, leikmaður 
KR, sem bar meiðslahrjáð lið KR á 
herðunum í sigri á Val á fimmtudag.

Helgi skoraði 21 stig sem er það 
mesta sem hann hefur skorað í 
vetur og spilaði í 35 mínútur. Hann 
hefur verið með 8,1 stig að meðaltali 
í vetur. Þetta var fyrsti sigurleikur 
meistaranna í þremur leikjum 
en mikil meiðsli hafa hrjáð liðið. 
Þannig eru Jón Arnór Stefánsson og 
Kristófer Acox frá og sumir nánast 
á annarri löppinni. „Crayon er að 
harka sig í gegnum þessa leiki og 
ætti í raun ekkert að vera að spila. 
Björn sömuleiðis. Við erum búin að 
kalla Finn bróður inn í liðið sem er 
frábært en við þurfum einfaldlega 
að trukka okkur í gegnum þessa 
leiki sem eftir eru fram að jólum og 
ná sigri – hvernig sem þeir líta út.“

Hann segist vona að þessu 
meiðslatímabili fari að ljúka sem 
fyrst svo álagið dreifist betur og 
yngri leikmenn taki við keflinu en 
Helgi er 37 ára gamall og hefur verið 
einn besti körfuboltaleikmaður 
landsins í langan tíma. „Ég byrjaði 
þennan leik á því að setja niður þrjú 
fyrstu skotin og þá kemst maður í 
ákveðinn gír. Það er alltaf gaman 
að eiga einn og einn góðan leik en 
við sem erum eldri eigum að vera að 
styðja við bakið á þeim yngri sem 
eru drifkrafturinn í liðinu, Crayon, 
Kristó, Matti og Brynjar. Þannig lít 
ég á hlutina. Við eigum ekkert að 
vera að bera eitthvað uppi en stað-
an er þannig að við erum fáliðaðir 
og það féll þannig gegn Val að við 
Brynjar vorum að skora.“

Helgi hefur verið heppinn með 
meiðsli í gegnum ferilinn og hugsar 
vel um sig. Hann segist hafa lagst á 
koddann um miðnætti og sofnað 
enda eigi hann börn sem vakni 
snemma – nánast á ókristilegum 
tíma. „Ég er laus við að vera vakandi 
lengi eftir leiki. Ég er með þrjú börn 
sem vakna snemma. Sú yngsta, 
sem er eins og hálfs árs, vaknaði 
um fimmleytið. Ég kom heim eftir 
leik og fór í nuddgræju sem KR á 

og ég hef afnot af, í 40 mínútur. Allt 
sem getur hjálpað – maður stekkur 
á það. Borðaði og var sofnaður um 
miðnætti.

Skrokkurinn er alveg lúinn. Ég 
spilaði mikið en ég finn að maður 
þarf að passa vel upp á sig, verandi 

Körfubolti og snyrtivöruheimurinn
Helgi Már Magnússon leikmaður KR var frábær gegn Val á fimmtudag. Skoraði 21 stig og bar meiðslahrjáð lið KR á herðunum. 
Helgi er viðskiptastjóri hjá ORF líftækni sem framleiðir meðal annars EGF dropana sem allir vilja nota – ungir sem aldnir.

Helgi Már Magnússon Helgi skoraði 21 stig gegn Val sem er það mesta sem hann hefur skorað í vetur og spilaði 35 
mínútur. Hann hefur verið með 8,1 stig að meðaltali í vetur. Hann fer í hot yoga daginn eftir leik. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ORF Líftækni framleiðir sérvirk prótein sem notuð eru sem innihaldsefni í 
Bioeffect húðvörurnar sem eru vinsælar í klefa KR. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hæð 197 sm Þyngd 93 kg

Helgi í vetur
Mínútur 23:21
Fráköst 3,9
Stoðsendingar 1,8
Framlagspunktar 9,3
Stig 8,1

Helgi gegn Val
Mínútur 35:20
Fráköst 5
Stoðsendingar 4
Framlagspunktar 21
Stig 21

kominn á þennan aldur. Ég reyni 
t.d. alltaf að komast í hot yoga hjá 
Iceland Power Yoga daginn eftir 
leik sem endurheimt. Ég mæli ein-
dregið með því. Ég hef hingað til 
sloppið þokkalega við meiðsli. Ég 
segi nú yfirleitt að það sé út af leik-
stílnum. Ég er ekkert sá hraðasti eða 
með mesta sprengikraftinn þannig 
að það er minna álag á öll liðamót.“

Vinsælar vörur í klefa KR
Helgi starfar hjá ORF Líftækni sem 
alþjóðlegur viðskiptastjóri fyrir 
Bioeffect húðvörurnar. Hann hefur 
þar sjö markaði í Evrópu á sinni 
könnu en vörur fyrirtækisins eru 
seldar í 28 löndum og hafa fengið 
fjölda viðurkenninga.

„EGF Serum droparnir eru flagg-
skipið okkar og er stór hluti af okkar 
sölu. Þeir hafa slegið í gegn víðs-
vegar um heiminn en við erum líka 
með fleiri frábærar vörur og förum 
sístækkandi.

Ég nota t.d. sjálfur mest EGF Day 
Serum. Þetta er vara sem hefur 
mjög létta gel áferð og gengur beint 
inn í húðina eftir notkun. Þetta er 
vinsælt inn í KR klefanum og svín-
virkar eins og sést,“ segir hann og 
hlær.

„Karfan er orðin auka hjá mér, 
vinnan gengur fyrir á þessum tíma-
punkti lífs míns. En ég er með mjög 
skilningsríka yfirmenn sem veita 
mér svigrúm þegar þess þarf til að 
fara á æfingar og í leiki svo framar-
lega sem maður skilar sínu vinnu-
lega þá er allt í góðu hér. Þetta er 
frábær vinnustaður og gott starfs-
umhverfi. Ég gæti ekki beðið um 
meira.“ benediktboas@frettabladid.is

✿  Helgi Már Magnússon

 Ég reyni t.d. alltaf 
að komast í hot 

yoga hjá Iceland Power Yoga 
daginn eftir leik sem endur-
heimt. Ég mæli eindregið 
með því.
Helgi Magnússon

mailto:benediktboas@frettabladid.is
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MÉR FINNST ÞETTA AUÐ-
VITAÐ ALVEG MAGNAÐ 
AFREK HJÁ HONUM. AÐ 
HONUM HAFI TEKIST AÐ 
ÚTSKRIFAST ÚR MENNTA-
SKÓLA MEÐ ÁGÆTISEIN-
KUNN ÞRÁTT FYRIR AÐ 
HAFA EKKI BYRJAÐ Í 
SKÓLA FYRR EN TÍU ÁRA 
GAMALL.

Keli t jáir sig með 
aðstoð stafaspjalds 
frá Austin í Texas. 
K a n n sk i s vol ít ið 
óvenjulegt að taka 
viðtal með þessum 

hætti. En kannski ekki. Lífið getur 
verið óvenjulegt og f lókið fyrir 
fólk með einhverfu í heimi þeirra 
normatífu.

„Ég er oftast mjög rólegur,“ svarar 
Keli spurður að því hvernig hann 
myndi lýsa sjálfum sér. 

Móðir hans Margrét Dagmar 
Ericsdóttir er á Íslandi að kynna 
nýútgefna bók sína um baráttu sína 
fyrir velferð sonar síns og er komin 
til fundar við blaðamann á kaffihúsi 
í miðborginni. „Keli blómstrar, það 
er margt hægt að gera fyrir hann 
í Bandaríkjunum en það er ekki 
ókeypis. Ég ákvað að gefa út bókina 
til að afla fjár,“ segir Margrét og segir 
bókina, Vængjaþyt vonarinnar, 
einnig munu koma út á ensku. „Og 
erlendi umboðsaðilinn vill koma 
bókinni til stærstu kvikmynda
veranna, en við sjáum til,“ segir hún.

Keli er 22 ára gamall. Hann var 
ekki greindur með einhverfu fyrr en 
hann var orðinn þriggja og hálfs árs.

Framleiðsla heimildarmyndar 
Friðriks Þórs Friðrikssonar um 
Kela, Sólskinsdrengurinn, hafði 
varanleg áhrif á líf fjölskyldunnar.

Svarti kassinn
„Það var þá sem Keli fékk rödd. 
Hann lærði að tjá sig og allt var 
breytt. Við gerð myndarinnar 
kynntumst við stað í Austin í Texas 
þar sem boðið var upp á þjálfun 
í tjáskiptum. Keli hafði fengið þá 
greiningu hér heima á Íslandi sjö 

Heimur Kela
Fjölskyldunni var sagt að hann myndi 
aldrei geta tjáð sig og það væri best fyrir 
hann að dvelja á stofnun. Þorkell Skúli Þor-
steinsson, alltaf kallaður Keli, var álitinn 
vera með mikla þroskaskerðingu sjö ára 
gamall. Hann er orðinn 22 ára og útskrif-
aður úr menntaskóla með ágætiseinkunnir. 

„Stundum hamingju en stundum þakklæti,“ segir Keli um þær tilfinningar sem tónlist vekur með honum og segir Mozart það tónskáld sem er í uppáhaldi hjá honum.

„Skóli án aðgreiningar á Íslandi er í skötulíki,“ segir Margrét. 

ára gamall að hann væri með djúpa 
þroskaskerðingu, það besta sem við 
gætum gert fyrir hann í framtíðinni 
væri að vista hann á stofnun. Ég hef 
skilning á því í dag hvernig hann 
var metinn. Sérfræðingar hér heima 
stóðu bara frammi fyrir svörtum 
lokuðum kassa og reyndu að giska 
á hvaða innihald hann hefði að 
geyma því hann talaði ekki.

I am real 
En það kom sem sagt í ljós að Keli 
var miklu greindari en nokkurn 
hefði grunað. Fyrstu tjáskipti hans 
voru með hjálp stafaspjalds og 
fyrsta setningin sem hann skrifaði 
var: I am real. Þetta var ákall hans til 
okkar um að fá viðurkenningu og að 
vera einn af okkur. Þetta var himna
sending fyrir okkur foreldrana en 
líka afskaplega sárt. Því við höfðum 
lesið fyrir hann einfaldar barna
sögur og hann horfði á Stubbana! 
Barnið okkar var búið að bíða í ára
tug eftir því að geta talað við okkur. 

Mæður eiga að hafa svo gott inn

sæi, ég álasaði mér fyrir að hafa 
ekki fundið þetta. En það var búið 
að segja við okkur að hann hefði 
þroska á við tveggja ára barn og við 
því búin að gefa okkur forsendurn
ar. Nú gátum við byrjað að kynnast 
Kela. Og það var ekki bara það sem 
hann vildi fá sem skipti máli, líka 
það sem hann vill ekki. Við héldum 
að við værum að gera vel við hann 
með því að fara með hann á McDon
ald’s eins og við vissum að eldri 
bræðrum hans líkaði. En hann staf
aði: I like sushi, I like the taste and 
look, I don’t want to be pushy, but 
it’s better than McDonalds’ cook.

Það var dásamlegt ferli, ljúfsárt 
samt að kynnast barninu okkar. 
Við komumst að því að hann veit 
nákvæmlega hvað hann vill. Hann 

vill vinna við það að búa til tónlist 
og sögur. Hann elskar að lesa heims
bókmenntir, í uppáhaldi hjá honum 
er Huckleberry Finn eftir Mark 
Twain sem er hans uppáhalds
rithöfundur. Þá er J.R.R. Tolkien í 
miklu uppáhaldi. Keli er ákveðinn, 
líður vel í eigin skinni og er með 
mikið jafnaðargeð, kannski vegna 
þess að hann þurfti svo lengi að vera 
inni í sér, eins og fangi í eigin líkama 
á meðan við hin í fjölskyldunni töl
uðum um hann en ekki við hann.“

Mozart í uppáhaldi
„Klassíska tónlist og popptónlist,“ 
svarar Keli um það hvaða tón
list honum finnst gott að hlusta á. 
Hann segir tónlist vekja með sér 
hamingjutilfinningu og jafnvel ein

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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ÞEGAR KENNARINN TÓK 
Á MÓTI KELA Í PRÓFIN ÞÁ 
HORFÐI HÚN Á MIG MEÐ 
MEÐAUMKUN. HÚN SÁ MIG 
SEM MEÐVIRKU MÖMM-
UNA AÐ PÍNA DRENGINN Í 
ÞETTA. 

hverja æðri tilfinningu sem mætti 
líkja við lotningu. „Stundum ham-
ingju en stundum þakklæti,“ svarar 
hann og segir Mozart það tónskáld 
sem er í uppáhaldi hjá honum.

Nú hefur fjölskyldan verið með 
annan fótinn í Austin í Texas í ára-
tug meðan Keli hefur verið í námi og 
hún fór þangað eingöngu út af Kela 
þar sem þar er mikil sérhæfing og 
meðferðarúrræði í boði fyrir ein-
staklinga eins og hann.

„Við komumst að því þegar við 
gerðum heimildarmyndina Sól-
skinsdrenginn að það voru tæki-
færi til menntunar fyrir einstakl-
inga eins og Kela sem talar ekki og 
þarf að tjá sig á stafaborð eða tölvu. 
Það sem kom mest á óvart var að 
þetta var ekki einkaskóli! Þetta var 
almennur skóli. Jú, þetta er hægt. 
Keli fékk nú í fyrsta sinn að læra 
það sem jafnaldrar hans áttu kost 
á: sögu, landafræði, stærðfræði.

Fékk ágætiseinkunnir
Við ætluðum að prófa að vera þarna 
í eitt ár. En nú höfum við verið hér í 
meira en áratug. Því hér getur Keli 
blómstrað á sínum eigin forsend-
um þrátt fyrir sína miklu líkam-
legu fötlun. Hann útskrifaðist úr 
almennu námi á menntaskólastigi 
með mjög góða einkunn.

Hann tók samræmd próf í Texas 
sem eru bæði löng og erfið. Þar stóð 
hann sig framúrskarandi vel. Sem 
dæmi fékk hann 9,5 af 10 á sam-
ræmdu prófi í stærðfræði og 8,3 í 
ritgerðarprófi í ensku. Þetta eru 
ágætiseinkunnir í einkunnakerf-
inu,“ segir Margrét og er að vonum 
stolt.

„Fyrir þá sem ekki vita þá eru 
þetta heljarinnar próf. Þau standa 
í átta tíma og þetta eru fjögur fög. 
Það nákvæmlega sama þarf að 
gilda um Kela og heilbrigðu ein-
staklingana. Ég sagði við Kela að ég 
efaðist um að hann ætti að leggja 
þetta á sig. Því hann mátti ekki hafa 
aðstoðarmanninn sinn með og Keli 
hefur ekki úthald í átta tíma vegna 
fötlunar sinnar. En hann sagði: 
Mamma, ég vil reyna. 

Þegar kennarinn tók á móti Kela 
í prófin þá horfði hún á mig með 
meðaumkun. Hún sá mig sem með-
virku mömmuna að pína drenginn 
í þetta. En ég lét það ekki á mig fá. 
Þetta voru krossapróf og ég sagði 
kennaranum að hann skyldi ein-
faldlega halda valmöguleikanum 
fyrir framan hann og leyfa honum 
að benda á réttan möguleika. 

Að loknu stærðfræðiprófinu kom 
kennarinn út og þá var viðmótið 
annað. Hún var full aðdáunar á Kela 
og fylgdist með honum velja rétta 
valmöguleika, hvern á eftir öðrum, 
án þess að nota reiknivél. Fyrst hélt 
hún að hann væri að giska en undr-
unin óx með hverju réttu svari sem 
hann valdi og hún áttaði sig á að 
fyrir framan hana væri bráðgáfaður 
ungur maður. Mér finnst þetta auð-
vitað alveg magnað afrek hjá honum. 
Að honum hafi tekist að útskrifast úr 
menntaskóla með ágætiseinkunn 
þrátt fyrir að hafa ekki byrjað í skóla 
fyrr en tíu ára gamall.“

Keli er hins vegar auðmjúkur 
þegar hann er spurður hvort hann 
sé afreksnámsmaður. „Oftast,“ 
svarar hann um það hvort hann eigi 
mjög auðvelt með að læra.

Glíman við kerfið
Margrét segist oft hugsa til Íslands 
og segir þurfa miklar aðgerðir til 
að kerfið verði mannúðlegt og 
réttlátt. „Glíman við kerfið tekur 
of mikið af baráttuþreki foreldra,“ 
segir Margrét sem segir það þó að 
mörgu leyti vera eðli þess að vera 
ósveigjanlegt og staðlað. Það sé 
hins vegar sérstaklega erfitt fyrir 
foreldra fatlaðra barna. Það sé ekki 
hægt að troða þeim í sama kerfi og 
heilbrigðum börnum án þess að því 
fylgi fjármagn.

„Skóli án aðgreiningar á Íslandi 
er í skötulíki því það er ekki gert 
ráð fyrir kostnaði í húsnæði, starfs-
fólki og búnaði. Mér fannst eins og 
ég væri að betla af kerfinu. Það 
þurfti að fara í gegnum svo marga 
og alltaf eins og sjálfgefna svarið 
væri nei.

Það er nógu erfitt að eiga fatlað 
barn en það eykur á álagið að 
standa í skriffinnsku og ótal sím-
tölum, eftirfylgni og að mæta á 
staðinn. Ég heyri nú á samtölum 
við foreldra í sömu sporum og ég var 
fyrir mörgum árum síðan að þetta 
er enn í sama farinu á Íslandi og enn 
þörf á aðgerðum.“

Margrét er bjartsýn fyrir hönd 
Kela. „Honum var nýverið boðið 
að frumflytja tónlist sína í Carne-
gie Hall. Hann hefur ekki mikla 
af kastagetu við að semja tónlist, 
þetta er spurning um gæði fremur 
en magn. En Keli var ekki tilbúinn 
til að flytja tónlist sína nú fyrir jól, 
hann er að glíma við það að missa 

sjónina. Það tengist einhverfunni 
en taugarnar eru hættar að bera boð 
til sjóntaugarinnar og hann er að 
æfa sig að ganga um með blindrastaf 
og það vekur með honum óöryggi. 
En boðið stendur enn.“

Hvernig horfið þið til framtíðar?
„Ég hunsaði alltaf þegar Keli var 

lítill þegar mér var sagt að hann 
gæti átt gott líf á stofnun. Nú er 
hann orðinn fullorðinn maður og 
heimurinn bíður hans. Það er erfið 
tilhugsun að geta ekki alltaf haldið 
verndarhendi yfir honum en synir 
mínir hafa fullvissað mig um að þeir 
muni taka við. Og það er líka eitt af 
markmiðunum með bókinni, að 
safna peningum til þess að hann 

geti notið sín og fái tækifæri til góðs 
lífs. Ég er þakklát fyrir hvað Vængja-
þyt vonarinnar hefur verið tekið vel 
og að bók sem ég skrifaði upphaf-
lega fyrir 15 árum til að heila sjálfa 
mig eftir erfitt tímabil í lífi mínu sé 
að hafa þessi margföldunaráhrif 
og heila lesandann líka. Það segir 
mikið um bókina ef hæfileika-
ríku stórleikkonunni Kate Winslet 
finnst bókin hafa breytt lífi sínu til 
hins betra, þá ættu allir lesendur 
að fá eitthvað gott úr þessari bók,“ 
segir Margrét.

Á frettabladid.is má hlusta á stutt 
brot af tónlist Kela.  

Opið alla virka daga frá kl. 8.30 - 18 og á laugardögum frá kl. 11 - 16 fram að jólum. 

Öll tilboð gilda út desember 2019 eða meðan birgðir endast.

Jól 2019

Jólabæklingur Smith & Norland er kominn út. 
Glæsilegar vörur á sérstöku jólaverði. 

Þvottavél
WM 14N1B8DN

Vindur upp í 1400 sn./mín. Kolalaus, 
hljóðlátur og sparneytinn mótor með 
10 ára ábyrgð. 

Fullt verð: 104.900 kr.

Jólaverð:

83.900 kr.

Tekur mest

8

Orkuflokkur

ábyrgð á 
iQdrive 

mótornum

10 ára

N Ý T T

Espressó-kaffivél
TQ 505R09

Hraðvirk upphitun. Kaffikvörn úr 
keramík. Snertiskjár. Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 169.900 kr.

Jólaverð:

139.900 kr.

Stadler Form
Rakatæki
Eva

Öflugt, hljóðlátt og stílhreint. 
Herbergisstærð: Allt að 80 m2. 

Fullt verð: 23.900 kr. 

Jólaverð:

18.900 kr.

Fussili
Gólflampi
69918-01

Fullt verð: 21.900 kr.

Jólaverð:

16.900 kr.

N Ý T T

Ryksuga
BGLS 4X200

Öflugar síur sem má þvo. Snúra 10 m. 
Hljóð: 77 dB. 

Fullt verð: 26.900 kr.

Jólaverð:

19.900 kr. 

Kæli- og 
frystiskápur
KG 36NVI3P (stál, kámfrítt)

Þrjár „hyperFresh“-skúffur. Lyktarsía. 
„noFrost“-tækni. 
H x b x d: 186 x 60 x 66 sm.

Fullt verð: 159.900 kr.

Jólaverð:

119.900 kr.

Orkuflokkur
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VERÖLD HVÍLDAR

T E M P U R  O R I G I N A L
Fyrir þá sem þurfa á sérstökum stuðn

ingi að halda af líkamlegum ástæðum. 

Hönnun hans fylgir náttúrulegri sveigju 

hálsins. Hann styður við mænu og hrygg 

og veitir þér fullkomna næturhvíld. 

Hentar vel þeim sem sofa á hlið og baki. 

Fáanlegur S / M / L / XL. 

T E M P U R  C L O U D  CO M FO R T
Comfort koddinn er gerður sérstaklega 

úr Tempur ES (Extra Soft) efninu og 

veitir einstakt jafnvægi í mýkt og 

stuðningi. Tilvalinn fyrir þá sem vilja 

stuðninginn sem Tempur er þekkt fyrir, 

en mýktina líka.

T E M P U R  T R A D I T I O N A L 
Sígild lögun þessa kodda 

veitir unaðslega tilfinn ingu og 

þægi legan stuðning í öllum 

svefnstellingum. Fáanlegur 

mjúkur, miðlungs og  

stífur – sígild þægindi fyrir alla.

Frá: 11.920 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð frá: 14.900 kr.

15.920 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 19.900 kr.

12.720 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 15.900 kr.

TEMPUR–KODDI ER TILVALIN JÓL AG JÖF
Fjölbreytt úrval Tempurkodda sem henta mismunandi svefnstellingum og svefnþörfum. 
Hér má sjá hluta úrvalsins sem Betra Bak bíður upp á.

A F S L ÁT T U R
20%
J Ó L AT I L B O Ð !

A F S L ÁT T U R
20%
J Ó L AT I L B O Ð !

A F S L ÁT T U R
20%
J Ó L AT I L B O Ð !

T E M P U R  S I G N AT U R E 
Nýr heilsukoddi frá Tempur®. 

Sígildur að lögun og millistífur. 

Veitir góðan stuðning í öllum 

svefnstellingum. Hentar vel 

þeim sem vilja geta hnoðast með 

koddann sinn, brotið hann saman 

eða faðmað.

12.720 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 15.900 kr.

A F S L ÁT T U R
20%
J Ó L AT I L B O Ð !

Jafn hiti gefur betri svefn. Temprakon var þróað til að halda jöfnum 

37ºC hita  á milli líkama og sængur alla nóttina. Það gefur þér 

rólegri

og dýpri 

svefn.

Betri rakastýring. 

Temprakon Advance 

tæknin og FRESH 

áklæðið við halda  

jöfnu hita stigi og stýra 

raka jafn vægi milli líkama og sængur. Dregur úr nætursvita.

Fjarlægir raka og tryggir hámarks svefngæði

TEMPR AKON 
ADVANCE SÆNG
Stærð: 135 x 200 cm.  

Einnig fáanleg 135 x 220 cm  

og 200 x 220 cm.

Fylling: 90% hvítur gæsadúnn. 

Þyngd: 600 g.  

TEMPR AKON 
ADVANCE  
KODDI
Stærð: 50 x 70 cm. Fylling: 90% hvítur gæsadúnn.

33.675 kr. JÓL AVERÐ 20.175 kr. JÓL AVERÐ

®

Fullt verð: 44.900 kr. Fullt verð: 26.900 kr.

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

29.925 kr. JÓL ATILBOÐ

PURE & C ARE 
OFNÆMISFRÍ DÚNSÆNG
Létt en sérlega hlý dúnsæng. 

Stærð: 140 x 200 cm. Fylling: Hvítur 

moskusdúnn. Áklæði: Lífræn bómull

Þyngd: 750 g.

Lína af sængum og dún kodd um sem 
fram  leidd er undir nýj ustu og ströng
ustu skil yrðum Astma og of næm is
samtaka Dan merkur.

Fullt verð: 39.900 kr.

S Æ N G U R F A T N A Ð U R  F R Á  H E I M S Þ E K K T U M  F R A M L E I Ð E N D U M

B Y L T I N G  F Y R I R  
Þ R E Y T T A  F Æ T U R

7.900 kr.  

UNDRI  HEILSUINNISKÓR
B Y LT I N G A K E N N T  
5  S VÆ Ð A  N U D D- 

I N N L E G G  Ú R  L E Ð R I

Þ E G A R  M J Ú K T  Á  A Ð  V E R A  M J Ú K T

Virkilega vönduð sængurver úr 100% egypskri bómull, straufrí og silkimjúk.  

Verðdæmi miðast við 140 x 200, einnig eru fáanleg 140 x 220 og 200 x 220 cm rúmföt.

Með fimm svæða nuddinnleggi 
UNDRA nærðu slökun og vellíðan sem 
dregur úr spennu og örvar blóðflæði. 
Heilsuinniskórnir eru fallegir, hlýir 
og einstaklega þægilegir. Fáanlegir í 
dökkgrárri, ljósri, blárri, bleikri eða  
rauðri merínóull.Komdu og prófaðu!

L Ú X U S  B A Ð S L O P P A R

B A Ð S L O P PA R  – V E R Ð  F R Á : 16.900 K R.  

Of kalt

Of heitt

Venjuleg dúnsæng

D Ú N M J Ú K A R  G J A F I R  F Y R I R  Þ Á 
S E M  Þ É R  Þ Y K I R  VÆ N S T  U M

B E T R A  B A K  –  L E G G U R  G R U N N  A Ð  G Ó Ð U M  D E G I

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25%
J Ó L AT I L B O Ð !

QOD AFMÆLIS-DÚNKODDI
Þéttur og góður dúnkoddi. 80% hvítur 

andadúnn og 20% smáfiður. 50x75 cm. 

920 gr. og 100% bómullaráklæði.

8.900 kr. AFM ÆLISVERÐ

QOD AFM ÆLIS -DÚNSÆNG
Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

90% dúnn, 10% smáfiður. 140x200 cm

100% bómullaráklæði.

25.000 kr. AFM ÆLISVERÐ

SATIN STRIPE DÚNKODDI
Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra 

dúnlag með þéttum, hvítum andadún og 

smáfiðurkjarna. Bómullarsatínáklæði.

9.900 kr. AFM ÆLISVERÐ

HÖFUM LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI Í

TEMPR AKON BARNA SÆNG
Stærð: 140 x 100 cm Fylling: 90% hvítur 

gæsadúnn.  Þyngd: 180 gr. 

20.925 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 27.900 kr.
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18.675 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 24.900 kr.

19.425 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 25.900 kr.

ELEGANTE RÚMFÖT
100% silkimjúk, straufrí, egypsk bómull.

JOOP RÚMFÖT
100% silkimjúk, straufrí, egypsk bómull.

HUGO BOSS RÚMFÖT
50% bómull og 50% einstaklega mjúkar náttúru

legar trefjar. Litir: Blátt, ljós og dökkgrátt.

17.175 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 22.900 kr.

Sængurver

6.675 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 8.900 kr.

Koddaver

OPNUNARTÍMI VERSLUNAR Í  FAXAFENI TIL JÓL A
Lau. 14. des. 11–16 
Sun. 15. des. 13–176

16.–18. des. 10–18
19.–22. des. 10–20

23 des. 10–22
Aðfangad. 10–13
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8.900 kr. AFM ÆLISVERÐ

QOD AFM ÆLIS -DÚNSÆNG
Hlý og létt dúnsæng (650 gr).

90% dúnn, 10% smáfiður. 140x200 cm

100% bómullaráklæði.

25.000 kr. AFM ÆLISVERÐ

SATIN STRIPE DÚNKODDI
Þriggja laga dúnkoddi. Efra og neðra 

dúnlag með þéttum, hvítum andadún og 

smáfiðurkjarna. Bómullarsatínáklæði.

9.900 kr. AFM ÆLISVERÐ

HÖFUM LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI Í

TEMPR AKON BARNA SÆNG
Stærð: 140 x 100 cm Fylling: 90% hvítur 

gæsadúnn.  Þyngd: 180 gr. 

20.925 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 27.900 kr.
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www.betrabak.is

18.675 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 24.900 kr.

19.425 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 25.900 kr.

ELEGANTE RÚMFÖT
100% silkimjúk, straufrí, egypsk bómull.

JOOP RÚMFÖT
100% silkimjúk, straufrí, egypsk bómull.

HUGO BOSS RÚMFÖT
50% bómull og 50% einstaklega mjúkar náttúru

legar trefjar. Litir: Blátt, ljós og dökkgrátt.

17.175 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 22.900 kr.

Sængurver

6.675 kr. JÓL AVERÐ

Fullt verð: 8.900 kr.

Koddaver

OPNUNARTÍMI VERSLUNAR Í  FAXAFENI TIL JÓL A
Lau. 14. des. 11–16 
Sun. 15. des. 13–176

16.–18. des. 10–18
19.–22. des. 10–20

23 des. 10–22
Aðfangad. 10–13



Fjölnir Geir Bragason er 
landsmönnum f lestum 
k unnur en hann er 
þek ktasti húðf lúrari 
landsins. Fjölnir er 
sonur Braga Ásgeirs-

sonar listamanns, listaskríbents og 
myndlistarkennara. Í dag verður 
vinnustofa hans við Austurbrún 4 
opnuð almenningi. Hann og bræður 
hans langaði mikið að breyta henni 
í nokkurs konar safn til heiðurs 
minningu föður þeirra.

Vildu vernda vinnustofuna
Á þrettándu hæð í blokk við Austur-
brún er vinnustofa Braga og þaðan 
er útsýni yfir alla Reykjavík, sem 
er snæviþakin þegar blaðamann 
ber að garði. Blokkin gnæfir yfir 
sundin og var á sínum tíma með 
hæstu húsum landsins, en bygg-
ingu hennar lauk árið 1961. Bragi 
f lutti inn í listastúdíóið f ljótlega 
eftir að byggingin reis, en Fjölnir 
segir að fyrsta árið hafi ekkert 
handrið verið á svölunum. Það er 
skiljanlegt að Bragi hafi valið þetta 
sem sitt listræna athvarf með þetta 
fall ega útsýni.

„Við bræðurnir vildum við fráfall 
pabba vernda vinnustofuna hans. 
Eins og þú sérð þá er þetta mjög 
magnaður staður. Það skiptir mig 
miklu máli í þessu ferli að segja sögu 
pabba og að athyglin sé á honum. Ég 
hef vissulega verið áberandi í fjöl-
miðlum í gegnum tíðina, en þetta 
er hans saga sem ég vil núna leggja 
áherslu á,“ segir Fjölnir.

„Okkur þótti ótrúlega mikilvægt 
að ná að bjarga vinnustofunni, hún 
er algjör gersemi. Að mínu mati 
þjóðargersemi. Gamli karlinn var 
náttúrulega steinheyrnarlaus, en 
hann missti heyrnina árið 1940. 
Þá var hann 9 ára gamall og heyrði 
ekki talað orð eftir það. Hann var 
sannfærður um að það hefði leitt 
hann út á listabrautina.“

Opnast nýr heimur
Af i Fjölnis, Ásgeir Ásgeirsson, 
studdi alltaf við bakið á Braga föður 
hans, sem var alls ekki sjálfgefið á 
þessum tíma.

„Afi valdi hvað hver sonur hans 
skyldi læra. Einn átti að vera lög-
fræðingur, næsti verkfræðingur, 
þriðji hagfræðingur og svo koll af 
kolli. Þar sem pabbi var heyrnarlaus 
var ákveðið að hann yrði smiður. 
Samfélagið var þannig að litið var 
svo á að heyrnarlaus börn hefðu 
ekki nein tækifæri. Afa dreymdi 
um að einn sonurinn myndi feta 
listabrautina og gefur bræðrunum 
öllum listaverkabækur, öllum nema 
pabba. En hann sér þessar bækur og 
þarna opnast fyrir hann nýr heim-
ur. And the rest is history...“ segir 
Fjölnir og hlær.

Bragi spurði Ásgeir pabba sinn 

í kjölfarið hvort hann mætti ekki 
verða listamaður.

„Hann segir að það sé ekki hægt, 
hann verði bara að verða smiður, 
því miður. Pabbi heldur áfram að 
nöldra og fær að fara í Myndlista- 
og handíðaskólann, sem síðar varð 
hluti af Listaháskólanum. Afi talaði 
við stjórnendur þar og pabbi kemst 
inn, mjög ungur. Fyrst um sinn er 
hann mikill klaufi og stendur sig 
ekki nógu vel. Það stóð til að reka 
hann eftir fyrsta árið. Einn kennar-
inn sá þó hungrið í pabba, sem hann 
sagðist aldrei áður hafa séð. Kennar-
inn krefst þess að pabba verði gef-
inn séns. Árið eftir slær kennarinn 
svo algjörlega í gegn,“ segi Fjölnir.

Lærði og lærði
Eftir námið heldur Bragi út í frekara 
listnám, fyrst fer hann til Óslóar 
með engum öðrum en Erró.

„Hinn flinki gaurinn í skólanum,“ 
segir Fjölnir og hlær.

„Þeir náðu vel saman, af burða-
nemendurnir. Í Ósló hitta þeir 
Erling Jónsson myndhöggvara. 
Erlingur talar um að pabbi hafi 
borið af í teikningu og Erró skrifar 
það líka í ævisögu sinni, að nem-
endurnir hafi stundum bara verið 
að apa eftir pabba. Ef þeir næðu því, 
þá væri þeir öryggir. Pabbi fer svo í 
skóla í Kaupmannahöfn, München, 
Flórens og á Grenada á Spáni. Alltaf 
með þeim bestu, það var hungrið. 
Afi lagði alltaf svo mikið upp úr 
námi, svo pabbi lærði og lærði.“

Fjölnir segir pabba sinn alinn 
upp af tveimur mönnum, Ásgeiri 
Ásgeirssyni og Brandi Jónssyni, 
skólastjóra Heyrnaleysingjaskólans.

„Þegar pabbi er krakki kennir 
Brandur honum að lesa á varir. 
Pabbi var alltaf á móti táknmáli. 
Hann sagðist alltaf upplifa það svo 
að heyrnarlaust fólk væri að ein-
angra sig með notkun fingramáls, 
það var bara hans skoðun. Þá tali 
fólk bara við aðra heyrnarlausa, 

fólk sem það á kannski ekkert sam-
eiginlegt með annað en að vera líka 
heyrnarlaust. Honum fannst mikil-
vægt að læra varamál til að geta 
tekið almennilega þátt í samfélag-
inu. Á endanum talaði hann fimm 
tungumál, las af vörum og gat gert 
sjálfan sig skiljanlegan.“

Sigraði heiminn
Fjölnir segir pabba sinn alltaf hafa 
talað fallega um Brand og að hann 
hafi lagt grunninn fyrir heyrnarlaus 
börn á þessum tíma.

„Pabbi var líka ekki bara heyrnar-
laus á þann hátt að hann heyrði 

eitthvað örlítið. Margir fá skaða í 
ytra eyrað eins og til dæmis hljóð-
himnuna. Þá skaddast heyrnin en 
fólk heyrir mjög lítið. Hjá honum 
rofnaði taug vegna heilahimnu-
bólgu. Hann var að bera út blöðin 
til hermannanna í Bröggunum. Það 
var engin taug til að skila boðunum. 
Það er sjaldgæft, heyrist ekki suð né 
neitt, bara algjör þögn.“

Ásgeir Ásgeirsson frá Fróðá, afi 
Fjölnis, stofnaði Snæfellingafélagið 
og stuðlaði að því að Búðarhraun 
var friðlýst á sínum tíma.

„Pabbi talar um hve vænt honum 
þótti um það þegar afi kom til 

hans síðar meir, þegar pabbi var að 
ljúka löngu listnámi sínu, og sagði 
við hann að hann væri einn best 
menntaði sonurinn. Pabba þótti 
mjög vænt um það, enda vissi hann 
hvað nám skipti afa miklu máli. 
Pabbi var óhemju góður listamaður 
og eiginlega sigraði heiminn. Hann 
var svo metnaðarfullur og duglegur. 
Hann var alltaf að, fyrstur í skólann 
á morgnana og svo var honum hent 
út á kvöldin,“ segir Fjölnir.

Gríðarleg fyrirmynd
Hann segir pabba sinn alltaf litið 
á sig sem listamann, ekki heyrnar-
lausan listamann.

„Það er samt ekki hægt að líta 
fram hjá því hvað þetta hefur haft 
gríðarleg áhrif. Hann var út undan 
frá ýmsu, eins og til dæmis þegar 
það kemur að tónlist. Aldrei heyrði 
hann Elvis eða Bítlana, hann var 
aldrei þátttakandi í þeim bylgjum. 
Sjálfur var hann samt söngvari áður 
en hann missti heyrnina og söng 
mikið með mömmu sinni. Hann 
hefði líklegast orðið söngvarinn í 
fjölskyldunni.“

Fjölnir segir Braga hafa verið 
æðislega góðan pabba, þótt hann 
hafi verið fjarlægur á tímum.

„Við pabbi vorum aldrei með neitt 
„small talk“. Alltaf þegar við töl-
uðum saman var það um eitthvað 
sem skipti máli. Hans samskipti við 
annað fólk voru þannig. Það sem 
var rætt var eitthvað sem þurfti að 
ræða. Milli mín og hans voru alltaf 
mjög formföst og markviss samtöl. 

MÉR FANNST ÉG STANDA 
Í SKUGGA HANS Í MÖRG 
ÁR, SVO FATTAÐI ÉG SEM 
BETUR FER FYRIR REST AÐ 
ÉG ÆTLAÐI BARA AÐ VERA 
Í LJÓSINU HANS. HANN ER 
LJÓSIÐ

   Fjölnir, 
Bragi og         
  helgríman
Fjölnir Geir Bragason segir sögu föður síns, 
en á morgun verður vinnustofa hans við 
Austurbrún opnuð. Faðir hans varð heyrn-
arlaus einungis 9 ára gamall. Síðar í lífinu 
áskotnaðist honum dauðagríma eins uppá-
halds listamanns síns, Edwards Munch.

Húðflúrarinn Fjölnir með helgrímu Edwards Munch í verkefni eftir pabba sinn í baksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bragi Ásgeirsson, faðir Fjölnis lést, árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Steingerður Sonja   
Þórisdóttir
steingerdur@frettabladid.is 
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ÉG ER Í RAUN GRUNLAUS 
UM HVAÐAN GRÍMAN 
KEMUR OG HAFÐI EKKI 
HUGMYND UM HVERNIG
HÚN ENDAÐI Í FÓRUM
PABBA. VIÐ VISSUM AÐ
ÞETTA VÆRI MUNCH, EN
ALLS EKKI HVERNIG PABBA 
ÁSKOTNAÐIST GRÍMAN.

Ómissandi í jólabaksturinn!
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Það hafði líka engin áhrif á mig að 
alast upp með heyrnarlausan föður. 
Hann var þannig, þetta hindraði 
hann svo lítið. Hann var það góður 
í varalestri að við tókum varla eftir 
því að hann væri heyrnarlaus. En 
þessi dugnaður hans og elja, hann 
var alveg gríðarleg fyrirmynd. Mér 
fannst ég standa í skugga hans í 
mörg ár, svo fattaði ég sem betur fer 
fyrir rest að ég ætlaði bara að vera í 
ljósinu hans. Hann var ljósið,“ segir 
Fjölnir.

Bragi var afkastamikill og jafn-
vígur í mörgum ólíkum stefnum.

„Svo kennir hann líka í marga 
áratugi við Myndlista- og handíða-
skólann, þar sem hann getur af sér 
heilu kynslóðirnar af listamönnum. 
Listin var hans líf og sál. Hann las 
bara um myndlist og ferðaðist bara 
til að skoða myndlist. Reglulega dró 
hann líka línu í sandinn, hætti því 
sem hann var að gera í myndlistinni 
og byrjaði að gera eitthvað alveg 
nýtt og masteraði það algjörlega. 
Oft langt á undan öllum hinum. 
Hann tengir listina oft við tón-
list. Þótt hann hafi ekki verið með 
okkur í tónlistinni þá var mynd-
listin eins og tónlist fyrir honum.“

Helgríma Munch
Líkt og áður kom fram lögðu Fjölnir 
og bræður hans blóð svita og tár í 
það að bjarga vinnustofunni. Við-
leitnin sendi hann í ævintýri yfir 
haf og land, þar sem ýmsir magn-
aðir hlutir komu upp á yfirborðið.

Bragi og Erlingur vinur hans 
höfðu alltaf einstaklega miklar 
mætur á norska listamanninum 
Edward Munch og vissu að hann 
væri einn áhrifamesti listamaður 
allra tíma en hann lést árið 1912. 
Við dauða hans er tekin afsteypa af 
andliti hans.

„Það kann að virka vanhelg-
andi að það hafi verið tekin svona 
afsteypa af andliti Munch, en þetta 
var algengt á sínum tíma. Þetta var 
gert fyrir ástvini, til að muna eftir 
hinum látna,“ segi Fjölnir.

Hann segir Braga og Erling vita 
manna best hvað Munch gaf kom-
andi kynslóðum listamanna, en 
á þessum tíma var hann ekki jafn 
stórt nafn og hann er í dag.

„Pabbi fékk líka Munch-styrk-
inn og við fjölskyldan bjuggum í 
Munch-safninu um tíma.“

Erlingur var góður vinur mynd-
höggvarans Nils Aas. Nils vann 
mikið af sínum verkum í galleríinu 
hans Munch og ljósmyndarinn 
Tom Sandberg bjó í íbúðinni hans 
um hríð.

„Nils og Erlingur voru mikið 
teymi. Mér finnst ótrúlegt að Erling-
ur skuli ekki vera stærri á Íslandi, en 
hér er bara svo rosalega lítill mark-
aður. Það var ekki pláss fyrir svona 
stóra gaura. Hann á þrjár Stradivar-
ius. Hvernig veit fólk ekki hver þetta 
er?“ segir Fjölnir og hristir hausinn.

Fjölnir grunlaus
Fyrir tæpum tveimur árum sótti 
blaðamaður Erling heim ásamt 
Fjölni, á heimili hans í Ósló. Ekki 

bara dró hann fram Stradivariusar- 
fiðluna sem hann lánaði Alexand-
er Rybak, norska keppandanum í 
Eurovision, heldur prýddu veggina 
verk eftir stórmenni eins og Matisse, 
Míró, Toulouse-Lautrec og Picasso. 
Þarna þótti ekki tímabært að fjalla 
um málið.

„Ég er í raun grunlaus um hvaðan 
gríman kemur og hafði ekki hug-
mynd um hvernig hún endaði í 
fórum pabba. Við vissum að þetta 
væri Munch, en alls ekki hvernig 
pabba áskotnaðist gríman. Við 
bjuggum náttúrulega á safninu 
um tíma, enda eru f lestar mínar 
æskuminningar af galleríum eða 
listasöfnunum. En ég spyr Erling 

út í grímuna eftir að pabbi deyr, og 
hann segir mér allt. Hversu mikið 
leyndarmál þetta var, því geri ég 
mér ekki grein fyrir. En ef laust 
orðið stærra og stærra eftir því 
sem Munch verður þekktari,“ segir 
Fjölnir.

Safnið biður Nils Aas að taka 
afsteypu af upprunalega verkinu, 
helgrímu Munch.

„Það var vegna þess að uppruna-
lega gríman er farin að skemm-
ast. Nils veit að enginn er betur til 
verksins fallinn að hjálpa honum 
en Erlingur, en eins og ég sagði þá 
voru þeir svakalega mikið teymi. 
Erlingur lærði náttúrulega hjá Sig-
urjóni Ólafssyni afsteyputæknina. 

Erlingur er líklegast okkar besti 
afsteypusnillingur, fyrr og síðar. 
Nils var að vinna í öðru og bað 
Erling um að ganga í verkið. Samt 
er hluti af mér sem hugsar að hann 
hafi mögulega verið feiminn við að 
gera þetta, smá smeykur. Þannig að 
Erlingur fær verkefnið.“

Erlingur staðfastur
Erlingur gerði fyrst frumgerð, sem 
hann átti svo sjálfur. Síðan gerir 
hann aðra fyrir safnið.

„Þegar Nils Aas sér grímuna, 
hvað hún var glæsileg og friðinn 
sem lá yfir henni, þá biður hann 
Erling um að gera eina fyrir sig. Þá 
vill Tom Sandberg endilega fá eina 

fyrir sig líka, en Erlingur tekur þá 
ekki annað í mál en að gera eina 
fyrir pabba, enda fáir sem áttuðu 
sig jafn snemma á snilli Munch og 
hann. Erlingur var staðfastur í því, 
að ef einhver ætti skilið að fá eintak, 
þá væri það Bragi Ásgeirsson. Og allt 
í einu var pabbi kominn með grím-
una og gerir út henni þetta fallega 
verk.“

Vinnustofa Braga verður opnuð 
almenningi í dag milli 15.00-18.00, 
en þar gefst gestum færi á að sjá 
dauðagrímu Munch í verki Braga. 
Vinnustofan er við Austurbrún 4 í 
Reykjavík, á þrettándu hæð. Verka-
safn Braga við Sundabraut 3 er einn-
ig opið á sama tíma.
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Þó að Hek la sk a r t i 
hvítu og stirni á hana í 
skammdegissólinni þá 
er jörð auð á jafnsléttu 
þegar við Ernir ljós
myndari brunum upp 

Rangárvellina til fundar við Hörpu 
Rún Kristjánsdóttur. Hún á heima 
í Hólum og þar er sólarlaust, því 
sú gula hverfur yfir hádaginn bak 
við Bjólfellið á þessum tíma árs. En 
Harpa Rún tekur brosandi á móti 
okkur á hlaðinu, ásamt þremur 
hundum og í þeim fjórða heyrist að 
húsabaki. „Það er búið að básúna í 
öllum fjölmiðlum að ég sé sauðfjár
bóndi, fólk heldur örugglega að ég 
sé eins og Heiða, segir hún hlæjandi. 
„Það er ekki þannig. Mamma og 
pabbi eru bændurnir en við systk
inin búum hérna líka.“

Við byrjum á að rölta út í fjárhús 
sem eru steinsnar frá, þar eru lömb
in, jórtrandi og værðarleg, en ærnar 
fá að vera úti fram á fengitíma, rétt 
fyrir jól. Útihúsin eru með hlöðn
um veggjum. „Þessi hús eru byggð 
af ömmu og afa, Haraldi og Guð
rúnu, þau hófu búskap hér 1943. 
Hólar voru nýbýli út úr Næfurholti, 
móðuramma mín var þaðan,“ upp
lýsir Harpa Rún og bendir í átt að 
Næfurholti en hrauntunga skyggir 
á bæinn.

Hlaðan er full af smáböggum. 
„Það var gott sumar og ekkert mál að 
fullþurka hey, líka miklu umhverf
isvænna að sleppa plastinu,“ segir 
Harpa Rún en tekur fram að þau 
eigi líka rúllubagga, þeir séu einkum 
gefnir stórgripum. „Það er beitar
húsabragur hjá okkur enn, fjárhúsin 
eru svolítið dreifð og ærnar eru í 
hópum. Breytingar á loftslagi valda 
því að það er hætt að vera sjnóþungt 
hér á Suðurlandi. Nokkrum dögum 
eftir að ég fæddist, árið 1990, kom 
ljósmóðir að skoða mig og hún kom 
á snjóbíl. Þá náði snjórinn upp á 
glugga hér og tröppur voru niður 
að bæjardyrum. Ég man líka auð
vitað eftir snjó og ófærð en eftir að 
skólabíll fór að ganga er moksturinn 
heldur reglulegri.“

Lambgimbrarnar eru ótrúlega 
spakar miðað við að vera nýkomn
ar á hús. Allar bústnar og margar 
mislitar. „Við erum að fjölga mis
litu, því margt ullarvinnslufólk í 
kringum okkur sækist eftir þannig 
ull.“ Bendir á eina gimbrina. „Þessi 
morf lekkótta fékk hita sem ung
lamb í vor og missti alla hvítu ullina 
um tíma en mórauða ullin hélt sér.“ 
Tókstu ekki mynd? spyr ég. „Nei, 
nei. Hver tekur myndir í maí?“ spyr 
hún á móti, hlæjandi.

Vill að kindanöfn fái athygli
Er ykkar fé af sérstökum stofni? 
„Það kemur upphaf lega úr Öræf
unum við fjárskipti upp úr 1950, 
þegar allt hafði verið skorið hér 
niður vegna mæðiveiki,“ svarar 
Harpa Rún. Ég verð hálf kindarleg, 
segi samt ekkert fyrr en í ljós kemur 
að fyrsta ær móður hennar var af 
sömu torfu og ég því fjármarkið 
fylgdi með, blaðstýft framan hægra 
og lögg aftan vinstra. Þá get ég ekki 
þagað lengur – það mark er frá 
Hnappavöllum. „Já, Hnappa hét ein
mitt þessi kind!,“ segir Harpa Rún. 
„Pabbi flutti svo hingað frá Vindási 
í Landsveit 1974 með sitt fé og það er 
búið að fá hrúta og sæða og svoleiðis 
þannig að allt er orðið blandað.“

Eitt af þeim verkum sem fram 
undan eru er að skíra lambgimbr
arnar, að sögn Hörpu Rúnar. Skáld
kona er nú ekki í vandræðum með 
að finna nöfn, segi ég. „Jú, jú, hún er 
það,“ svarar hún að bragði. „En við 
höfum alltaf skírt ærnar. Í sumum 
tilfellum notum við nafn kyn
móðurinnar og skeytum öðrum 
nöfnum framan við. Pabbi var ein
mitt að tala um í hádeginu að hann 
ætti orðið svo margar Krögur að 
hann væri að lenda í vandræðum, 
hann á Skógarkrögu og Birkikrögu 
og þar fram eftir götunum. Hann á 
líka bátakyn, Skonnortu, Snekkju, 
Þóftu, Ár og f leiri í þeim dúr og 
bróðir minn á Krúnukyn sem er 

Jólaklukkan 
 inni í mér
Við rætur eldfjallsins Heklu býr skáldið, 
bókmenntafræðingurinn og bóndinn 
Harpa Rún Kristjánsdóttir. Hún hlaut verð-
laun sem kennd eru við Tómas Guðmunds-
son í haust fyrir fyrstu ljóðabók sína, Eddu. 

„Ég er rosa 
mikið jóla-
barn. Vil alltaf 
gera allt eins 
og áður, baka 
það sama, hafa 
sama skraut á 
sama stað og 
halda í hefðir,“ 
segir skáldið.
FRÉTTABLAÐIÐ 
ERNIR

út af kindinni sem hann fékk í 
tannfé. Helst þarf að láta nöfnin 
passa karakternum, við höfum oft 
átt Fjandafælu, hún þarf að líta út 
á sérstakan hátt. Eigum enga núna, 
en erum að bíða eftir að komi ný. 
Því nöfn erfast. Það er afleitt þegar 
kind drepst, eina bótin að það er 
hægt að nota nafnið.“ Hörpu Rún 
finnst að kindanöfn mættu fá meiri 
athygli í þjóðfélaginu. „Á degi sauð
kindarinnar eru veitt verðlaun fyrir 
afurðahæstu ána og besta rækt
unarbúið, mér finnst að það ætti að 
verðlauna besta nafnið. Ég væri til í 
að sitja í þeirri dómnefnd.“

Á leið okkar inn í bæ tökum við 
smá krók og heilsum upp á hrossin. 
Eitt er moldótt. „Þetta er Snerpa, 
hún er undan Kolbrá, jörpu mer
inni hennar mömmu, og leirljósum 

ÞEGAR ÉG FÓR AÐ SKRIFA 
UM GAMLA KONU SEM 
VAR AÐ HÆTTA AÐ SKILJA 
HEIMINN ÞÁ FATTAÐI ÉG 
SAMHENGIÐ VIÐ BARNIÐ 
SEM VAR AÐ BYRJA AÐ 
SKILJA HEIMINN. ÞAÐ 
VARÐ KVEIKJAN.
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Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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Tilboðsverð gilda 14. - 15. desember 

ENGIN JÓL ÁN BÓKA!

Það eru ekki svellin

2.593 kr. 

Hann hefur engu gleymt  
nema textunum

2.528 kr. 
105 sannar Þingeyskar lygasögur

2.398 kr. 

Gústi

5.453 kr. 

Klopp: Allt í botn

3.184 kr. 
Veislubókin

3.244 kr. 
Fimmaurabrandarar

1.423 kr. 

Nína óskastjarna

2.679 kr. 
Fjötrar

4.689 kr. 

Útivera

3.349 kr. 



hesti, Prinsi frá Hlíðarendakoti. 
Þegar við fórum með hana til hans 
sagði mamma: „Mér er alveg sama 
hvaða litur kemur, nema ég vil ekki 
fá moldótt, en svo er Snerpa jafnvel 
draugmoldótt á sumrin!“

Harpa Rún er í hlutastarfi í Bóka-
kaffinu á Selfossi og hjá útgáfunni 
Sæmundi. Segir ekkert ósvipað að 
vinna í bókaútgáfu og vera bóndi. 
„Menn verða bara að ganga í allt 
sem þarf, og læra það í leiðinni. 
Ég tók aldrei neinn inngangskúrs 
í því sem ég er að gera.“ Eftir nám 
í grunnskólanum á Hellu og Fjöl-
braut á Selfossi kveðst hún hafa 
farið í bókmenntafræði í Háskóla 
Íslands og líkað vel í höfuðborginni. 
„Ég hef ekkert á móti Reykjavík þó 
mig langi ekki að búa þar. Ég held 
að Reykvíkinga langi ekkert að 
búa hér heldur – en háskólaárin 
voru dásamleg. Ég skil ótrúlega 
vel Reykvíkinga sem fara aldrei út 
fyrir 101, það er bara þeirra heimur. 
Ég tengi vel við það af því ég mundi 
svo gjarnan vilja vera alltaf hér og 
aldrei þurfa að f lytja. Þetta er það 
sama, bara átthagabönd.“

Hún kveðst vilja verða bóndi í 
framtíðinni, að minnsta kosti með. 
„Það er víst ekkert „bara bóndi“ 
lengur. En við erum þrjú systkinin 
sem viljum öll vera hér og mamma 
og pabbi eru auðvitað bændur enn 
þá. Við erum öll að gera eitthvað 
annað líka og getum raðað þeim 
verkefnum kringum þessa sam-
vinnu. Þannig gengur þetta. Stóri 
bróðir er búinn að byggja hús hér 
við heimreiðina og fjölskyldan 
flutti inn í mars á þessu ári. Hann á 
litla Kolbrá Eddu og líka einn lítinn 
son. Þau lífga upp hér.“

Skáldleg stund og falleg
Edda heitir einmitt ljóðabókin 
hennar Hörpu Rúnar sem hún fékk 
verðlaun Tómasar Guðmundssonar 
fyrir. Þar má í ljóðum greina unga 
Eddu og aldna Eddu – aðra að koma, 
hina að fara. Sú eldri lést vorið 
2018 og hennar er sárt saknað, að 
sögn Hörpu Rúnar. „Hún var systir 
mömmu, hét Erla en við kölluðum 
hana Eddu. Bjó á Selfossi en var 
mikið hér á sumrin og alltaf í hug-
anum. Fylgdist með hvað var í gangi 
og þær mamma heyrðust í símanum 

á hverjum degi. Hún var 58 árum 
eldri en ég en mikil vinkona mín 
og fylgdi mér dálítið menntaveg-
inn. Þegar ég var í Fjölbraut á Sel-
fossi bjó hún þar rétt hjá og ég fór 
oft til hennar í hádeginu. Stoppaði 
líka alltaf hjá henni þegar ég var á 
leiðinni heim úr Reykjavík. Hún var 
svona fastur punktur. Ég byrjaði að 
skrifa þessa bók þegar hún fór á 
spítala og upp úr því á hjúkrunar-
heimili. 

Þegar ég fór að skrifa um gamla 
konu sem var að hætta að skilja 
heiminn þá fattaði ég samhengið 
við barnið sem var að byrja að skilja 
heiminn. Það varð kveikjan. Þegar 
Erla dó, þá varð þetta uppgjörsferli 
og þannig spratt bókin fram.“

Þetta hefur ekki verið skólaverk-
efni, segi ég. „Nei, ég var að skrifa 
um dystópíu í meistaranáminu og 
útskrifaðist einmitt sama dag og 
duftkerið hennar Erlu kom hingað 
austur. Hún var auðvitað dálítið 
farin að gleyma undir það síðasta en 
var klár kona og hafði áhuga á fólk-
inu sínu. „Hvað ertu að skrifa um, 
segirðu? Dystópíu? hvað er það?“ 
Stundum var ég á leiðinni heim af 
fundum hjá leiðbeinanda, alveg 
upptendruð og fannst þetta allt 
svo merkilegt. Hún hlustaði alltaf. 
„Já, sagði hann það? Góður!“ Skildi 
þetta auðvitað ekki en setti sig 
samt inn í það þá stundina. Flestir 
ættingjarnir sögðu bara: „Já, já,“ og 
nenntu ekkert að kynna sér þetta.“

Harpa Rún kveðst hafa orðið 
steinhissa þegar hún frétti að hún 
hefði fengið verðlaun fyrir hand-
ritið sem hún sendi nafnlaust inn í 
júní og var hætt að hugsa um, enda 
kominn september. „Ég varð alveg 
himinglöð. Við vorum inni í Veiði-
vötnum, öll saman fjölskyldan, það 
hittist svo fallega á. Ég sat og horfði 
út yfir vatn þegar síminn hringdi, 
reyndar inni í bíl og þar var vont 
símasamband. Kona kynnti sig 
og sagðist vera formaður Tómasar 
Guðmundssonar nefndarinnar, en 
ég öskraði á kærastann: „Snúðu 
bílnum, snúðu bílnum, ég heyri ekk-
ert hvað hún er að segja!“ Eftir á var 
þetta samt skáldleg stund og falleg.“

Búskapur og textavinna
Kærasti Höpur Rúnar heitir Sig-
urður Rúnar Rúnarsson og hún 
segir þau örugglega hafa hist fyrst 
í Fjölbraut á Selfossi. „Sigurður 
er Selfyssingur en ég fór samt til 
Reykjavíkur að finna hann. Við 
kynntumst 2012, þegar hann var 
í Söngkeppni framhaldsskólanna 
með Sjómannaskólakórnum sem 
vann keppnina það árið. Það má 
segja að ég hafi verið grúpppía 
með karlakór! Svo vatt þetta upp 
á sig. Sigurður er vélfræðingur og 
rafvirki og vinnur uppi á Hellis-
heiði. Hann á íbúð á Selfossi og við 
erum því líka með aðsetur þar en 
við ætlum að byggja hérna, það er 

komið í ferli. Svo höfum við verið 
að mennta okkur og stefnum á að 
reyna að vinna héðan að einhverju 
leyti. Hann er í námi núna sem gefur 
honum meiri tök á því. Við reynum 
að vera praktísk.“

Þú afgreiðir samt ekki í Bóka-
kaffi gegnum tölvuna – bendi ég 
á. „Nei, það er æ sjaldnar sem ég 
fæst við það. Ég vinn samt í Bóka-
kaffinu, annars er ég mest að rit-
stýra og prófarkarlesa, aðallega hjá 
Sæmundi en hef líka tekið að mér 
önnur verkefni, það er bolti sem 
rúllar. Get gert það hvar sem er og 
búskapur passar vel með texta-
vinnu. Vakna og lesa til tíu, fara þá 
í fjósið og gefa og f leira, koma inn 
og lesa fram að kaffi, þá eru seinni 
gjafir. Maður þarf alltaf að standa 
upp frá lestrinum hvort sem er. Til 
dæmis er sauðburður oft góður í 
prófarkarlestur. Það er jólabóka-
tíminn. Kannski er ekkert að gerast 
klukkan tíu á kvöldin í húsinu, en 
samt verður að fara aftur klukkan 
tólf og það tekur því ekki að leggja 
sig. Ég las einmitt Björn og Svein 
eftir Megas í sauðburðinum í vor, 
rúmlega 500 síðna bók.“

Er gott netsamband? „Já, við 
fengum ljósleiðara fyrir nokkrum 
árum. Allt í einu var tekin skyn-
samleg ákvörðun og byrjað efst í 
sveitinni, öfugt við það sem tíðkast 
við vegagerð, þar sem er byrjað að 
malbika neðst en aldrei klárað alla 
leið upp úr. Svo þarf ég ekki einu 
sinni netsamband, bara blað og 
blýant. Mér finnst ég verða að lesa 
prófarkir á pappír. Nýti arkirnar í 
innpökkun og allt mögulegt. Þegar 
ég sýndi pabba og mömmu hand-
ritið að bókinni minni í fyrsta skipti 

þá prentaði ég hana út á bakhlið 
prófarkar og pabbi sagði: „Ég skil nú 
bara ekkert í þessu.“ Þá var hann að 
lesa próförkina!“

Hófsemin í heiðri höfð
Nú langar mig að vita eitthvað um 
jólahaldið í Hólum og Harpa Rún 
verður eitt bros. „Það kemur jóla-
klukka inni í mér þegar snjóar í 
kyrrðinni. Við höfum það mjög gott 
um jólin. Reynum alltaf að ljúka 
vinnunni í fjárhúsunum snemma á 
aðfangadag. Það gengur þó sjaldn-
ast eftir. Það er svolítið misjafnt 
hversu mörg við erum hér á jól-
unum, eftir því hvar tengdabörnin 
eru, hingað til höfum við flest verið 
átta, það var ansi skemmtilegt, svo-
lítið þröngt en gaman – voða jóla-
legt. Ég er rosa mikið jólabarn. Vil 
alltaf gera allt eins og áður, baka 
það sama, hafa sama skraut á sama 
stað og halda í hefðir. Við systkinin 
og strákarnir í Næfurholti – ég hef 
þá alltaf með í huganum, við erum 
jafngömul og vorum einhvern veg-
inn alltaf saman – og ég vil líka fara 
að Næfurholti og sjá sama skraut á 
sama stað þar!

Þetta ákall núna um að reyna að 
minnka neyslu, meðal annars um 
jólin, kallast ágætlega á við stílinn 
okkar, hér hefur aldrei verið mikil 
neysla og miklar gjafir, við erum 
meira bara í að vera saman. Jóla-
tréð er, ég veit ekki hvað gamalt,  
jólaskrautið er líka gamalt og ef 
það eru bakaðar gyðingakökur og 
hálfmánar þá er ég bara góð. Við 
borðum kótelettur. Það hefur svo-
lítið með það að gera að jólin eru 
klukkan sex og fjósatíminn líka. 
Það er svo f ljótlegt að gera kóte-
lettur í ofni. Um það bil passlegt að 
setja þær í ofn þegar farið er í fjós 
og vera þá búin að leggja á borð, þá 
er hægt að byrja að borða fljótlega 
eftir að búið er að mjólka. Þetta er 
þægilegt, þetta virkar og okkur 
finnst þetta gott. 

Við erum mikið bókafólk á þess-
um bæ og þannig er það í Næfur-
holti líka, það fá allir bók og það 
er mikið lesið og spjallað og spilað. 
En við erum lítið jólaboðafólk, 
sem helgast líklega af því að hér 
var oft snjór og ófærð. Ekki erum 
við kirkjurækin heldur en dveljum 
dálítið í fjárhúsum um jólin eins og 
frelsarinn forðum.“ 

Bókaútgáfan Sæmundur gaf Eddu út.

ÞETTA ÁKALL NÚNA UM 
AÐ REYNA AÐ MINNKA 
NEYSLU, MEÐAL ANN-
ARS UM JÓLIN, KALLAST 
ÁGÆTLEGA Á VIÐ STÍLINN 
OKKAR, HÉR HEFUR 
ALDREI VERIÐ MIKIL 
NEYSLA OG MIKLAR GJAFIR
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Harpa segir ekki vandalaust að finna nöfn á kindurnar, enda verði þau að passa karakterunum. Nú er það verkefni fram undan að skíra allar lambgimbrarnar en þar hjálpast fjölskyldan að. 

Skjól

Sama sól og sama tungl
sjá ykkur
rísa og hníga
í skjóli sama fjallahrings
líður líf ykkar
prýtt hláturblómum
skelfingarsköf lum
táraf lóðum
líf
ykkar allt
ekki nema
andartak
hvíslar eldfjallið
að jökulleifunum.
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Stefán Hrafn Magnússon 
hreindýrabóndi er stadd-
ur í Reykjavík að útrétta. 
Hann ætlar að gefa Þjóðar-
bókhlöðunni dagbækur 
sínar um lífið á Grænlandi 

seinna þennan dag.
Honum finnst ekki endilega gott 

að sitja á kaffihúsum borgarinnar. 
Kliðurinn finnst honum óþægi-
legur, hann er orðinn vanur lág-
stemmdara andrúmslofti á Græn-
landi.

„Það kemur sér vel að vera með 
skaddaða heyrn í Reykjavík,“ segir 
hann kíminn. Hann hefur þó fundið 
sér fundarstað sem honum líkar vel. 
Gráa köttinn á Hverfisgötu þar sem 
hann fær sér vel útilátinn hádegis-

verð á meðan hann rifjar upp fyrstu 
ferðina til Grænlands og ýmsar 
svaðilfarir yfir ævi sína.

Stakk af fimmtán ára
Stefán var aðeins fimmtán ára gam-
all þegar hann fór fyrst til Græn-
lands í óleyfi. Hann skrifaði móður 
sinni kveðjubréf og keypti sér far-
miða út til Narsaq og fór þaðan með 
bát til bæjarins Qaqortoq. Hann 
fannst eftir þriggja daga dvöl á land-
inu og sneri aftur heim til Íslands. 
En eitthvað var breytt innra með 
honum og hann hafði sterka löngun 
til að snúa aftur. Og fékk með leyfi 
móður sinnar að snúa aftur strax ári 
seinna.

Hvernig var umhorfs á Grænlandi 
þegar þú fórst þangað fyrst, það 
hefur auðvitað margt breyst?

„Það fyrsta sem ég tók eftir voru 
selrifin sem voru hangandi utan 

á mörgum húsum í bænum til að 
þurrka kjötið. Þetta sér maður ekki 
í dag. Þá var hafísinn fastur við land 
og veiðimenn fóru út á ísinn, veiddu 
seli og gerðu að aflanum. Nú gerist 
það varla að ísinn sé fastur við land.

Það sem ég man líka eftir var hvað 
aðbúnaður fólks var frumstæður og 
sum heimili höfðu ekki vatn. Þetta 
var gjörólíkt lífinu á Íslandi.

Ég fann fyrir sterkri frelsistil-
finningu á Grænlandi, þar var allt 
svo opið og aðgangur fólks að stór-
brotinni náttúru frjáls. Ég var mikið 
náttúrubarn og hafði sterka þörf 
fyrir að vera úti og tengjast nátt-
úrunni. Á Grænlandi voru engar 
hömlur. Á Íslandi þurfti að borga 
stórfé fyrir að veiða silung eða lax 
í á. En á Grænlandi geta allir fengið 
að veiða, það er að vísu svolítið 
dýrt fyrir ferðamenn því þeir þurfa 
að kaupa þjónustu í kringum veið-
arnar. Almannarétturinn er þann-
ig að Grænlendingar hafa aðgang að 
náttúrunni án endurgjalds.

Unga fólkið færir von
Það hefur svo ótalmargt breyst. 
Þú sérð hvergi selrifin hanga úti 
á húsum til þerris. Ekki nema í 
fáeinum þorpum í þeim tilgangi 
að halda í hefðina. Þá eru selveiðar 
stundaðar frá hraðbátum með 200 
hestöf lum og kajakróðurinn er 
meira sport, kajakróðrafélag Græn-
lands er til sem hefur verkstæði til 
umráða og þar getur fólk lært að 
smíða sér hefðbundinn kajak.

Mannlífið hefur líka tekið stór-
felldum breytingum og mataræð-
ið. Unga fólkið á Grænlandi hefur 
fitnað eins og á Íslandi. En áður fyrr, 
það var mjög sjaldgæft að sjá feitan 
ungling. Nú borðar unga fólkið 
pítsur og hamborgara eins og víð-
ast hvar annars staðar og það þarf 
að hafa fyrir því að halda í matar-
hefðir eldri kynslóða.

Unga kynslóðin er hins vegar von 
Grænlands. Hún er vel menntuð og 
hefur aðra sýn á lífið. Þau geta búið 
til önnur tækifæri þegar náttúran 
breytist og atvinnuvegirnir með.“

Stefán er fráskilinn og á tvö 
börn. Uppkominn son og dóttur 
sem stundar nám í menntaskóla á 
Grænlandi.

„Strákurinn minn er 22 ára og 
hann er á sjó hjá Arctic Prime Brim 
á togara. Hann hefur verið á togara 
í fjögur ár en er búinn að átta sig á 
því að það sé kannski góð hugmynd 
að fara í skóla. Hann ætlar í mennta-
skóla í haust og ég held að það sé góð 
ákvörðun. Dóttir mín komst inn á 
verslunarbraut menntaskólans í 
Qaqortoq sem er skólabær Suður-
Grænlands. Þegar ég kom í þann bæ 
fyrst sem ungur maður þá var þar 
bara barnaskóli og ekkert annað. En 
nú er þetta orðið mikið fræðasam-
félag. Þar er menntaskóli, verslunar-
skóli og einnig undirbúningsskóli 
fyrir þá sem hafa f losnað upp úr 
námi. Í bænum eru f leiri hundruð 
nemendur frá öllu Grænlandi og 
stunda nám. Ég er afskaplega stoltur 
af báðum börnum mínum.

Það hefur fleira breyst. Síðustu ár 
hefur ferðamannaiðnaðurinn hald-
ið innreið sína á Grænlandi. Mér 
hefur fundist það hafa góð áhrif á líf 
fólks. Hjá mér hefur áherslan færst 
frá bústörfum yfir í ferðaþjónustu. 
Hjörðin mín fær að vera á lífi.“

Er meiri sátt í því?
„Já, það er það. Og treystir grund-

völl fólks. Ég hafði ekki hugsað mér 

að fara út í ferðaþjónustu, það bara 
gerðist svona smám saman.“

Rautt gat í snjónum
Stefán er með stórt ör í andlitinu 
sem liggur undir neðri vör.

Hvað gerðist?
„Þetta var eitt af mörgum slysum 

sem ég hef lent í. Þetta var snemma 
vors árið 1989 og ég var að smala 
hreindýrum og fara með þau af 
vetrarlandi yfir á sumarlandið. Ég 
var á vélsleða og horfði til hliðar á 
hjörðina meðan ég keyrði. Það var 
skýjað og ég sá því ekki alltaf vel til. 
Það var alhvíta.

Og þar sem ég horfði á hreindýra-
hjörðina sem var á leið niður hlíðina 
mér á vinstri hönd fór ég fram af 
klettavegg og var allt í einu í lausu 
lofti. Vélsleðinn flaug á undan mér 
og ég skall svo niður á hann, beint 
á skerminn sem skarst í hökuna. 
Ég veit ekki hvað ég lá lengi í roti 
en ég vaknaði og horfði á rautt gat 
ofan í snjóinn. Ég fann svo að ég gat 
stungið tungunni í gegn. Svo tók 
ég snjó og þurrkaði svolítið blóðið 
af mér. Sem betur fer var sleðinn 
ekki ónýtur. Hann hafði stungist á 
kaf en mér tókst að grafa hann upp 
og starta honum. Ég var í 40 kíló-
metra fjarlægð frá næsta þorpi og 
ók þangað yfir ísilagðan fjörð. Þetta 
var á þeim tíma sem voru kaldir 
vetur. Það hefði ég ekki getað gert í 
dag, því það frystir ekki lengur yfir 
fjörðinn. Ljósmóðirin í þorpinu 
saumaði saman sárið og þetta greri 
f ljótt.“

Og ég veit að þú hefur nú lent í 
f leiri slysum, hreyfa þau ekkert við 
þér?

„Ég krassaði einu sinni niður með 
þyrlu og stútaði henni en labbaði 
alheill út úr brakinu. Þá sagði kær-
astan mín við mig að ég þyrfti að 
sækja mér áfallahjálp. Mér fannst ég 
ekki þurfa þess, því það var allt í lagi 
með mig. Ég talaði við eiginmann 
sálfræðingsins og hann sagði bara 
nei, nei, drekktu bara eina flösku af 
brennivíni.“

Já, er það ekki bara misjafnt hvað 

     Trump, 
 kúrekar og 
    kósakkar
Ævi Stefáns Hrafns Magnúsarsonar hrein-
dýrabónda hefur verið ævintýri líkust. 
Hann hefur búið um þrjá áratugi vestast á 
Suður-Grænlandi á bújörðinni Isortoq og 
því fengið að upplifa ótrúlegar breytingar 
sem hafa orðið á náttúru og lífi í landinu. 

„Hér á Suður-Grænlandi eru talin vera um 60 prósent náttúruauðlinda heimsins af sjaldgæfum málmum sem eru notaðir til að búa til snjallsíma,“ segir Stefán. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

EF ÞÚ ERT MEÐ TILLÖGU 
OG ÞÉR MÆTIR ÞÖGN, ÞÁ 
VEISTU AÐ ÞÚ ÞARFT AÐ 
FÆRA BETRI RÖK FYRIR 
MÁLI ÞÍNU EÐA ÞÚ HEFUR 
TAPAÐ BARÁTTUNNI.

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is
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„[Yrsa] býr til glæpavettvang, tengir saman 

ólíka hluti af kunnri snilld og úr verður 
jólasteikin Þögn að hætti hússins. Samskipti 
lögreglumannsins Huldars og sálfræðingsins 

Freyju ná nýjum hæðum.“
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

Metsölulisti
Eymundsson

3.
Innbundin
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„Drottning íslenskra glæpasagnahöfunda.“
GUARDIAN

„Verk Yrsu standast samanburð við það sem best gerist í 
glæpasögum samtímans, hvar sem er í heiminum.“
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„Einmitt eitthvað 
sem maður vildi lesa 
þegar það er ískalt 

úti og bylur.“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR,

KILJUNNI

„FLÉTTUMEISTARINN“
 ÁGÚST BORGÞÓR SVERRISSON, DV

„Ragnar Jónasson hefur vaxið jafnt og þétt sem 
höfundur glæpasagna, hefur fest sig í sessi í 

fremstu röð og sennilega er Hvítidauði besta bók 
hans til þessa. Hann er á fleygiferð í annars rólegri 

og yfirvegaðri sögu og lesandinn er með frá upphafi 
til loka. Ekki er hægt að biðja um mikið meira.”

STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

„Hvítidauði er ljómandi glæpasaga, 
persónugalleríið fjölbreytt og 

mannlegt og vel haldið utan um 
þræði. … Spennandi og vel fléttuð 

glæpasaga.“ 
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU

★★★★
„YRSU TEKST ÞAÐ ENN Á NÝ ...

RÍGHELDUR LESANDANUM“
BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR, FRÉTTABLAÐINU



Í ævi sögu  Stefáns, Isortoq – Stefán hrein dýra bóndi, 
eft ir Svövu Jóns dótt ur er að finna lifandi frásagnir sem 
byggðar eru á minningum hans og dagbókarskrifum.  
Hér er gripið niður í kaflann: Veiðisögur og segir frá létt-
ustu veiðiferð sem Stefán hefur nokkurn tímann farið í.

Ég hafði mikinn áhuga á alls konar veiðimennsku fyrir 
mörgum árum síðan en núna finnst mér skemmtilegra 
að upplifa náttúruna og eins legg ég áherslu á að borða 
hollan mat upprunninn í náttúrunni. Ég vil helst vera 
vinur hreindýranna og þau dýr sem ég verð að af lífa eru 
þau sem koma til slátrunar þegar ég smala þeim saman. 
Ef ekki er slátrað eða veitt úr hjörðinni þá fjölgar dýrunum 
það hratt að þau éta sig út úr sínu eigin húsi og ef úlfar eða 
önnur rándýr eru ekki til staðar að viðhalda þessu jafn-
vægi þá verðum við mennirnir að sjá um það.

Þegar ég var í Alaska skaut ég einu sinni elgskálf þegar 
mig langaði að skjóta mér elg í soðið. Ég ætlaði að fara að 
taka innan úr kálfinum og gera að honum þegar mamm-
an kom og ætlaði að hjóla í mig. Ég hafði komið snörunni 
minni á kálfinn og var búinn að binda hann við dragkrók-
inn á vélsleðanum og dró hann í burtu. Það var svo skrýtið 
að elgsmóðirin skildi það ekki þegar ég gerði það. Hún var 
ennþá að gá í snjónum í kring þar sem kálfurinn hafði fall-
ið. Það var hálfsorglegt að sjá það þegar hún var að leita 

að honum. Ég dró elginn alveg heim í tjaldbúðir og gerði 
svo að honum þar. Þetta sýnir bara hvað móðurástin getur 
verið sterk líka hjá dýrunum. Það var eins 
og hún sæi illa eða treysti ekki á sjónina. 
Hún reyndi aldrei að fylgja mér eftir þegar 
ég dró kálfinn í burtu á vélsleðanum. Þetta 
er hálf leiðinleg saga finnst mér.

Við skjótum stundum hreindýr á víða-
vangi til matar og þá fer maður á þessar 
svokölluðu veiðar. Í eitt skiptið sigldi ég 
bátnum eftir fjörðunum og var einn á 
ferð. Svo kom ég á stað þar sem hafði verið 
byggð í fyrndinni þar sem eru gamlar rúst-
ir og tóftir af Eskimóaþorpi - það voru ein 
20 hús þar og eru tóftirnar mjög grænar 
og grónar eftir mannvistina en hreindýrin 
sækja oft á svona staði snemmsumars 
því þar grænkar snemma. Ég labbaði 
upp í eina tóftina þar sem var gott útsýni 
inn eftir dalnum og fór að kíkja. Þá sá ég 
hreindýr á beit í um kílómeters fjarlægð 
sem þokaðist hægt í áttina til mín. Færið 
var of langt og ég fór að hugsa um að þar sem hreindýrið 
gekk svo hægt yrði ég sennilega að bíða þarna í um hálf-
tíma áður en það kæmi í færi. Landfræðilegar aðstæður 

voru ekki þannig að þær biðu upp á að ég myndi færa 
mig. Svo vildi ég líka fá dýrið nær ströndinni svo ég þyrfti 

ekki að bera það eins langt niður í bát. 
Ég lagðist niður í tóftirnar og ákvað að fá 
mér smáblund og hafði riffilinn hlaðinn 
við hliðina á mér. Ég sofnaði og svo vakn-
aði ég allt í einu þar sem ég lá í grasinu 
ofan í tóftinni og var svona að spá og 
átta mig á því hvar ég væri. Fyrst hélt ég 
að ég væri í rúminu mínu heima hjá mér 
en svo opnaði ég augun og sá að það var 
gras í kringum mig og fann flugur vera að 
stinga mig. Þá stóð hreindýrið uppi á tóft-
arveggnum en það sá mig ekki. Ég horfði 
bara upp undir kjálkann á því. Þá lyfti ég 
hlaupinu á riff linum mjög varlega, setti 
það undir kjálkann á dýrinu og hleypti 
af. Þetta var náttúrlega heilaskot og dýrið 
datt beint ofan á mig. Ég ætlaði aldrei að 
komast undan því en þetta var stór tarf-
ur. Ég var alblóðugur á skrokknum eftir 
dýrið. Þegar ég komst undan því gerði 

ég að því, tók innan úr því og dró svo kjötið niður í bát og 
sigldi heim. Þetta er léttasta veiðiferð sem ég hef nokkurn 
tímann farið í.

fólk upplifir sem áfall? Sumir geta 
líklega hrapað í þyrlum en upplifa 
kannski frekar áfall ef þeim gengur 
illa í ástum eða samskiptum?

„Já, það er kannski einstaklings-
bundið hvernig og hvort fólk upp-
lifi áfall, það getur komið fram í 
ýmsum myndum. En aðallega er 
það egóið sem verður fyrir áfalli 
þegar maður klaufast.“

Góð auglýsing fyrir Grænland
Þessar breytingar sem þú sérð að eru 
að verða á náttúrunni á Grænlandi, 
hvaða þýðingu heldur þú að þær 
muni hafa fyrir samfélagið?

„Sumir segja að það sé náttúran 
sem sé meiri áhrifavaldur í þessum 
breytingum en við mennirnir. Ég 
hef meiri trú á því sem veðurfræð-
ingar segja um þessar breytingar en 
aðrir sem vilja hafa á þeim skoðun. 
Það er alveg öruggt að við erum á 
hlýindaskeiði núna og að stjórnvöld 
eru mjög sein að taka við sér. En best 
er að vera vakandi vegna náttúru og 
umhverfisverndar og það má alveg 
breyta aðeins hugmyndafræði um 
verðmætasköpun mannkyns.

Það vakti mikla athygli þegar 
Trump Bandaríkjaforseti lýsti yfir 
áhuga sínum á því að kaupa Græn-
land fyrr á árinu. Þetta var besta 

auglýsing sem Grænland hefur 
fengið. Nú vita allir Bandaríkja-
menn hvar Grænland er. Þetta er 
fáfróðasta þjóð veraldar, bara 10 
prósent af þeim eru með vegabréf 
og það er bara alveg nóg. Það eru 
35 milljónir og það verður auðvelt 
fyrir okkur að markaðssetja Græn-
land fyrir þeim sem ferðamanna-
stað. Bandaríkjamenn sem koma 
sem ferðamenn til Grænlands eru 
oftar en ekki veiðimenn. Þeir kunna 
að meta frelsið hér og finna sig í 
gamalkunnu hlutverki kúreka. Það 
eiga þeir sameiginlegt með Rússum. 

Hetjuna sem ríður flottum hesti inn 
í sólarlagið. Í Bandaríkjunum er það 
kúrekinn á sléttunni og í Rússlandi 
er það kósakkinn á steppunni.

Mikilvægi landfræðilegrar legu 
Grænlands hefur færst í vöxt með 
bráðnun hafíssins á norðurheim-
skauti og opnun siglingaleiða. Bæði 
Rússar og Kínverjar eru áhugasamir 
um þetta og ég tel að þetta gæti 
snúist í valdabaráttu um auðlindir 
landsins. Hér á Suður-Grænlandi 
eru talin vera um 60 prósent nátt-
úruauðlinda heimsins af sjald-
gæfum málmum sem eru notaðir 
til að búa til snjallsíma. Kínverjar 
sitja líka á svipuðum auðlindum 
en í minna magni. Um þetta gætu 
næstu stríð okkar tíma snúist. Um 
viðskipti og náttúruauðlindir,“ segir 
Stefán.

„Það eru miklar breytingar fram 
undan hjá Grænlendingum og 
kvótamálin stefna í óefni. Það er 
fullt af trillukörlum á Grænlandi 
sem margir hverjir eru skuldsettir. 
Svo það er líka mikill þrýstingur á 
stjórnvöld að halda veiðum opnum. 
En vísindamenn halda uppi varn-
aðarorðum því þetta getur ekki 
gengið svona lengur. Stjórnvöld 
eru svifasein í að byggja upp nýjar 
atvinnugreinar en ég bind vonir 

við ungu kynslóðina á Grænlandi. 
Menntuð ung kynslóð mun koma 
með lausnir.“

Þorramatur á Þorláksmessu
Hvernig er hefðbundinn jólamatur 
á Grænlandi?

„Hann samanstendur af fjórum 
eða fimm réttum. Rjúpa er aðal-
rétturinn hjá mörgum Græn-
lendingum. Þær eru smjörsteiktar 
í potti og búin til sveppasósa með. 
Við tínum villta sveppi í sósuna því 
í birkifjalldrapanum vaxa fínustu 
kantarellur. Þá eru margir með 
hreindýr í matinn eða snæhéra sem 
bragðast líkt og rjúpan. Og á Suður-
Grænlandi er lambasteik vinsæll 
jólamatur.

Á Þorláksmessu eða í hádeginu 
á aðfangadag er oft borðaður eins 
konar þorramatur. Þurrkað selkjöt, 
hvalkjöt með spiki á, siginn fiskur, 
harðfiskur eða þurrkuð loðna.

Svo er það ætihvönnin, þeir nota 
hana mjög mikið og nota hana sem 
grænmeti með mat, á svipaðan hátt 
og aðrar þjóðir nota sellerí. Það 
tekur suma tíma að venjast þessu, 
en ég er mjög hrifinn.“

Þögnin er þýðingarmikil
Að hvaða leyti eru Grænlendingar 

ólíkir okkur Íslendingum?
„Grænlendingar eru kyrrlátir. Það 

eru Íslendingar alls ekki. Það kepp-
ast allir við að tala og á kaffihúsum 
þá heyrir þú ekki mannsins mál. En 
ef þú færir á grænlenskt kaffihús þá 
finnur þú strax muninn. Fólk ræðir 
saman í lágum hljóðum og er ekki 
mikið að trufla umhverfi sitt. En þú 
skalt ekki vanmeta Grænlending 
þótt hann sé þögull. Það getur legið 
djúpt og mikið á bak við.

Þeir eru líka bæði skynsamir og 
nægjusamir. Þegar það koma Græn-
lendingar til mín í vinnu þá koma 
þeir aðeins með helstu nauðsynjar í 
einni tösku og kannski stígvél. Aðrir 
koma með heilmikinn farangur,“ 
segir Stefán og brosir breitt.

„Þeir eru góðar sálir og þeir eru 
átakafælnir. Og aftur að þögninni 
því hún getur þýtt svo mikið. Ef þú 
ert á fundi um eitthvað mikilvægt 
málefni í grænlensku samfélagi og 
einhver er ósammála, þá er mjög 
líklegt að hann segi ekki neitt 
heldur sitji og hlusti. En svo þegar 
fundurinn er búinn kemur hann sér 
snöggt að kjarna málsins. Þannig að 
ef þú ert með tillögu og þér mætir 
þögn þá veistu að þú þarft að færa 
betri rök fyrir máli þínu eða þú 
hefur tapað baráttunni.“

Stefán segir meiri sátt fylgja því að sinna ferðaþjónustu. Hjörðin hans fái að vera á lífi. 

Umfangsmiklar 
breytingar hafa 
orðið á mannlífi 
og náttúru á 
Grænlandi. 

I S O R T O Q
Stefán hreindýrabóndi

Svava Jónsdótt i r

Ævi Stefáns Hrafns Magnússonar er ævintýri líkust. 
Hann var alltaf í sveitinni fyrir vestan á sumrin. 
Hann vildi verða bóndi og á unglingsárunum hafði 
hann meiri áhuga á pólförum og landkönnuðum 
heldur en popptónlist. Hann fór til Grænlands 15 
ára gamall, hann útskrifaðist sem búfræðingur, vann 
við hreindýrasmölun hjá Sömum í Noregi, lærði 
hreindýrarækt í Svíþjóð, hann kenndi hreindýrarækt 
í Alaska og tók flugmannspróf í Kanada. Hann fór 
að vinna með grænlenska hreindýrabóndanum Ole 
og hóf samstarf við hann og hefur verið í rúm 30 ár 
hreindýrabóndi á jörðinni Isortoq á Suður-Grænlandi 
þar sem Grænlandsjökull er í næsta nágrenni. Þetta 
hafa verið áskoranir í gegnum árin. Stefán togaði mann 
og vélsleða með tengivagni með handaflinu upp úr 
ísilögðu vatni sem skemmdi á honum bakið. Hann skaut 
björn og sér eftir því. Loftslagsbreytingar hafa haft 
áhrif á reksturinn. Lax-á byggði í samvinnu við Stefán 
glæsilegar veiðibúðir á landinu sem hann hefur til 
umráða en veiðimenn víða að úr heiminum dvelja þar 
við hreindýraveiði og silungsveiði.
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ÉG KRASSAÐI EINU SINNI 
NIÐUR MEÐ ÞYRLU OG
STÚTAÐI HENNI EN 
LABBAÐI ALHEILL ÚT 
ÚR BRAKINU.

Stefán Hrafn og Jorgen Jónsson hreindýrabændur í viðtali við rússneska sjónvarpsstöð. 

Hreindýr 
fóðruð, þessi 
mynd er tekin í 
Síberíu. 
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HVERFISGATA 18A 101 REYKJAVÍK

NÚ Í DESEMBER
FÖGNUM VIÐ 5 ÁRA AFMÆLI 

NORR11 Á ÍSLANDI.

5 ÁRA
Við erum

VERIÐ VELKOMIN TIL OKKAR
Á HVERFISGÖTU 18A

Af því tilefni bjóðum við 

 
afslátt af öllum húsgagna-
pöntunum út desember.

20%



Vnr. 1145399

AQUAPOWER HERRA RAKAKREM
Aquapower normal rakakrem 75 ml,  
Sensitive Force rakfroða 50 ml og  

Aquapower sturtusápa 75 ml.

5.999 kr.

Vnr. 1145407

ARMANI CODE HERRA ILMUR
Armani Code edt 50 ml ásamt  
Armani Code sturtusápu 75 ml  

og balm 75 ml.

9.999 kr.

Vnr. 1145360

NÝTT  
IDÔLE ILMUR

Idôle edp 50 ml ilmur og hulstur fyrir ilminn.
Hægt er að fylla á glasið aftur og aftur.

11.999 kr.

Vnr. 1145348

RÉNERGIE MULTI-LIFT KREM
Rénergie Multi-Lift dagkrem 50 ml,  

næturkrem 15 ml, Génifique Serum 7 ml  
og Light Pearl augnkrem 5 ml.

14.699 kr.

Vnr. 1145424

L´HOMME HERRA ILMUR
L´Homme edt 60 ml ásamt  
L´Homme sturtusápu 50 ml  
og after shave balm 50 ml.

9.999 kr.

Vnr. 1145351

LA VIE EST BELLE ILMUR
La Vie est Belle edp 30 ml ilmur ásamt  

La Vie est Belle 50 ml body lotion  
og sturtusápu

7.999 kr.

Vnr. 1145375

FLOWERBOMB ILMUR
Flowerbomb edp 30 ml ásamt  
Flowerbomb sturtusápu 50 ml  

og body lotion 40 ml.

9.499 kr.

Vnr. 1145398

BLUE THERAPY RED ALGAE
Blue Therapy Red Algae dagkrem 50 ml, Life Plankton  

Elixír 7 ml, Blue Therapy augnkrem 15 ml, Blue  
Therapy næturkrem 15 ml og Biotherm taska.

9.999 kr.

Vnr. 1145393

BATH THERAPY INVIGORATING
Bath Therapy Invigorating  

Body krem 200 ml, Sturtufroða 200 ml  
og handáburður 30 ml.

5.999 kr.

Vnr. 114542

LIBRE ILMUR
Libre edp 50 ml og  

Libre ferðastærð 7,5 ml.

13.999 kr.

Vnr. 1145421

BLACK OPIUM ILMUR
Black Opium edp 30 ml ilmur og
Black Opium body lotion 50 ml.

9.299 kr.

Vnr. 1145372

WOMAN ILMUR
Woman edp 50 ml ilmur, ferðastærð 10 ml 

og body lotion 75 ml.

11.999 kr.
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Umbætur í mennta-
kerfinu eru engin 
geimvísindi. Þær 
er u f lók na r i en 
þau,“ sagði finnski 
f r æ ð i m a ð u r i n n 

Pasi Sahlberg um viðbrögð við 
niðurstöðum PISA 2018 í pistli í The 
Guardian og ráðleggur yfirvöldum 
að fara sér hægt. Það séu engar 
skyndilausnir til sem duga. 

Sahlberg hefur starfað sem ráð-
gjafi stjórnvalda austan hafs og 
vestan um uppbyggingu skilvirkra 
menntakerfa og leggur mikla 
áherslu á að menntakerfið þurfi að 
stuðla að auknum jöfnuði og það 
sé nóg til af rannsóknum um hvað 
stuðlar að námsárangri barna. En 
það þurfi að fara eftir niðurstöðum 
og nýta þær.

Eðlilega velta Íslendingar því 
fyrir sér hvers vegna lesskilningur 
á Íslandi er lakari en annars staðar á 
Norðurlöndum og vel undir meðal-
tali í löndum OECD. Ungmenni 
lesa æ sjaldnar dagblöð eða annað 
útgefið efni og hafa mikinn aðgang 
að annarri afþreyingu. Fréttablaðið 
fékk þrjá sérfræðinga sem hafa 
góða innsýn í nokkra þætti sem 
varða námsárangur barna, þróun 
íslenskunnar og umræðuna sem er 
á köflum ómarkviss.

Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor 
emeritus í íslenskri málfræði, Anna 
Kristín Sigurðardóttir, prófessor 
við Menntavísindasvið Háskóla 
Íslands, og Jón Pétur Zimsen, skóla-
stjóri Réttarholtsskóla, settust á 
rökstóla og svöruðu spurningum 
blaðamanns.

Skert tækifæri barna
Jón Pétur Zimsen
skólastjóri Réttarholtsskóla

„Ég held að það sé gott fyrir allt sam-
félagið að ræða þessar niðurstöður 
og fyrir skólana að rýna í þær líka 
sérstaklega. Það að fjórðungur 
útskriftarnema geti ekki lesið sér 
til gagns er ógn við lýðræðið og 
takmarkar tækifæri þessara nem-
enda til frekara náms. Þessi hópur 
er einnig líklegri til að lenda undir 
í samkeppni við gervigreind sem 
sífellt tekur yfir f leiri einfaldari 
störf samfélagsins.

Síðastliðin tvö skipti í PISA-fyrir-
lögn (2012 og 2015) hafa skólarnir 
getað fengið sínar niðurstöður og 
það hefur hjálpað hverjum og 
einum að rýna sitt skólasamfélag 
og gera einhverjar umbætur. En 
það er einkar gagnlegt að fá að nýta 
allar þær upplýsingar sem skólarnir 
fá um stöðu sína. Þess má geta að 
nemendafjöldi í Réttarholtsskóla 
er meiri en sá sem er á NV-landi og 
meiri en á öllum Vestfjörðum. Þessi 
svæði fá sínar PISA-niðurstöður en 
mögulega fá stórir skólar í borginni 
ekki sínar sem er einkar bagalegt.“

Þörf á skýrari námskrá
Jón Pétur segir niðurstöðurnar 
grafalvarlegar og líklega skýri 
slakur námsorðaforði og hugtaka-
skilningur stærstan hluta þeirra.

„Nemendur vita einfaldlega ekki 
hverju er verið að leita eftir í spurn-
ingum og/eða finna ekki svörin þar 
sem of mikill hluti textans er þeim 
framandi. Nemendur verða að skilja 
um 98 prósent orðanna í texta 
þannig að þeir skilji innihaldið.

Ég held að skýrari námskrá þar 
sem kennarar geta skoðað enn 
betur hvers er ætlast til af þeim og 

Flóknara en geimvísindi
Segir einn helsti sérfræðingur Evrópu um menntamál þegar kemur að breytingum í 
menntakerfi í þágu betri námsárangurs barna. Íslenskir sérfræðingar rýna í stöðuna.

Framhald á síðu 40

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjana@frettabladid.is

þá gott námsefni sem fylgir með 
gæti hjálpað mikið. Skólar þyrftu 
líka „tæki“ til að fylgjast betur með 
framvindu orða- og hugtakaskiln-
ings nemendanna, þeirra krafna 
sem skýrari námskrá myndi boða. 
Þetta á við í öllum greinum. Hægt 
væri að hugsa sér að skólar hefðu 
aðgang að samræmdum prófabanka 
úr námskrá og kennarar gætu valið 
sér hvenær þeir létu nemendur sína 
reyna sig við mat úr einhverjum 
efnisþáttum og fá þannig endurgjöf 
fyrir sig og nemendur sína.

Svíar skipta til dæmis náttúru-
vísindum upp í f leiri greinar, eðlis-
fræði, líffræði og f leira, og í hverri 
grein er talið á mun skipulagðari 

hátt hvað nemandinn á að vita, 
hvað varðar til dæmis þekkingu, 
orðaforða greinarinnar, hugtök og 
hvernig hann á að geta beitt þekk-
ingunni.“

Tungumál greinanna
Jón Pétur segir þetta eiga við um 
f leiri námsgreinar. „Það að tiltaka 
þann orðaforða og hugtök sem 
nemendur eiga að læra og geta beitt 
í hverri grein er ákveðin trygg-
ing fyrir því að nemendur fái að 
minnsta kosti lágmarksþekkingar-
grunn í hverri námsgrein. En PISA 
segir okkur einmitt að þennan dýpri 
námsorðaforða og hugtakaskilning 
vanti sárlega. Nám felst einmitt í því 

að læra „tungumál“ greinanna og að 
nemendur geti beitt því við ólíkar 
aðstæður. Þegar það er komið er 
mikið unnið. Fólk getur ekki talað 
um eða hugsað um ákveðin svið, 
til dæmis lögfræði, nema að þekkja 
hugtökin sem tilheyra faginu og 
kunna að beita þeim í réttu sam-
hengi. Það sama á við um meira og 
minna allt nám.

Skólarnir eiga að vera jöfnunar-
tæki, sumir nemendur hafa greiðan 
aðgang að fjölbreyttu og ríkulegu 
málumhverfi heimafyrir á meðan 
aðrir líða skort á því sviði. Þess 
vegna er nauðsynlegt að það sé farið 
skipulega í að kenna þennan náms-
orðaforða í skólunum, og beitingu 

hans, sem tilheyrir hverri náms-
grein.“

Ritun of frjáls
Jón Pétur segir of mikinn hluta 
ritunar nemenda frjálsan. „Það 
er einnig mikilvægt að nemendur 
æfi sig í að skrifa texta sem reyna 
á dýpri námsorðaforða og hvernig 
honum er beitt. Ég held að of mik-
ill hluti ritunar nemenda fari í að 
nemendur riti „frjálst“, skrifi um 
til dæmis sumarfríið sitt eða góða 
minningu en þá komast þeir hjá 
því að nota dýpri námsorðaforða 
og leita í þann orðaforða sem þeir 

Nóg er til af haldgóðum rannsóknum um hvað stuðlar að góðum námsárangri barna, en það þarf að fara eftir þeim.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

Bensínsnjóblásari
Snowline 620 E II með rafræsingu.  
5,98 HK mótor. Með 5 framgírum  
og 2 bakkgírum. Vinnubreidd 62 cm. 
Vinnuhæð 50 cm. Hámarks kastlengd 
er 10-15 m.Hentar vel fyrir stærri 
verkefni og fyrirtæki.

Bensínsnjóblásari
Snowline 55 R II bensínvél með 
möguleika á rafstarti, 4,5 HK mótor. 
Vinnubreidd 55 cm og auðvelt að  
stilla útkast. Samanbrjótanleg fyrir 
geymslu. Hentar vel fyrir minni  
verkefni og einstaklinga

5,98 HK

59.995.-
5,98 HK

199.995.-

EXO 97 De-Icer. 
Stykkjaverð. ..................................  495.-
Lásaolía 50 ml. Frostlögur.
Stykkjaverð. ..................................  495.-
BAUHAUS rúðuhreinsir, 500 ml.
Stykkjaverð ..................................  495.-
Skafa. Svört.  
Stykkjaverð ..................................  495.-
Sótthreinsigel.  
Stykkjaverð ..................................  495.-
Sílíkon med pensli, 100 ml.
Stykkjaverð. ..................................  495.-

Svampur.  
Stykkjaverð. ..................................  495.-
Rúðuvökvi.*
Þolir allt að -21 gráðu. Stk.verð .....  495.-

80.000.- 

Kjarakaup

Snjóskófla
Breidd 40 cm. Úr kröftugu gæðaplasti 
með tréskafti. Ýmsar gerðir til.

Snjóskafa
Snjóskafa og bursti með
snúanlegum haus.

Rafgeymir í bíl 
12 V. 70 amp..............................13.995,- 
12 V. 90 amp..............................16.495,-

1.995.-

3.495.-
Verð frá

Verð frá

8.995.-

Vertu við öllu búinn í vetur

JÓLASKRAUT OG JÓLALJÓS Á 50% AFSLÆTTI

Að eigin vali 3 fyrir 2

990.-
3 STK. 

Mældist með lægsta verð pr/
gráðu og í umhverfisvænustu 
umbúðunum í samanburðar-

könnun sem gerð var í FÍB 
blaðinu, í nóv 2019, 3.tbl.

-21°



búa sjálfir yfir. Það er ekki alslæmt 
en hitt verður að vera miklu meira 
með.

Svo má benda á að mik-
ill skortur er á kenn-
urum sem hafa til þess 
menntun og þekk-
ingu að kenna raun-
greinar, sérstaklega 
n á t t ú r u v í s i n d i . 
Þ et t a er m i k i l l 
vandi og nauðsynlegt að fjölga 
kennurum sem eru með raun-
greinabakgrunn og hafa getu 
til að kenna. Það þarf að bjóða 
upp á starfsþróunarnámskeið í 
þessum greinum og laða að fólk 
í kennaranám með þennan 
bakg r unn, mög u-
lega með einhvers 
konar umbun því 
að staðan er af leit 
eins og hún blasir 
við núna.

Nemendur beri virðingu
Spurður um stóru myndina segir 
Jón Pétur hana varða allt samfélag-
ið. „Það tekur íslenska kennara mun 
meiri tíma að fá ró í kennslustund-
um en kennara til dæmis á Norður-
löndunum. Það gefur augaleið að 
þarna fer mikill tími til spillis og 
er örugglega hluti af þessum niður-
stöðum. Virðing fyrir kennurum 
og því starfi sem fer fram í skólum 
þarf að aukast og þar geta heimilin 
hjálpað til með því að tala jákvætt 
um nám og skóla.

Ísland er fámennt og enskan 
sækir á úr öllum áttum og íslenskir 
nemendur eru ekki í eins miklu 
íslensku málumhverfi og fyrir 
aðeins nokkrum árum. Lestur og 
hlustun barna, fyrir utan skóla, á 
kjarngóðan íslenskan texta hefur 
minnkað, til dæmis dagblöð og 
fréttatíma, og þeir eru meira í 
enskumælandi umhverfi í gegnum 
leiki, samfélagsmiðla og aðrar efnis-
veitur.

Heimilin verða að taka þátt í 
þessu með skólunum. Þar verður 
fólk að gefa sér tíma til að tala 
saman um fréttir dagsins, lesa 
saman og velta fyrir sér hugtökum 
og orðasamböndum. Samveru-
stundir við kvöldmatinn eða spil 
gætu verið góður vettvangur fyrir 
samtal þar sem nýr orðaforði lær-
ist,“ segir Jón Pétur.

„Samantekið þyrfti það að liggja 
skýrar fyrir hvaða orðaforða og 
hugtök nemendur ættu að hafa 
á valdi sínu, í námskrá, í hverri 
námsgrein við lok grunnskóla og 
gott námsefni ætti að vera til að 
styðja það nám. Skólar ættu að geta 
fengið endurgjöf á stöðuna eins oft 
og þeir kjósa með aðgangi að góðu 
námsmati til dæmis hjá Mennta-
málastofnun í sem flestum náms-
greinum. Fjölga þarf kennurum 
með raungreinabakgrunn, bæði 
með starfsþróun kennara og jafnvel 
jákvæðri mismunun hvað kennara-
nám varðar. Allir skólar og heimili 
ættu að vera bandamenn hvað nám 
nemenda varðar og það viðhorf að 
allir skipti máli og allir geti lært og 
bætt sig ætti að vera ríkjandi.“

Íslenskan deyi ekki
Jón Pétur telur nauðsynlegt að ytra 
mat og stuðningur yfirvalda þurfi 
að aukast og batna. Foreldrar og 
nemendur skilji illa námsmat aðal-
námskrár. „Þetta þarf að laga. Við 
erum með samræmdan námstíma, 
tíu ár, samræmda námskrá og þá, 
hvers vegna ekki, gott og áreiðan-
legt samræmt námsmat þar sem 
reynir á það sem skólar eiga að 
sinna samkvæmt námskrá? Sú 
gagnrýni hefur komið fram að þá 
verði bara kennt fyrir samræmt 
námsmat, þá segi ég að við höfum 
það mat þannig úr garði gert að það 
reyni á beitingu þekkingar líkt og 
PISA og viðurkennum að það mæli 
ekki allt það sem gert er í skólanum 
og tökum því sem slíku. En gott og 
vandað samræmt námsmat verður 
ekki vont bara af því það er sam-
ræmt.

Við Íslendingar verðum að 
gæta að okkur þannig að íslenska 

Framhald af síðu 38 upp lesskilning í allt að áratug. Það 
er ekki fyrr en í næsta eða þarnæsta 
PISA-prófi sem hægt er að dæma 
um hvort læsisátakið hafi skilað 
árangri,“ segir Eiríkur og segir 
athyglisvert að lesskilningurinn sé 
sér á báti í þessu. Útkoman í stærð-
fræði og náttúrufræði sé svipuð og 
síðast eða aðeins skárri.

Veikari staða íslenskunnar
„Þetta vekur þá spurningu hvort 

útkoman í lesskilningsprófinu 
endurspegli fyrst og fremst 

veikari stöðu íslenskunnar í 
málsamfélaginu á síðustu 

árum en áður – sem ýmsar 
vísbendingar eru um. Það 

hefur margsinnis verið 
bent á það hvernig sam-

félags- og tæknibreyt-
ingar hafa þrengt 

a ð  í s l e n s k u n n i 
undanfarinn ára-
tug. Börn og ungl-
ingar eru í miklu 

meiri tengslum en 
áður við enskan málheim og lesa 
minna á íslensku. Það getur leitt til 
þess að þau tileinki sér ekki ýmis 
orð og setningagerðir sem eru for-
senda þess að skilja fjölbreytta 
texta til hlítar,“ segir Eiríkur og 
segir þróunina ekki eiga að koma á 
óvart en kalla á önnur viðbrögð en 
ef um væri að ræða tæknileg atriði 
varðandi læsi.

„Áðurnefnt læsisátak er ugglaust 
gott og gilt en það er samt hætt við að 
það skili litlu ef ekki er um leið hugað 
að því að styrkja stöðu íslenskunnar 
í samfélaginu, ekki síst meðal barna 
og unglinga. Til þess þarf margvís-
legar aðgerðir og það er mikilvægt 
að ráðast að rótum vandans, og 
fráleitt að varpa allri ábyrgðinni 
á skólakerfið eða kenna því um 
stöðuna. Máltækniátak er í gangi og 
ætti að bæta stöðuna að einhverju 
leyti, en það þarf líka að stórauka 
útgáfu á góðu lestrarefni fyrir börn 
og unglinga, framleiðslu á íslensku 
sjónvarps- og margmiðlunarefni, 
tölvuleikjagerð á íslensku, og fleira.

Til að byggja upp traust málkerfi 
barna á máltökuskeiði skiptir öllu 
máli að tala sem mest við börnin, 
lesa fyrir þau og lesa með þeim, og 
láta þau lesa sjálf þegar þau hafa 
aldur til. En þetta dugar ekki til 
þegar kemur að því að þjálfa les-
skilning, eins og hann er mældur 
til dæmis í PISA-prófinu.

Verkefni foreldra og samfélags
Til að öðlast góðan lesskilning 
þurfa börnin að læra annars konar 
orðaforða en fæst með venjulegum 
yndislestri og ná valdi á fjölbreytt-
ari og f lóknari setningagerðum en 
notaðar eru í samtölum og afþrey-
ingarefni. Þennan orðaforða og 
þessar setningagerðir þarf að kenna 
sérstaklega, með því að láta börn 
og unglinga lesa viðeigandi texta. 
Ef við viljum bæta lesskilning ungs 
fólks er forgangsverkefni að ef la 
rannsóknir á íslenskum orðaforða 
og setningagerð – setja fram rök-
studd viðmið um það hvaða orða-
forða og hvaða setningagerðir hver 
aldurshópur þarf að hafa á valdi 
sínu, og útbúa síðan viðeigandi 
kennsluefni fyrir hvern aldurshóp,“ 
segir Eiríkur og leggur áherslu á það 
að ábyrgð á úrbótum verði ekki 
lögð á skólakerfið eitt og sér.

„Þetta er ekki síður verkefni for-
eldra og annarra uppalenda, og 
samfélagsins í heild. Það er mjög 
mikilvægt að auka íslenskukennslu 
í skólum og endurskoða námsefni 
eins og mennta- og menningar-
málaráðherra vill gera, en það dugir 
skammt ef grundvöllurinn, sem er 
lagður á máltökuskeiði á fyrstu 
árum barnsins, er of veikur. Samtal 
foreldra og barna, og lestur fyrir 
börn og með börnum, er frum-
forsendan. Ef þessi grundvöllur 
er sterkur getur skólakerfið byggt 
ofan á hann og eflt lesskilning. En 
þá skiptir máli að kennslutíminn 
sé nýttur vel – ekki í ófrjóa grein-
ingarvinnu eða vonlausa baráttu 
við langt gengnar málbreytingar, 
heldur í lestur hvers kyns texta, 
eflingu orðaforða og þjálfun í ritun 
og munnlegri tjáningu.“

deyi ekki út og að stéttaskipting 
aukist enn frekar þar sem sumir 
hafa í gegnum menntun, þar sem 
lítil trygging er fyrir að allir öðlist 
grunnþekkingu, auknar líkur á 
lífsgæðum. Við verðum, í gegnum 
skólana og heimilin, að tryggja það 
að allir hafi jöfn tækifæri til mennt-
unar og að hafa það í huga að allir 
geta lært og allir skipta máli.“

Upphrópanir og  
dramatík hjálpa ekki
Anna Kristín Sigurðardóttir
prófessor við Menntavísindasvið 
Háskóla Íslands

Anna Kristín segir alla umræðu 
um skólamál af hinu góða og eiga 
ávallt að vera efst á baugi í sam-
félagslegri umræðu. „Það er mikil-
vægt að umræðan sé málefnaleg og 
á faglegum nótum. Upphrópanir 
og dramatík hjálpa ekki, þar sem 
gjarna er reynt að finna sökudólga 
eða settar fram einfaldar lausnir. 
Niðurstöður PISA benda ekki 
endilega til að það þurfi að ráðast 
í stórtækar breytingar á íslensku 
menntakerfi, en það þarf engu að 
síður að gera ákveðnar breytingar. 
Og þá er nauðsynlegt að horfa til 
f leiri rannsókna. Sátt þarf að vera 
um breytingar sem ættu að byggja 
á langtímamarkmiðum og beinast 
að mörgum þáttum, en þá fyrst og 
fremst því sem gerist í skólastof-
unni, meðal annars kennsluháttum, 
námsefni, aðferðum í námsmati og 
þeim aðstæðum sem kennurum er 
búin, innan og utan skólans, til að 
sinna starfinu eins vel og þeir vilja,“ 
segir Anna Kristín og segir myndina 
stærri en oft sé látið í veðri vaka.

„Foreldrar og fjölskyldur eru 
óumdeilanlega stærsti áhrifavaldur 
þegar kemur að námsárangri, upp-
eldi og vellíðan barna. Börnin koma 
með ákveðið veganesti í skólann 
sem kennurum er ætlað að vinna 
úr og að sama skapi hefur það sem 
gerist í skólanum áhrif á það sem 
gerist heima.

Því er mjög brýnt að heimili og 
skóli vinni vel saman og má segja að 
þar séu tækifæri til umbóta. En til 
að stækka myndina enn meira hafa 
margir samfélagslegir þættir áhrif 
bæði á fjölskyldur og skólann, þessi 
áhrif geta verið bæði hamlandi og 
hvetjandi. Hér er til dæmis átt við 
tómstundastarf, almennan stuðn-
ing við fjölskyldur, áhuga yfirvalda 
á uppeldis- og menntamálum og 

faglega og fjárhagslega getu þeirra 
til að standa vel að þessum málum. 
Því þarf víðtæka samstöðu um gildi 
menntunar og skólastarfs og heil-
tæka nálgun þar sem reynt er að ná 
ákveðinni samvirkni,“ segir Anna 
Kristín og bendir á að margt sé vel 
gert í íslensku skólastarfi. 

„Og þarf að gæta þess að spilla 
því ekki þegar aðgerðir til umbóta 
eru ákvarðaðar. En ef eingöngu er 
rýnt í niðurstöður PISA má álykta 
að helsti vandi íslenskra ungmenna 
birtist í því að draga ályktanir, túlka 
upplýsingar, greina, yfirfæra og rök-
styðja. Hér er ekki bara átt við les-
skilning heldur skilning almennt,“ 
bendir hún á og segir að í því tilliti 
hjálpi ekki eingöngu að lesa meira 
og lesa hraðar, þótt það sé líka 
mikilvægt.

Efling vísindalegrar hugsunar
„Það má líta á þetta sem áskorun 
um að efla vitsmunalega hæfni eða 
jafnvel vísindalega hugsun, sem er 
miklu dýpra heldur en tæknin við 
að lesa. Til að gera það þarf að hugsa 
bæði djúpt og vítt.

Kennarar í öllum námsgreinum 
og á öllum aldursstigum ættu að 
beita kennsluháttum sem eru lík-
legir til að styrkja vitsmunalega 
hæfni og þroska nemenda sinna.

Námsefni og námsmat þarf að 
rýna til samræmis við þetta og end-
urskoða inntak í kennaramenntun, 
starfsþróun kennara og öðru stuðn-
ingskerfi skólanna.

Foreldrar og reyndar samfélagið 
allt ætti að huga að hvers konar við-
fangsefni börnin fást við í frítíma 
sínum, hvernig samræður þau eiga 
við fullorðna, hvaða myndefni þau 
horfa á og hvað fjölskyldan gerir 
saman.

Þá þarf að huga að því hvaða 
viðfangsefni eru í boði í frístunda-
starfi, hvernig aðgengi barna er að 
tónlistarnámi, bókum, leikhúsum 
og svo framvegis. Þetta hangir allt 
saman. Ef börnin skilja ekki náms-
efnið hefur kennarinn tilhneigingu 
til að velja einfaldari texta eða við-
fangsefni. Kennarar og stjórnendur 
eru lykilaðilar í að bæta skólastarf, 
þeir þekkja sinn nemendahóp best. 
Aðgerðir til umbóta ættu að miðast 
að því að næra og styrkja það starf 
sem fram fer í skólastofunni, en út 
frá mörgum sjónarhornum. Það er 
síðan samfélagslegt verkefni að hlúa 
að börnum og ungu fólki og styrkja 
foreldra í uppeldishlutverkinu.“

Anna Kristín segir að lengi hafi 
verið litið svo á að það ríki mikill 
jöfnuður á Íslandi þegar kemur að 
menntun barna. „Og vissulega má 
segja að það sé rétt út frá ákveðnu 
sjónarhorni. Það er til að mynda 
minni munur á milli skóla en birtist 
í mörgum öðrum löndum. En það 
eru engu að síður blikur á lofti. Það 
má segja að sá munur sem birtist 
á milli höfuðborgarsvæðisins og 
landsbyggðar gefi ekki til kynna 
jöfn tækifæri til náms,“ segir Anna 
Kristín, sem segir þó erfitt að segja 
til um ástæður þessa.

„Þær eru margar og jafnvel ólíkar 
á milli hópa og á milli svæða. Nýleg-
ar íslenskar rannsóknir, unnar 
undir handarjaðri Berglindar Rósar 
Magnúsdóttur, benda til að aukinn 
munur á árangri nemenda birtist 
á milli svæða innan höfuðborgar-
svæðisins. Það má spyrja hvort 
þarna komi í ljós munur á milli 
þjóðfélagshópa fremur en land-
svæða. Þetta þarf að rýna betur. Það 
má einnig benda á mikinn aðstöðu-
mun skóla eftir staðsetningu þegar 
kemur að stuðningi og faglegri for-
ystu. Þarna hefur dregið í sundur 
milli landsbyggðar og höfuðborgar-
svæðis frá því að ábyrgð á rekstri 
grunnskólans var færð frá ríkinu 
til sveitarfélaga fyrir rúmum 20 
árum. Stærri sveitarfélög hafa sum 
hver byggt upp öfluga stoðþjónustu 
við sína skóla og kennara á meðan 
önnur hafa ekki haft tök á því, með 
þeim af leiðingum að skólastjórn-
endur og kennarar standa svolítið 
einir,“ segir Anna Kristín og segir að 
hvað sem öðru líði verði góður skóli 
ekki til vegna einstaklingsframtaks.

„Heldur þess sem hópurinn gerir, 
hann verður til með samvirkum 
aðferðum kennara, stjórnenda, 
foreldra, yfirvalda og annarra sem 
koma að skólastarfinu.“

Börn í enskum  
málheimi
Eiríkur Rögnvaldsson 
prófessor emerítus við Háskóla 
Íslands

Eiríkur segir umræðu um niður-
stöðu í PISA í stíl við íslenska 
umræðuhefð á mörgum sviðum. 
„Það er auðvitað alvarlegt mál að 
útkoma íslenskra unglinga á les-
skilningspróf i fari versnandi. 
Umræðan er hins vegar í stíl við 
íslenska umræðuhefð á mörgum 
sviðum. Hún gýs upp á þriggja ára 
fresti þegar niðurstöður prófsins 
birtast og þá vill fólk grípa til 
skyndilausna til að bæta ástandið. 
Það eru sett af stað átaksverkefni 
sem eiga að kippa þessu í lag á stutt-
um tíma, og nú skilja margir ekkert 
í því að læsisátakið sem var sett af 
stað eftir síðasta PISA-próf skuli 
ekki skila sér í bættum árangri.

En eins og forstjóri Menntamála-
stofnunar og f leiri hafa bent á eru 
engar skyndilausnir til – það tekur 
tíma að snúa þróuninni við. Nem-
endurnir sem taka PISA-prófið hafa 
verið að tileinka sér lestur og byggja 
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Snorri Stefánsson lög-
maður hefur alltaf lesið 
mikið fyrir börnin 
þeirra Lífar Magneu-
dóttur  borgarfulltrúa 
enda mikill bókamaður 
sjálfur. Hann lítur á 
lesturinn sem samveru-
stund þeirra.  ➛4
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Þóra Sif Guðmundsdóttir, innkaupastjóri íslenskra bóka hjá Máli og menningu, segir að jólabókaflóðið hafi aldrei verið fjölbreyttara. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Bók er besta gjöfin
Bókabúð Máls og menningar á sér langa sögu við Laugaveginn. Þar er sannar-
lega jólafjör í desember þegar jólabækurnar fylla hillurnar en starfsmenn 
segja að þetta sé skemmtilegasti árstíminn í vinnunni og nóg að gera.  ➛2
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Þóra Sif Guðmundsdóttir, 
innkaupastjóri íslenskra 
bóka hjá Bókabúð Máls 

og menningar, segir að þessa 
dagana sé mikið að gera og jóla-
vertíðin sannarlega hafin. Hún 
hefur umsjón með bókadeildinni. 
Íslendingar leggja leið sína í 
búðina í leit að bókum í jólapakk-
ann, gjafapappír eða jólakortum. 
„Auk þess skoðar fólk gjafavörur 
sem við eigum nóg af. Við erum 
með heilan helling af fasta-
kúnnum allan ársins hring og svo 
er fullt af fólki sem kemur árlega 
og kaupir hjá okkur allar jólagjafir. 
Síðan erum við með ýmislegt fyrir 
ferðamenn og þeir minnast mikið 
á hvað það sé gaman að koma inn 
í svona stóra, alvöru bókabúð og 
taka mikið af myndum. Við erum 
auðvitað staðsett á Laugaveginum 
og þar er mikið um erlenda ferða-
menn á vappi sem kíkja inn í þær 
búðir sem á vegi þeirra verða. Þeir 
leita helst eftir bókum um Ísland, 
þýddum skáldsögum eftir íslenska 
höfunda eða minjagripum. Síðan 
er þetta líka sá tími árs þar sem 
fólk er að kaupa dagbækur fyrir 
nýtt ár. Þá er alltaf keypt mikið 
af tímaritum og dagblöðum. Við 
erum einmitt með nokkra fasta-
kúnna sem koma alltaf og kaupa 
sömu blöðin þegar nýtt eintak 
berst í búðina.“

Bókaflóðið hafið
„Þessa dagana leggjum við mesta 
áherslu á nýjustu bækurnar sem 
koma með jólabókaflóðinu. Flóðið 
er ansi myndarlegt í ár, úr nógu 
að velja og því ættu allir að finna 
eitthvað við hæfi. Við erum með 
starfsfólk sem er mjög flinkt í að 
finna bækur sem henta lesendum 
á öllum aldri og leitumst við að 
veita sem besta þjónustu að finna 
réttu bókina í pakkann. Jólasalan 
undanfarið hefur verið mjög góð 
eða svipuð og í fyrra,“ segir Þóra Sif 
og bætir við að það færist í aukana 
að fólk gefi bækur í jólagjöf. 
„Ljóðabækur og smásögur hafa 
verið að koma sterkar inn eftir smá 
fjarveru síðastliðin ár,“ segir hún. 
„Barnabækur hafa alltaf verið ein 
af vinsælustu jólagjöfunum og það 
virðist ekki ætla að breytast. Það 

er líka metútgáfa af barnabókum 
í ár og því úr nógu að velja. Bók er 
alltaf besta gjöfin.“

Andri Snær vinsæll
Þegar Þóra er spurð hvaða bók 
henni finnst vera vinsæl um 
þessar mundir, svarar hún að 
þessa stundina sér það bókin 
hans Andra Snæs sem nefnist Um 
tímann og vatnið. „Hún hefur 
verið í fyrsta sæti metsölulistans 
okkar frá því hún kom út sem er 
mjög magnað. Svínshöfuð eftir 
Bergþóru Snæbjörnsdóttur er líka 
mjög vinsæl. Það eru mjög margir 
titlar í boði þetta ár og ég hef ekki 
tölu á þeim öllum. Þetta er alveg 
ótrúlegt enda er f lóðið í ár það 
umfangsmesta sem hefur hellst 
yfir okkur.“

Leikföng og spil
Þóra segir að þó verslunin leggi 
mesta áherslu á bækur sé margt 
annað sniðugt á boðstólum, allt 
frá blýöntum til ullarsokka. „Í 
búðinni er stór ritfangadeild þar 
sem fást pennar og stílabækur 
og alls konar þannig, svo erum 
við með ýmsa gjafavöru til sölu. 
Við erum með alls konar leik-
föng fyrir börn á öllum aldri. 
Einnig mikið úrval af skemmti-
legum spilum og púslum fyrir alla 
púslara.“

Margir eru farnir að huga að 
umhverfisvænni jólum og Þóra 
segir að færri kaupi krullubönd 
en oft áður. „Fólk kaupir enn 
þennan klassíska jólapappír en 
það hefur minnkað mikið að fólk 
kaupi plastpoka undir vörurnar 

Bókabúð Máls 
og menningar 
er rótgróin 
verslun við 
Laugaveginn 
og á marga 
fasta viðskipta-
vini auk þeirra 
fjölmörgu sem 
leggja leið sína 
í búðina enda 
er fjölbreytt 
úrval af alls 
kyns bókum, 
gjafavöru og 
ritföngum. 

Flestir þekkja hús Mál og menningar að Laugavegi 18. Á annarri hæð er skemmtilegt kaffihús. 

Óteljandi titlar 
á glænýjum 
bókum sem 
bíða þess að 
fara í fallega 
skreytta jóla-
pakka. 

sem er jákvæð þróun. Þetta er 
langskemmtilegasti tími árs til að 
vinna í bókabúð. Það er brjálað að 
gera en f lestir sem koma til okkar 
eru í jólaskapi og spenntir fyrir 
komandi hátíð. Það er líka svo 
skemmtilegt að fá að tala svona 
mikið um bækur og hjálpa fólki 
að finna réttu bókina. Skemmti-
legast finnst mér þegar einhver 
kemur og veit ekkert hvaða bók 

hann ætlar að kaupa og gefur 
mér stikkorð sem er þá kannski 
bara aldur og kyn þess sem á að fá 
bókina og þá fæ ég að mæla með 
þeim bókum sem ég held að sá 
hinn sami gæti haft gaman af,“ 
segir Þóra Sif.

Á efri hæð bókabúðar Máls og 
menningar er skemmtilegt kaffi-
hús sem selur alls konar drykki og 
veitingar. „Það er dásamlega kósí í 

jólaösinni að koma og kaupa jóla-
gjafir og setjast svo upp á kaffihús 
og fá sér eitthvað gott í gogginn og 
slaka aðeins á.“

Bókabúð Máls og menningar er 
að Laugavegi 18. Opið er frá 9-22 
á virkum dögum og 10-22 um 
helgar allan ársins hring. Á Þor-
láksmessu verður opið til 23.

Þessa dagana 
leggjum við mesta 

áherslu á nýjustu bæk-
urnar sem koma með 
jólabókaflóðinu. Flóðið 
er ansi myndarlegt í ár 
og úr nógu að velja. Því 
ættu allir að finna eitt-
hvað við hæfi.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 4 .  D E S E M B E R  2 0 1 9  L AU G A R DAG U R



Að líða vel í eigin skinni og 
vera sáttur við sjálfan sig 
er eftirsóknarvert en við 

eigum kannski misauðvelt eða 
-erfitt með að komast á þann stað. 
Þegar við viljum bæta heilsufar 
og vellíðan almennt er gott að 
huga vel að nokkrum grundvall-
aratriðum sem geta skipt sköpum 
varðandi árangursríkt framhald.

Jafnvægi á líkama og sál
Það skiptir öllu máli að andleg 
líðan sé góð en þegar við erum 
ekki í góðu jafnvægi getur verið 
erfitt að koma mataræðinu í gott 
horf og svo öfugt. Við verðum að 
fara yfir nokkra þætti sem skipta 
okkur öll miklu máli og finna hvar 
þarf að laga hlutina til að vera í 
jafnvægi en þetta eru atriði eins 
og:

n Sambönd (hjónaband,  
fjölskylda og vinir)
n Atvinna – erum við sátt?
n Fjármál / fjármálaáhyggjur
n Hreyfing
n Andleg líðan

Samhliða skoðum við svo 
mataræðið og fyrstu skrefin þar 
snúast alltaf um það að taka út 
óæskilega næringu eins og sykur, 
unna matvöru og þau matvæli sem 
valda vanlíðan ásamt því að koma 
reglu á máltíðir.

Meltingin er grunnurinn
Nýjustu rannsóknir staðfesta 
alltaf betur og betur hversu mikil-
vægt það er að hafa meltingar-
færin í lagi og hvaða áhrif þarma-
f lóran hefur bæði á líkamlega og 
andlega líðan. Að auki spilar hún 
stórt hlutverk í að viðhalda öf lugu 
ónæmiskerfi. Við þurfum að geta 
brotið fæðuna vel niður til að 
næringarefnin frásogist en til þess 
að það gerist þarf þarmaf lóran að 
vera í jafnvægi.

Meltingarfærin eru því það 
fyrsta sem við þurfum að huga að 
til að geta nærst vel því um leið 
og upptakan er góð og við skilum 
frá okkur eðlilegum hægðum 
kemst betra jafnvægi á og höfum 
við stigið stórt skref í átt að heil-
brigðara lífi. Það má líkja þessu 
við að við séum að byggja hús og 
við byrjum á grunninum.

Því traustari og vel gerðari sem 
grunnurinn er, þeim mun auð-
veldara verður að byggja ofan á 
þannig að allt haldi vel.

Núna er tíminn til að njóta
Að breyta lífsstílnum er langtímavinna sem best er að skipta niður í mörg lítil verkefni.  
Með þrautseigju og hjálp meltingarensíma og mjólkursýrugerla verður það árangursríkara.

Til að koma sér af stað á morgnana getur hentað vel að gera sér góðan grænan drykk fullan af næringarefnum. 

Grænn og vænn
1 lúka blönduð græn blöð, spín-
at eða grænkál
½-1 banani (má vera frosinn)
1 bolli frosið mangó eða t.d. 
ananas
1-2 cm engifer
Smá sítrónusafi
1,5 bolli vatn eða t.d. möndlu- 
eða haframjólk

Ýmislegt má svo nota til að 
„poppa drykkinn aðeins upp“ 
en það getur verið smá kanill, 
turmerik, 1 msk. hörfræ eða 
chiafræ, smá epladjús eða tvær 
döðlur til að sæta aðeins. Berja-
drykkir eru líka góðir og um að 
gera að finna hvað hentar.“

Góður og grænn á morgnana
Til að koma sér af stað á morgnana 
getur hentað vel að gera sér góðan 
grænan drykk fullan af næringar-
efnum og trefjum sem er gott fyrir 
meltinguna. Vel samsettir drykkir 
hafa líka jákvæð áhrif á blóð-
sykurinn og hjálpa í baráttunni 
við sykurpúkann. Það þarf ekki 
að vera flókið að skella í góðan 
drykk og tekur varla meira en 2-3 
mínútur.

Þreyta eftir máltíðir
Ensím eru nauðsynleg í öllum 
efnaskiptum í líkamanum en í 
hráu fæði eru ensím sem verða 
óvirk við eldun. Þegar við borðum 

eldaðan og unninn mat notar 
líkaminn orkuna að finna og 
flytja ensím til meltingarvegarins 
en hver hefur ekki fundið fyrir 
þreytu eftir stórar máltíðir. Með 
hækkandi aldri gerist það líka að 
framleiðsla ensíma í líkamanum 
minnkar en ensímaskortur getur 
lýst sér í eftirfarandi hátt:

n Brjóstsviði
n Vindverkir
n Uppþemba
n Kviðverkir og ógleði
n Bólur
n Nefrennsli
n Krampar í þörmum
n Ófullnægt hungur

n Exem
n Höfuðverkur
n Skapsveiflur
n Liðverkir
n Húðkláði
n Húðroði
n Svefnleysi

Það er alltaf mikilvægt að borða 
„lifandi fæðu“ eins og grænmeti og 
ávexti með elduðum mat og fjöl-
margir hafa einnig fundið lausn í 
að taka inn meltingarensím til að 
auðvelda líkamanum verkið og 
nýta fæðuna betur. Þetta er einnig 
grundvallaratriði í átt að heil-
brigðari lífsstíl. Meltingarensímin 
frá Enzymedica eru tekin inn með 
mat og hafa losað fólk við ótrúleg-
ustu óþægindi. Aðferð við vinnslu 
á ensímunum kallast Thera-Blend 
og er það einkaleyfisvarin aðferð 
sem gerir þeim kleift að vinna á 
mismunandi pH-gildum í líkam-
anum og gerir þau mun öflugri en 
önnur meltingarensím.

Öflugasta viðbótin
Fyrir utan bæði D-vítamín og 
ómega-3 fitusýrur, sem er okkur 
lífsnauðsynlegt, mælum við 
með að taka inn öfluga mjólkur-
sýrugerla. Það er stöðugt álag á 
meltingu okkar og atriði eins og 
streita, lyf, áfengi, sykur og koffín 
geta valdið því að þarma flóran er 
ekki í góðu jafnvægi.

Bio Kult mjólkursýrugerl-
arnir eru mjög öflugir og til að efla 
ónæmiskerfið enn frekar núna 
þegar kvef og pestir herja á okkur 
getur Bio Kult Candéa hjálpað 
mikið til. Auk sjö gerlastofna inni-
heldur Candéa hvítlauk, sem er 
þekktur fyrir bakteríudrepandi 
eiginleika og er því öflugur fyrir 
ónæmiskerfið, og GSE (Grapefruit 
Seed Extract) sem inniheldur 
öflug efnasambönd sem talin eru 
vinna gegn fjölmörgum bakteríu-
tegundum, veirum og sveppum.

Ávísun á betri líðan
Byrjum árið vel og gerum smá 
aðgerðaplan. Tökum út sykurinn 
með hjálp græna drykkjarins til 
að byrja með og hugum svo að 
mataræðinu ásamt því að fara 
almennt yfir líðan okkar í leik 
og starfi. Vel valin bætiefni geta 
styrkt og auðveldað ferlið.

Hér eru svo nokkrar reglur sem 
hægt er að hafa til hliðsjónar:

n Borðum mat sem við eigum  
auðvelt með að melta
n Borðum reglulega og ekki eftir 

kvöldmat
n Drekkum áfengi í hófi
n Neytum sykurs í hófi
n Sleppum unnum matvælum
n Munum að drekka vatn á milli 

mála
n Tryggjum góðan svefn
n Forðumst streitu
n Ræktum líkama og sál

Sölustaðir: Flest apótek, heilsu-
búðir og heilsuhillur verslana.

Hair Volume inniheldur jurtir og bætiefni sem sem eru 
mikilvæg fyrir hárið og getur gert það líflegra og fallegra. 

Sölustaðir: Flest apótek, heilsuhús og heilsuhillur stórmarkaða 

Hair Volume – fyrir líflegra hár

Aldrei haft jafn þykkt hár. 
– Edda Dungal

Falleg gjöf sem gleður
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Ég á margar minn-
ingar tengdar 

bókalestri, sem stafar 
kannski helst af því að 
pabbi var alltaf með 
einhverja stæla þegar 
hann var að lesa. 

Börnin fjögur, Dagur Ari 19 
ára, Styrkár Flóki 10 ára, Bríet 
Magnea 9 ára og Hólmfríður 

Helga 7 ára, hafa mikinn áhuga 
á bókum og lestri enda hefð að 
þau fái bók í jólagjöf . Hann lítur á 
lesturinn sem samverustund en er 
einnig sannfærður um að það að 
lesa fyrir börn skili sér í auknum 
áhuga og færni í lestri.

Hvenær lest þú fyrir börnin þín?
Við lesum fyrst og fremst 

saman á kvöldin. Eldri börnin eru 
reyndar hætt að vilja vera með og 
lesa sjálf. Þau hafa líka sinn smekk 
og ekki auðvelt að finna bók sem 
allir vilja lesa.

Einhverjar uppáhaldsbækur hjá 
þeim?

Litlu börnin lesa öll töluvert af 
Andrési Önd. Hann er lesinn hvern 
einasta dag. Styrkár hefur undan-
farið lesið bækur Phillips Pullman 
en áður plægði hann sig í gegnum 
allar Harry Potter bækurnar. Ég er 
frekar feginn því að hann vill lesa 
þær einn, ég var ekki hrifinn þegar 
ég þurfti að lesa þetta fyrir eldri 
strákinn. Stelpurnar hafa ekki jafn 
skýra stefnu í sínum lestri.

Lestu fyrir þau öll í einu eða ertu 
með bók í gangi fyrir hvert um sig?

Þau eru hvert með sína bókina. 
Það er orðið frekar langt síðan þau 
gátu sammælst um kvöldlestur-
inn. Þó að aldursmunurinn sé ekki 
svo mikill þá fór furðufljótt að 
bera á meiningarmun í bókavali.

Hvað eruð þið að lesa núna?
Yngsta barnið hefur verið mjög 

hrifið af Allir eru með rass. Sú bók 
hefur verið töluvert til skoðunar 
upp á síðkastið.

Var mikið lesið fyrir þig sem 
barn?

Já, það er alveg óhætt að segja 
það. Ég á margar minningar 
tengdar bókalestri, sem stafar 
kannski helst af því að pabbi var 
alltaf með einhverja stæla þegar 

Jólastemning lyftir andanum
Snorri Stefánsson lögmaður hefur alltaf lesið mikið fyrir börnin þeirra Lífar Magneudóttur 
 borgarfulltrúa enda mikill bókamaður sjálfur. Hann lítur á lesturinn sem samverustund þeirra.

Sögustund í stofunni við jólatréð. Snorri Stefánsson lögmaður með tveimur börnum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það er sko vel hægt að detta niður í skemmtilegar bækur fyrir jólin eða taka upp einhverjar gamlar og góðar. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

hann var að lesa. Breytti til að 
mynda oft nöfnum við mismiklar 
vinsældir. Maður erfir svo alla 
stælana en þeir hafa ekki truflað 
mín börn af einhverjum ástæðum. 
Þau hafa sennilega meira lang-
lundargeð.

Einhverjar uppáhaldsbækur sem 
þú manst eftir?

Kalli og Kata voru lengi í uppá-
haldi þegar ég var yngri og svo 
Einar Áskell. Ég man enn þá að það 
má ekki leika sér með sögina!

Lestu uppáhaldsbækurnar þínar 
fyrir börnin þín?

Bæði Kalli og Kata og Einar 
Áskell hafa verið lesin fyrir börnin. 
Reyndar eigum við mun stærra 
safn af þessum ritröðum en fyrir-
fundust á mínu æskuheimili.

Hvaða máli skiptir að lesa fyrir 
börn?

Ég hef almennt litið á þetta 
sem samverustund og tilraun til 
þess að koma börnunum í ró fyrir 

svefninn en ég er líka sannfærður 
um að þetta skili sér í auknum 
áhuga og færni í lestri.

Lesið þið Jólin koma fyrir jólin 
eða einhverjar aðrar jólabækur?

Það hafa engar jólabækur orðið 
að föstum lið hjá okkur. Á mínu 
æskuheimili var alltaf lesin bókin 
Jólasveinarnir á Korvafjalli og 
önnur um jólasveinana sem ég 
man nú ekki hvað heitir í svipinn.

Hvað annað gerið þið á aðvent-
unni?

Ég er mjög innstilltur á að njóta 
á aðventunni. Þess vegna hef ég 
alltaf tilbúnar smákökurnar fyrir 
fyrsta sunnudag í aðventu. Mér 
finnst mjög jólalegt að drekka 
kakó og borða smákökur. Við 
erum svo farin að skreyta frekar 
snemma til að hafa meiri ljós í 
skammdeginu. Það lyftir soldið 
andanum að teygja jólastemm-
inguna út desember.

Eru börnin búin að óska sér ein-

hverra bóka í jólagjöf?
Já, þau hafa öll útbúið sér-

staka óskalista sem meðal annars 
tilgreina þær bækur sem þau 
vilja helst. Allt mjög ítarlegt og 
nákvæmt.

Heldurðu að þau fái þær?
Ég yrði mjög hissa ef þau fengju 

engar bækur en það má kannski 
ekki ljóstra neinu upp að svo 
stöddu.

Langar þig í einhverja bók í jóla-
gjöf?

Ég hef verið mjög duglegur við 
að fylgjast með bókaútgáfunni 
fyrir þessi jól og hef farið í nokkur 
útgáfuhóf þannig að ég er sæmi-
lega birgur af nýjustu bókunum nú 
þegar. Það eru þó enn einhverjar 
sem ég hef ekki komist í.

Heldurðu að þú fáir hana?
Ég yrði mjög hissa ef ég fengi 

enga bók. Blessunarlega fæ ég 
reyndar fáar gjafir, ég kann betur 
við að vera á hinum endanum.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

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

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

FLOTT JÓLAFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

Zola tungusófi - 268 x163 x102 cm - kr. 348.300
JÓLATILBOÐ KR. 296.055

Jólatilboð
15% afsláttur af sófum

 af lager

Rugged motta 
170x240 kr. 52.700

Anton sófi 197 cm 
kr. 132.500

Spencer sófaborð 90 cm
kr. 49.900

Gyro stóll á snúningsfæti
kr. 154.300

ÆVINTÝRALEGT ÚRVAL AF
FLOTTUM PÚÐUM

3 FYRIR 2 TILBOÐ 
AF PÚÐUM

JÓLATILBOÐ KR. 112.625

Tripod gólflampi  kr. 37.900

ALDREI MEIRA ÚRVAL AF 
VOLUSPA

Pico vínrekki  
kr. 14.900

Lena ljós L  
kr. 14.400

Lena ljós M
kr. 12.900

Xmas bíll   
kr. 3.400

Ebba bakki 20 cm  
kr. 6.500

Ebba bakki 30 cm   
kr. 7.900

Xmas mini bíll   
kr. 2.300



Verslunin hefur fengið nýja 
sendingu af ofboðslega fal-
legum sparifatnaði í öllum 

stærðum. „Við skvísurnar erum í 
miklu jólaskapi þessa dagana. Í dag 
lengist opnunartíminn hjá okkur 
og verður opið til klukkan 22 alla 
daga fram að jólum,“ segir Sigrún 
Waage, verslunarstjóri ZikZak í 
Kringlunni. „Við erum spenntar 
að taka á móti öllum í öngþveitinu 
þessa dagana og bjóða okkar 
framúrskarandi þjónustu við val 
á jóladressi eða að aðstoða við 
jólagjafainnkaupin. Þetta er okkur 
svo eðlilegt að aðstoða konur við 
að finna það sem hentar þeim fyrir 

hátíðirnar. Konur hafa mismun-
andi þarfir og smekk fyrir fatnaði 
og því er alltaf gaman þegar við 
náum í sameiningu að finna rétta 
dressið fyrir þær.“

Nú er verslunin komin í spari-
búninginn og úrvalið af sparifatn-
aði er hreint út sagt stórglæsilegt 
en sjón er sögu ríkari. „Við sjáum 
að vínrauður, rauður, dökkblár 
og silfur eru vinsælustu litirnir í 
ár,“ segir Sigrún. „Velúrkjólarnir 
okkar eru ofboðslega vinsælir. Við 
erum með nokkur snið í þeim, 
meðal annars A-sniðs kjól. A-sniðs 
kjólarnir eru vinsælastir en allir 
kjólarnir eru alveg einstaklega 

hátíðlegir og fallegir.“ Sigrún segir 
einnig orðið vinsælt að vera í kósí 
sparibuxum þar sem hægt er að 
leika sér mikið með efri partinn. Til 
dæmis að nota við þær sparitopp, 
blússu, skyrtu, peysu og fleira.

Vikulega fram að jólum verða 
nýjar vörur í ZikZak. Því ætti alltaf 
að vera hægt að finna eitthvað 
nýtt og ferskt þar í hvert sinn sem 
komið er í búðina. Á heimasíðu 
verslunarinnar, zikzakverslun.is, 
er einnig hægt að skoða allt það 
fallega úrval sem þar er í boði og 
versla hvar og hvenær sem er. „Við 
hvetjum fólk til að vera tímanlega 
að panta, svo hægt sé að skila og 
skipta fyrir jól,“ segir Sigrún.

„Það sem er vinsælast í jóla-
pakkann eru fyrst og fremst gjafa-
bréfin okkar ásamt vinsælu Jessicu 
úlpunum okkar,“ segir Sigrún. „Sillu 
buxurnar okkar eru einnig vinsælar 

í jólapakkann svo er bara svo margt 
fallegt hjá okkur núna. Við hvetjum 
því alla til að koma og fá aðstoð við 
að finna eitthvað fallegt fyrir sína 
nánustu.“

Nú á dögunum hittist starfsfólk 
ZikZak og skemmti sér konunglega 
við föndurgerð. „Við föndruðum 
allar okkar eigin jólakrans. Við 
föndruðum einn auka því okkur 
langar að gleðja einn góðan við-
skiptavin og gefa honum krans. Til 
þess að eiga möguleika á að vinna 
jólakrans ZikZak er hægt að taka 
þátt á Facebook síðu verslunarinn-
ar undir nafninu Tískuhús ZikZak,“ 
segir Sigrún að lokum.

Stórglæsilegt úrval af sparifatnaði
Nú fer að líða að jólum og áður en við vitum af er jólahátíðin gengin í garð og tími til að njóta 
með okkar nánustu. Það er sannkölluð jólastemning í ZikZak og skartar verslunin sínu fegursta.

Sigrún Waage segir velúrkjólana ofboðslega vinsæla. Þeir fást í mörgum sniðum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er vinsælt 
að vera í kósí 
sparibuxum og 
blússu við. 

Í ZikZak er úrval af sparitoppum í fallegum litum.

Þægileg og 
sparileg blússa 
við teygjanlegar 
sparibuxur sem 
eru góðar fyrir 
jólaboðin.

Það er hægt að leika sér með alls 
kyns toppa  við sparibuxur.

Starfsfólk ZikZak bjó til nokkra jólakransa. Einn hepp-
inn vinur ZikZak á Facebook getur unnið þennan krans. 

A-sniðs kjólarnir 
eru vinsælastir en 

allir kjólarnir eru alveg 
einstaklega hátíðlegir og 
fallegir
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Opið alla daga til kl. 22.00
facebook.com/malogmenning

Tendrum tilboðsljósin á spennandi
 jólabókum

tilboðsverð kr. 3.899
fullt verð kr.  5.499

tilboðsverð kr. 2.790
fullt verð kr.  3.990

tilboðsverð kr. 3.499
fullt verð kr . 4.999                

tilboðsverð kr. 5.599
fullt verð kr.  7.999

tilboðsverð kr. 2.790
fullt verð kr.  3.890

tilboðsverð kr. 3.490
fullt verð kr.  4.995

tilboðsverð kr. 4.899
fullt verð kr.  6.999      

tilboðsverð kr. 3.890
fullt verð kr.  5.495

tilboðsverð kr. 2.795
fullt verð kr.  3.995

tilboðsverð kr. 4.590
fullt verð kr.  6.499

tilboðsverð kr. 5.599
fullt verð kr.  7.999

tilboðsverð kr. 4.899
fullt verð kr.  6.999

tilboðsverð gilda til 21. des.



Ég hljóma kannski 
eins og Mr. Grinch 

sem vill ekki gefa gjafir, 
en þetta snýst ekki um 
það.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Ásgeir segir að fjölskylda 
mömmu hans, það er 
að segja hún og systkini 

hennar, hafi ákveðið í fyrra að 
minnka gjafir og gefa bara eina 
gjöf til hverrar fjölskyldu í staðinn 
fyrir að vera að gefa hverjum og 
einum. Í ár hafa Ásgeir, mamma 
hans og systkini ákveðið að lengja 
skrefið og gefa engar gjafir nema 
bara sín á milli.

„Ég kom með þessa hugmynd 
til að minnka neysluhyggju. Í 
anda þess að ég er orðinn fróðari 
um hvert mannkynið stefnir 
hvað varðar kjötneyslu höfum 
við snarminnkað kjötneyslu og 
komist nær veganisma. Að minnka 
gjafir er svolítið hliðstæða þess,“ 
segir Ásgeir.

Hann segir að hann hafi oft feng-
ið gjafir frá fjarskyldum ættingjum 
sem hann þurfti ekki endilega á 
að halda. Það finnst honum sóun 
á peningum og efni í heiminum. 
Hann og systkini hans fóru að 
ræða þessi mál og veltu því fyrir 
sér hvers vegna þau væru að eyða 
peningum í gjöf til hvert annars. Af 
hverju ekki bara að sleppa því?

„Ég hljóma kannski eins og Mr. 
Grinch sem vill ekki gefa gjafir, en 
þetta snýst ekki um það. Auðvitað 
má fólk gefa gjafir ef það vill og ef 
það er þörf á þeim. En þá er betra 

Betra að halda gjöfum í hófi

Ásgeir Snær vill minnka neysluhyggju. Honum finnst sóun á efni og peningum að kaupa óþarfa. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjölskylda Ásgeirs 
Snæs Magnús-
sonar hefur tekið 
þá ákvörðun í 
ár að gefa engar 
jólagjafir né 
þiggja jólagjafir 
utan kjarnafjöl-
skyldunnar. Ás-
geir sem er 17 ára 
segist hafa fengið 
þessa hugmynd 
út frá umhverfis-
sjónarmiðum.

að halda þeim í hófi, og kannski 
gefa eina stóra gjöf frekar en 
margar litlar,“ segir Ásgeir.

Gefa minningar
Ásgeir segir að að hann og fjöl-
skyldan hans séu líklega ekki þau 
fyrstu sem taka svipaða ákvörðun. 
„Maður hefur heyrt margt fólk tala 
um að þessar gjafir séu orðnar allt 
of miklar. Mamma kom með þá 
pælingu að gera eitthvað saman 
í staðinn fyrir að gefa gjafir. Fara 
saman í bústað eða keilu, út að 
borða eða eitthvað þannig. Nota 
peninginn sem annars hefði farið 
í gjafir í það. Þannig erum við í 
rauninni að gefa minningar og gefa 
ást.“

Þegar Ásgeir er spurður hvort 
hann haldi ekki að það verði 
svolítið skrítið á aðfangadag að 
opna enga pakka segir hann að 
það verði líklega sérstakt. „En 
það verður ekki alveg tómt undir 
trénu. Kannski verður ein bók 
á mann eða eitthvað þannig. En 
þetta var komið út í svo miklar 
öfgar. Það var pakkaflóð undir 
trénu. Við erum engin börn lengur, 
sú yngsta er að verða 14 ára og jóla-
gjafirnar eru kannski mest fyrir 
börnin.“

Hann tekur fram að þau systk-
inin hafi alls ekki verið þvinguð út 
í þetta heldur hafi þessi hugmynd 
komið frá þeim sjálfum. „Við 
gerum þetta samt bara mömmu 
megin. Tvö hálfsystkini mín 
pabba megin eru mjög ung og það 
væri leiðinlegt fyrir þau að hrifsa 
pakkana af þeim svo engin svona 
ákvörðun hefur verið tekin þeim 
megin.“

Ásgeir segir að lokum að 
breytingin verði ef til vill ekki svo 
mikil, enda hafi honum aldrei 
fundist pakkarnir vera aðalpartur-
inn við jólin. „Ég hef náttúrulega 
ekki kynnst því sjálfur en ég veit 
að það er svaka erfitt fyrir marga 
fullorðna að fara í búðir og kaupa 
mikið af gjöfum og ég held að 
margir vildu losna við það. Aðal-
atriðið er að fjölskyldan sé saman, 
jólamaturinn og fara í jólaboð. Við 
fáum bara meiri tíma til að ein-
beita okkur að því.“

JÓLA-FÓLK

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
blaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Alla föstudaga fram að jólum verður Fólk Fréttablaðsins stútfullt af smákökum, 
kertaljósum, konfekti, mandarínum, jólamat, jólatísku, jólasögum og jólastemningu 
heima og að heiman. 
Vertu með í jólaskapi og komdu jólaskilaboðum þínum beint til lesenda. 

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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S TA R F S S T Ö Ð :
K E F L AV Í K

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 2 .  D E S E M B E R

Isavia óskar eftir að ráða flugvallarstarfsmenn á 
Keflavíkurflugvöll. Helstu verkefni eru björgunar- 
og slökkviþjónusta, eftirlit með flugbrautum og 
flugvallarmannvirkjum, umsjón og framkvæmd 
snjóruðnings og hálkuvarna ásamt ýmiskonar 
tækjavinnu sem og önnur störf tengd rekstri 
flugvallarins.

Umsækjendur þurfa að standast læknisskoðun 
og þolpróf.

Nánari upplýsingar veitir Guðjón Arngrímsson, 
gudjon.arngrimsson@isavia.is

Hæfniskröfur

• Aukin ökuréttindi er skilyrði og stóra vinnu- 
     vélaprófið er kostur

• Reynsla af slökkvistörfum er kostur

• Reynsla af snjóruðningi og hálkuvörnum er       
 æskileg 

• Góð tök á íslenskri og enskri tungu, standast      
      þarf mat í ensku    

F L U G VA L L A R S TA R F S M E N N  Á  K E F L AV Í K U R F L U G V E L L I

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  H L U T I  
A F  G Ó Ð U  F E R Ð A L A G I ?

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

Stofnfiskur leitar að öflugum starfsmanni til að stýra verklegum 
framkvæmdum við viðhald fasteigna, véla og tækja ásamt 
því að hafa umsjón með nýframkvæmdum félagsins. Í boði er 
spennandi starf hjá framsæknu fyrirtæki í örum vexti sem hefur 
að skipa metnaðarfullu og samhentu starfsfólki.

Yfirmaður verklegra framkvæmda
Starfssvið
• Ber ábyrgð á nýframkvæmdum félagsins þ.m.t skipu

lagningu, gerð kostnaðargreininga og mannaflaspár
• Umsjón með viðhaldi á fasteignum félagsins
• Umsjón með dælubúnaði og viðhaldi þeirra
• Umsjón með viðhaldi á vélum og tækjabúnaði félagsins
• Áætlanagerð vegna framkvæmda og viðhalds 
• Hluti af stjórnendateymi fyrirtækisins

Hæfniskröfur
• Meistararéttindi í iðngreinum og/eða háskólamenntun 

sem nýtist í starfi
• Yfirgripsmikil reynsla af viðhaldi á ljósavélum, dælum og 

mannvirkjum
• Reynsla af verkefnastjórnun
• 5+ ára stjórnendareynsla
• Framúrskarandi skipulagsfærni og sjálfstæð vinnubrögð

Vinsamlegast sendið umsóknir með ferilskrá á  
heida@stofnfiskur.is. Umsóknarfrestur er til og með  
21. desember næstkomandi.  

Vilt þú stuðla að 
grænu samfélagi?
Hjá Umhverfisstofnun eru laus tvö störf 
sérfræðinga í teymi græns samfélags.

Helstu verkefni

 » Þróun verkefnis um loftslagsstefnu stofnana og sveitarfélaga

 » Vinna að aðgerðum í stefnunni Saman gegn sóun og að 
umhverfismerkinu Svaninum

 » Fræðsla og miðlun upplýsinga til almennings og samskipti 
við fyrirtæki og opinbera aðila

Upplýsingar um störfin og hæfniskröfur sem gerðar eru er að finna 
á starfatorg.is og á umhverfisstofnun.is

Umsóknarfrestur er til 13. janúar 2020.

Mest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára



 

 
Þverholt 2   I   Mosfellsbær 270   I   Sími 525 6700   I   mos.is  

 
 

Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar 2020.   
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt 
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Udengård framkvæmdastjóri fræðslu- og 
frístundasviðs í síma 525-6700. Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt 
kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.  

Sálfræðingur óskast til starfa í Mosfellsbæ 
 
MOSFELLSBÆR LEITAR AÐ METNAÐARFULLUM EINSTAKLINGI Í STARF SÁLFRÆÐINGS  
 
Í Mosfellsbæ er öflugt og fjölbreytilegt skólastarf. Sálfræðingur starfar á frístunda- og fræðslusviði 
Mosfellsbæjar og sinnir sérfræðiþjónustu innan málaflokksins á fræðsluskrifstofu Mosfellsbæjar. 
Sálfræðingur sinnir almennri sálfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla bæjarins. Starfsmaður ber 
ábyrgð verkefnum sem tengjast sálfræðilegri ráðgjöf, flóknum greiningum og handleiðslu til barna í 
skólum og/eða leikskólum og forráðamanna þeirra. Hann tekur þátt í samstarfi við aðra aðila sem 
koma að málefnum barna, sem og í forvarnarstarfi, almennri fræðslu og upplýsingagjöf, 
stefnumörkun og framkvæmd nýbreytni- og þróunarverkefna. Um framtíðarstarf er að ræða. 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og 
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi. 

Menntunar- og hæfnikröfur: 
• Starfsbundin réttindi til að starfa sem 

sálfræðingur á Íslandi. 
• Góð fagleg þekking nauðsynleg og 

starfsreynsla æskileg. 
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum og 

samstarfi. 
 

• Haldbær stjórnunarreynsla svo sem 
verkefnastjórnun og/eða teymisstjórnun 

• Sjálfstæði í störfum, ríkt frumkvæði, 
jákvæðni og færni í þverfaglegu 
samstarfi. 

• Góð íslenskukunnátta og hæfni til að 
setja mál fram í ræðu og riti.  

Leikskólakennarar &  
deildarstjórar leikskóla

Sveitarfélagið Vesturbyggð auglýsir tvær stöður leikskóla

kennara og tvær stöður deildarstjóra á leikskólanum 

Arakletti á Patreksfirði lausar til umsóknar. Sveitarfélagið 

aðsoðar við  að finna húsnæði.

Í lífsmenntaskólann Araklett ganga 46 börn á þrjár deildir  

og starfa þar 17 starfsmenn. Í starfseminni er lögð er áhersla 

á að börn eru skapandi og kraftmiklir einstaklingar og það sé 

mikilvægt að skapa þeim áhuga hvetjandi umhverfi, þar sem 

leikurinn fær að njóta sín. Miðast starfið við að börn þroskist 

sem best í jákvæðu, öruggu, hlýju og tilfinninga ríku umhverfi 

þar sem borin er virðing fyrir þeim og skoðunum þeirra. Mikið 

er lagt uppúr því að starfsandi sé góður og einkennist af 

virðingu, umburðarlyndi, gleði og jákvæðu viðmóti.

Umsóknarfrestur er til og með 31. desember 2019.

Meginverkefni 

• Fylgist með velferð leikskólabarna og hlúra að þeim 

andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers 

og eins, svo að þau fái notið sín sem einstaklingar. 

• Tekur þátt í teymisvinnu, foreldrasamstarfi  

og sinnir faglegum verkefnum. 

• Sinnir þeim verkefnum er varða uppeldi  

og menntun leikskólabarna.

Hæfniskröfur 

• Leikskólakennaramenntun eða önnur  

sambærileg uppeldismenntun.

• Reynsla af vinnu með börnum.

• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

• Góð íslenskukunnátta.

• Að geta sinnt smávægilegu 

viðhaldi er kostur.

• Frumkvæði.

Vesturbyggð

Umsóknir og nánar um starfið á vefnum
storf.vesturbyggd.is

OKKUR VANTAR
TENGIL \
Við leitum að fjölhæfum og kraftmiklum einstaklingi í starf 
markaðsráðgjafa (tengils), með sérstaka áherslu á stafræna 
markaðssetningu. Viðkomandi mun starfa við fjölbreytt verkefni
í teymi með sérfræðingum á öllum sviðum markaðssetningar.

Starfssvið
- Samskipti við viðskiptavini og utanumhald viðskiptasambanda.
– Markaðsráðgjöf, áætlanagerð, uppgjör verkefna og umsýsla.
– Verkefnastjórnun og vinna með teymi.

Hæfniskröfur
– Þekking og reynsla af markaðs- og auglýsingamálum, auglýsingagerð

og uppbyggingu markaðsherferða.

– Háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg ásamt ríkum vilja til að 
tileinka sér nýjungar á sviði markaðssetningar.

– Þekking á stafrænni markaðssetningu, samspili og virkni ólíkra miðla.

– Góð enskukunnátta og hæfni í mannlegum samskiptum.

Umsóknir ásamt ferilskrá berist á umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 1. janúar.
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Framkvæmdastjóri 

Capacent — leiðir til árangurs

Samtök atvinnuþróunar og 
sveitarfélaga á Norðurlandi 
eystra eru landshlutasamtök 
sveitarfélaga á svæðinu frá 
Fjallabyggð að vestan að 
Langanesbyggð að austan, 
að báðum sveitarfélögum 
meðtöldum. Samtökin eru 
ný og urðu til við samruna 
þriggja félaga á svæðinu, 
Atvinnuþróunarfélagi 
Eyjafjarðar, 
Atvinnuþróunarfélagi 
Þingeyinga og Eyþings. 
Markmið með starfsemi 
félagsins er að efla Norðurland 
eystra sem eftirsótt svæði til 
búsetu og atvinnu. Félagið 
skal vera sterkur bakhjarl 
aðildarsveitarfélaga í 
sameiginlegum málum þeirra 
og stuðla að
góðu mannlífi, lifandi 
menningarlífi og öflugri 
atvinnustarfsemi á 
starfssvæðinu.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/15340 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf sem nýtist í starfi. 
Forystu- og leiðtogahæfileikar.
Reynsla af rekstri og stjórnun skilyrði.
Reynsla af mótun stefnu og innleiðingu hennar æskileg.
Þekking og reynsla af atvinnu-, menningar- og 
byggðamálum kostur.
Góð þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er 
æskileg.
Frumkvæði, hæfni í mannlegum samskiptum og geta til að 
vinna sjálfstætt og í hóp. 
Gott vald á tjáningu í ræðu og riti á íslensku og ensku er 
skilyrði. 

· 
·
·
·
·

·

·

·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

6. janúar 

Starfssvið:
Ábyrgð á daglegum rekstri og stjórnun samtakanna.
Skipulagning og verkefnastýring.
Stefnumótunarvinna.
Samskipti og samstarf við hagaðila (atvinnuþróunarfélög, 
sveitarfélög, opinberar stofnanir og aðra hagaðila).
Önnur verkefni í samráði við stjórn.

Samtök atvinnuþróunar og sveitarfélaga á Norðurlandi eystra óska eftir að ráða drífandi einstakling í starf 
framkvæmdastjóra. 
Um er að ræða nýtt og spennandi starf sem gefur réttum aðila tækifæri til að taka þátt í uppbyggingu og þróun á 
svæðinu. Starfsstöðvar félagsins verða á fjórum stöðum: Húsavík, Akureyri, Tröllaskaga og Norður Þingeyjarsýslum. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Ráðið er í starfið til fimm ára. 

Capacent — leiðir til árangurs

Lyfjastofnun er ríkisstofnun 
sem heyrir undir 
heilbrigðisráðherra. Helstu 
hlutverk hennar eru að 
gefa út markaðsleyfi fyrir 
lyf á Íslandi í samvinnu við 
lyfjayfirvöld á Evrópska 
efnahagssvæðinu, hafa eftirlit  
með lyfjafyrirtækjum og 
heilbrigðisstofnunum á Íslandi, 
meta gæði og öryggi lyfja og 
tryggja faglega upplýsingagjöf 
um lyf til heilbrigðisstarfsfólks 
og neytenda. Hjá Lyfjastofnun 
vinna um 60 starfsmenn. 

Lyfjastofnun leggur áherslu 
á gott vinnuumhverfi, 
starfsþróun og framfylgir 
stefnu um samræmingu 
fjölskyldulífs og vinnu. Gildi 
Lyfjastofnunar eru gæði – 
traust – þjónusta. 

Sjá nánari upplýsingar 
um Lyfjastofnun á vef 
stofnunarinnar www.
lyfjastofnun.is

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/15372 

Ábyrgðar- og starfssvið:
Verkefnastýring og gilding umsókna. 
Gerð yfirlitsskýrslna.
Útdeiling og yfirsýn verkefna þvert á stofnunina.
Samskipti við erlendar lyfjastofnanir og markaðsleyfishafa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf af heilbrigðis- eða raunvísindasviði sem nýtist 
í starfi.
Reynsla af lyfjaskráningum.
Þekking á íslenskri og evrópskri lyfjalöggjöf er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Mjög góð tölvukunnátta og færni til að tileinka sér 
nýjungar.
Mjög góð teymisvitund, samstarfshæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum sem og 
frumkvæði og faglegur metnaður.
Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.

Verkefnastjóri 
Lyfjastofnun auglýsir laust starf verkefnastjóra í 
verkefnastjórnunardeild. Starfshlutfall er 100%.

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/15373 

Ábyrgðar- og starfssvið:
Fagleg þjónusta í formi símsvörunar og upplýsingargjafar.
Vöktun umsóknagáttar og pósthólfa.
Bókanir á umsóknum, vistun umsóknargagna og gerð 
reikninga.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Próf/menntun sem nýtist í starfi.
Reynsla af lyfjaskráningum er kostur.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Mjög góð tölvukunnátta og færni til að tileinka sér 
nýjungar.
Mjög góð teymisvitund, samstarfshæfni og lipurð í 
mannlegum samskiptum.
Nákvæmni og sjálfstæði í vinnubrögðum sem og 
frumkvæði og faglegur metnaður.
Jákvæðni og sveigjanleiki í starfi.

Verkefnafulltrúi 
Lyfjastofnun auglýsir laust starf verkefnafulltrúa í 
verkefnastjórnunardeild. Starfshlutfall er 100%. 

Umsóknarfrestur

27. desember

·
·
·
·

·

·
·
·
·

·

·

·

·
·
·

·
·
·
·

·

·

·

Tvö laus störf í nýrri 
Verkefnastjórnunardeild 

Nánari upplýsingar um störfin má finna á heimasíðu Capacent.
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Félag framhaldsskólakennara 
vantar liðsauka 

Félag framhaldsskólakennara og Vísindasjóður FF og FS 
auglýsa eftir þjónustufulltrúa í fullt starf á skrifstofu félags-
ins. 

• Menntunarkröfur: Háskólamenntun sem nýtist í starfi. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi leyfisbréf sem framhalds-
skólakennari. 

• Reynsla: Kennslu- og eða stjórnunarreynsla í framhalds-
skóla, góð þekking á kjaramálum auk þekkingar á opin-
berri stjórnsýslu.

• Verkefni: Aðstoð við félagsmenn er varðar endurmennt-
un, réttindamál og túlkun kjarasamnings. Undirbúningur 
og úrvinnsla funda, samskipti við félagsdeildir, aðstoð við 
kjarasamningagerð og annað sem til fellur. 

• Hæfniskröfur: Góð mannleg samskipti, framúrskarandi 
íslenskukunnátta, færni í notkun helstu samfélagsmiðla, 
þjónustulipurð og létt lund. 

Félag framhaldsskólakennara er eitt aðildarfélaga 
Kennara sambands Íslands. Starfsemin flytur í nýtt og 
glæsilegt húsnæði í Borgartúni 30 á nýju ári þar sem unnið 
verður í verkefnastýrðu vinnurými. 

Umsóknarfrestur er til 6. janúar 2020 og skal senda 
ferilskrá á netfangið gudjonh@ki.is sem einnig veitir nánari 
upplýsingar um starfið. Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
1. febrúar 2020.

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?

Við leitum að ábyrgum og úrræðagóðum 
einstaklingi með sjálfstæð vinnubrögð til að sinna 
störfum húsvarðar í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Um framtíðarstarf er að ræða í krefjandi 
umhverfi,  unnið er á dag- og næturvöktum.

Hæfniskröfur
• Nám í iðnmenntun eða önnur sambærileg     
 menntun / reynsla  

• Aldurstakmark 20 ár

• Góð kunnátta í ensku og íslensku

• Góð tölvukunnátta skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson, 
hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, 
bjarni.borgarsson@isavia.is 

Starfsstöð: Keflavík

Ábyrgur, skipulagður og úrræðagóður 
einstaklingur með sjálfstæð vinnubrögð óskast 
til að sinna úthlutun loftfarastæða, innritunar-
borða og annarra innviða ásamt eftirliti með 
farþegaflæði flugstöðvar, fasteignum og búnaði.

Um er að ræða framtíðarstarf í krefjandi 
umhverfi þar sem unnið er á vöktum.

Hæfniskröfur
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun

• Aldurstakmark 20 ár

• Góð kunnátta í ensku og íslensku

• Góð tölvukunnátta skilyrði

• Reynsla í upplýsingakerfum er kostur

Nánari upplýsingar veitir Bjarni Freyr Borgarsson, 
hópstjóri rekstrarstjórnstöðvar, 
bjarni.borgarsson@isavia.is 

Starfsstöð: Keflavík

VA K T M A Ð U R  Í 
R E K S T R A R S TJ Ó R N S T Ö Ð             

H Ú S V Ö R Ð U R  Í 
R E K S T R A R S TJ Ó R N S T Ö Ð

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 2 .  D E S E M B E R

Vegna kröfu reglugerðar um flugvernd þurfa umsækjendur að fylla út og skila inn umsókn vegna  
bakgrunnsskoðunar lögreglu og vera með hreint sakavottorð. Nánari upplýsingar er að finna á isavia.is.

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

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

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

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

Hafnargæslumaður
við Grundartangahöfn
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða hafnar
gæslumann við Grundartangahöfn. 

Starfið felst m.a. í aðgangsstjórnun og öryggis
gæslu á afgirtu svæði Grundartanga og almennri 
hafnargæslu þar.

Viðvera starfsmanns er í vakthúsi Grundartanga
hafnar og unnið er allan sólarhringinn samvæmt 
fyrirliggjandi vaktakerfi.

• Meginverkefni eru aðgangsstjórnun,  
öryggisgæsla, eftirlit með farmverndarskjölum, 
skráning á umferð og farmi og önnur tilfallandi 
störf tengd starfssviði viðkomandi starfs.

• Hæfniskröfur eru gott líkamlegt og andlegt 
ástand, góð íslensku, ensku, og almenn 

   tölvukunnátta. Starfsmaður skal sækja 
námskeið Samgöngustofu um hafnargæslu.

Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd þá 
er óskað eftir að umsækjandi leggi fram hreint 
sakavottorð með umsókn sinni.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna 
sf., á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi 
síðar en föstudaginn 20. desember n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur  
Bergsteinn Ísleifsson, öryggisfulltrúi    
bergsteinn@faxafloahafnir.is 

Faxaflóahafnir hafa staðist jafnlaunavottun og 
hlotið Jafnlaunamerki Velferðarráðuneytis.

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

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

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

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

Ertu að leita að sérfræðingi?

hagvangur.is
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Forritaðu framtíðina
með okkur

Umsóknarfrestur er til og með 28. desember nk. Fyrirspurnum skal beint á netfangið mannaudur@siminn.is 
Aðeins er tekið við umsóknum í gegnum siminn.is/um-simann/mannaudur
Í anda jafnréttisstefnu Símans hvetjum við konur jafnt sem karla til að sækja um  

Síminn leitast við að vera leiðandi í stafrænum lausnum og bjóða 
viðskiptavinum sínum upp á framúrskarandi þjónustu-
upplifun með vel hönnuðu tækniumhverfi.

Í boði er góð vinnuaðstaða, sveigjanlegur vinnutími 
og vinna með metnaðarfullu fólki sem hefur léttleika
og skemmtilegheit í fyrirrúmi við störf sín.  

Forritari í
samþættingu 

Helstu verkefni: 
•

•

 Samþætta vefverslun, vef og smáforrit
við upplýsinga- og fjarskiptakerfi
Símans með það að markmið að
auðvelda flæði upplýsinga og efla
sjálfvirkni

Notast er við Agile aðferðafræði
við lausn verkefna   

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:
•

•

•

•

•

•

•

 
Háskólamenntun í verkfræði/tölvunarfræði
eða sambærilegri menntun

Reynslu af hugbúnaðargerð 

Reynslu á sviði samþættingar upplýsingakerfa 

Reynslu af forritun á móti gagnagrunnum
(Oracle, Postgres, MSSQL) 

Reynslu af samþættingartólum s.s. Tibco Business
Works, webMethods, MuleSoft 

Vinnusemi og lausnamiðaðri hugsun 

Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

Síminn óskar eftir forritara fyrir ferla- og 
samþættingarumhverfi inn í öflugt teymi 
Hugbúnaðarþróunar.  

Helstu verkefni: 
•

•

•

 Vinna og viðhald
á innri og ytri vefjum 

Forritun í smáforritum þar
sem áherslan er á að auka
sjálfsafgreiðslu viðskiptavinarins 

Notast er við Agile aðferðafræði
við lausn verkefna     

Við leitum að einstaklingi sem býr yfir:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

 
Háskólamenntun í verkfræði/tölvunarfræði
eða sambærilegri menntun  

Reynslu af hugbúnaðargerð 

Þekkingu á samþættingu upplýsingakerfa 

Reynslu af Java, JavaScript, Spring MVC,
JSP, jQuery og Tomcat

Reynslu af React Native og Flutter 

Reynslu af forritun á móti vefþjónustum (REST, SOAP) 

Vinnusemi og lausnamiðaðri hugsun 

Hæfni í mannlegum samskiptum og teymisvinnu

Brennandi áhuga á tækni  

Síminn óskar eftir að ráða vef-/framenda-
forritara inn í öflugt teymi Hugbúnaðar-
þróunar. 

Forritari í
vefþróun 
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Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Komdu vestur!  
Arnarlax ehf. er leiðandi fiskeldisfyrirtæki á Íslandi. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Bíldudal, en þar að auki erum við 
með eldissvæði í Tálknafirði og Patreksfirði. Við leggjum metnað okkar í að vinna í sátt við umhverfi og samfélag. 

Hafir þú áhuga á að taka þátt í kraftmikilli uppbyggingu í nýrri og ört vaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum þá eru 
fjölmörg tækifæri hjá okkur til að láta af því verða. 

Hjá okkur starfar einvala hópur fólks af báðum kynjum og ýmsum þjóðernum og nú viljum við bæta enn frekar í 
liðsheildina hjá okkur og leitum að öflugu og metnaðarfullu starfsfólki í eftirtaldar stöður: 

 

  Sérfræðingur  reikningshalds    Tæknimaður í seiðaeldi í Tálknafirði  
 

  

 

Helstu verkefni: 
Umsjón og eftirlit með reikningshaldi 
Aðstoð við mánaðarleg uppgjör Arnarlax og tengdra félaga 
Skýrslgerð fyrir stjórnendur 
Utanumhald um fjárfestingaverkefni félagsins 
Afstemmingar bókhalds við ýmis undirkerfi 
Almenn bókhaldsvinna 
Innra eftirlit 
Ýmis önnur tilfallandi verkefni 

 

Menntunar- og hæfniskröfur: 

Helstu verkefni: 
Fóðrun og daglegt eftirlit í seiðaeldi 
Viðhald og rekstur tæknibúnaðar 
Skipulagning vakta 
Önnur tilfallandi verkefni 

 
 
 
 
 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
 

Háskólamenntun í viðskiptafræði 
Reynsla af og góð þekking á reikningshaldi 
Þekking á IFRS16 kostur 
Mikil skipulagshæfni 
Sjálfstæði í vinnubrögðum 
Góð tölvufærni 
Góð enskukunnátta 
Metnaður til að vaxa í starfi 
Góð samvinnuhæfni og samskiptahæfileikar 

 
 

Umsókn: 

Æskilegt er að viðkomandi hafi menntun á sviði fiskeldis 
og/eða tæknitengda menntun 
Reynsla af landeldi 
Tæknlegur bakgrunnur 
Ökuréttindi er skilyrði og kostur er ef viðkomandi hefur aukin 
ökuréttindi 
Sjálfstæði í vinnubrögðum 
Góð samvinnuhæfni 
Samviskusemi 

Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini ef við á óskast send á ida@arnarlax.is eigi síðar en 15. janúar 2020. 

Nánari upplýsingar gefur Iða Marsibil Jónsdóttir, starfsmannastjóri í gegnum netfangið ida@arnarlax.is 

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) leita að fjölhæfum 
og reynslumiklum lögfræðingi til að taka þátt í metnaðarfullu 

samstarfi sveitarfélaganna. Um nýtt og spennandi starf er að ræða 
sem styður við margþætt verkefni SSH. 

SSH er samstarfsvettvangur þeirra sjö sveitarfélaga sem mynda höfuðborgarsvæðið og vinnur 
hann markvisst að sameiginlegum hagsmunum þeirra. Samtökin voru stofnuð 1976 og í dag 

starfa hjá þeim þrír starfsmenn auk utanaðkomandi sérfræðinga og verkefnastjóra.

Umsóknarfrestur er til og með 13. janúar 2020. 
Umsókn: ferilskrá og kynningarbréf sendist á netfangið ssh@ssh.is. 

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. mars 2020. 

Nánari upplýsingar veitir Páll Björgvin Guðmundsson framkvæmdastjóri, 
sími 564-1788 & netfang pallbg@ssh.is.

 Nánari upplýsingar um starfsemi SSH má finna á www.ssh.is

Helstu verkefni

• Úttekt og greining á verkefnum 
 og málaflokkum

• Umsagnir um frumvörp og eftirfylgni

• Stjórnun, innleiðing og eftirfylgni verkefna

• Stjórnsýsluleg mótun verkefna 
 á vettvangi SSH

• Samninga- og skýrslugerð ásamt 
 greinaskrifum

• Þátttaka í stefnumótun

Menntun og hæfniskröfur

• Krafa er um embættis- eða meistarapróf 
 í lögfræði

• Reynsla af vinnu við lögfræðileg málefni

• Þekking og áhugi á málefnum sveitarfélaga

• Gagnrýn hugsun og greiningarhæfni

• Samstarfs- og samskiptahæfni

• Reynsla af verkefnastjórnun og rekstri kostur

• Færni í ræðu og riti

• Frumkvæði, sjálfstæði, framsýni og metnaður 

VIÐ LEITUM AÐ ÖFLUGUM
LÖGFRÆÐINGI

Grunnskólar
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í 50% starf -  
   Hraunvallaskóli
• Frístundaleiðbeinandi í 50% starf -  
   Skarðshlíðarskóli
• Frístundaleiðbeinandi í Selið - Öldutúnsskóli
• Skólaliði í 50% starf - Skarðshlíðarskóli
• Stuðningsfulltrúi - Hraunvallaskóli 
• Stuðningsfulltrúi í Selið - Öldutúnsskóli
• Umsjónarkennari - Öldutúnsskóli
Leikskólar
• Deildarstjóri - Álfasteinn
• Deildarstjóri - Hlíðarberg
• Deildarstjóri - Skarðshlíðarleikskóli
• Leikskólakennari - Víðivellir
• Þroskaþjálfi - Hlíðarberg
• Þroskaþjálfi - Víðivellir
Þjónustu- og þróunarsvið
• Bókavörður í 75-100% starf - Bókasafn 
   Hafnarfjarðar

Vakin er athygli á stefnu Hafnarfjarðarbæjar að jafna
hlutfall kynjanna í störfum hjá bænum og að vinnustaðir 
bæjarins endurspegli fjölbreytileika samfélagins.

Nánar á hafnarfjordur.is

HJÁ HAFNARFJARÐARBÆ
LAUS STÖRF

hafnarfjordur.is585 5500



Business Development
You will play a leading role in driving revenue growth, working with 
leading global pharmaceutical and insurance companies. You have 
meaningful business development experience, ideally within B2B and 
healthcare, and are comfortable in communicating with senior level 
decision makers. Strong interpersonal skills and an outstanding analytical 
and problem-solving skills are essential.

Our ideal candidate will have: 
• Relevant business development experience and 

a proven success in driving home large projects.
• An international perspective is a clear benefit, having 

worked or studied abroad.
• Superior modelling and presentation skills.

Project Delivery
You will work closely with international customers and their internal teams 
to implement our digital platform for specific treatment areas across 
geographies. You have a demonstrated ability to drive complex, 
multi-stakeholder projects in an international context.

Our ideal candidate will have:
• Strong interpersonal skills and solid analytical 

and problem-solving acumen.
• A strong ability to take initiative and be able to hit 

the ground running under pressure.
• An international perspective and outstanding written 

and verbal grasp of English.

Digital Therapy Content Creation
You are an experienced content researcher and a creative writer, able to 
work across the spectrum of content development – designing digital 
patient engagement programs, researching clinical guidelines, academic 
studies and best practices and integrating input from leading international 
clinical experts. 

Our ideal candidate is:
• An experienced content researcher and a creative writer.
• A disciplined project manager, with a track record of 

delivering engaging content.
• Experienced in managing relationships with key opinion 

leaders and relevant third parties.
• Exceptional English writing and verbal skills are a must.

Quality Assurance 
We are looking for a Quality Assurance manager expert to assess 
software quality through manual and automated testing. You will be 
responsible for ensuring that the product and our service meet the 
established standards of quality. You will be charged with developing 
a complete QA program that not only safeguards the quality of our 
products, but also fosters a culture of excellence. 

Our ideal candidate will have:
• Proven experience as a Quality Assurance Tester or similar role.
• Familiarity with Agile frameworks and regression testing is a plus.
• Ability to document and troubleshoot errors.
• Working knowledge of test management software.
• Attention to detail and excellent communication skills.
• BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field.

UX Design
You will ensure that all elements of our digital user experience and user 
interface are optimized for engagement, usability and usefulness. 
Ultimately, based on user testing and monitoring, you will guide the 
creation of both functional and appealing features that address our 
users’ needs and help us grow our user base and clinical impact. 

Our ideal candidate will have:
• Design experience for digital products or services.
• Experience in using data-driven design and utilizing user testing for 

design decisions. 
• Experience in creating and implementing user tracking strategy to 

gain valuable insights.
• Experience with user analytics software.
• A team player, but confident to work independently.    

Motion Design
You have the vision and ability to take our motion design to the next level. 
You are an expert in dynamic and interactive video and motion design 
across platforms (iOS, Android and web) and you understand the interplay 
between great motion design and UX/UI. You will apply your creative 
vision work on a wide variety of projects such as animation and motion 
graphics. You’re a self-starter, ready to work on your own initiative – and 
a fantastic team player.

Our ideal candidate will have:
• Professional work experience in animation, motion graphics, 

and graphical design.
• A strong understanding of animation and motion principles 

and their application to UX/UI.
• Mastery of motion graphics and animation. Skilled in 

After E�ects, Premiere Pro, Sketch, Photoshop, Illustrator, 
Keynote and other design tools. 

• Experience working with 3D design tools such as Blender 
is a plus as well as the ability to create Lottie files (.json animation) 
with After E�ects or similar programs.

• Enthusiasm for an iterative design process, inspired 
by group critique.

Application deadline:
31.12.19

Applications and requests for further 
information should be sent to:
Gunnhildur gunnhildurarnar@ceohuxun.is

www.sidekickhealth.com

SIDEKICKHEALTH
IS LOOKING FOR EXCEPTIONAL TALENT

SidekickHealth is a fast-growing health technology company, helping people prevent 
and manage chronic illnesses. Our solution merges game design, behavioral science 
and artificial intelligence to create industry leading products and solutions. We partner 
with international health insurance firms and the world’s leading pharmaceutical 
companies, combining our digital products with first class medicines. Located in 
Reykjavík, our team includes medical doctors, behavioral experts, designers, 
developers, and sales and marketing professionals. We have secured multi-million-euro 
deals and are seeking ambitious and innovative people to join our team to drive our 
continued growth. We o�er team members a supportive, creative, and collaborative 
environment to enhance their collective skills, embracing continuous learning and 
professional development.



 

 
 
 

Skrifstofustjóri á sviði vísinda og rannsókna 
 

   Hefur þú menntun og reynslu á sviði skrifstofu- og verkefnastjórnunar?  Hefur þú áhuga á 
vísindum, umhverfismálum og sögu?  Spennandi framtíðarstarf á skrifstofu öflugrar  

sjálfseignarstofnunar er laust til umsóknar 
 
 
 

Helstu viðfangsefni: 
 

• Almennt skrifstofuhald og hússtjórn 
• Dagleg skrifstofuþjónusta við 

starfsmenn, viðskiptavini og 
samstarfsaðila. 

• Almenn umsjón með fjármálum og 
bókhaldi. 

• Umsjón með skjalagerð og innheimtu. 
• Umsjón með tilfallandi verkefnum, m.a. 

vegna útgáfu og miðlunar. 
 
 

 
 

Hæfni: 
 

• Menntun sem nýtist í starfi.  
• Haldgóð þekking á bókhaldi.  
• Góð tungumálaþekking. 
• Góð tölvukunnátta nauðsynleg; 

þekking á DK bókhaldskerfi æskileg.  
• Góð samskipta- og aðlögunarhæfni. 
• Sjálfstæði og nákvæmni í starfi. 
• Áhugi á vísindastarfi, menningu, 

umhverfismálum og útvist.      
 

 Starfshlutfall er 50%. Fyrir fjölhæfan og þróttmikinn einstakling er möguleiki á allt að 100% starfi 
vegna tilfallandi, fjölbreyttra verkefna.  
 
Fornleifastofnun leggur áherslu á fagmennsku, starfsþróun, símenntun og aðlaðandi starfsumhverfi. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. mars 2020. Laun taka mið af kjarasamningi 
viðeigandi stéttarfélags og frekara samkomulagi. Umsóknarfrestur er til og með 20. janúar 2020. 
Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist á netfangið umsoknir@fornleif.is, eða í pósti á 
skrifstofu stofnunarinnar að Bárugötu 3, 101 Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Elín Ósk 
Hreiðarsdóttir framkvæmdastjóri í netpósti elin@fornleif.is eða í síma 551 1033.   
 
 
 
 

 

Á Skjóli hjúkrunarheimili eru    
106 rými á fimm deildum. 

Skjól er stofnaðili að hjúkrunar-
heimilinu Eir í Grafarvogi og eru 
hjúkrunarheimilin rekin í nánu 
samstarfi. Áhersla er lögð á 

faglega hjúkrunar– og 
læknisþjónustu auk sjúkra– og 

iðjuþjálfunar.

Skjól hjúkrunarheimili 
Kleppsvegi 64, 104 Reykjavík 

Sími 522 5600

Aðstoðardeildarstjóri óskast
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra hjúkrunar á Skjóli. 
Hægt er að hefja störf nú þegar eða eftir samkomulagi. 
Starfshlutfall er 80-100% eða eftir samkomulagi.
Starfslýsing: Starfið felst m.a. í stjórnun, rekstri, 
starfsmannamálum og mönnun deilda í samráði og/eða í 
fjarveru deildarstjóra.
Hæfnikröfur: Íslenskt hjúkrunarleyfi. Jákvætt viðhorf, 
frumkvæði og samskiptahæfileikar auk faglegs metnaðar 
og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Umsóknarfrestur er 18. desember og sótt er um starfið 
á heimasíðu Skjóls: www.skjol.is

Nánari upplýsingar:
Guðný H. Guðmundsdóttir 
forstöðumaður hjúkrunar
í síma: 522 5600 eða gudny@skjol.is

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið



Service Process Engineer
Function & Responsibilities
Initiate and perform process improvements 
projects.
Perform customer complaints handling
and analysis of technical issues.
Develop and enforce effective
customer service procedures, policies
and standards in cooperation with Director
of Customer Service.
Setup and improvements of internal systems.
Assess service statistics and prepare
detailed reports.
Gain and maintain an excellent understanding
of Nox Medical product portfolio.

Qualifications
M.Sc degree in engineering, technology
or computer science.
3 years minimum work experience 
in related field.
A drive for process and system improvements.
Track record of initiative and ability to work 
independently.
Passion for providing great customer service.
Excellent English language skills, both spoken
and written.
High level of accuracy.
Creativity and ability for complex
problem solving.
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Nox Medical is looking for a Service 
Process Engineer to join its global 
Customer Service team in Reykjavík. 
The Customer Service Team
is responsible for technical support
of Nox products as well as ensuring
that procedures are according
to regulatory requirements. 

We are looking for an ambitious 
individual with a process improvement 
mindset as well as analytical capabilities
to provide great customer experience.

Apply here before December 31st:
https://noxmedical.com/about/careers/

Vegagerðin auglýsir eftir öflugum viðskiptafræðingi til starfa 
á fjárreiðudeild í Reykjavík. Um er að ræða fullt starf.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Viðskiptafræði, framhaldsmenntun æskileg.
• Reynsla af mótun og innleiðingu verkferla.
• Þekking og reynsla af bókhaldi og uppgjöri.
• Þekking á Orra (Oracle) æskileg.
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að vinna sjálfstætt sem og í teymisvinnu.
• Frumkvæði og faglegur metnaður.
•	 Skipulögð	og	öguð	vinnubrögð	í	starfi.
• Góð íslenskukunnátta.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 6. janúar 2020. Umsóknir berist Vegagerðinni á 
netfangið starf@vegagerdin.is. Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar 
ásamt upplýsingum um þá menntun og hæfni sem sem óskað er eftir, þar með talið 
menntunar- og starfsferilsskrá. Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá 
því	að	umsóknarfrestur	rennur	út.	Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Anna	Þórunn	
Reynis forstöðumaður fjárreiðudeildar, netfang: anna.th.reynis@vegagerdin.is, 
sími 522 1056. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur 
verið tekin.

Fjárreiðudeild Vegagerðarinnar er með 
starfsemi	á	fimm	stöðum	á	landinu.	
Deildin sér um fjármál og uppgjör 
stofnunarinnar auk ýmissa annarra verkefna.
Starfið	felst	í	almennum	bókhalds-	og	
uppgjörsstörfum, mótun og innleiðingu 
verkferla auk annarra verkefna deildarinnar. 

Viðskiptafræðingur 
á fjárreiðudeild

Umsjónarmaður fasteigna
Menntaskólans í Reykjavík

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns fasteigna við 
Menntaskólann í Reykjavík. Staðan er laus
frá og með 1. janúar 2020. Um er að ræða 100% starf.
Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf auk 
meðmæla.

Hæfni- og menntunarkröfur:
• Lipurð, þjónustulund og stundvísi
• Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald
• Þekking á hússtjórnarkerfum/loftræstikerfum/ 

tæknikerfum
• Þekking á öryggismálum og eldvörnum
• Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald
• Íslensku- og enskukunnátta
• Tölvukunnátta sem hæfir starfinu
• Iðnmenntun er æskileg

Menntaskólinn í Reykjavík er elsta menntastofnun lands-
ins og hefur yfir að ráða nokkrum byggingum
og eru nokkrar þeirra undir Minjavernd. Lóð skólans af-
markast af Lækjargötu, Amtmannsstíg,
Þingholtsstræti og Bókhlöðustíg.

Starfið er fjölbreytt og líflegt. Starfsmenn eru tæplega 80 
og nemendafjöldi er 700.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi skólans við 
SFR.

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019. 
Umsóknum skal skilað inn á Starfatorg (www.starfatorg.is). 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Siemsen 
rektor í síma 545 1900 eða
í netfangið: rektor@mr.is og Einar Hreinsson konrektor í 
síma 545 1900 eða í netfangið: einar@mr.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt lögum 
um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki
heimilt að ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm 
fyrir brot á XXII.kafla almennra hegningarlaga og því er 
beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið.

 

Umsjónarmaður fasteigna 
Menntaskólans í Reykjavík 

 

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns fasteigna við Menntaskólann í Reykjavík. Staðan er laus 
frá og með 1. janúar 2020. Um er að ræða 100% starf. 

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf auk meðmæla. 

Hæfni- og menntunarkröfur: 

 Lipurð, þjónustulund og stundvísi 
 Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald 
 Þekking á hússtjórnarkerfum/loftræstikerfum/tæknikerfum 
 Þekking á öryggismálum og eldvörnum 
 Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald 
 Íslensku- og enskukunnátta 
 Tölvukunnátta sem hæfir starfinu 
 Iðnmenntun er æskileg 

 

Menntaskólinn í Reykjavík er elsta menntastofnun landsins og hefur yfir að ráða nokkrum byggingum 
og eru nokkrar þeirra undir Minjavernd. Lóð skólans afmarkast af Lækjargötu, Amtmannsstíg, 
Þingholtsstræti og Bókhlöðustíg. 

Starfið er fjölbreytt og líflegt. Starfsmenn eru tæplega 80 og nemendafjöldi er 700. 

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi skólans við SFR. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019.  Umsóknum skal skilað inn á Starfatorg 
(www.starfatorg.is). Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Siemsen rektor í síma 545 1900 eða 
í netfangið: rektor@mr.is og Einar Hreinsson konrektor í síma 545 1900 eða í netfangið: einar@mr.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.  

Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki 
heimilt að ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII.kafla almennra 
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið. 
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Við hjá Kletti – sölu og þjónustu óskum eftir 
að ráða ábyrgðarfullan og drífandi rekstrarstjóra 
hjólbarðadeildar Kletts.

Starfið felur í sér daglegan rekstur hjólbarðadeildar, 
umsjón með starfsmannamálum, gerð verkefna- 
og fjárhagsáætlana, greiningu og gerð söluáætlana, 
ábyrgð á pöntunum frá birgjum og utanumhald 
um samninga.

• Góðir samskiptahæfileikar, rík þjónustulund 
   og jákvætt viðmót
• Geta til að vinna undir álagi
• Nákvæm og vandvirk vinnubrögð
• Skipulagshæfni sem felst í forgangsröðun og tímastjórnun
• Þekking og reynsla af samningatækni
• Yfirgripsmikil reynsla og þekking á starfsemi rekstrareininga
• Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
• Góð kunnátta og færni í Excel og DAX er nauðsynleg

Umsóknir skulu sendar á ba@klettur.is og umsóknarfrestur er til og með 17. desember 2019. Óskað er eftir ferilskrá.

GAKKTU TIL LIÐS VIÐ 
KRAFTMIKINN HÓP HÆFNISKRÖFUR:

www.skagafjordur.is

Sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs 
Sveitarfélagið Skagafjörður óskar eftir að ráða lausnamiðaðan og metnaðarfullan 
einstakling í starf sviðsstjóra veitu- og framkvæmdasviðs Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar. Á veitu- og framkvæmdasviði starfa um 25 manns að fjölbreyttum 
verkefnum; hita- og vatnsveitu, viðhaldi- og nýbyggingu fasteigna, gatnagerð, 
fráveitu, umhverfis- og hreinlætismálum o. fl.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun og starfskjör fara eftir samningum Launanefndar sveitarfélaga við viðkomandi stéttafélag.

Umsóknarfrestur er til 23. desember nk.  
Umsóknum ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi skal skila í gegnum íbúagátt sem finna má á 
heimasíðu sveitarfélagsins. Nánari upplýsingar um starfið sem og frekari menntunar- og hæfniskröfur 
má finna á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is (laus störf). Ítarlegri upplýsingar um starfið 
veita Sigfús Ingi Sigfússon, sveitarstjóri í síma 455-6000, netfang sigfus@skagafjordur.is og Indriði Þór 
Einarsson, sviðsstjóri veitu- og framkvæmdasviðs í síma 455-6000, netfang indridi@skagafjordur.is.

Helstu verkefni:
• Yfirumsjón með veitu- og framkvæmdamálum 

sveitarfélagsins
• Umsjón með útboðum og verksamningum
• Verkefnastjórn sérverkefna
• Stefnumótun á veitu- og framkvæmdasviði og 

sveitarfélaginu í heild í samstarfi við yfirstjórn 
sveitarfélagsins

• Samskipti og upplýsingagjöf til kjörinna fulltrúa, 
viðskiptavina og íbúa sveitarfélagsins

Menntunar-  og hæfniskröfur:
• Verk- eða tæknifræðimenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri
• Forystu- og skipulagshæfileikar
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri í starfi
• Tungumálakunnátta 
• Góð tölvukunnátta 

Þýskukennari
Vegna veikinda er laus staða þýskukennara á vormisseri 
2020 við Menntaskólann í Reykjavík.

Óskað er eftir kennara með réttindi til að kenna þýsku á 
framhaldsskólastigi.

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi skólans við 
Kennarasamband Íslands.

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019. Um-
sóknum skal skilað inn á Starfatorg (www.starfatorg.is). 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Siemsen 
rektor í síma 545 1900 eða í netfangið: rektor@mr.is og 
Einar Hreinsson konrektor í síma 545 1900 eða í netfangið: 
einar@mr.is.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt lögum 
um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki heimilt að ráða 
einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII.
kafla almennra hegningarlaga og því er beðið um saka-
vottorð áður en af ráðningu getur orðið.

 

Umsjónarmaður fasteigna 
Menntaskólans í Reykjavík 

 

Laus er til umsóknar staða umsjónarmanns fasteigna við Menntaskólann í Reykjavík. Staðan er laus 
frá og með 1. janúar 2020. Um er að ræða 100% starf. 

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir nám og fyrri störf auk meðmæla. 

Hæfni- og menntunarkröfur: 

 Lipurð, þjónustulund og stundvísi 
 Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald 
 Þekking á hússtjórnarkerfum/loftræstikerfum/tæknikerfum 
 Þekking á öryggismálum og eldvörnum 
 Að geta brugðist við og tekið að sér minniháttar viðhald 
 Íslensku- og enskukunnátta 
 Tölvukunnátta sem hæfir starfinu 
 Iðnmenntun er æskileg 

 

Menntaskólinn í Reykjavík er elsta menntastofnun landsins og hefur yfir að ráða nokkrum byggingum 
og eru nokkrar þeirra undir Minjavernd. Lóð skólans afmarkast af Lækjargötu, Amtmannsstíg, 
Þingholtsstræti og Bókhlöðustíg. 

Starfið er fjölbreytt og líflegt. Starfsmenn eru tæplega 80 og nemendafjöldi er 700. 

Launakjör eru samkvæmt stofnanasamningi skólans við SFR. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. desember 2019.  Umsóknum skal skilað inn á Starfatorg 
(www.starfatorg.is). Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Siemsen rektor í síma 545 1900 eða 
í netfangið: rektor@mr.is og Einar Hreinsson konrektor í síma 545 1900 eða í netfangið: einar@mr.is. 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.  

Athygli umsækjenda skal vakin á því að samkvæmt lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er ekki 
heimilt að ráða einstakling til starfa sem hlotið hefur dóm fyrir brot á XXII.kafla almennra 
hegningarlaga og því er beðið um sakavottorð áður en af ráðningu getur orðið. 

 

ARKITEKT 
BYGGINGAFRÆÐINGUR 
SKIPULAGSFRÆÐINGUR

Vegna aukinna umsvifa og fjölbreyttra verkefna framundan, 
leitum við að 
arkitekt eða byggingafræðingi með reynslu af 
verkteikningum og eftirfylgni hönnunarverkefna.
 
Einnig leitum við að arkitekt eða skipulagsfræðingi með 
brennandi áhuga á skipulagsmálum og reynslu af aðal- og 
deiliskipulagsvinnu. 

Arkþing-Nordic er hluti af Nordic Office of 
Architecture sem er 220 manna fyrirtæki með 
starfssemi í fjórum löndum. Hér á Íslandi starfa 21 hjá 
fyrirtækinu. 

Umsóknir sendist til hh@arkthing.is fyrir  21. desember.
Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær 
sem trúnaðarmál.

www.nordicarch.com

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is
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Vakin er athygli á því að á fundi skipulagsráðs Kópavogs 18. nóvember 2019 var lögð fram tillaga á 
vinnslustigi að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 fyrir Traðarreit – eystri (B29).  
Breytingin nær til svæðis sem afmarkast af Álftröð í austur, Digranesvegi í suður, Skólatröð í  
vestur og Hávegi í norður. Í gildandi aðalskipulagi er umrætt svæði skilgreint sem íbúðarsvæði. 
Stærð skipulagssvæðisins er um 7.800 m2 og á því standa nú 8 íbúðarhús með samtals 12 
íbúðum sem byggð eru á árunum 1952 til 1955. Í framlagðri vinnslutillögu er gert ráð fyrir óbreytt-
ri landnotkun en svæðið verði skilgreint sem þróunarsvæði þar sem byggðar verði allt að 180 
íbúðir í tveggja til fjögurra hæða fjölbýlishúsum með kjallara og inndreginni þakhæð. Gert er ráð 
fyrir allt að 200 m2 atvinnuhúsnæðis á jarðhæð með aðkomu frá Álftröð. Samkvæmt tillögunni 
er áætlað nýtingarhlutfall svæðisins ofanjarðar 2,45 og með kjallara 3,70. Í tillögunni er miðað við 
1,3 bílastæði á íbúð auk gestabílastæða í götu og 1 bílastæði á hverja 50 m2 atvinnuhúsnæðis. 
Vinnslutillagan er sett fram í greinargerð ásamt umhverfisskýrslu dags. í nóvember 2019.  
Skipulagsráð samþykki að framlögð vinnslutillaga verði kynnt í samræmi við 2. mgr. 30. gr.  
skipulagslaga nr. 123/2010. Stefnt er að því að ofangreind vinnslutillaga verði samþykkt í formlega 
auglýsingu inna fárra vikna. 
Vinnslutillagan ásamt vinnslutillögu að deiliskipulagi ofangreinds svæðis er aðgengileg á heimasíðu 
bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 
16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga 
hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa  
borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi 
eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 29. janúar 2019.

Fimmtudaginn 16. janúar 2020 kl. 17:00 er fyrirhugaður í Kópavogsskóla opinn kynningar fundur 
með íbúum og öðrum hagsmunaaðilum þar sem vinnslutillaga að breyttu aðalskipulagi og 
vinnslutillaga að deiliskipulagi fyrir Traðarreit - eystri verða kynntar.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Traðarreitur – eystri. B29.  
Breyting á aðalskipulagi. 
Tillaga á vinnslustigi.

kopavogur.is

Hluthafafundur
Hluthafafundur í Þorbirni hf verður

haldinn 28. desember nk. kl. 10:00 á skrifstofu
félagsins að Hafnargötu 12 í Grindavík

Dagskrá:
1. Lækkun hlutafjár
2. Útgreiðsla arðs

3. Önnur mál löglega upp borin

Dagskrá, ásamt tillögum munu liggja frammi á  
skrifstofu viku fyrir aðalfund.

Stjórn Þorbjarnar hf.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

RÁÐNINGAR



Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, 
frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 1, 2 og 3,  
útboð nr. 14696.

• Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, 
frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 4 og 5,  
útboð nr. 14697.

• Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, 
frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 6 og 7,  
útboð nr. 14698.

• Ástandsúttektir fasteigna – Grunnskólar, leikskólar, 
frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hverfi 8, 9 og 10,  
útboð nr. 14699.

• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 6 og 7, 
útboð nr. 14713.

• Málun í fasteignum Reykjavíkurborgar, hverfi 8, 9 og 10, 
útboð nr. 14714. 

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

Breyting á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 og deiliskipulag. 
Vakin er athygli á því að nú stendur yfir, í samræmi við 1. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulag-
slaga nr.  123/2010, kynning á skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi 
Kópavogs 2012-2024 og fyrirhugaðri vinnu við gerð deiliskipulags á miðbæjarsvæði Hamraborgar. 
Fyrirhugað skipulagssvæði afmarkast af Vallartröð í austur, Digranesvegi í suður, Digranesvegi 
1, Hálsatorgi og Hamraborg 8 í vestur og Hamraborg 10 til 24 (sléttar tölur) í norður. Í gildandi 
aðalskipulagi er landnotkun á umræddu svæði, sem er um 1,3 ha að flatarmáli, skilgreind sem 
miðbæjar svæði fyrir íbúðir, verslun og þjónustu. Í fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu verður 
landnotkun svæðisins áfram skilgreind sem miðbæjarsvæði auk þess sem það verður skilgreint 
sem nýtt þróunarsvæði (þéttingarsvæði). Jafnframt er talnagrunni aðalskipulagsins er breytt. Í 
lýsingunni koma m.a. fram helstu áherslur bæjaryfirvalda við fyrirhugaða breytingu á aðalskipulagi 
bæjarins, upplýsingar um forsendur og viðmið deiliskipulags, fyrirhugað skipulagsferli svo og um 
kynningu og samráð. 

Í framlagðri skipulagslýsingu er miðað við að núverandi byggingar á lóðunum Fannborg 2, 4 og 6 
(gömlu bæjarskrifstofurnar) á reit B1-1 í rammahluta aðalskipulagsins verði rifnar og nýjar bygging-
ar reistar í þeirra stað fyrir allt að 300 íbúðir ásamt verslun og þjónustu alls um 28.000 m2. Miðað 
er við 1 bílastæði á hverja 100 m2 í húsnæði neðanjarðar. 
Í skipulagslýsingunni er auk þess gert ráð fyrir breytingum á sk. Traðarreit - vestur, reit B4 í 
ramma hluta aðalskipulagsins, þar sem núverandi íbúðarhús við Neðstutröð 2, 4, 6, 8 og Vallartröð 
1, 3, 5 og 7 verði rifin og nýtt húsnæði byggð í þeirra stað fyrir allt að 300 íbúðir auk húsnæðis 
fyrir verslanir og þjónustu alls um 25.000 m2. Miðað er við1 bílastæði á hverja 100 m2 í húsnæði 
neðanjarðar. Í framlagðri skipulagslýsingu eru ekki ráðgerðar breytingar við Hamraborg 10 til 38 
(sléttar tölur), við Fannborg 1 til 9 (oddatölur) og Digranesvegi 5 og 7 þ.e. á reitum B1-3 og B2 í 
rammahluta aðalskipulagsins. Er skipulagslýsingin dags. 11. nóvember 2019

Skipulagslýsingin er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri 
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum 
frá 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér lýsing-
una. Athugasemdir eða ábendingar við  lýsinguna skulu hafa borist skriflega skipulags- og bygg-
ingardeild Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á tölvupóstfangið  
skipulag@kopavogur.is  eigi síðar en fimmtudaginn 23. janúar 2020 kl. 15:00.  

Fimmtudaginn 9. janúar og miðvikudaginn 15. janúar 2020 milli kl. 17:00 og 18:00 verða starfs-
menn skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs með opið hús að Digranesvegi 1 þar sem 
skipulagslýsingin og fyrirhugaðar breytingar á skipulagi miðbæjarsvæðisins verða kynntar sérstak-
lega þeim sem þess óska.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Hamraborg miðbæjarsvæði  
Skipulagslýsing

kopavogur.is

Opið hús vegna breytingar á 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 
2013-2025 og vegna nýs 
deiliskipulags fyrir Leiðarenda við 
Bláfjallaveg.

Opið hús verður mánudaginn 16. desember 
2019 frá kl. 9 - 16:30 að Norðurhellu 2, 221 
Hafnarfirði þar sem hægt verður að kynna sér 
tillögu að breytingu á aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar vegna marka þjóðlenda innan 
staðarmarka Hafnarfjarðarkaupstaðar sbr. 
úrskurð Óbyggðanefndar.

Á sama tíma verður hægt að kynna sér nýtt 
deiliskipulag fyrir Leiðarenda við Bláfjallaveg. 
Hægt verður að fá svör við spurningum sem 
tengjast þessari skipulagsgerð á umhverfis- og 
skipulagssviði.

Umhverfis- og skipulagssvið.

OPIÐ HÚS

hafnarfjordur.is585 5500

Ríkiskaup, fyrir hönd Umhverfissviðs Reykjanesbæjar, 
kt. 470794-2169, Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ, óska 
eftir tilboðum í lóðarfrágang vegna við nýs grunnskóla við 
Dalsbraut 11-13, 260 Reykjanesbæ.

Lóð Stapaskóla er tæpir 2 Ha eða um 20.000 m2 og skiptist 
í skólalóð og leikskólalóð. Lóðin er fjölbreytt með góðu 
aðkomusvæði og sleppistæðum ásamt stóru bílastæði við 
aðkomu skólans frá Unnardal.

Nánari upplýsingar er að finna í útboðskerfi Ríkiskaupa, 
TendSign.
Leiðbeiningar fyrir útboðskerfið er að finna á heimasíðu 
Ríkiskaupa.

Stapaskóli  

– Lóðarfrágangur, Reykjanesbæ

 

Auglýsing birtist:    Helgarblað 14-15. des 2019  , undir ÚTBOÐSHLUTA 

 

 

 

- Útboð  - 

    Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið: 
 

Hafnargæsla farþegaskipa  
2020-2023 

 

 

 Um er að ræða staðbundna hafnargæslu vegna      
 farþegaskipa og annarra tilfallandi skipa á  
 hafnarsvæðum Faxaflóahafna sf. 
 
 Hafnargæsla þessi er hluti af verndarráðstöfunum  
 til að uppfylla kröfur um hafnarvernd. 
 
 Vakin er sérstaklega athygli á því að bjóðendur þurfa að   
 hafa fyrirliggjandi leyfi til að annast öryggisþjónustu í     
 atvinnuskyni til að fá gögn afhent. 
 
 Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með 16.    
 desember, til þeirra sem þess óska með því að senda   
 beiðni á netfangið: bergsteinn@faxafloahafnir.is 
 
 Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna sf.,   
 Tryggvagötu 17 4h, 101 Rvk., þriðjudaginn 7 janúar n.k. 

 
 

 

 

https://www.logreglan.is/adstod/leyfi-og-eydublod/leyfi-fyrir-oryggisthjonustu/ 

 

 

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Ríkiskaup
Allar útboðsauglýsingar eru birtar á

utbodsvefur.is
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur 
opinberra útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða 
tilkynningar um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla 
undir lög og reglugerðir um opinber innkaup.
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Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík
Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is 

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00
Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.  
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.  
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ. Verð: 78,5 millj.    
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Opið hús mánudaginn 14.  maí milli klukkan 18:30 – 19:00
Falleg og björt 3ja herb.  86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á 
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel 
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax. Verð   17,9 millj.  
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is 

Hraunbær 8, 110 Reykjavík 

Falleg 90,7 fm  3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi.  Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara. 
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík. Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is 

Bollagata, 105 Reykjavík

Mikið endurnýjað að utan sem innan, 
nýlegar innréttingar, búnaður og 
tæki. Opið allt árið. Er auðvelt í 
umhirðu og rekstri. Góð nýting.  

Frábær eign á sanngjörnu verði af 
sérstækum ástæðum. 
Ásett verð 74.5 millj. 

GÓÐ EIGN. 
Allar uppgl. gefur Ævar Dungal 
s: 897-6060 eða dungal@domus.is

Sextán herbergja gistihús  
og veitingarrekstur á fjöl-

förnum áberandi og góðum 
stað við þjóðveg 1.

TÆKIFÆRI

     

Snyrtilegt og gott skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði á frábærum stað við Fossaleyni 

16 í Grafarvogi, Reykjavík. Um er að ræða allan framhluta hússins sem er um 

1.000 fermetrar en skiptist niður í 6 fastanúmer. 

Rýmin eru samtals um 300 fm. iðnaðar- / lagerrými með mikilli lofthæð og um 

700 fm. skrifstofurými á 1. og 2. hæð. Sameiginlegur inngangur er að framan 

fyrir öll skrifstofurýmin en einnig eru sérinngangar í öll rýmin á jarðhæð á hliðum 

hússins. Flestir veggir eru léttir og því einfalt að endurskipuleggja rýmin. 

FOSSALEYNIR ATVINNUHÚSNÆÐI 

Nánari upplýsingar veitir: 
Jón Óskar Karlsson

Löggiltur fasteignasali
Sími: 693 9258

jonoskar@landmark.is

Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

Húsnæðið lítur mjög vel út að utan, stórt malbikað bílaplan er við húsið með 

nóg af bílastæðum. Traustir leigutakar eru í öllum rýmunum í dag á vísi-

tölutengdri leigu, góðar leigutekjur

Ásett verð 235.000.000 kr.

Fasteignamat 2019 234.250.000 kr.

Áætlað fasteignamat 2020 242.050.000 kr.

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn í starfið
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Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali
699 5008
hannes@fastlind.is

Kristján 
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali
696 1122
kristjan@fastlind.is

Stefán
Jarl Martin
Lögg. fasteignasali
892 9966
stefan@fastlind.is

SUNNUSMÁRI 25
GLÆSILEGT FJÖLBÝLISHÚS 

Á SJÖ HÆÐUM FYRIR 60 ÁRA 
OG ELDRI. HVERRI ÍBÚÐ 
FYLGIR SVALALOKUN.

Laugardaginn 14. desember á skrifstofu 
okkar að Hlíðasmára 6 á milli kl. 13-14. 
Þar getur fólk sest niður með okkur og 

skoðað verkefnið í heild sinni.

Hlíðasmári 6
Sími: 510 7900
lind@fastlind.is

OPIÐ HÚS

FYRIR 60 ÁRA 

OG ELDRI

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Frábær fyrstu kaup

 Verð frá: 37,9  millj. 

með stæði í bílgeymslu.

Afhendist við 

kaupsamning.

Nánari upplýsingar veita:

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Hverfisgata 85
101  Reykjavík

Frábærlega staðsettar íbúðir  
í miðborg Reykjavíkur
• Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir,  

veitingastaðir og þjónusta. 
• Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip  

sinn á miðborgina.
•  Allar íbúðir með stæði í bílakjallara.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 15. desember 

kl. 14:00 - 15:00



GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Stakfell kynnir glæsilegt fjölbýlishús með fallegu útsýni

Vandaðar og bjartar 2ja og 3ja herb.  íbúðir í nýju lyftuhúsi með stórum svölum, sér geymsla í 
kjallara og stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.  
Flísalagt baðherbergi.  Rúmgóðar og vel skipulagðar íbúðir.

Húsið er einangrað og klætt að utan. Stórir gluggar.

Á efstu hæð er penthouse íbúð með stórum svölum. Glæsilegt útsýni.

BORGARTÚN 28A, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 14. DES. OG 
SUNNUDAGINN 15. DES MILLI KL. 12:30 - 14:30

STEFÁN
895 2049
stefan@stakfell.is

YAN PING LI
866 6897
ping@stakfell.is

ERLA
692 0149
erla@stakfell.is

MATTHILDUR
690 4966
matthildur@stakfell.is

NÁNARI 
UPPLÝSINGAR 

VEITA ÞAU:



 GERPLUSTR. 19 - ÍBÚÐ 402, 157,6 m2

270 MOSFELLSBÆR, 74.900.000 kr.

OPIÐ HÚS Laugrdaginn 14. des.
frá kl 12.00-12.30

IBÚÐ MEÐ ÚTSÝNI !
Stórglæsileg fullbúin fimm herbergja íbúð á efstu hæð með stæði í 
bílgeymslu í ný álklæddu húsi. Tvö baðherbergi, vandaðar innréttingar, 
gólfhiti, innfelld ljós , aukin lofthæð og 19 fm svalir Ibúð með útsýni!

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 824 9098
 hilmar@eignamidlun.is

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR 
EFTIR
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 TRAÐARBERG 23, 157,6 m2

221 HAFNAFJÖRÐUR, 45,9 mkr.

OPIÐ HÚS Sunnudagur 15. des.  
kl. 12:00 - 12:40 

Góð og vel skipulögð 102.1 fm 4 herbergja íbúð á vinsælum stað í 
Setberginu í Hafnafirði. Eignin skiptist í forstofu, 3 svefnherbergi, stofu, 
eldhús, baðherbergi, sér þvottahús og sér geymslu í kjallara.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6021
 hreidar@eignamidlun.is
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 DRAUMAHÆÐ 10, 150,6 m2

210 GARÐABÆR, 79,9 mkr.

OPIÐ HÚS Laugardaginn 14 des
kl. 14:00 - 14:45

Gott og vel skipulagt 150,6 fm, 6 herbergja raðhús á tveimur hæðum 
í rólegu og fjölskyldu hverfi innst í botnlanga við Draumahæð 10 í 
Garðabæ. Góð Timburverönd á bakvið hús. Eignin skiptist í forstofu, 
4 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús, 2 baðherbergi og bílskúr. Upphitað 
bílaplan.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali

Sími 661 6021
 hreidar@eignamidlun.is
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Smáratún 20 Selfossi 
OPIÐ HÚS í dag kl. 15:30-16:00
Mikið uppgerð flott þriggja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara 
sem skiptist í,  hol, tvö svefnherbergi, eldhús, baðherbergi, sér 
geymslu í sameign og sameiginlegt þvottahús á hæðinni. 
Verð 25.7 millj.   

Allar upplýsingar veitir Edwin Árnason lgf, í s: 893 2121 eða 
edwin@fr.is.

Flott 
3ja herbergja íbúð
Verð 25.7 millj. 

OPIÐ HÚS

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

NAUSTABRYGGJA 4
110  Reykjavík

Verð:   42,9 millj.

 • 3ja herbergja 99,6 fm íbúð

 • 2 svefnherbergi, eldhús, stofa, 
baðherbergi og þvottaherbergi.

 • Stæði í bílageymslu fylgir 
(rafmagnstengill)

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 15. des. 

frá kl. 13:00-14:00

Björt og vel skipulögð íbúð á 2. hæð 
í góðu lyftuhúsi við Naustabryggju

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SKÁLABREKKA 
801 Þingvellir

Nánari upplýsingar veitir:  

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Eitt mest spennandi land í 
grennd við höfuðborgarsvæðið 
– Miklir möguleikar til staðar.
 • Landið er 406,5 hektarar við þjóðgarðinn  

með útsýni yfir til Þingvallavatns 
og mikla fjallasýn.  

 • Landið er gríðarlega vel staðsett  
fyrir ofan veg.

 • Árlega fer um 75% erlendra ferðmanna  
um þetta svæði. 

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SAFAMÝRI 95
108  Reykjavík

Verð:   23,9 millj.

 • Sérinngangur og sér geymsla
 • Þvottahús í sameign
 • Góð staðsetning miðsvæðis 

og við Miðbæ
 • Bjart alrými og eldhús
 • Baðherbergi frá 2016

OPIÐ HÚS
 sunnudaginn 15. des. 

frá kl. 13:00-13:30

Björt og vel skipulögð 
35,4 fm  stúdíóíbúð

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Frábær  
fyrstu kaup

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 
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Aflagrandi 40 - 107 Reykjavík 
- 60 ára og eldri - 37,7 millj
Falleg 2ja herbergja íbúð á 7. hæð með miklu útsýni. 
Íbúðin er skráð 69,0 m² en að auki eru yfirbyggðar 
svalir og geymsla í kjallara, sem ekki eru í birtri 
fermetratölu eignarinnar.
Glæsilegt og víðáttumikið sjávarútsýni til suðurs og vesturs, yfir borgina og til 
Bláfjalla.
Íbúðin skiptist í stofu-borðstofu, svefnherbergi, eldhús og bað. Auk þess er 
sérgeymsla innan íbúðar og í kjallara er einnig geymsla. 

Garðatorg 2, 210 Garðbæ 
- 73,2 fm - verð 43,9 millj - laus strax
Afar falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með afgirtri verönd og stæði i bílskýli.
Íbúðin skiptist í gott anddyri, eldhús, stofa/
borðstofa sem eru opin og samliggjandi rými, 
baðherbergi, svefnherbergi og baðbergi. 
Frábær staðsetning í miðbæ Garðabæjar. Stutt 
í alla helstu þjónustu svo sem skóla, leikskóla, 
frístunda og íþróttaiðkun, heilsugæslu, verslanir, apótek, bókasafn ofl.

Sléttuvegur 15 - 103 Reykjavík  
- 55 ára og eldri - laus strax - verð 64,9 millj
Opið hús mánud. 16. des frá kl 12:00 til 12:30
Afar falleg og björt 3ja -4ra herbergja íbúð á 1. hæð í vönduðu og eftirsóttu 
fjölbýlishúsi fyrir 55 ára og eldri. Íbúðin skiptist í forstofu, gestasalerni, eldhús, 
rúmgóðar og bjartar samliggjandi stofur með útgengi á yfirbyggða verönd, 
hjónaherbergi, baðherbergi, svefnherbergi, þvottahús/geymsla er innan íbúðar. 
Íbúðin er skráð 133.3 fm en að auki er 11,5 fm flísalögð, yfirbyggð og upphituð 
verönd til suð- vesturs, íbúðin er því samtals um 145 og er laus til afhendingar við 
kaupsamning. Frábær staðsetning, stutt í alla verslun og þjónustu. 

Hraunbær 140 - 110 Reykjavík 
- 3ja herbergja - verð 36,5 millj
Þriggja herbergja íbúð á 1. hæð á góðum 
stað í Hraunbænum. Íbúðin getur verið laus 
fljótlega. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, setustofu 
með útgengi á svalir, eldhús, baðherbergi, 
hjónaherbergi og barnaherbergi. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla og aðgangur að sameiginlegu 
þvottahúsi. 

Öldugata 40 - 101 Reykjavík 
- 3ja herbergja íbúð - verð 41,8 millj  
Opið hús sunnud. 15. des frá kl 13:00 til 13:30 
Afar falleg 3ja herbergja íbúð í reisulegu stein-
húsi á eftirsóttum stað við Öldugötu í gamla 
Vesturbænum. Þrjár íbúðir eru í húsinu. Eignin skiptist í forstofu/hol, eldhús, 
samliggjandi stofur með rennihurðum á milli, auðvelt að nýta aðra stofuna sem 
svefnherbergi, endurnýjað baðherbergi, svefnherbergi með fataskápum. Eignin 
er skráð 70,6 fm - þar af eru tvær geymslur í kjallara (8,9 fm og 5,4 fm. Eftirsótt 
staðsetning - göngufæri við miðborgina.

Síðumúli 1, 108 Reykjavík 
- 179,8 fm atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð - verð 44,9 millj
Gott skrifstofuhúsnæði á götuhæð á 
eftirsóttum stað við Síðumúla 1 í Reykjavík. 
Húsnæðið er á götuhæð við Síðumúlann - en 
á 2.hæð við Ármúlann. Húsnæðið skiptist í 
fjórar skrifstofur, stórt alrými og fundarherbergi. Sameiginlegar snyrtingar eru á 
hæðinni. Húsnæðið býður uppá mikla möguleika og getur hentað undir ýmiskonar 
starfsemi.

Aflagrandi 40  

Garðatorg 2

Öldugata 40 

Síðumúli 1

Sléttuvegur 15 

Hraunbær 140 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Kringlan 4-6, 103 Reykjavík - hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800

Ingibjörg 
Þórðardóttir, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 864-8800

Þórður S. 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.

Ólafur Már 
Ólafsson, 
löggiltur 
fasteignasali.
S. 865-8515

Björg  
Ágústsdóttir,
skrifstofa

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

VERÐ:
43.9M

FJÖLBÝLISHÚS

SKIPHOLT 11-13 ÍBÚÐ 303 105 REYKJAVÍK

2 HERBERGI 77,3 m2

RÚMGÓÐ 2JA HERB. ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI

GUNNLAUGUR ÞRÁINSSON              844 6447

VERÐ:
65.9

FJÖLBÝLISHÚS

NAUSTAVÖR 6 200 KÓPAVOGUR

3 HERBERGI 114 m2

SÉRSTAKLEGA GLÆSILEG ÍBÚÐ M. ÚTSÝNI

GUNNLAUGUR 844 6447 OG ÚLFAR 788 9030

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 15. DESEMBER KL. 17.00- 17.30

VERÐ FRÁ:
77.5M

VERÐ:
79.5M

SÉRHÆÐ

SÉRHÆÐ

LAUTARVEGUR 38-44

FLÓKAGATA 43

108 REYKJAVÍK

105 REYKJAVÍK

3-4 HERBERGI

4 HERBERGI

FRÁ 115 m2

184 m2

NÝJAR OG STÓRGLÆSILEGAR SÉRHÆÐIR

BJÖRT OG FALLEG SÉRHÆÐ M. VINNUSTOFU

ÞÓRA BIRGISDÓTTIR                      777 2882 

ÚLFAR 788 9030 OG BÖRKUR 832-8844 

BÓKIÐ SKOÐUN – SÝNUM SAMDÆGURS

ÞÓRA BIRGISDÓTTIRGUNNLAUGUR ÞRÁINSSON ÚLFAR ÞÓR DAVÍÐSSON

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 16. DES KL. 17.30- 18.00



NÝR 
ÁFANGI 
Í SÖLU

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Efstaleitið 
er sannkallað miðborgarhverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna 
borgarinnar. Íbúðirnar eru glæsilega innréttar, Rut Káradóttir innanhúsarkitekt sá um 
efnis- og litaval á innréttingum og flísum.OPIÐ HÚS SUN. 15. DES. KL 13:00-14:00

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

S. 661 6021
hreidar@eignamidlun.is

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri

S. 899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögg. fasteignasali

S. 694 6166
herdis@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali

S. 895 9120
bjarni@eignamidlun.is

Ármann Þór Gunnarsson
Lögg. fasteignasali

S. 847 7000
armann@eignamidlun.is

www.eignamidlun.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957   GRENSÁSVEGUR 11   SÍMI 588 9090

OPIÐ 
HÚS

EFSTALEITIÐ

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nýr áfangi kominn í sölu 
• 80 nýjar íbúðir við Sunnusmára 19-21, 23 og 25

• Studio, 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 

• Kynntu þér skipulag og stærðir á www.201.is

Sunnusmári – 201 Kópavogur

60ára plús 
lúxusíbúðir

Sunnusmári 25 

Sunnusmári 19-21 

Sunnusmári 23 Nýr áfangi 

kominn  
í sölu

SUNNUSMÁRI 

Sunnusmári 19-21 

Sunnusmári 25

Sunnusmári 23

Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520 
jon@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616 1313 
fridrik@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000 
thorunn@miklaborg.is

60+ 
LÚXUS 
íbúðir

OPIÐ HÚS
Sunnudaginn 15. desember 

frá kl. 13:00-14:00
Sýningaríbúðir eru við  

Sunnusmára 16-18 og 20-22

Pantaðu 
söluskoðun í dag 

– Tryggðu þér íbúð



Vera

Hraunbær 103
110 REYKJAVÍK

LIND fasteignasala kynnir nýjar og glæsilegar 

íbúðir fyrir 60 ára og eldri við Hraunbæ 103 í 

Reykjavík. Stæði í bílageymslu fylgir flestum 

íbúðum. Íbúðirnar eru tveggja til þriggja 

herbergja og skilast fullbúnar án gólfefna en 

votrými verða flísalögð.  

 

Íbúðirnar eru vel skipulagðar og með aukinni 

lofthæð. Geymslur eru rúmgóðar. Mynddyrasími 

í öllum íbúðum. Húsið stendur hátt svo það 

er einkar glæsilegt útsýni úr flestum íbúðum. 

Húsið er viðhaldslítið, eingangrað að utan og 

álklætt að stærstum hluta. Timburverandir eru á 

sérafnotasvæði íbúða á jarðhæð. Félagsmiðstöð 

á vegum Reykjavíkurborgar er í göngufæri 

eða í Hraunbæ 105. Stutt í alla helstu þjónustu, 

afþreyingu og falleg útivistarsvæði. 

Afhending íbúða er áætluð í október 2020. 

Byggingaraðili eru Dverghamrar ehf. sem eru  

með yfir 30 ára reynslu á byggingu íbúðar- og 

iðnaðarhúsnæðis.

  Verð frá kr. 42.500.000

STÆRÐ: 54,9-131,5 fm      FJÖLBÝLI      HERB: 2-3

Álalind 4-8
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Fullbúnar og vandaðar íbúðir í nýju 
lyftuhúsi að Álalind 4-8. Íbúðirnar  
afhendast fullbúnar með gólfefnum, 
innbyggðum kæliskáp og  
uppþvottavél, innfelld lýsing og önnur 
ljós fylgja. 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan, 
með gólfefnum og ljósum.  Ljós eru inn-
byggð að hluta, kubbaljós, ljósakúplar og 
kastarar fylgja. Baðherbergi eru flísalögð, 
bæði veggir og gólf. Gólf á þvottahúsum 
eru flísalögð.

STÆRÐ: 123-155 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

Verð 62.9-73.8 M
Heyrumst
Hrafn   775 4988
Löggiltur fasteignasali

Bæjarlind 5
201 KÓPAVOGUR

LIND fasteignasala kynnir:

Húsið er 12 hæðir auk bílageymslu og eru 
útsýnisíbúðir í boði frá 6.hæð. Húsið er allt 
klætt, ál-tré gluggar, teiknað af Hornsteinum og 
lýsing hönnuð af Lumex. Öllum íbúðum fylgja 
svalalokanir.

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna en 
gólf verða þunnflotuð að undanskildum votrý-
mum (baðherbergi og þvottahús) sem verða 
flísalögð. Öllum íbúðum fylgja innbyggð tæki í 
eldhúsi: ísskápur, uppþvottavél, spanhelluborð, 
ofn og örbylgjuofn að undanskildum tveggja 
herbergja íbúðunum.

STÆRÐ: 64-240 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2-4

Verð frá 43.9 M
Heyrumst
Stefán   892 9966
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Lára Þyri Eggertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

  899 3335  
  lara@fastlind.is

Bókið skoðun hjá Láru í síma 899-3335

BÓKIÐ SKOÐUNOPIÐ HÚS    14. des 13:30 – 14:00



HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Frettabladid.is færir 
þér nýjustu fréttir 
dagsins og ítarlega 
um�öllun um málefni 
líðandi stundar.

Fylgstu með á 
frettabladid.is

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

OPIÐ HÚS Sunnudag frá kl 15:00 til 16:00  

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrilshlíð

Skoða má  

allar íbúðirnar á 

102reykjavik.is

og miklaborg.is

102Reykjavík

Nú bætast við rúmlega 50 nýjar íbúðir 
við Hlíðarenda til sölu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar vor/sumar 2020.

Sýningaríbúð er 
í Fálkahlíð 2

Hringbraut

Rúmlega 
50 íbúðir 

seldar

Nánari upplýsingar veita:

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

Jason Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

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

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík.
• Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná allir upp í loft, innbyggður ísskápur  

og upp þvottavél fylgir öllum íbúðum.

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni www.102reykjavik.is

• Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

• Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða bílakjallari. 

• Hægt að fá vinnu við parketlögn á sanngjörnum kjörum.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  – Sýnum alla daga vikunnar.

Verð frá : 39,9 millj.



SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is

20% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM YFIRHÖFNUM
DAGANA 12-15. DES

ÚLPU-DAGAR Í CURVY

OPIÐ Í VERSLUN OKKAR VIÐ GRENSÁSVEG
Á LAUGARDAG FRÁ KL. 11-18 
OG Á SUNNUDAG FRÁ KL. 13-18

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.isFellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Hvort sem fólki líkar betur 
eða verr er kominn sá tími 
árs þar sem við þurfum 

að fara að huga að því að pakka 
inn gjöfum. Tímaritið OK! tók 
nýlega viðtal við breskan sér-
fræðing í jólapökkum og hún gaf 
nokkur góð ráð til að auðvelda 
fólki verkin, hjálpa þeim að halda 
gjöfunum leyndum, njóta þess að 
pakka þeim inn og gera pakkana 
sjálfa umhverfisvænni.

Jane Means hefur getið sér gott 
orð sem sérfræðingur í að pakka 
inn gjöfum og heldur sérstök nám-
skeið í því. Hún lumar því á alls 
kyns góðum ráðum þegar kemur 
að jólapakkagerð.

Fyrir erfið form
Sumar gjafir eru þannig að það 
verður að búa vel um þær svo það 
sé ekki augljóst hvað er í pakk-
anum. Það eru ýmsar sniðugar 
leiðir til að villa um fyrir fólki. Það 
er auðvitað hægt að setja hlutina í 
einhvers konar box, en það er líka 
hægt að setja bjöllu með í boxið 
eða spreyja það með einhverri lykt 
til að gera það erfiðara að átta sig á 
innihaldinu.

Þegar góðan pakka gjöra skal
Jane Means er jólapakkasérfræðingur sem býr yfir alls konar sniðugum hugmyndum til að 
hjálpa fólki að gera fallega pakka, halda innihaldinu leyndu og njóta þess að pakka inn.

Um hver jól þarf að sinna því að pakka inn gjöfum. En hver nennir því? Og hver hefur tíma? Hér eru ýmis góð ráð til að auðvelda ferlið. NORDICPHOTOS/GETTY

„Ef þetta er gjöf handa konu væri 
til dæmis hægt að spreyja rakspíra 
á boxið,“ segir Jane.

Hluti sem eru þannig í laginu að 
það er erfitt að pakka þeim inn er 
hægt að setja á disk. Það er hægt að 
fá ódýra diska í búðum sem selja 
notaðar vörur, eins og Góða hirð-
inum. Það er jafnvel líka hægt að 
setja þá ofan í blómapott, svo það 
sjáist alls ekki hvernig hluturinn 
er í laginu. Þá getur líka verið gott 
að setja til dæmis eitthvað mjúkt 
með í pakkann, svo hluturinn 
detti ekki bara úr pottinum og rífi 
pakkann.

Fyrir hluti sem eru mjög erfiðir í 
laginu mælir Jane með að nota eitt-
hvað sveigjanlegra en jólapappír, 
eins og eldhúsrúllu eða sellófan. 
Ef um mjög stóra gjöf er að ræða 
mælir Jane með því að nota papp-
írsborðdúk, því þeir eru bæði mjög 
stórir og til í bæði stórmörkuðum 
og partíbúðum.

Að halda þeim leyndum
Mörg okkar eiga minningar um að 
leita að jólagjöfunum sem mamma 
og pabbi keyptu í von um að létta 
á spennunni vegna yfirvofandi 
gjafaflóðs. Jane lumar á ráðum 
til að koma í veg fyrir að forvitnir 
krakkar spilli fyrir sér gleðinni.

Í fyrsta lagi bendir hún á það 
augljósa, að fela gjafirnar vel. En 
auðvitað dugar það ekki endilega, 
þannig að það getur til dæmis 
verið sniðugt að litamerkja pakka 
í stað þess að setja á þá merkimiða, 
til að það sé ekki alveg augljóst 
hver á hvað. Það er líka hægt að 
merkja pakkana vitlaust, eins og 
að merkja gjafirnar sem eru handa 
börnunum með nöfnum ömmu 
og afa. Þá verða þeir pakkar strax 
minna spennandi.

Skipuleggja og njóta
Það getur tekið sinn tíma að 
pakka inn gjöfunum. Margir gera 
marga pakka og þar sem maður 
gerir þetta bara einu sinni á ári 
er erfitt að fullkomna tæknina. 
Jane ráðleggur fólki að slappa af 
og reyna að hafa gaman af þessu 
ferli, annaðhvort með því að gera 
það með öðrum og leyfa jólaand-
anum að taka af sér öll völd eða 
bara taka þessu með stökustu 
ró, fá sér aðeins í glas, setja góða 
jólamynd í gang og dunda sér við 
þetta. Þannig getur maður notið 
jólastemningarinnar í stað þess að 
gera þetta að kvöð.

En sumir hafa bara ekki tíma 
til að dunda sér við að pakka inn 
gjöfum og þurfa einfaldlega að 
koma því í verk sem fyrst. Þá ráð-
leggur Jane fólki að skipuleggja 
sig vel og passa að allt sem þarf sé 
til taks, því margir lenda í því að 
klára pappír, bönd eða merkimiða.

„Ein algeng mistök sem ég geri 
er að pakka gjöfunum inn og setja 
ekki merkimiða á þær. Svo man 
ég ekki hverju ég hef pakkað inn,“ 
segir Jane. „Ég hef pakkað inn DVD 
og svo gleymt alveg hvað það var 
og fyrir hvern.“

Þannig að það er gott að byrja 
á að búa til merkispjöld og hafa 
þau tilbúin til að fara á pakkana 
jafnóðum.

Umhverfisvænar aðferðir
Til að gera umhverfisvæna pakka 
er sniðugt að endurnýta hráefni 
og nota endurunninn jólagjafa-
pappír, segir Jane.

Jane segist hrifin af hlutum eins 
og servíettum, brúnum pökkunar-
pappír og leifum af dúkum og 
öðru slíku. Hún segir að allt þetta 
sé hægt að nota til að pakka inn 
í staðinn fyrir hefðbundinn jóla-
pappír.

Jane bendir líka á að það sé 
gott að hafa alltaf rúllu af 

brúnum pappír til taks ofan 
í skúffu fyrir neyðartil-

vik. Ef jólapappírinn 
klárast í miðju kafi 

er hægt að búa til 
f lotta pakka með 
því að blanda 

saman lituðum 
pappír og brúnum.

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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Aðrar spennandi ferðir:
Man Utd - Wolves 31. jan - 3. feb.
Arsenal - Everton 21. - 24. febrúar
Liverpool - Bournemouth 5. - 9. mars
Man Utd - Man City 6. - 9. mars
Arsenal - Liverpool 1. - 4. maí
Man Utd - West Ham United 7. - 11. maí
 

Bjórferð með Ása og Mása 13. - 16. mars
Spinning á Spáni 7. - 14. maí
Hreyfiferð með Ólöfu 14. - 21. maí
Billie Eilish VIP 20. - 22. júlí
Októberfest í Munchen 24. - 27. september
Októberfest í Munchen 1. - 4. október
 
 

Visitor ferðaskrifstofa  |  Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur  |  Sími 578 9888 · visitor.is

Síðasti séns!ELTON JOHN Í BERLÍN
16. - 19. október
Verð frá 149.900
Icelandair, farangur, 

gist á hinu glæsilega Steigenberger,
Premium sæti í tónleikahöllinni,

rútur til og frá flugvelli 
og til og frá tónleikum.

Íslensk fararstjórn.

20. - 26. júlí 2020
Verð frá 239.900

Innifalið:
Icelandair til Milano, farangursheimildir,

4 stjörnu gisting Hotel Villa Cappugi í Pistoia,
Fjórir þrírétta kvöldverðir og hádegisverður á tónleikadegi.

Göngutúrar undir leiðsögn í bæjunum Volterra og Lucca.
Vínsmökkun í Volterra. Matreiðslunámskeið í Lucca ásamt

 hádegisverði með vínsmökkun.
Miði á tónleikana. Allar rútuferðir. 

Íslensk og ítölsk fararstjórn á ensku.
Heildardagskrá ferðar er á visitor.is

CONCERT UNDIR BERUM HIMNI
MEÐ ANDREA BOCELLI 
Í FÆÐINGABÆ HANS 
 Í TOSCANA Á ÍTALÍU!



Hljómsveitin er sett saman af 
Gústa, söngvara og laga-
smið hljómsveitarinnar, 

ekki ósvipað því þegar Sly Stone 
setti saman hóp af gömlum en 
grjóthörðum kempum í myndinni 
The Expend ables. Allir tilbúnir að 
deyja fyrir málstaðinn,“ segir Frosti 
Jón Runólfsson, trommari Horrible 
Youth, um tilurð hljómsveitarinnar.

Nýstárleg upptökutækni
Frosti, sem kenndur er við Gringo, 
er eftirsóttur trommari sem einnig 
hefur verið með puttana í kvik-
myndagerð og er að auki heilt yfir 
listunnandi af guðs náð. Hann 
segir að Gústi, söngvari og gítar-
leikari hljómsveitarinnar, hafi 
komið færandi hendi heim eftir 
Noregsdvöl. Sú afdrifaríka heim-
koma hafi raunar markað upphaf 
nýju plötunnar.

„Gústi bjó í Noregi og átti bunka 
af lögum sem hann langaði að 
koma frá sér og hann hóaði í okkur 
hvern á fætur öðrum til að blása 
lífi í þennan grip sem nýja platan 
okkar er. Það er engin tilviljun 
að nú er hann kominn heim til 
Íslands.“ Frosti segir að Gústi hafi 
ekki getað staðist það að deila 
nýsköpuðum hugarfóstrunum 
með hljómsveitarmeðlimunum. 
„Hann gat ekki haldið sig fjarri 
eftir að hann heyrði lögin sín 
fæðast.

„Þessi lög eru búin að fylgja 
Gústa í þó nokkurn tíma. Upp-
tökuferlið var ekki hefðbundið. Ég 
þekkti lögin ekki neitt áður en ég 
trommaði þetta.“ Þessu óvenju-
lega fyrirkomulagi hafi fylgt 
bæði kostir og gallar. „Gústi sendi 
gítar-riff til Íslands frá Noregi og 
heimtaði úrlausnir, sem var bæði 
gott og slæmt. Slæmt á þann veg 
að ég fann fyrir pressu á að standa 
mig því þetta voru jú hans börn en 
gott á þann veg að hann var fastur 

Meiri Manson-fjölskylda en sú 
hefðbundna – en samt fjölskylda
Í kvöld verður sannkölluð veisla á Gauknum þar sem fram koma hljómsveitirnar Horrible Youth 
og Óværa. Horrible Youth gaf nýverið út plötuna Wounds Bleed og Óværa plötuna Perdido En 
Islandia og munu báðar sveitir flytja plöturnar í heild sinni á tónleikunum. Sjón er sögu ríkari.

Frosti hvetur fólk til að mæta og njóta listilegra tóna. MYND/ÓMAR SVERRISSON

í Noregi og gat því ekki staðið á 
kantinum með svipu á meðan ég 
trommaði af mér allt vit.“

Þá hafi svar Frosta við beiðni 
Gústa um að taka að sér söng-
inn á plötunni haft í för með sér 

ákveðnar afleiðingar. „Gústi bað 
mig líka um að syngja lögin en ég 
gerði það ekki. Eftir á að hyggja 
þá hefði ég samt átt að gera það 
því Gústi tók að sér sönginn og 
nú erum við sennilega fastir með 

hann á míkrafóninum í einhvern 
tíma,“ segir Frosti glettinn.

Fagmenn fram í fingurgóma
Óhætt er að fullyrða að allir 
meðlimir sveitarinnar séu miklir 
reynsluboltar. „Helgi Rúnar, sem 
var í Benny Crespos Gang, og 
Hálfdán, sem var í Kul, dúndruðu 
sínum töfrum inn á lögin og 
þetta kom allt heim og saman,“ 
segir Frosti en hann hefur sjálfur 
trommað með hljómsveitum á 
borð við Gaur, Klink, Moji and 
the Midnight sons, The Brian 
Jonestown Massacre, Legend og 
fleirum.

„Hann Magnús Leifur Sveinsson 
(Úlpa) sá svo um að taka lögin 
upp og gefa þeim góðan hljóm. 
Við áttum nokkrar góðar stundir 
í stúdíóinu, ég held að ég hafi ekki 
sofið í þrjá eða fjóra daga þegar 
við tókum upp trommurnar.“ 
Þetta hafi reynst krefjandi tímabil 
fyrir Magnús en hafi þegar uppi 
var staðið verið vel þess virði. 
„Magnús svaf sennilega ekki allan 
tímann sem tók að setja saman 
plötuna. Það voru einhverjar 
vikur. En við erum allir mjög 
ánægðir með þessa frumraun 
okkar.“

Ævaforn og dýrmæt vinátta
Frosti segir að hægt sé að nálgast 
Wounds Bleed bæði í raun-
heimum og á netinu. „Platan var 
gefin út á CD af því við erum 90’s 
gengi og verðum það að eilífu! Svo 
er platan að sjálfsögðu á Spotify 
og öllu því drasli. En ég mæli með 
ferð í Lucky Records og að fólk 
grípi með sér eintak áður en þetta 
selst upp. Við verðum einnig með 
varning til sölu á tónleikunum 
svo að þú getur reddað jólunum 
með því að mæta á þetta rokk-
sjóv.“

Þá er ekki er langt síðan Óværa 
gaf út plötuna Perdido En Islandia 
sem einnig er hægt að nálgast á 
Spotify. Athygli vekur að þetta 
er ekki í fyrsta skipti sem þessar 
tvær hljómsveitir koma saman. 
„Við erum allir gamlir félagar og 
höfum gengið þessa rokkbraut 
saman frá unglingsaldri. Bjór, 
sviti og tár – og fullt af blóði,“ segir 
Frosti um ástæðurnar að baki 
þessari innilegu vináttu. „Ég var í 
hljómsveitinni Klink með Guðna 
og Árna sem spila saman í Óværu 
og við spændum af okkur barns-
kóna saman í rokkinu.“

Þessi nánd, ásamt smæð 
senunnar hér á landi, geri það að 
verkum að meðlimir sveitanna 
eru eins og fjölskylda, þótt kynd-
ug sé. „Þessi rokksena á Íslandi 
er svo lítil að það þekkjast allir 
meira eða minna, en þessi hópur 
sem spilar saman á Gauknum 
núna á laugardag er fjölskylda. 
Meiri Manson-fjölskylda en þessi 
hefðbundna, en fjölskylda samt 
sem áður.“

Tónleikarnir eru í kvöld á Gaukn-
um og húsið er opnað klukkan 21. 
Miða er hægt að nálgast á tix. is á 
1.500 kr. eða á 2.000 kr. við inn-
gang.

Við erum allir 
gamlir félagar og 

höfum gengið þessa 
rokkbraut saman frá 
unglingsaldri. Bjór, sviti 
og tár – og fullt af blóði.  

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til 
bóta við hinum ýmsu meinum. 

Kínverjar kalla sæbjúgu gjarnan 
„ginseng hafsins“ og til eru sagnir 
um notkun sæbjúgna þar fyrir 
meira en þúsund árum.

Arctic Star sæbjúgnahylkin 
innihalda yfir fimmtíu tegundir 
af næringarefnum sem geta haft 
jákvæð áhrif á lífeðlisfræðilega 
starfsemi mannslíkamans, til 
dæmis er mikið kollagen í þeim en 
það er eitt helsta uppbyggingar-
prótein líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic Star 
sérhæft sig í þróun á fæðubótar-
efnum, svo sem framleiðslu, mark-
aðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru 
framleidd úr íslenskum, hágæða, 
villtum sæbjúgum sem eru veidd í 
Atlantshafinu.

Magnús Friðbergsson, verkefna-
stjóri hjá Landspítala, hefur tekið 
sæbjúgnahylkin frá Arctic Star 
undanfarin tvö ár. „Vinur minn 
kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkj-
unum og þar sem ég hafði lengi 
verið slæmur í hnjám, 
með liðverki og lítið 
getað beitt mér, 
ákvað ég að prófa. 
Tveimur til þremur 
vikum seinna 
fann ég mikinn 
mun. Nú hef ég 
tekið sæbjúgna-
hylkin í tvö ár og 
fer allra minna 
ferða án óþæg-
inda. Það er algjör 
bylting frá því sem 
áður var. Nú get 
ég gert hluti eins 
og að fara í langar 
gönguferðir, sem 
ég gat varla gert 

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir með sæbjúgnahylkjum frá Arctic Star en hann finnur mun á sér  
eftir að hann fór að nota þau. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum.

Magnús er 
betri í hnjám og 
finnur minna 
fyrir liðverkjum 
eftir að hann 
fór að taka sæ-
bjúgnahylkin. 
MYND/GVA 

áður. Að minnsta kosti gerði ég 
það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir 
álag,“ útskýrir hann.

Magnús, sem er 69 ára gamall 
í dag, hafði fengið að heyra frá 
lækni að mikið slit væri í hnjám 
hans og ekki væri von á að það 
gengi til baka. „Hann sagði mér að 
kíkja á fæðingardaginn minn og 
að ég gæti ekki búist við að fara 
aftur í tíma. Mér fannst vont að 
heyra þetta og var því tilbúinn að 
prófa ýmislegt sem gæti mögulega 
lagað þetta. Sæbjúgnahylkin frá 
Arctic Star virka mjög vel á mig og 
ég mæli með að fólk prófi þau.“

Framleiðandi sæbjúgna er Arctic 
Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á arcticstar.is. Arctic Star 
sæbjúgnahylki fást í flestum 
apótekum og heilsubúðum og í 
Hagkaupum.
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Í bók þessari birtist samantekt 

á íslenskum mannshvörfum. 
Höfundurinn, Aðaldælingurinn 

Bjarki Hólmgeir Halldórsson, 
styðst við opinber gögn málanna 

en kryfur þau víða nánar ofan 

í kjölinn. Bókin Saknað: Íslensk 
mannshvörf er ómetanleg 
heimild um málaflokk sem er 
sveipaður dulúð og sorg þeirra 

sem ekki hafa fengið að vita 
hvað varð um ástvini þeirra.

METSÖLUBÆKUR

Hahahah! Fyndnasta bók ársins! 
Troðfull bók af frábærum bröndurum 
og gátum. Bók 1, 2 og 3 voru allar á 
metsölulistum og nú líka bók númer 4! 
Gefðu bók sem kitlar hláturtaugarnar.

JÓLASVEINARNIR

Jólin nálgast í litla, íslenska þorpinu. 
Fólkið hlakkar til að upplifa gleðina og 
gjafirnar, en kvíðir komu hinna alræmdu 
jólasveina. En hvað varð þess valdandi 
að jólasveinarnir ákváðu að  
hætta að vera vondir?

SAKNAÐ: Íslensk mannshvörf  

er uppseld hjá útgefanda.
2. prentun væntanleg.

Þetta er semsagt saga um hann Ekkert. 
Hann er líka stundum kallaður Ekki. 
Það var samt alveg óvart að hann 
fékk þetta nafn, en það kom ekki í 
veg fyrir að hann eignaðist góða 
vini og lenti í allskonar ævintýrum 
og uppákomum. Það er nefnilega svo 
margt skemmtilegt hægt að gera þegar 
maður býr í þorpi úti á landi. Bókin 
er sú fyrsta í nýjum léttlestrarflokki 
Óðinsauga fyrir börn á aldrinum 6-11 
ára sem kallast Lestrarklúbburinn.

Bjarki H. Hall 
höfundur bókarinnar 
hefur safnað saman 
upplýsingum um 
íslensk mannshvörf 
frá árinu 1920 til 
dagsins í dag. Málin 
eru vel yfir 100 talsins 
en fjallað er ítarlega 
um 30 mál. Önnur 
þekkt mannshvörf eru 
upptalin í tímaröð.

Etna og Enok eru uppátækjasöm 
systkini sem dreymir um að hitta 
jólasveinana. Þau beita ýmsum 
brögðum til að grípa sveinana 
glóðvolga og lenda í sannkölluðu 
jólaævintýri.

Gluggagægir er mættur til byggða!

Ekki sveinninn – heldur bókin! Fjallar 

sagan um raunir Gluggagægis sem 

lendir heldur betur í vandræðum. Þessi 

sniðuga bók er frábær í skóinn. 



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Aukahlutir í bíla

Þjónusta

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Hreingerningar

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

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

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.

Heilsa

 Nudd

NULL
Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig 
um helgar S. 832 8863.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Góð 4ra herbergja íbúð til leigu 
í Mosfellsbæ. Leigutíminn er 18 
mánuðir eða eftir samkomulagi. 
Leigist með eða án húsgagna. 
Upplýsingar í síma 820-6020.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir yfir- vélstjóra á 80 tonna 
netabát sem gerður er út frá 
Suðurnesjum. Sem getur byrja 1. 
janúar 2020. Uppl. s: 892-5522.

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166 • HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.

Alvöru græja 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 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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. 

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

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

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til leigu er  lítil falleg stangveiðiá í skemmti-
legu landslagi á Norðurlandi vestra

Til leigu er stangveiðiáin Hallá á Skagaströnd sem ca.  
18 km. fyrir utan Blönduós.

Árlegur veiðitími er á tímabilinu 20. júní-20. september  
ár hvert. Leyfðar eru tvær stangir og  veitt  er á  maðk og 

flugu í ánni. Gamalt veiðihús er við ána.
Tilboð óskast í  veiðirétt í ánni. 

Heimilt er að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum.

Tilboð óskast fyrir 31. desember 2019

Upplýsingar gefur Magnús Guðmannsson Vindhæli 
Sími 841 9091/ 452 2738  gmail: vindhaeli@simnet.is

www.yaakovswell.net

Here you will find a series of studies  
of the Blessed Torah. 

All the material is completely free. You may 
download it, copy it and give it away.

www.yaakovswell.net

Þarftu
að ráða?

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

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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Þú finnur jólagjöfina
hjá Vodafone

Ertu til?
Mikið úrval snjalltækja og spennandi 
kaupauka í jólapakkann handa 
þínum nánustu.

Framtíðin er spennandi.

Kíktu við í næstu verslun eða 
á vodafone.is

20%
afsláttur af AirPods
2019 með öllum

seldum iPhone 11

50 GB
fylgja

Stöð 2
Maraþon fylgir

30 daga áskrift



LEIKVANGURINN

Það er þekkt í Bandaríkj-
unum að íþróttamenn 
sem ná að komast að í 
stærstu deildum heims 
reyni að deila auði 
sínum með fjölskyldu 

sinni og þeir sem endast í íþrótt-
unum reyna að deila með þeim 
sem minna mega sín. Þegar kemur 
að NFL-deildinni er J.J. Watt í sér-
f lokki. Varnartröllið sem leikur 
fyrir Houston Texans tilkynnti á 
dögunum hvenær næsti góðgerðar-
leikur J.J. Watt í mjúkbolta (e. soft 
ball), fer fram þar sem allur ágóði 
rennur til gagnfræðaskóla sem eiga 
í vandræðum með að fjármagna 
starfsemi íþróttaliða. Til þessa hafa 
samtök J.J. eða Justin James eins og 
hann heitir réttu nafni, safnað rúm-
lega fimm milljónum dollara og má 
búast við að sú upphæð fari nálægt 
sjö milljónum dala í ár, 850 millj-
ónum íslenskra króna.

Kemur úr ruðningsfjölskyldu
Justin James Watt er elstur þriggja 
bræðra  og þótti á sínum yngri árum 
efnilegur í íshokkíi en seinna fór 
hann að einbeita sér að ruðningi. 
Með því fetaði hann í fótspor föður 
síns sem lék ruðning í háskóla. Eftir 
stutt stopp í Central Michigan skól-
anum skipti Watt yfir til Wisconsin 
þar sem hann var gerður að varnar-
manni (e. defensive end) eftir að 
hafa áður bæði leikið sem varnar-
maður og útherji en í varnarlínu 
Wisconsin  sló Watt í gegn.

Það leiddi til þess að Texans valdi 
Watt með 11. valrétt í nýliðavalinu 
árið 2011. Ákvörðun Texans vakti 
ekki mikla lukku hjá aðdáendum 
liðsins sem bauluðu  þegar tilkynnt 
var að Texans hefði valið Watt. 

Óhætt er að segja að hann hafi 
staðist allar væntingar og rúmlega 
það. Watt hefur þrisvar verið valinn 
varnarmaður ársins af fjölmiðla-
mönnum sem fjalla um NFL-deild-
ina og varð fyrsti leikmaðurinn til 
að hljóta öll atkvæðin árið 2014. Þá 
hefur Watt fimm sinnum verið val-
inn í úrvalsliðið ásamt því að lenda 
í öðru sæti í kjöri fjölmiðlamanna á 
besta leikmanni deildarinnar árið 
2014. Sama ár völdu leikmenn NFL-
deildarinnar Watt besta leikmann 
deildarinnar. 

Síðustu ár hafa reynst Watt erf-
iðari og hefur hann aðeins náð að 
leika alla sextán leikina einu sinni 
á síðustu fjórum árum. Fyrir vikið 
hefur sviðsljósið færst frá Watt sem 
átti þó frábært tímabil í fyrra. Á 
sama tíma og bræður hans eru að 
hasla sér völl í deildinni. Miðju-
bróðirinn Derek er að gera góða 
hluti með liði Los Angeles Char-
gers en T.J. Watt, yngsti bróðirinn, 
hefur komið eins og stormsveipur 
inn í vörn Pittsburgh Steelers og 

Ógurlegasti varnarmaður NFL-deildarinnar 
heldur áfram að gefa af sér til samfélagsins. 
J.J. Watt fór fyrir söfnun sem átti stóran hlut 
í að endurbyggja Houston eftir fellibylinn 
Harvey og er núna að safna peningum fyrir 
íþróttalið gagnfræðaskóla í Bandaríkjunum.

 Varnartröll  
með hjarta 
   úr gulli

J.J. WATT ÞÓTTI EFNILEG-
UR Í KÚLUVARPI Á SÍNUM 
TÍMA OG BÆTTI 13 ÁRA
SKÓLAMET PABBA SÍNS.

gjörbreytt varnarleik liðsins undan-
farin tvö ár.

Andlit uppbyggingar í Houston
Watts verður minnst bæði fyrir 
afrek hans innan vallar sem utan en 
hans stærsta afrek er eflaust þegar 
honum tókst að safna 41,6 millj-
ónum bandarískra dollara sem fóru 
í enduruppbyggingu Houston eftir 
að fellibylurinn Harvey gekk þar 
yfir. Rúmlega hundrað manns lét-
ust vegna Harvey og flóðanna sem 
fylgdu storminum. Þurfti að bjarga 
13.000 manns og voru um 30.000 
manns á f lótta vegna stormsins. 
Almannavarnadeildir í Texas töldu 
að um 185.000 heimili hefðu orðið 
fyrir skemmdum og um þúsund 
heimili voru ónýt.

Watt var fljótur að láta til sín taka 
og tilkynnti á Twitter-síðu sinni  að 
hann hefði ákveðið að stofna söfn-
unarreikning á hópfjármögnunar-
síðu þar sem hann lagði sjálfur til 
hundrað þúsund dollara með það 
að markmiði að safna tvö hundruð 
þúsund dollurum. Með því fór snjó-
boltinn að rúlla og áttu alls 150.000 
manns eftir að leggja málefninu lið  
á næstu vikum sem varð til þess að 
alls söfnuðust 41,6 milljónir dollara, 
rúmlega fimm milljarðar íslenskra 
króna. 

Fyrr á þessu ári þegar tvö ár voru 
liðin frá því að stormurinn Harvey 
skall á Houston tilkynnti Watt að 
alls hefði tekist að laga eða endur-
reisa 1.183 heimili og 971 barna-
heimili. Þá hafi peningurinn borgað 
239 milljón máltíðir handa þeim 
sem urðu fyrir barðinu á Harvey 
ásamt því að niðurgreiða heilbrigð-
isþjónustu fyrir 8.900 manns og 
lyfjakostnað fyrir 337.000 manns.

Watt er hvergi hættur og er núna 
að skipuleggja hinn sjöunda árlega 
mjúkboltaleik til styrktar íþrótta-
liðum sem eiga við fjárhagsvand-
ræði að stríða. Til þessa hafa J.J. 
Watt samtökin styrkt rúmlega 500 
skóla með 5,2 milljónum dala og 
hefur hann safnað rúmlega milljón 
dollurum undanfarin ár með styrkj-
um og miðasölu. Met var sett árið 
2017 þegar 1,7 milljónir söfnuðust, 
met sem gæti verið bætt í ár.

Kristinn Páll Teitsson
kristinnpall@frettabladid.is

Til þessa hafa J.J. Watt samtökin styrkt rúmlega 500 skóla með 5,2 
milljónum dala. Hann er hvergi nærri hættur að láta gott af sér leiða.

Watt tókst að safna 41,6 milljónum Bandaríkjadollara sem fóru í endur-
uppbyggingu í Houston eftir að fellibylurinn Harvey gekk þar yfir. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverðs er til og með 15. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4
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Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

“ALGJÖRLEGA MÖGNUÐ!”

Innflytjandinn eftir Ólaf Jóhann Ólafsson er mögnuð skáldsaga 
um vegi ástarinnar og óblíð örlög, vonir manna og vonbrigði. 

Stórbrotin saga sem sleppir ekki lesandanum.

- Ragnheiður Halldórsdóttir, Rás 1 -

TILBOÐSVERÐ:

4.499.-
Verð:

6.999.-

Innflytjandinn



NÚ ER HÁTÍÐ BARNANNA! 

VIÐ PÖKKUM INN FYRIR ÞIG 
OG ÞÚ KÍKIR Í TÍMARIT!

Kormákur leikur sér /
Kormákur dýravinur
TILBOÐSVERÐ: 1.499.- (stk.)
Verð áður: 1.999.- (stk.)

Dagbók Kidda klaufa - 
Allt á hvolfi!
TILBOÐSVERÐ: 3.399.-
Verð áður: 4.999.-

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

Ferðin á heimsenda - 
Leitin að vorinu
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999.-

Sigurfjóð í grænum hvelli!
TILBOÐSVERÐ: 2.999.-
Verð áður: 4.299.-

Randalín, Mundi 
og leyndarmálið
TILBOÐSVERÐ: 3.199.-
Verð áður: 4.499.-

Handbók fyrir Ofurhetjur - 
Vargarnir koma
TILBOÐSVERÐ: 2.299.-
Verð áður: 3.399.-

Sipp, sippsippanipp og 
sippsippanippsippsúrumsipp
TILBOÐSVERÐ: 2.799.-
Verð áður: 3.999.-

Rannsóknin á leyndardómum 
eyðihússins
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999.-

Snuðra & Tuðra taka til / 
Snuðra & Tuðra í sólarlöndum
TILBOÐSVERÐ: 1.299.- (stk.)
Verð áður: 1.699.- (stk.)

Ró
TILBOÐSVERÐ: 2.899.-
Verð áður: 3.999.-

Nærbuxnanjósnararnir
TILBOÐSVERÐ: 3.499.-
Verð áður: 4.999

ÖLL PÚSLUSPIL ÖLL NÁTTLJÓS

ÖLL MJÚKDÝR

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI 
PENNANS EYMUNDSSON!
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Ástkæra móðir okkar, dóttir, 
tengdamóðir, amma og systir,

Jóna Júlía Jónsdóttir
fædd 14. júní 1974 í Reykjavík, 

lést mánudaginn 11. nóvember 2019. 
Jarðarförin fór fram í kyrrþey að ósk 

barna hennar.

Arnar Freyr Elíasson
Katrín Perla Elíasdóttir
Hafsteinn Ingi Elíasson

Birgir Örn Elíasson
Jón Birgir Ragnarson

tengdabörn, barnabarn og systkini.

Faðir okkar, afi og langafi,
Helgi Sigurjónsson

Miðstræti 6, 
Bolungarvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
þann 19. nóvember.  

Útför hefur farið fram í kyrrþey 
að ósk hins látna. Sérstakar þakkir sendum við til 

heilbrigðisstarfsfólks og vina sem önnuðust hann  
í veikindunum.

Gyða Árný Helgadóttir
Halla Unnur Helgadóttir

Ingibergur Helgason
Elín Urður Hrafnberg

Lilja Hrafnberg
og aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Gyða Hjaltalín Jónsdóttir
hjúkrunarheimilinu Eir,

lést aðfaranótt 1. desember. 
Útför fer fram frá Fossvogskirkju 

mánudaginn 16. desember klukkan 13.

Kristín Ólafsdóttir Magnús Halldórsson
Jón Hjaltalín Ólafsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarn.

Innilegar þakkir fyrir hlýhug og  
samúð vegna andláts og útfarar  

okkar ástkæru
Sigurlaugar Svanhildar 

Zophoníasdóttur
Kópavogsbraut 1a.

Anna Soffía Gunnarsdóttir Ólafur Kvaran 
Guðný Gunnarsdóttir Friðþjófur K. Eyjólfsson 
Guðrún Gunnarsdóttir Valþór Hlöðversson 
Emilía María Gunnarsdóttir Eyjólfur Guðmundsson 
Hákon Gunnarsson   
Björn Gunnarsson Elísabet Kvaran

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Magnús Sævar Magnússon,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

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

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Ástkær móðir okkar, tengdamamma, 
amma og langamma,

Gyða Stefánsdóttir
sérkennari, 

Þinghólsbraut 53, Kópavogi,
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð 

sunnudaginn 24. nóvember. 
Útför hennar fer fram frá Kópavogskirkju fimmtudaginn 

19. desember nk. klukkan 13.00.

Helgi Sigurðsson Ingunn Vilhjálmsdóttir
Júlía Sigurðardóttir
 Elín Friðbertsdóttir
 Dóra Guðrún Þorvarðardóttir
Guðrún Sigurðardóttir Andrés Júlíus Ólafsson
Margrét María Sigurðardóttir Halldór Jóhannsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Gamlar jólaseríur, heklaðar 
dúllur, stórisar, postu-
línsbrot og trjábútar er 
meðal þess sem gengur 
í endurnýjun lífdaga á 
sýningunni Endurunnið 

jólaskraut í húsakynnum Handverks og 
hönnunar á Eiðistorgi. Þar er Fjóla Guð-
mundsdóttir starfsmaður.

„Við setjum stundum upp sýningar í 
þessu rými. Höfum yfirleitt óskað eftir 
einhverjum ákveðnum hlutum á þær. 
Bleikt var, til dæmis, skilyrðið sem við 
settum fyrir októbersýninguna, þá 
vorum við eingöngu með bleika muni. 
Núna báðum við um jólaskraut úr 
efnum sem hefðu gegnt öðru hlutverki 
áður, þannig að um endurnýtingu væri 
að ræða. Það voru þó nokkrar tillögur 
sem komu inn, níu þeirra voru valdar 
frá sjö sýnendum og hér kennir ýmissa 
grasa. Þetta er allt til sölu nema tvennt 
sem er í einkaeigu,“ upplýsir hún.  

Við skoðum hvern hlut af gaum-
gæfni, þar er bæði um hugvit og vandað 
handbragð að ræða. Gamalt útsaums-
verk verður að skermum á jólaseríu, 
sniðaarkir sem fylgdu tískublöðum eru 
orðnar að bréf bátum í sama hlutverki. 
Útklippt og stífað skraut til að hengja 
upp í glugga er gert úr gömlum stórisum 
sem voru á hverju heimili.

Nú erum við komnar út að glugga, 
þar hanga nokkrir jólahringir. Heklaðar 
dúllur sem búið er að bródera í, meðal 
annars fræhnúta og festa á litlar kúlur í 
einum kransinum eru augnayndi. Niður 
úr öðrum hanga langar, mislitar perur. 

„Margir sem hafa komið hingað kannast 
við búbbluseríur sem voru allsráðandi 
upp úr 1960, í þeim voru þessar perur 
með vökva inni í sem búbblaði þegar 
kveikt var á þeim. Fólk tekur andköf 
þegar það sér þær. Ein konan sagði. „O, 
það var til svona í næsta húsi, mikið 
öfundaði ég fólkið þar!“ 

Á veggjum eru líka listaverk, eitt er til 
dæmis úr matarprjónum og grillpinnum 
og útsaumuð jólakort fá framhaldslíf á 
hjörtum gerðum úr dúkum og damaski. 
Sýningin er opin á virkum dögum en 
ekki um helgar. gun@frettabladid.is

Jólaskraut úr efnum sem 
þjónuðu öðru hlutverki
Á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi er Handverk og hönnun til húsa. Þar er nú látlaus en at-
hyglisverð jólasýning á skrauti sem gert er úr endurnýttu efni. Það er í takt við áherslur 
nútímans þar sem reynt er að draga úr sóun, umhverfisins og framtíðarinnar vegna. 

„Hér kennir ýmissa grasa,“ segir Fjóla, starfsmaður hjá Handverki og hönnun um sýninguna. FRÉTTABLAÐIÐ ANTON BRINK

Verk eftir Sigurborgu Stefánsdóttur, 
unnið úr matarprjónum og grillpinnum. 

Auður Bergsteins á þessar undurfögru 
útsaumuðu og hekluðu jólakúlur.
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Elskuleg móðir mín og tengdamóðir,
Sigurlína Hólmfríður 

Ingimarsdóttir
Lindasíðu 2, Akureyri,

lést á öldrunarheimilinu Hlíð  
12. desember.  

Útförin fer fram í kyrrþey að hennar ósk.

Birgir Hólm Þórhallsson Unnur Guðmundsdóttir
og fjölskyldur.

Okkar kæri bróðir,  
mágur, frændi og vinur,

Birgir Guðmundsson
Hörðalandi 8, 

Reykjavík,
lést þann 7. desember. 

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 20. desember kl. 13.00. 

 Bergdís Ottósdóttir
Einar Guðmundsson Guðrún Árnadóttir
Margrét Einarsdóttir Valur Fannar Gíslason
Helga Jóna Benediktsdóttir Guðmundur B. Helgason
Margrét Benediktsdóttir
Benedikt, Jóhannes, Hjalti, Einar Fannar, Erla Dórothea, 
Eva Guðrún og Emil Birgir

Jóhann Eyfells
myndlistarmaður,

lést á hjúkrunarheimili í 
Fredericksburg, Texas, þann  

3. desember síðastliðinn.

Ingólfur Eyfells og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sólveig Þórhildur Helgadóttir 
frá Hvaleyri í Hafnarfirði,  

áður til heimilis að Arnarhrauni 9 
í Hafnarfirði,

  lést laugardaginn 7. desember  á 
Hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði. 

Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
föstudaginn 20. desember klukkan 13.00.

Rögnvaldur G. Einarsson Elísabet Jónasdóttir
Sonja Rut Rögnvaldsdóttir Borja Alcober
Einar Bragi Rögnvaldsson Hrafnhildur Sigurðardóttir
Sólveig Lilja Rögnvaldsdóttir Ari Ólafsson

Úlfur Ari Einarsson

Ástkær eiginmaður minn og bróðir,
Kristófer Sigurðsson

lést á Landspítalanum Fossvogi  
mánudaginn 11. nóvember. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey  
að ósk hins látna.

Anna Petersen 
Guðbergur Sigurðsson

Innilegar þakkir fyrir fyrir auðsýnda 
samúð við andlát og útför okkar 

ástkæra föður, afa og langafa,
Ólafs Th Ólafssonar

 myndlistarmanns og kennara, 
    áður til heimilis á Selfossi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Áss  
í Hveragerði fyrir góða umönnun.

Elín Vigdís Ólafsdóttir
Hrund Ólafsdóttir

Bragi Ólafsson
Sigrún Sól Ólafsdóttir

tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Hugheilar þakkir til allra sem auðsýndu 
okkur samúð og vináttu

vegna andláts og útfarar okkar 
elskulega, eiginmanns, föður,

tengdaföður og afa,
Ólafs Helgasonar

Borgarnesi.
Sigríður Karlsdóttir

Gunnfríður Ingi Rúnar
Elfar Már Erla Katrín
Styrmir Már Bessý
Berglind Ólöf

og barnabörn.

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

Helgi Seljan
fyrrv. alþingismaður, 

Kleppsvegi 14, 
Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi, 
            þriðjudaginn 10. desember.  

Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju föstudaginn  
20. desember kl. 13.00.

Jóhanna Þóroddsdóttir
Helga Björk Helgadóttir
Þóroddur Helgason Hildur Magnúsdóttir
Jóhann Sæberg Helgason Ingunn K. Indriðadóttir
Magnús Hilmar Helgason Sólveig Baldursdóttir
Anna Árdís Helgadóttir Indriði Indriðason

barnabörn og barnabarnabörn.

Dorothé Kirch tekur á 
móti mér er ég kem upp 
á stigaskörina í Nýlista-
safninu á Grandagarði. 
Hún er þar safnstjóri. Á 
sýningunni sem þar er 

núna eru listaverk af ólíkum toga og öll 
til sölu. Það eru skúlptúrar, ljósmyndir, 
þrykk, teikningar, málverk, eiginlega 
allt milli himins og jarðar. „Hér eiga 
listamenn á öllum aldri verk, sumir eru 
nýútskrifaðir, aðrir eru meðal stofnenda 
safnsins,“ segir Dorothé.

Athyglina fangar strax ljós- og hljóð-
verk eftir Heklu Dögg Jónsdóttur. 
Íslensk skáld og listamenn lesa þar ljóð 
og texta og neongræna ljósið er síbreyti-
legt eftir raddstyrk lesaranna. „Við erum 
í fyrsta skipti með það sem við köllum 
ljósabasar hér í desember. Nýlistasafnið 
er félag og sjálfseignarstofnun og þó við 
fáum góða styrki frá ríki og borg þá þurf-
um við samt að fjármagna starfsemina 
að miklu leyti sjálf,“ útskýrir Dorothé. 

Hún segir listamenn eða fulltrúa þeirra 
eiga safnið sem hafi farið ýmsar leiðir í 
fjáröflun.

„Fyrir nokkrum árum héldum við 
uppboð en nú ákváðum við að hafa 
nokkurs konar jólabasarsstemningu. 
Margir fulltrúar Nýló tóku vel í það og 
komu með verk á sýninguna. Það sem 
við á skrifstofunni lögðum til var í raun 
sú hugmynd að á þessum myrkasta tíma 
ársins væri gaman ef fólk ætti verk sem 
tengdust ljósi á einn eða annan hátt og 
kæmi með þau til að lýsa aðeins upp 
skammdegið. Hér eru nokkur listaverk 
sem búin eru til með neonljósum eða 
lömpum og líka ljósmyndir. Að öðru 
leyti er óhætt að segja að sýningin 
endurspegli víðasta skilning hugtaksins 
ljósaverk því list er ljós í myrkrinu.“

Dorothé segir tilganginn með ljósa-
basarnum í raun tvenns konar, bæði 
þann að reyna að safna peningum með 
listinni – fyrir listina og listáhugamenn-
ina – og líka þann að hafa sýningu í 

þessum mánuði. „Árið byrjar alltaf með 
stóru partíi hér fyrsta laugardaginn í 
janúar og vegna þess hefur desember 
alltaf verið mánuður sem við getum ekki 
verið með stóra sýningu. Nýló á nefni-
lega afmæli í byrjun ársins og partíið er 
opið öllum. Það kostar smá inn en það er 
líka mikið stuð!“ gun@frettabladid.is

List er ljós í myrkrinu
Ljósabasar er haldinn í fyrsta skipti í Nýlistasafninu á Grandagarði nú í desember. 
Hann felst í sölusýningu verka sem eigendur safnsins leggja fram því til eflingar.

„Það sem við á skrifstofunni lögðum til var í raun sú hugmynd að á þessum myrkasta tíma ársins væri gaman ef fólk ætti verk 
sem tengdust ljósi á einn eða annan hátt og kæmi með þau til að lýsa upp skammdegið,“ segir Dorothé. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hér eru nokkur listaverk sem 
búin eru til með neonljósum 
eða lömpum og líka ljósmyndir. 
Að öðru leyti er óhætt að segja 
að sýningin endurspegli víðasta 
skilning hugtaksins ljósaverk.

Ertu búin/n að Bach-a 
fyrir jólin?“spyrja þeir 
félagar og tónlistarmenn 

Davíð Þór Jónsson píanisti 
og Tómas Guðni Eggertsson 
organisti. Þeir ætla að leika 
aðventu-og sálmaforleiki 
eftir Bach í Langholtskirkju á 
mánudagskvöld, 16. desemb-
er á kyrrðarstund sem hefst 
klukkan 20. Um er að ræða 
rólega en um leið spennandi 
kvöldstund, þar sem Davíð 
Þór Jónsson, píanisti, spinn-
ur frjálst á f lygil Langholts-
kirkju yfir sálmforleikina 
sem Tómas Guðni Eggertsson, 
organisti, leikur á orgelið.

Dag sk r á u nd i r sömu 
yfirskrift var f lutt af sömu 
spilurum við góðar undir-
tektir fyrir áratug, bæði í 
Langholtskirkju og í Reyk-
holtskirkju, ásamt lestri jóla-
tengdra ljóða, en nú verður 
kastljósinu beint að tónlist-
inni einvörðungu.

Óvenjulegt er að píanóleik 
og orgelleik sé stefnt saman 
á þennan hátt, en segja má 
að þarna mætist gamall tími 
og nýr í leik og sköpun – með 
djúpri virðingu fyrir meist-
ara Bach.  

Miðasala er við inngang-
inn, miða –gun

Djúp virðing fyrir Bach
Í Langholtskirkju mætist gamall tími og nýr í leik og sköpun.
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20%
Pakkaafsláttur

ef keypt eru skíði

og skíðaskór.
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Rossignol Reply Impacts
fyrir karla og konur

Uvex Manic Pro
fyrir börn

Uvex P1us 2.0
fyrir karla og konur, til í fleiri litum

Uvex Comanche
Take Off

fyrir karla og konur

Uvex Athletic FM
fyrir karla og konur

Uvex Flizz Fm
fyrir börn

Uvex Speedy Pro
fyrir börn

Hvað leynist í
jólapakkanum þínum?

 Í skíðadeild Útilífs í Smáralind er eitt mesta úrval landsins af skíða- og brettabúnaði og fullbúið skíðaverkstæði

Fylgstu með

jóladagatali

Útilífs á
Instagram

Verð
14.990 kr.

Verð
19.990 kr.

Verð
4.490 kr.

Verð
15.990 kr.

Verð
24.990 kr.

Verð
10.990 kr.

Verð
11.990 kr.

KRINGLUNNI  ·  SMÁRALIND
uti l i f. is

*Gildir ekki með öðrum tilboðum.

*



KROSSGÁTA  ÞRAUTIR

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Hrannar Erlingsson og Sverrir 
Kristinsson unnu næsta öruggan 
sigur á Íslandsmótinu í butler (tví-
menningur sem spilaður er eins 
og sveitakeppni – skor í impum). 
Þeir fengu 104,5 impa fyrir fyrsta 
sætið en Jón Baldursson og Sigur-
björn Haraldsson höfnuðu í öðru 
sæti með 80,5 impa. Alls voru 19 
pör í þessari keppni, sem háð var 
um síðustu helgi og tóku margir af 
sterkustu spilurum landsins þátt. 
Hrannar og Sverrir voru í efsta sæti 

mótsins lungann af spilatímanum 
og voru verðskuldaðir sigurvegar-
ar. Í þessu spili í mótinu voru þeir 
hinir einu sem stóðu þrjú grönd á 
NS-hendurnar. Það voru reyndar 
ekki margir sem fóru í þann 
samning. Flestir spiluðu 2 grönd 
en tvö pör hættu sér alla leið upp 
í 3 grönd. Annað þeirra var parið 
Hrannar og Sverrir og þeir stóðu 
þann samning, ólíkt hinum. Vestur 
var gjafari og NS á hættu:

Eftir pass frá vestri, opnaði Hrannar á sterku laufi (15+) á 
norðurhöndina. Sverrir ákvað að segja 1  (0-8 punktar) 
og Hrannar sagði eitt grand (15-16). Þá ákvað Sverrir að 
freista gæfunnar í 3 gröndum og sá ekki eftir því. Austur 
spilaði út tígulfjarka í upphafi sem var svolítið ruglandi 
fyrir vörnina. Hrannar drap heima á kóng og svínaði spað-
aníu. Vestur drap þann slag á kóng. Vörnin gat nú tekið 
4 slagi á hjarta, en það var erfitt fyrir hana að finna það. 
Vestur spilaði tígli til baka og það nægði Hrannari. Önnur 
spaðasvíning heppnaðist og liturinn lá þægilega 3-3 hjá 
andstöðunni. Þar með fékk sagnhafi 3 slagi á spaða, 4 á 
tígul og 2 á lauf og þáði fyrir það 10 impa.

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.

Skák  Gunnar Björnsson

Norður
G742
94
ÁKD6
ÁG3

Suður
Á109
10876
G85
K92

Austur
D53
K52
10432
D84

Vestur
K86
ÁDG3
97
10765

HEPPILEG LEGA

Hvítur á leik

Majevskaja átti leik gegn Kirjensko í 
Shitomir árið 1974.

1. Dh7+! Rxh7 2. Rhg6+ Kg8 3. 
Rxe7+ kh8 4. Reg6# 1-0.  
Friðriksmót Landsbankans – Ís-
landsmótið í hraðskák hefst í dag 
kl. 13 í aðalútibúi bankans. Meðal 
þátttakenda eru flestir sterkustu 
skákmenn landsins. Áhorfendur vel-
komnir. Einni skák í hverri umferð 
varpað uppá risaskjá. 
www.skak.is:  Friðriksmót Lands-
bankans 
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VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ : Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er 
raðað rétt saman birtist nokkuð sem fæstir vilja lenda í og alls 
ekki þau sem stunda 48 lárétt . Sendið lausnarorðið í síðasta 
lagi 20. desember næstkomandi á krossgata@fretta bladid.is 
merkt „14. desember“.

Vikulega er dregið úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafinn í þetta skipti 
eintak af bókinni Sláturtíð 
eftir Gunnar Theodór Egg-
ertsson frá Forlaginu. Vinn-
ingshafi síðustu viku var, Véný 
Lúðvíksdóttir Hafnarfirði

Lausnarorð síðustu viku var
A Ð V E N T U K R A N S

Á Facebook-síðunni 
Krossgátan er að finna 
ábendingar, tilkynningar 
og leiðréttingar ef þörf 
krefur.
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U T N N N Á M U M E N N H A
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A Ð V E N T U K R A N S

LÁRÉTT 
1 Leita kauna gjalds milli eftirlit-

skofa (9)  
8 Um lestrarkunnáttu má segja að 

hún opni allar dyr (6)
11 Hví eru karlar með þetta röfl, 

spyr stúdína (7)
12 Samstæð hanga við gat eftir 

nóttina með afa heitnum (9) 
13 Skilst að svona hraði kalli á sér-

staka tækni (6)
14 Glórutunga teygir sig svo langt 

sem ljósið nær (7)
15 Um batakraft og áhrif hans til 

góðs (9)
17 Önug áleit hval og punga óæti 

(6)
18 Af Niðurrifsvísum og Leiðinda-

ljóðum (9)

19 Tók röngu prufurnar, því veldur 
sjóngallinn (9)

20 Nirvana: Það sem Capone kast-
aði upp? (6)

21 Tækling getur verið brot, en er 
hún boltaglæpur? (8)

25 Óstirð ota sínum tota milli tón-
bila (8)

28 Snaggaralegt grufl skilar punti 
(7)

30 Mikill snúningshraði einkennir 
jóskan vals (7) 

31 Almannarómur skilur milli 
stálsins og álsins (8) 

33 Umsagnir voru á einn veg: Varð 
sjór þar ládauður (5)

36 Svona treyja hentar vel til veiða 
(9)

37 Ber blómanæringu á borð fyrir 

fyrir sjóara (7)
39 Hún er nú sár og súr án staf-

arugls (5)
40 Allt um búllurnar og plast-

draslið sem þeim fylgir (10)
45 Borgaði fyrir allsendis inni-

haldslausa tóna (7)
48 Hef ætið passað upp á hlýju við 

mína garðyrkju (6)
49 Læt atið allt í kring ekki trufla 

meðferðina (7)
50 Snoðuð eftir léttmálmsbakka, 

það gerir hégiljan (9)
51 Dúkur þessi sýnir dýrbít elta 

djöfulleg fól (6) 
53 Sundfætla mun sinna sínum 

klaka (7)
54 Hér segir af því sem sannað var 

og síðan hrakið (9)

55 Tek ekki mark á tautinu um þá 
veiku (6)

56 Ráðið var ræktað ásamt öðru (7)

LÓÐRÉTT 
1 Daður blundar í hölum og 

hofróðum (11) 
2 Læsi húsinu undir síðustu drott-

insþulum djákna (9)  
3 Svört skýrsla um UST fer fram úr 

verstu væntingum (9)
4 Elskar svona vinnuvélar, sem er 

gott fyrir gaur í þessu djobbi (7)
5 A) Maginn er eins og runninn (8)
6 Bleik sem nár eða nýfallin fönn? (8)
7 Starfsmaður á plani er sjaldan í 

húsi (8)
8 Sakna þeirrar náttúru fólks að 

fordæma græðgi greifa (10)

9 Ris Rósu er rósettu ofar (9)  
10 Raunarolla A er best allra raun-

arolla (11)
16 Hin enskuslettandi plastskel er 

með óekta hreim (8)
22 Hún er þvert á móti fátæk (7)
23 Nú er hún Hljómabúð kontór 

Lansans (7)
24 Hef gert nóg til að verðskulda 

frátekna (7)
26 Vargur getur verið ýmislegt, 

næstum óteljandi (7)
27 Tekst að stela oddum af aura-

sálum (7)
29 Dánar á einu augabragði (5)
32 Þau brigsla mér um óhóflegan 

sundhraða (5)
34 Mikið skap er eitt, fjöldadráp er 

annað og verra (7)

35 Lesum við of mikið úr marg-
flæktum garnklútum? (10)

38 Sprautum þennan í 5 lóðrétt 
með seyði af sinulubbum (8)

41 Ég vil nú biðja Maríu að hætta 
þessu rugli um frumefni (7)

42 Þegar sóli nemur við krikann 
eru harðindin mikil (7)

43 Njólugjóla er miklu skemmti-
legra orð yfir þetta (7)

44 Hreinsa bæði rjóð og ryðguð (7)
45 Titillinn er stigið sem munar 

um (6)
46 Þegar lýsingarorð kemst á fast 

(6)
47 Elskar hratt í kapp við kvíðann 

(6)
52 Hví þessi hundur vegna fugla? 

(4)
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Tilboðsverð gilda 14. - 15. desember 

BÓKAÐU TÍMA FYRIR GLEÐINA!

Úr undirdjúpunum til Íslands

4.409 kr. 
Beint í ofninn

2.519 kr. 

Síldarárin 1867-1969

10.539 kr. 

Delluferðin

4.029 kr. 

Kraftabílar

4.094 kr. 
Draumaþjófurinn

3.149 kr. 
Flóra Íslands

10.709 kr. 

Tilfinningabyltingin

4.409 kr. 
Tregasteinn

4.339 kr. 
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5.499 kr
fullt verð 7.499 kr

 

 

3.599 kr
fullt verð 4.799 kr
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Jólalagið

„Hér eru tólf ávextir sem 
koma í pörum,“ sagði 
Lísaloppa. „Þrautin er að 
�nna hvaða ávextir eru 
eins.“ „Má borða þá þegar 
maður er búinn?“ spurði 
Kata. „Jú, jú, það má það,“ 
svaraði Lísaloppa. „Allt í 
lagi,“ sagði Kata. „Þá skal 
ég glíma við þessa þraut, 
því mér �nnst ávextir 
góðir á bragðið, þótt það 
sé ekkert spennandi að 
�nna tvo og tvo eins.“ 
„En heldur þú ekki að þeir 
bragðist mismunandi,“ 
spurði Lísaloppa. „Að 
aðeins þeir sem eru 
eins bragðist eins?“

Konráð
á ferð og �ugi

og félagar
382

Sérð þú
 hvaða ávextir 

eru eins? ?
?

?Kata hugsaði sig um 
stutta stund. „Þú segir 
nokkuð,“ sagði hún 
hugsi og bætti við 
ákveðin. „Nú líst mér 
betur á þetta. Brettum 
upp ermar, teljum 
ávextina og borðum þá 
upp til agna.“

Í skólabókasafni Laugarnesskóla 
ræður Vignir Ljósálfur Jónsson 
ríkjum. Hann er með hugkvæmari 
bókavörðum þegar kemur að því að 
gleðja börnin og auka áhuga þeirra 
á lestri. Í bókaklúbbum hans hafa 
krakkar orðið drekameistarar, 
með því að spæna í sig nógu margar 
drekabækur. Svo er Harry Potter 
klúbbur, Óvættafaraklúbbur og 
Strumpaklúbbur svo eitthvað sé 
nefnt. Í aðdraganda jólanna er 
Vignir Ljósálfur með ýmsa leiki í 
gangi. Einn þeirra er lukkuhjól sem 
börnin mega snúa þegar þau koma 
í safnið á morgnana.

Hvað gerist þegar lukkuhjólinu 
er snúið? Það fer eftir því hvar örin 
lendir hvað börnin eiga að gera. Hér 
er dæmi: Segðu hátt: Ég er jólabarn. 
Númer 22 er vinsælt. Verðlaunin 
eru sjálfa af mér og viðkomandi 
barni með jólagleraugu. Það eru 
komnar margar slíkar myndir á 
vegg frammi á gangi.

Hvað f leira sniðugt ertu með til 
að skemmta krökkunum? „Það 
barn sem kemur fyrst á bókasafnið 
að morgni fær að opna gluggann á 
Syrpudagatalinu og svara spurn
ingu sem er bak við hann. Hvar
vetna blasa við pappírsmódel, sem 
Vignir Ljósálfur hefur gert: pipar
kökuhús, kastalar og jólatré svo 
nokkur séu nefnd. Hann er líka 
mikill áhugamaður um Harry Pot
ter, eitt jóladagatal tengist honum 
og í öllum gluggum er eitthvað sem 
viðkemur Harry Potter sem síðan er 
hægt að hengja á jólatréð.

Svo er líka  Harry Potter spurn-
ing dagsins. Hver var hún í dag? 
Spurningin var Hvað fékk Dobby í 
jólagjöf á 4. vetri í Hogward. Börnin 
skrifa svarið á miða og nafnið sitt og 

setja í eldbikarinn. Um hádegisbil 
dreg ég einhverja þrjá og ef þeir eru 
með rétt svör fá þeir Harry Potter 
límmiða.

Hver nig er jólak lúbbur inn? 
Krakkarnir þurfa að lesa fimm 
bækur, þá fá þau gamalt jólasveina
nafn. Þú fengir kannski viðurnefnið 
Rjómasleikir ásamt viðurkenn
ingarskjali!

Á háu borði er kærleikstré. Hvað 
er gert við það? Það er eitt af verk
efnum sem upp koma á jólalukku
hjólinu. Börnin skrifa á lauf blað 
– sem þau fá hjá mér – eitthvað sem 
þau eru þakklát fyrir. Hér hefur ein
hver skrifað skólinn.

Heitir þú í alvöru Ljósálfur? Já, 
Vignir Ljósálfur. Þegar ég varð 49 
ára þá spurði dóttir mín hvort ég 
ætlaði ekki að gera eitthvað af mér 
áður en ég yrði fimmtugur og sett
legur. Svo ég ákvað að fá mér þetta 
millinafn, sótti um hjá dómsmála
ráðuneytinu og Mannanafnanefnd 
gaf grænt ljós.

Bókasafnið er 
ævintýrastaður

Eitt af pappírsmódelunum hans Vignis er Howl’s Moving Castle,  úr jap-
anskri teiknimyndasögu. Gerð hans tók þrjú ár.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

BÖRNIN SKRIFA Á 
LAUFBLAÐ – SEM ÞAU 

FÁ HJÁ MÉR – EITTHVAÐ SEM 
ÞAU ERU ÞAKKLÁT FYRIR. HÉR 
HEFUR EINHVER SKRIFAÐ 
SKÓLINN.

:/:Á jólunum er gleði og gaman 
fúm, fúm, fúm :/:
Þá koma allir krakkar með í 
kringum jólatréð.
Þá mun ríkja gleði og gaman, allir 
hlæja og syngja saman fúm, fúm, 
fúm!

:/: Og jólasveinn með sekk á baki 
fúm, fúm, fúm :/:
Hann gægist inn um gættina á 
góðu krakkana.

Þá mun ríkja gleði og gaman, allir 
hlæja og syngja saman fúm, fúm, 
fúm!

:/: Á jólunum er gleði og gaman 
fúm, fúm, fúm :/:
Þá klingja allar klukkur við og kalla 
á gleði og frið.
Þá mun ríkja gleði og gaman, allir 
hlæja og syngja saman fúm, fúm, 
fúm

Á jólunum er gleði og gaman

Þjónninn: Jæja, í dag er ég með 
steikta lifur, reykta tungu, nýru í 
kássu og grísalappir.
Gesturinn: Ég var ekki að spyrja 
um heilsufar þitt.

Af hverju fer 
Lúlli laukur 
alltaf í ljós?
Svo að hann 
verði ekki hvít-
laukur.

Allir sem halda að 
þeir séu vitleys-
ingar standi á fætur, 
sagði kennarinn við bekkinn. 
Eftir nokkra stund stóð einn 
nemandinn upp hægt og rólega. 
Heldurðu að þú sért vitleysing-
ur? spurði kennarinn.
Nei, alls ekki, svaraði nemand-
inn. Mér fannst bara leiðinlegt 
að þú þyrftir að standa þarna 
einn. 

Hvað er líkt 
með fíl og 

gíraffa?
Þeir eru 
báðir 
gulir 

nema fíllinn.

Brandarar
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Við viljum að allar gjafir hitti í mark. Þess 
vegna má prófa gjafirnar heima og skila 

þeim til 24. janúar. Sjá skilmála á 
elko.is/skilarettur

fáðu skiptimiða

49.990

28.995

XIAOMI 
M365 HLAUPAHJÓL
• 250W, allt að 30km drægni
• 25km/klst hámarkshraði
• Tvöfalt bremsukerfi og ljós í báðar áttir 

X1003 X1004

APPLE
AIRPODS
• Allt að 5 klst. rafhlöðuending
• Allt að 24 klst. ending m. hleðsluhylki
• Siri raddstýring 

MV7N2ZMA 24.995 59.995

CHILLY’S
FJÖLNOTA FLÖSKUR
• Halda köldu í 24 klst. og heitu í 12 klst.
• Fjöldi lita og munstra í boði

jólagjafirnar
vinsælustu 

PHILIPS HUE
E27 STARTPAKKI
• Þrjár dimmanlegar E27 lita perur
• Hue Bridge tengir perurnar við snjalltæki 

HUEWCAMBISETT 19.995

SODASTREAM
GENESIS MEGAPAKKI
• 4 flöskur, 2x0,5 og 2x1,0 l 
• 60l kolsýruhylki fylgir 
• Einfalt í notkun 

S1017514776 S1017514774 11.995

SMARTTHINGS
HUB
• Tengistöð fyrir snjallheimilið þitt
• Fylgstu með og stjórnaðu tengdum tækjum 
• Stuðningur fyrir Amazon, Google,  

Philips Hue, Yale, Ring, IKEA o.fl. 

GPU999HUB 16.990

SAMSUNG 
GALAXY A50
• 6,4” Super AMOLED FHD+ skjár (1080x2340)  
• 3 bakmyndavélar með 4k upptöku
• 8 kjarna örgjörvi, 128GB minni, 4GB RAM  

SMA505BLA SMA505PIN SMA505WHI

TCL
40” SNJALLSJÓNVARP 

40ES560X1 44.995

APPLE 
IPAD (2019)
• 10.2” Retina skjár
• A10 Fusion örgjörvi
• Styður 1. kynslóð af Apple penna 

MW742NFA MW752NFA MW762NFA 

SENNHEISER
GSP 370 ÞRÁÐLAUS 
LEIKJAHEYRNARTÓL
• USB þráðlaus tenging
• Virka með PC, Mac og PS4
• Allt að 100 klst. rafhlöðuending 

SEPCGSP370

áður: 68.995

58.646

-15%

verð frá:

2.995



VEÐUR   MYNDASÖGUR

Norðlæg átt, 5-13 m/s. Él á Norður- og Austurlandi, en bjart með köflum 
annars staðar. Hvessir suðaustan til eftir hádegi. Frost 4 til 15 stig, kaldast 
inn til landsins.

Sparaðu allt að 50-70%! 

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

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sjáðu 
snjókomuna 
úti! Við fáum 

hvít jól!

Er það 
satt?

Já, 
sjáðu! 
Jólin 

koma!

Jáááh! 

Jáááh! 
Hvað er í 
gangi?

Jólin 
koma í 

Taílandi!

Jáhahahah! 

Jáá
haha
haha!

Á morgun 
þværð þú 

fötin!

Nöldur! 
Nöldur! 
Nöldur!

Veistu hvað væri 
svalt? Ef ég ætti 

villigölt í 
herberginu mínu!

Hvað með lætin og 
lyktina?

Gölturinn 
myndi 

venjast því 
á endanum.

Kannski eru villigeltir 
ekki jafn pjattaðir og 
þú, mamma!
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Eldborg í Hörpu

15. febrúar 
2020
15. febrúar 
2020

50
frábær hár
50
frábær hár

Miðasala  á Tix.is, í miðasölu Hörpu og í síma 528 5050 

Móðurfélagið
kynnir:
TÍMAMÓTA-
VIÐBURÐ

Hálfrar aldar afmæli Hljómsveitar allra landsmanna! 
Ragnhildur Gísladóttir,  Egill Ólafsson, Þórður Árnason,Valgeir Guðjónsson, Jakob Frímann Magnússon, Bryndís Jakobsdóttir,

Ásgeir Óskarsson, Eyþór Gunnarsson, Guðmundur Pétursson, Ingibjörg Elsa Turchi og fleiri.

Hápunktar af hljómsveitarferli sem á sér engan líka!
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MENNING

ÉG BYRJA OG EITT 
LEIÐIR AF ÖÐRU. 

ÞANNIG HEF ÉG ALLTAF UNNIÐ. 
ÉG KALLA ÞETTA SJÁLF
SPROTTNA ABSTRAKTLIST.

Verk eftir Sigríði Björnsdóttur  
MYND/MAGNÚS REYNIR JÓNSSON 

Ég segi alveg eins og er að þessi tilfinning var svo sterk að hún var eins og köllun, segir Sigríður. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bók um listferil Sig-
ríðar Björnsdóttur er 
nýkomin út. Bókin 
ne f n i s t  My nd ve rk 
1950-2019. Rúmlega 
700 myndir prýða bók-

ina. Aðalsteinn Ingólfsson skrifar 
megingrein bókarinnar og fjallar 
þar um einstök tímabil á mynd-
listarferli Sigríðar, sem var braut-
ryðjandi í listþerapíu hér á landi og 
vann á því sviði ásamt listsköpun.

Sigríður er níræð og er enn að 
mála. Hún segist vera afar ánægð 
með bókina. „Mér finnst hún mjög 
vel heppnuð og vönduð. Aðalsteinn 
hefur sínar kenningar um myndlist 
mína og er athugull fræðimaður.“

Fékk köllun
Sigríður, sem er prestsdóttir, er 
fædd á Flögu í Skaftártungu. „Alveg 
frá því ég man eftir mér var ég að 
búa eitthvað til. Fullorðna fólkið 
var alltaf svo upptekið og ég var 
minn eigin herra, gerði það sem mér 
sýndist og var alltaf úti. Ég var að 
drullumalla, raðaði steinum og bjó 
til alls kyns hluti úr spýtum. Svo gat 
ég legið á bakinu tímunum saman, 
horft upp í himininn og séð myndir 
í skýjunum.“

Þegar Sigríður var tíu ára f lutti 
fjölskyldan til Reykjavíkur og faðir 
hennar hætti prestskap. Sigríður 
og bróðir hennar, Oddur Björns-
son leikritaskáld, voru í barnadeild 
Handíða- og myndlistarskólans og 
sem unglingur var Sigríður síðan í 
kvöldtímum í skólanum. Hún lauk 
myndlistarkennaranámi við Hand-
íða- og myndlistarskólann árið 
1952. „Ég kom heim með prófskír-
teinið mitt. Það var eldspýtnastokk-
ur á borðinu og ég fór að handleika 
hann og á bakhliðinni var mynd af 
unglingi á hækju. Þá fór ég að hugsa 
um það að í náminu hafði mér ekki 
verið kennt að vinna með börnum 
sem væru að takast á við veikindi 
eða fötlun. Það greip mig óvið-
ráðanleg löngun til að vinna með 
þeim og þá sem myndlistarkennari 
á sjúkrahúsum. Ég segi alveg eins og 
er að þessi tilfinning var svo sterk 
að hún var eins og köllun. Ég held 
að við séum öll fædd með sköpunar-
gáfu en það er misjafnt hvernig hún 
þróast hjá okkur og hversu mikið 
við notum hana. Í listþerapíu fara 
börnin í gegnum skapandi ferli, sem 
er styrkjandi fyrir sjálfsöryggið og 
sjálfsmyndina.“

Handverk að hugsa um heimilið
Hún fór til Bretlands í verknám 
sem myndlistarkennari, vann með 
starfsfólki á spítala og kynntist 
veikum börnum. „Ég var þar í tvo 
mánuði. Þarna voru börn sem höfðu 
enga dægrastyttingu. Þau voru dauf 
og lokuð en þegar ég fékk þau til 
að mála þá breyttust þau og urðu 
opnari. Þá missti ég áhugann á að 
vera kennari og ákvað að helga mig 
myndlistarþerapíu. Ég réð mig á 

Hef aldrei unnið eftir reglum
Myndverk 1950-2019 er bók um listferil Sigríðar Björnsdóttur. 
Fékk nokkurs konar köllun eftir myndlistarkennaranám.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

barnageðdeild í London og þar fékk 
ég að vinna á mínum forsendum.“  
Hún var í starfsnámi í listmeðferð 
á barnadeild Rigshospitalet í Kaup-
mannahöfn þegar hún kynntist 
svissnesk-þýska listamanninum 
Dieter Roth sem hún giftist. Þau 

bjuggu hér á landi og hún vann á 
barnadeild Landspítalans við list-
þerapíu.

„Eftir að ég gifti mig, var með 
heimili og í fullri vinnu á barna-
deildinni hafði ég ekki mikinn tíma 
til að sinna myndlistinni. Það var 

allt svo frumstætt þegar ég byrjaði 
að búa, ég var ekki með þvottavél, 
ekki með ísskáp, ekki með ryk-
sugu þannig að það var heilmikið 
handverk að hugsa um heimilið. 
Við Dieter vorum mjög gamaldags 
og höfðum alist upp við það að 
konan sæi um allt á heimilinu. Við 
ræddum þá hluti ekki einu sinni. Ég 
sá alfarið um heimilisstörfin.“

Kærulaus með myndlistina
Spurð hvort henni þyki leitt að hún 
hafi ekki getað sinnt myndlistinni 
meir segir hún: „Nei, ég sé ekki eftir 
neinu. Ég hef verið mjög kærulaus 
með myndlistina mína og ekki tekið 
hana hátíðlega. Ég er alveg hissa 
hvað aðrir taka hana hátíðlega. Ég 
leit á Dieter sem listamanninn og 
hann fékk allt það frelsi sem lista-
maður þarf. Hann vann þá í strang-
flatarlist sinni og smám saman varð 
ég mjög hrifin af henni en reyndi 
aldrei að vinna þannig sjálf.“

Um eigin list segir hún: „Ég byrja 
og eitt leiðir af öðru. Þannig hef ég 
alltaf unnið. Ég kalla þetta sjálf-
sprottna abstraktlist. Á tímabili 
málaði ég líka landslagsmyndir 
vegna áhrifa frá Hellnum á Snæ-
fellsnesi þar sem Dieter byggði 
hús. Svo fór ég aftur í abstraktið. Ég 
vann líka með alls kyns hluti sem 
ég sankaði að mér héðan og þaðan 
og setti saman í verk. Ég hef alltaf 
verið mjög persónuleg í því sem ég 
geri. Ég hef aldrei unnið eftir reglum 
og ákveð aldrei fyrirfram hvernig 
verkið eigi að vera.“

Gertrude Stein í stofu 
sinni í París. Á veggnum 
má sjá fræga mynd 
Pablo Picasso af henni.

Miðstöð íslensk ra bók-
mennta hefur úthlutað 
rúmum 11 milljónum 

króna í 27 styrki til þýðinga á 
íslensku, í seinni úthlutun ársins. 
Þar af hljóta 11 bækur fyrir börn og 
ungmenni styrk.

Verkin sem hlutu styrki að þessu 
sinni eru afar fjölbreytt og þar má 
sjá meðal annars skáldsögur, ljóð, 
myndríkar barna- og ungmenna-
bækur, heimspekirit, endurminn-
ingar og fræðitexta, jafnt nútíma-
bókmenntir og sígild verk sem 
þýða á úr þýsku, ensku, rússnesku, 

frönsku, ítölsku, spænsku og fleiri 
tungumálum.

Meðal verka sem hlutu þýðingar-
styrki eru: Kentoshi eftir Yoko 
Tawada í þýðingu Elísu Bjargar Þor-
steinsdóttur. Un Perro eftir Alej-
andro Palomas í þýðingu Sigrúnar 
Á. Eiríksdóttur. 10 Minutes and 38 
Seconds in this Strange World eftir 
Elif Shafak í þýðingu Nönnu B. Þórs-
dóttur. Az ajtó eftir Magda Szabó í 
þýðingu Guðrúnar Hannesdóttur. 
Scherzetto eftir Domenico Star-
none, þýðandi Halla Kjartans-
dóttir. The Autobiography of Alice 

B. Toklas eftir Gert-
rude Stein, þýðandi: 
Tinna Björk Ómars-
dóttir. Smásögur 
heimsins V. bindi: 
Evrópa eftir ýmsa. 
Ritstjórar: Kristín 
G. Jónsdóttir, Jón 
K a rl Helgason 
og Rúnar Helgi 
Vignisson. Die 
Aufzeichnungen 
des Malte Lau-
rids Brigge eftir 
R a i ner Ma r ia 

Rilke í þýðingu Bene-
dikts Hjartarsonar.

Meðal bóka í flokki 
barna- og ungmenna-
bóka eru Where the 

Wild Things Are eftir 
Maurice Sendak. Þýð-
andi: Sverrir Norland. 

I, Cosmo eftir Carlie 
Sorosiak, þýðandi: Marta 

Hlín Magnadóttir. William Wenton 
& Kryptalporten eftir Bobbie Peers 
í þýðingu Ingunnar Snædal. Bat-
man eftir Grant Morrisson, Mark 
Millar, Scott Snyder, Mike Martz 
o.fl. Þýðandi: Pétur Yngvi Leósson. 
Billionarie Boy eftir David Walliams 
og myndhöfundur er Tony Ross. Þýð-
andi: Guðni Kolbeinsson. – kb

Gertrude Stein og fleira gæðaefni kemur út á íslensku     
Verkin sem hlutu styrki 

að þessu sinni eru afar 
fjölbreytt.
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Stórvirkið Flóra Íslands sópaði til sín  
öllum helstu verðlaunum á síðasta  
ári og seldist strax upp en er nú  
loks fáanlegt aftur á einstöku verði. 

Tímamótaverk Helga Björnssonar um 
jökla Íslands hefur nú verið prentað aftur. 
Ómetanlegt rit byggt á áratuga rann- 
sóknum okkar helsta jöklafræðings. 

Sérprentuð 
veggmynd  

fylgir

S S  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

UPPFÆRÐ  
ÚTGÁFA



Laxeldi í Norður-Noregi 

Fundur um áhrif laxeldis  
á strjálbýlum strandsvæðum Norður-Noregs  
fer fram í Matís að Vínlandsleið 12, Reykjavík  

fimmtudaginn 19. desember kl. 15:00 til 16:30.

Fundurinn verður í boði Matís og verður fyrirlestur í höndum  
Gunnars Davíðssonar deildarstjóri hjá fylkisstjórn Troms fylkis. 

Áhugafólk um sjókvíaeldi er hvatt til að mæta. 

BÆKUR

Leðurblakan 1-6

Útgefandi: Nexus

Fyrir rúmu ári hóf Nexus að gefa 
út bækur um Leðurblökuna (Bat-
man) og nú eru fyrstu sex bækurnar 
komnar út í setti. Hver bók inni-
heldur um fimm blöð, að mestu 
leyti framhaldssögur en einnig 
stakar sögur.

Hér er blandað saman sögum frá 
nútímanum, síðasta áratug eða svo, 
við sígildar sögur. Saga Leðurblök-
unnar nær aftur til stríðsáranna en 
í þessari útgáfu er áherslan lögð á 
sögur frá upphafi áttunda áratugar-
ins. Lesandinn fær því að kynnast 
ólíkum stílum, bæði teikningum og 
efnistökum, í hverri bók.

Að öllum líkindum er það vilj-
andi gert að hafa nýjustu sögurnar 
fremst, enda er formið mun opnara, 
söguþráðurinn meira krassandi og 
Leðurblakan sjálf líkari því sem við 
þekkjum úr kvikmyndunum. Aftari 
sögurnar eru formfastari og léttara 
yfir þeim án þess að verða kjánaleg-
ar eins og þættirnir þar sem Adam 
West túlkaði hetjuna. Þessar sögur 
minna meira á James Bond kvik-

myndir frá þessum árum. Sumar 
þeirra eru svart/hvítar en aðrar í lit.

Hver hluti er hæfilega langur og 
sögurnar svo fjölbreyttar að aldrei 
fær maður leið á bókunum og vill 
leggja þær frá sér. Í nýrri sögunum 
eru teikningarnar sjálfar þó til-
komumeiri en í þeim eldri og hægt 
er að gleyma sér lengi á hverri opnu.

Ekki er hægt að segja að það hafi 
verið skortur á teiknimyndasögum 
á undanförnum árum. Framboðið 
er slíkt að hver sem er getur fundið 
eitthvað við sitt hæfi á ensku, 
tungumáli sem nær allir landsmenn 
kunna. En það er yfirlýst hugsun og 
ástæða að baki þessari útgáfu, sem 
er að efla læsi.

Við Íslendingar erum farnir að 
óttast PISA-kannanir eins og skatt-
framtalið, því við vitum að niður-
stöðurnar verða slæmar, sérstak-
lega hjá piltum. Árið 2019 var engin 
undantekning og hefur Ísland 
aldrei mælst jafn illa í lesskilningi. 
Rúmur þriðjungur pilta býr ekki 
yfir grunnhæfni.

Leðurblakan er aðgengilegt 
íslenskt lesefni fyrir unglinga, ekki 
síst pilta sem tengja vel við ofur-
hetjur. Hérna er eitthvað meira 
spennandi en Brekkukotsannáll, 
eitthvað sem á að fá  drengi til að 

vilja taka upp bókina og f letta, 
frekar en að f letta Instagram. En 
gera þeir það?

Á undanförnum árum hefur 
verið töluverð endurnýjun í útgáfu 
á þýddum teiknimyndasögum, þá 
sér í lagi þeim evrópsku. Froskur 
hefur gefið út Ástrík og Steinrík, 
Sval og Val og Lukku Láka og For-
lagið hefur gefið út Goðheima. 
Þetta er allt saman úrvalsefni, frá-
bærar sögur og stórskemmtilegar 
persónur. Hættan er hins vegar sú 
að öll þessi útgáfa gagnist engum 
nema Stefáni Pálssyni, Gísla Mar-
teini Baldurssyni og f leiri körlum 
á miðjum aldri í nostalgíuvímu. Ef 
svo er þá missir útgáfan marks.

Best væri ef hægt væri að „kenna“ 
börnum hversu skemmtilegar 
sígildar teiknimyndasögur eru, í 
skólanum. En ekki þannig að þær 
verði skylda eins og Gísla saga Súrs-
sonar. Frekar valkvæður áfangi eða 
klúbbur. Klúbbur þar sem svölu 
krakkarnir lesa um Batman! Ég er 
handviss um að margir myndu skrá 
sig í hann.
Kristinn Haukur Guðnason

NIÐURSTAÐA: Góð blanda af gömlum 
og nýjum sögum sem þarf að nýta á 
gagnlegan hátt.

Útgáfa sem má ekki missa marks
„Leðurblakan er aðgengilegt íslenskt lesefni fyrir unglinga, ekki síst pilta sem tengja vel við ofurhetjur.“

OPIN VINNUSTOFA
Það verður opið hús á nýrri vinnustofu minni að Naustabryggju 57 
næsta laugardag og sunnudag (14. og 15. des) frá klukkan 13-17. 

Verið velkomin.

HAUKUR DÓR .  NAUSTABRYGGJA 57 .  REYK JAVÍK .  SÍMI 690 5161

DAG HVERN LESA
96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

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

- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINSFRÉTTABLAÐIÐ

BÆKUR

Vigdís – Bókin um  
fyrsta konuforsetann 

Rán Flygenring

Útgefandi: Angústúra
Blaðsíður: 40 bls.

Víða um heim njóta barnabækur um 
ýmiss konar skörunga mannkyns-
sögunnar, lífs og liðna, vinsælda. 
Það hlaut að koma að 
því að Vigdís Finn-
bogadóttir, sem varð 
fyrst kvenna til að vera 
kjörin forseti, yrði per-
sóna í slíkri bók. Rán 
Flygenring tók verkið 
að sér, samdi texta og 
gerði teikningar.

Söguþráðurinn er á 
þá leið að ung stúlka, 
sem ætlar sér að verða 
rithöfundur, bankar 
upp á hjá Vigdísi á 
Aragötunni og er vit-
anlega vel tekið. Vig-
dís segir henni síðan 
sögu sína.

Þetta er skemmtileg myndasögu-
bók. Textinn er stuttur og hnit-
miðaður og ljúf fyndni svífur yfir 
vötnum. Lýsandi dæmi um það er 
myndin af Vigdísi á svölum Alþingis-
hússins eftir embættistökuna. „Það 
má kannski gefa henni séns,“ segir 

karlmaður í mannfjöldanum, sem 
greinilega hefur ekki kosið hana. „Ég 
ætla að verða forseti þegar ég verð 
stór,“ segir lítil stúlka – áhrif Vig-
dísar strax komin fram á fyrsta degi í 
embætti. Jón Sigurðsson stendur svo 
býsna stoltur á stalli sínum og segir: 
„Vér mótmælum ekki þessu.“

Myndir Ránar eru sneisafullar af 
alls kyns smáatriðum sem gera að 
verkum að ómögulegt er annað en 
að rýna í myndirnar. Þetta er sér-
staklega áberandi í mynd úr stofu 

Vigdísar á Aragötu 
þar sem blýantur, 
stóll, púði, myndir 
og f leiri hlutir  fá 
eigin rödd. Vigdís 
sjálf er svo dregin 
hlýjum dráttum, er 
viðkunnanleg og 
skemmtileg, sterk og 
fróð og án alls hroka. 

Vigdís sýndi litlum 
stúlkum hversu mik-
ilvægt er að standa 
með sjálfri sér og 
láta viðtekin viðhorf 
ekki hefta sig. Þessi 
skemmtilega og upp-
byggilega bók á skilið 

að rata til sem flestra ungra stúlkna 
á Íslandi.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Bráðskemmtileg 
myndasögubók um sterka konu sem er 
og verður sönn fyrirmynd.

Sterka fyrirmyndin
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bjartur-verold.is

ANDKÖF &
VELLÍÐAN

„Langt síðan ég hef skemmt mér svona 
vel yfir íslenskri skáldsögu.“

HALLGRÍMUR HELGASON

„Einstaklega vel heppnuð og fjallar um 
undarlegt tilfinningalíf 

mannskepnunnar á skemmtilegan og 
frumlegan hátt.“

ÓTTAR KOLBEINSSON PROPPÉ, FRÉTTABLAÐINU

8. SÆTI
BÓKSÖLULISTINN

ÍSLENSK

SKÁLDVERK

★★★★
„[Dóri DNA] fær lesandann til að taka 

andköf, tárast úr hlátri, gráta af 
vanlíðan og yggla sig.“ 

RAGNHILDUR ÞRASTARDÓTTIR, MORGUNBLAÐINU

★★★★
„Það skrifar enginn eins og 

Guðrún Eva Mínervudóttir. ... 
Falleg og áleitin saga um fólk 

í öllum sínum einfalda og 
flókna veruleika.“ 

BRYNHILDUR BJÖRNSDÓTTIR,

FRÉTTABLAÐINU

„Snerti mig svo djúpt ... 
Gríðarlega vel skrifuð og 
persónusköpunin mjög 

eftirminnileg. ... Uppáhalds-
bókin mín eftir hana.“ 

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR, KILJUNNI

„Fullt af þungum og 
stórum hlutum sem Guðrún 
Eva skrifar um af ótrúlega 

næmum léttleika.“ 
ÞORGEIR TRYGGVASON, KILJUNNI

7. SÆTI

BÓKSÖLULISTINN

ÍSLENSK

SKÁLDVERK

FYRSTA PRENTUN UPPSELD
ÖNNUR PRENTUN KOMIN Í 

VERSLANIR. ÞRIÐJA PRENTUN 
VÆNTANLEG!

★★★★
„Vellíðan fylgir því að lesa 
þessa sögu um mýktina í 

hörðum heimi. Ég mæli með 
því að hún sé lesin hægt og 
hverrar setningar á þessum 
166 blaðsíðum sé notið til 

hins ítrasta.“ 
ÁGÚST BORGÞÓR SVERRISSON, DV

Metsölulisti
Eymundsson

7.
Innbundin
skáldverk

Metsölulisti
Eymundsson

6.
Innbundin
skáldverk

AÐFERÐIR TIL  AÐ LIFA AF 
EFTIR GUÐRÚNU EVU MÍNERVUDÓTTUR

KOKKÁLL EFTIR DÓRA DNA

FYRSTA PRENTUN UPPSELD
ÖNNUR PRENTUN KOMIN Í VERSLANIR 



Fallegar íbúðir frá 36 m2 við Hverfisgötu 40-44 lausar til langtímaleigu.

Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með eldhústækjum.

Nánari upplýsingar í tölvupósti hjá thildur@egh.is

Langtímaleiga
Hverfisgata 40-44

Jólin eru
gæðastund í góðum náttfötum

Kringlan / joeboxer.is

Ásta K ristín Bene-
diktsdóttir, doktor 
í íslensk um bók-
m e n n t u m ,  o g 
Haukur Ingvarsson, 
rithöfundur og bók-

menntafræðingur, eru nýir ritstjór-
ar Skírnis, tímarits Hins íslenska 
bókmenntafélags. Fyrsta ritið 
undir þeirra ritstjórn er væntan-
legt í apríl.

Ásta er f y rsti k venr itstjór i 
Skírnis. „Ég var ekki beðin um að 
taka að mér starfið af því að ég er 
kona en ég held samt að það sé ekki 
hægt að horfa fram hjá því að það 
skiptir máli að leitast við að jafna 
kynjahlutföll sem víðast. Ritstjórn 
Skírnis er engin undantekning þar 
á,“ segir Ásta.

Hún segir nýjar áherslur koma 
með nýjum ritstjórum. „Efnið mun 
vissulega breytast með komu okkar 
Hauks en ekki þó á dramatískan 
hátt. Okkur langar til að Skírnir sé 
það sem lagt var upp með í byrjun; 
vettvangur fyrir menningarum-
ræðu og nýjar hugmyndir, líka að 
utan. Við viljum birta spennandi 
þýðingar og stefnum að því að gefa 
út vandað efni af sem víðustum 
vettvangi, eftir fólk á ólíkum aldri 
og með fjölbreyttan bakgrunn.“

Spurð hversu sterkur grundvöll-
ur sé fyrir útgáfu tímarits eins og 
Skírnis segir hún: „Við lifum á erf-
iðum tímum hvað þetta varðar því 
kröfur eru gerðar um opinn aðgang 
og útgáfu á stafrænu formi. Þetta er 
áskorun sem ég held að allir tíma-
ritaútgefendur standi frammi fyrir. 
Það er hlutverk okkar Hauks að 
finna út hvers konar efni höfðar 

til fólks í dag en Hið íslenska bók-
menntafélag hefur einnig í hyggju 
að huga að kynningar- og birting-
armálum.“

Merkileg þrenning
Doktorsritgerð Ástu fjallaði um rit-
höfundinn Elías Mar og þar er um 
að ræða fyrstu doktorsritgerðina í 
bókmenntum sem skrifuð er út frá 
hinsegin sjónarhorni hér á landi. 
„Mig langaði að gera hinsegin 
rannsókn, kynna og nota hin-
segin fræði og skoða hinsegin bók-
menntir á íslensku. Dagný Krist-
jánsdóttir og f leiri höfðu skrifað 
sitthvað um slíkar bækur en ég sá 
að hinsegin bókmenntir fyrir 1990 
höfðu eiginlega ekkert verið rann-
sakaðar. Elías var þá augljós kostur. 
Hann skrifaði ítrekað um hómó-
erótík og spennu í kringum kyn-
verund ungra karlmanna. Svo var 

hann óvenjulegur hvað það varðar 
að hann var mjög opinn með það, 
alveg frá sjötta áratugnum, að hann 
væri sjálfur tvíkynhneigður.

Í doktorsritgerðinni var ég 
aðallega að skrifa um þrjár fyrstu 
skáldsögur hans sem komu út á 
seinni hluta fimmta áratugarins. 
Þær eru sjálfstæðar bækur en sem 
þrenning eru þær mjög merkilegar 
í þessu samhengi því þær fjalla um 
unga karlmenn í Reykjavík og kyn-
ferðiskreppu þeirra. Þeir eru ekki 
augljóslega samkynhneigðir en eru 
að leita að sjálfum sér og velta fyrir 
sér hvers konar karlmenn þeir séu 
og hvað eigi að gera við allar þessar 
kenndir sem þeir finna fyrir.“

Ný sýn á Stein Elliða
Í síðasta Tímariti Máls og menn-
ingar var að finna grein eftir Ástu 
þar sem hún skoðaði tilvísanir 
til samkynhneigðar í Vefaranum 
mikla frá Kasmír eftir Halldór Lax-
ness. Hún er spurð hvort margar 
slíkar tilvísanir sé að finna og segir: 
„Aðalpersónan Steinn Elliði er rót-
tækur, stuðandi, andborgaralegur 
og hinsegin á allan mögulegan 
máta. Hann segist hafa stundað 
kynsvall með bæði körlum og 
konum og þótt bókin fari hljótt um 
það þá býr hann lengi með karl-
manni, vini sínum í London sem 
heldur honum uppi, auk þess sem 
hann dýrkar vin sinn, munkinn 
Alban. 

Þegar maður les bókina og 
hugsar um kyn og kynverund eins 
og ég geri þá blasir þetta við. Það 
hefur þó ekki verið rætt um þetta 
áður. Ég hef fengið athugasemdir 
frá fólki sem segir: Aldrei datt mér 
þetta í hug þegar ég las Vefarann en 
ég sé það núna. Þetta sýnir glöggt 
að hinsegin bókmenntagreining 
beinir sjónarhorninu í aðra átt og 
um leið kemur ýmislegt nýtt í ljós.“

Fyrsti kvenritstjóri Skírnis
Ásta Kristín Benediktsdóttir tekur við ritstjórn tímaritsins 
ásamt Hauki Ingvarssyni. Segir að nýjar áherslur muni sjást.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Það er hlutverk okkar Hauks að finna út hvers konar efni höfðar til fólks í dag, segir Ásta Kristín, sem er nýr ritstjóri Skírnis ásamt Hauki Ingvarssyni.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ungt fólk og konur
Um þessar mundir verða rit-
stjórnarskipti á öllum helstu 
hugvísindatímaritum lands-
ins. Athygli vekur að við tekur 
ungt fólk og konur eru þar í 
meirihluta. Auk Ástu Kristínar 
og Hauks, sem hafa tekið við 
Skírni, ritstýra Kristín Svava 
Tómasdóttir og Vilhelm Vil-
helmsson nú Sögu, tímariti 
Sögufélags, Nanna Hlín Hall-
dórsdóttir stýrir Hug, tímariti 
um heimspeki, árið 2020 og 
Sigrún Margrét Guðmunds-
dóttir og Guðrún Steinþórs-
dóttir taka við Ritinu, tímariti 
Hugvísindastofnunar, á nýju 
ári. Sigþrúður Gunnarsdóttir og 
Elín Edda Pálsdóttir eru síðan 
nýir ritstjórar Máls og menn-
ingar.

ÉG VAR EKKI BEÐIN 
UM AÐ TAKA AÐ MÉR 

STARFIÐ AF ÞVÍ AÐ ÉG ER KONA 
EN ÉG HELD SAMT AÐ ÞAÐ SÉ 
EKKI HÆGT AÐ HORFA FRAM 
HJÁ ÞVÍ AÐ ÞAÐ SKIPTIR MÁLI 
AÐ LEITAST VIÐ AÐ JAFNA 
KYNJAHLUTFÖLL SEM VÍÐAST.
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VIGUR Ullarvettlingar Kr. 2.990.-

VIGUR Ullarhúfa með dúsk Kr. 3.990.-

VOGAR Húfa Kr. 990.-

GRÍMSEY   E-Tip hanskar Kr. 2.990.-

VIÐEY E-Tip hanskar Kr. 3.300.-

Hlýjar
jólagjafir

Ragnhildur Þórhallsdóttir, Lilja Eggertsdóttir og Ólöf G. Sigurðardóttir flytja gömul amerísk jólalög í Fríkirkjunni.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Laugardagur

hvar@frettabladid.is

14. DESEMBER 2019 
Tónlist
Hvað?  Jólaswing
Hvenær?  11.30 - 12.00
Hvar?  Fríkirkjan í Reykjavík
Tónleikaröðin Á ljúfum nótum. 
Ragnhildur Þórhallsdóttir, Lilja 
Eggertsdóttir og Ólöf G. Sigurðar-
dóttir f lytja gömlu amerísku jóla-
lögin. Aðgangseyrir 
1.500 kr., ekki tekið 
við greiðslu-
kortum.

Jólastundir
Hvað?  Sýningin Það og Hvað í jóla-
skapi
Hvenær?  13.00 - 13.30
Hvar?  Borgarbókasafnið/Menn-
ingarhús Sólheimum
Sýningin er á vegum sviðslista-
hópsins Flækju og hentar krökk-
um á öllum aldri. Persónurnar 
spjalla við áhorfendur, lenda í alls-
kyns ruglingi varðandi þessi jól, 
syngja lög og dansa.

Hvað?  Jólasöngvar við kertaljós
Hvenær?  20.00
Hvar?  Langholtskirkja
Kór Langholtskirkju og Graduale-
kór Langholtskirkju syngja undir 
stjórn Magnúsar Ragnarssonar 
og Þorvaldar Arnar Davíðssonar. 
Einsöngvarar: Herdís Anna Jónas-
dóttir og Fjölnir Ólafsson og einn-
ig úr báðum kórum. Hljómsveitina 
skipa: Guðbjartur Hákonarson, 
Hrafnhildur Marta Guðmunds-

dóttir, Frank Aarnink og Richard 
Korn. Heitt jólasúkkulaði og 
piparkökur í hléi.

Hvað?  Sýning Perlunnar
Hvenær?  16.00
Hvar?  Sólheimar í Grímsnesi
Jólaguðspjallið og ævintýrið um 
Unga litla og frumfluttur ein-
leikurinn Brús einkaspæjari, nýtt 
íslenskt gamanverk.

Orðsins list
Hvað?  Úgáfudagskrá

Hvenær?  14.00
Hvar?  Skálholt
Guðrún Arndís Tryggvadóttir 
kynnir bókina Lífsverk – Þrettán 
kirkjur Ámunda Jónssonar. Dag-
skránni lýkur með kaffidrykkju.

Myndlist
Hvað?  Myndlistarsýning
Hvenær?  11.00 - 17.00.
Hvar?  Deiglan, Listagilinu Akureyri
Rögnvaldur gáfaði heldur sýn-
inguna Zebrahestar og íslenskt 
brennivín báða helgardagana.

Leikhópurinn Perlan mun sýna ýmis verk á Sólheimum í Grímsnesi
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

15. DESEMBER 2019 
Tónlist
Hvað?  Kammertónleikar Tónskóla 
Sigursveins
Hvenær?  11.30-12.30
Hvar?  Gerðarsafn, Kópavogi
Dúettar, tríó og kvartettar eftir 
Telemann, Händel, Bartók og Dvo
rak. Helga Þórarinsdóttir hefur 
umsjón með kammerhópunum. 
Ókeypis aðgangur og frítt inn á 
sýningu Gerðarsafns Fullt af litlu 
fólki fyrir tónleikagesti.

Hvað?  Jólasöngvar við kertaljós
Hvenær?  17.00
Hvar?  Langholtskirkja
Kór Langholtskirkju og Graduale
kór Langholtskirkju syngja. Ein
söngvarar: Herdís Anna Jónas
dóttir og Fjölnir Ólafsson. Heitt 
jólasúkkulaði og piparkökur í hléi.

Hvað?  Útgáfutónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kornhlaðan
Kira Kira heldur tónleika vegna 
hugleiðsluplötunnar Unu og fleiri 
platna á árinu. Miðaverð 2.500.

Hvað?  Ljós og hljómar
Hvenær?  14.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Kammerkórinn Schola cantorum, 
undir stjórn Harðar Áskelssonar 
flytur klukkustundar langa dag
skrá. Á efnisskrá eru hátíðlegar 
endurreisnarmótettur og íslensk 
jólalög, m.a. frumflutningur á jóla
lagi Ríkisútvarpsins 2019 eftir Haf
liða Hallgrímsson. Tónleikarnir 
eru framlag Ríkisútvarpsins til 
jólatónleikadags EBU. Aðgangur er 
ókeypis og öllum heimill meðan 
húsrúm leyfir.

Orðsins list
Hvað?  Upplestur í stofu skáldsins
Hvenær?  15.00
Hvar?  Gljúfrasteinn, Mosfellsdal
Eftirtaldir höfundar lesa: Harpa 
Rún Kristjánsdóttir,  Dóri DNA, 
Soffía Bjarnadóttir, Árni Óskars
son. Aðgangur er ókeypis.

Jólastundir
Hvað?  Jólaball Árbæjarkirkju og 
Fylkis
Hvenær?  12.00
Hvar? Safnaðarheimili Árbæjarkirkju
Jólaballið verður að lokinni fjöl
skylduguðsþjónustu sem hefst 
kl. 11. 00. Jólasveinar lita inn með 
glaðning. Kristín Lára Torfadóttir 
syngur jólalög.

Hvað?  Jóladagskrá Árbæjarsafns
Hvenær?  13.00 - 16.00
Hvar?  Árbæjarsafn
Fylgst er með undirbúningi jólanna 
eins og hann var áður fyrr. Hrekkj
óttir jólasveinar gægjast á glugga 
og kíkja í potta. Guðsþjónusta er í 
safnkirkjunni. Börn og fullorðnir 
dansa í kringum jólatréð.

Hvað?  Jólamessa
Hvenær?  14.00
Hvar?  Kaffi Port í Kolaportinu

Hvað?  Vagninn
Hvenær?  17.00.- 18.45
Hvar?  Norræna húsið
 Gagnvirk matarupplifun sem 
kannar innflytjendamál á nýjan 
hátt og íslenskt samfélag skoðað í 
gegnum matarmenningu.

Viðamikil dagskrá er á öllu svæði Árbæjarsafns. Gestir geta fylgst með undirbúningi jólanna eins og hann var áður fyrr og dansað í kring um jólatréð.

14. desem
ber 2019 • B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

SNJALLAR
JÓLAGJAFIR

OPIÐ ALLA 

DAGA TIL 

JÓLA FRÁ 

10-19

NÝR 4BLS GLÆSILEGUR JÓLABÆKLINGUR KOMINN ÚT

MEÐ PÓSTINUM Á ÖLL HEIMILI Á LANDINU

JÓLABÆKLINGUR

UM LAND ALLT ALLAR VÖRUR ALLT AÐ 
10. kg

SENDUM
FRÍTT

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Hressir viðmælendur á 
línunni og 80s tónlist er 
númer 1, 2 og 3 hjá Sigga Hlö
ALLA LAUGARDAGA 
MILLI 16:00 OG 18:30.

VEISTU HVER 
ÉG VAR?

Laugardagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.25 Stóri og Litli
08.35 Blíða og Blær
09.00 Mæja býfluga
09.10 Lína langsokkur
09.35 Dagur Diðrik
10.00 Tappi mús
10.05 Mía og ég
10.30 Heiða
10.55 Zigby
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
11.35 Friends
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 The Good Doctor
14.35 Ísskápastríð
15.15 Framkoma
15.55 Allir geta dansað
17.58 Sjáðu
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.05 Lottó
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 Home Alone
21.00 The Lord of the Rings. The 
Two Towers
23.55 We’re the Millers
01.45 The Disaster Artist

15.00 Friends
16.40 Friends
17.05 It’s Always Sunny in Phila-
delphia
17.30 The Great British Bake Off
18.30 Um land allt
19.05 Heimsókn
19.30 Born Different
20.00 Masterchef USA
20.45 Grand Designs Australia
21.40 Arrested Developement
22.10 C.B. Strike
23.10 Next of Kin
23.55 Gotham
00.40 Tónlist

11.40 Manglehorn
14.50 Ordinary World
16.20 Manglehorn
19.30 Ordinary World
21.00 Venom
22.50 Upgrade
00.35 Una
02.10 Venom  Spennutryllir frá 
2018 með Tom Hardy í aðalhlut-
verki. Myndin segir frá því þegar 
blaðamaðurinn Eddie Brock kemst 
í snertingu við dularfullt efni utan 
úr geimnum sem tekur sér ból-
festu í honum.

08.00 Presidents Cup  Útsending 
frá Presidents Cup 2019.
13.00 QBE Shootout  Útsending frá 
QBE Shootout á PGA mótaröðinni.
17.00 QBE Shootout  Bein út-
sending frá QBE Shootout á PGA 
mótaröðinni.
21.00 2019 Champions Tour Year 
in Review
21.55 2019 PGA Tour Year in 
Review
22.20 PGA Special. Arnold Palmer 
Network  Sérstakur þáttur frá PGA.
23.00 Presidents Cup  Bein út-
sending frá Presidents Cup 2019.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Molang 
07.19 Refurinn Pablo 
07.24 Húrra fyrir Kela 
07.48 Söguhúsið 
07.55 Nellý og Nóra 
08.02 Hrúturinn Hreinn 
08.09 Bubbi byggir 
08.20 Djúpið 
08.41 Bangsímon og vinir 
09.03 Millý spyr 
09.10 Friðþjófur forvitni 
09.33 Hvolpasveitin 
09.55 Dýrin taka myndir 
10.45 KappsmálJólaþáttur
11.35 Vikan með Gísla Marteini
12.15 Sue Perkins í Kolkata 
13.10 Jólatónleikar Rásar 1
13.55 Kiljan
14.50 Árstíðirnar - Vetur 
15.40 Heima um jólin Friðrik 
Ómar og gestir á jólatónleikum
16.40 Flogaveikin og ég 
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 KrakkaRÚV
17.51 Jólasveinarnir Stúfur
18.00 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.
18.24 Disneystundin
18.25 Gló magnaða 
18.45 Bækur og staðir
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Rabbabari Herra Hnetu-
smjör  Fimmti þáttur Rabbabara 
er mættur til þín og að þessu 
sinni er það Herra Hnetusmjör 
sem spjallar við Atla Má. Ferillinn, 
peningar og væntanlegt föður-
hlutverk er meðal þess sem þeir 
ræða í þættinum.
20.00 Fólkið mitt og fleiri dýr 
 Önnur þáttaröð um um ekkjuna 
Louisu Durell sem flyst búferlum 
með fjölskyldu sína frá Bourne-
mouth til grísku eyjunnar Korfú 
um miðjan fjórða áratug síðustu 
aldar.
20.50 Ævintýralegt aðfanga-
dagskvöld One Christmas Eve 
 Jólamynd fyrir alla fjölskylduna 
um nýfráskilda móður sem er 
staðráðin í að gera fyrstu jól barna 
sinna án föður þeirra að þeim 
bestu hingað til, en röð óhappa 
ógnar áformum hennar. Leikstjóri: 
Jay Russell. Aðalhlutverk: Anne 
Heche, Kevin Daniels og Carlos 
Gómez.
22.20 Four Weddings and a Fune-
ral Fjögur brúðkaup og jarðarför
00.15 Poirot Agatha Christie’s 
Poirot
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.55 Everybody Loves Raymond 
12.15 The King of Queens 
12.35 How I Met Your Mother
13.00 The Voice US 
14.30 Chelsea - Bournemouth 
 Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Family Guy 
18.20 Superior Donuts 
18.45 Glee 
19.30 The Voice US 
20.15 Mean Girls
22.00 Star Wars. The Last Jedi
 Eftir að hafa tekið sín fyrstu skref 
í átt að því að verða jedi-riddari 
heldur Rey á vit ævintýra ásamt 
Luke Skywalker, Leiu prinsessu 
og hinum dyggu Poe og Finn þar 
sem þau eiga eftir að uppgötva 
leyndardóm kraftsins og fortíð 
sem var þeim hulin.
00.35 Winter’s Bone
02.15 The Whistleblower  Kath-
ryn, sem var frá bænum Lincoln í 
Nebraska, gekk í raðir friðargæsl-
unnar með það markmið að nýta 
sér reynslu sína til hjálpar fólkinu.
04.05 Síminn + Spotify

07.30 Ajax - Valencia
09.10 Chelsea - Lille
10.50 Salzburg - Liverpool
12.30 HM í pílukasti  Bein út-
sending.
16.50 Inter - Barcelona
18.30 Meistaradeildarmörkin
19.00 HM í pílukasti  Bein út-
sending.

07.25 Haukar - Stjarnan
09.05 Þór Þ. - Keflavík  
10.45 Dominos Körfuboltakvöld 
karla
12.25 Birmingham - West Brom 
 Bein útsending.
14.30 La Liga Report
14.55 Real Sociedad - Barcelona 
 Bein útsending.
17.25 2019 Playoffs Official Film
18.15 Granada - Levante
19.55 Atletico Madrid - Osasuna 
 Bein útsendingi.
22.00 UFC Now 
22.50 New Orleans Saints - San 
Francisco 49ers
01.10 UFC Connected
01.35 Búrið
02.10 UFC Countdown 
03.00 UFC 245. Usman vs. Coving-
ton  Bein útsending frá UFC 245 þar 
sem Usman og Covington mætast.

RÚV RÁS EITT
06.55  Morgunbæn og orð 

dagsins
07.00 Fréttir
07.03  Til allra átta Shankar og 

fleira
08.00 Morgunfréttir
08.05  Bær verður til. Þroska-

saga bæjar og barna 
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Ymur 2 
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð
14.00  Anton Tsjekhov. Maður-

inn og verk hans
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Tónlist frá A til Ö
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Sveifludansar Karl Olgeirs-

son, Gerry Mulligan kvar-
tettinn og Keith Jarrett

20.45  Fólk og fræði Íslenski 
draumurinn

21.15 Bók vikunnar Lífsspeki kúa
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Heimskviður
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
11.55 Granada - Levante  Bein út-
sending.
16.55 Napoli - Parma  Bein út-
sending.
19.40 Genoa - Sampdoria  Bein 
útsending.
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Tilboðsverð gilda 14. - 15. desember

BÓKAJÓLIN BYRJA Í NETTÓ!

Stúfur hættir að vera jólasveinn

1.949 kr. 

Ys og þys út af öllu

2.924 kr. 

Kennarinn sem hvarf

2.924 kr. 

Húsið í september

3.574 kr. 
Langelstur að eilífu

2.599 kr. 

Skál og hnífur

4.224 kr. 

Úr eldhúsinu okkar

4.549 kr. 

Ævintýri Munda Lunda

2.599 kr. 



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

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.

Sunnudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Strumparnir
08.25 Blíða og Blær
08.45 Stóri og Litli
08.55 Dagur Diðrik
09.20 Mæja býfluga
09.30 Dóra og vinir
09.55 Latibær
10.20 Lukku láki
10.45 Ævintýri Tinna
11.10 Ninja-skjaldbökurnar
12.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 Alfreð Gíslason
14.55 The Great Christmas Light 
Fight
15.40 Aðventan með Völu Matt
16.05 Leitin að upprunanum
16.53 60 Minutes
17.43 Víglínan
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 The Great British Bake Off
20.25 Keeping Faith
21.20 Prodigal Son
22.10 Shameless
23.05 Watchmen
00.00 Silent Witness
00.55 Silent Witness
01.50 Shetland
03.50 Shetland

16.15 Seinfeld
17.55 Seinfeld
18.20 Lóa Pind. Battlað í borginni
19.00 The Mindy Project
19.25 Puppy School
20.15 Who Do You Think You Are?
21.00 Major Crimes
21.45 American Horror Story 8. 
Apocalypse
22.25 Cardinal
23.10 The Mentalist
23.55 Room 104
00.25 iZombie
01.10 Tónlist

10.40 Love and Friendship
12.15 Robo-Dog
13.45 Darkest Hour
15.50 Love and Friendship
17.25 Robo-Dog
18.55 Darkest Hour
21.00 Valerian and the City of a 
Thousand Planets
23.15 Blade Runner 2049
01.55 American Fango
03.40 Valerian and the City of a 
Thousand Planets

09.25 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
10.15 2019 Playoffs Official Film
11.05 2019 Champions Tour Year 
in Review
12.00 Presidents Cup 2019  Út-
sending frá Presidents Cup 2019.
17.00 QBE Shootout  Bein út-
sending frá QBE Shootout á PGA 
mótaröðinni.
21.00 Golfing World
21.50 DP World Tour Champions-
hip  Útsending frá DP World Tour 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress 
07.29 Lalli 
07.36 Tulipop Drunur í Krákutá
07.39 Sara og Önd 
07.46 Minnsti maður í heimi 
07.47 Hæ Sámur 
07.54 Söguhúsið 
08.01 Letibjörn og læmingjarnir 
08.08 Stuðboltarnir 
08.19 Alvin og íkornarnir 
08.30 Ronja ræningjadóttir 
08.55 Disneystundin
08.56 Tímon & Púmba 
09.18 Sígildar teiknimyndir 
09.25 Sögur úr Andabæ 
09.45 Krakkavikan
10.05 Njósnarar í náttúrunni. Á 
tökustað 
11.00 Silfrið
12.10 Lestarklefinn
13.05 Menningin - samantekt
13.35 Jólatónar
14.15 Jólatréð  Hugljúf jólamynd 
um Molly Logan, unga konu sem 
kemst að því að til stendur að 
leggja niður jólatrjárækt foreldra 
hennar vegna skulda og breyta 
landinu í golfvöll. Foreldrar 
hennar hafa sinnt jólatrjáræktinni 
allt hennar líf og hún ákveður að 
ferðast aftur til heimabæjar síns, 
staðráðin í að bjarga landi foreldra 
sinna. Leikstjóri: David Winning. 
Aðalhlutverk: Lacey Chabert, 
Corey Sevier og Jim Thorburn. e.
15.40 Minningargreinar Obit
17.10 Heimilistónajól 
17.40 Táknmálsfréttir
17.50 KrakkaRÚV
17.51 Jólasveinarnir Þvöru sleikir 
 Íslenskt jóladagatal. Jólasvein-
arnir eru orðnir leiðir á að hanga 
heima í hellinum hjá Grýlu og 
Leppalúða og ákveða að finna 
sér eitthvað skemmtilegt að gera 
fram að jólum. Heiðursmennirnir 
þrettán leggja því af stað hver 
í sína áttina í leit að starfi eða 
áhugamáli sem hæfir þeim.  e. 
18.00 Stundin okkar
18.25 Jóladagatalið. Jólakóngur-
inn 
18.50 Landakort Skóbúð Húsa-
víkur
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Íþróttir á sunnudegi
20.00 Landinn
20.30 Fyrir alla muni Íslandsheim-
sókn Evu Braun
21.00 Maigret egnir gildru 
Maigret. Maigret Sets a Trap  Bresk 
sakamálamynd um franska leyni-
lögreglumanninn Jules Maigret. 
Árið er 1955 og Maigret eltist við 
raðmorðingja sem hefur myrt 
fjórar konur í París á fimm mánaða 
tímabili. Konurnar eiga það eitt 
sameiginlegt að vera dökkhærðar 
og Maigret ákveður að leggja 
gildru fyrir morðingjann í von um 
að hafa hendur í hári hans.
22.30 Carol 
00.25 Dagskrárlok

12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 The Voice US 
13.50 Superstore 
14.15 Bluff City Law 
15.00 Gordon, Gino and Fred. 
Road Trip
16.10 Malcolm in the Middle
16.30 Everybody Loves Raymond 
16.55 The King of Queens 
17.15 How I Met Your Mother
17.40 Happy Together
18.05 Með Loga 
19.05 Sissel Kyrkjebø. Konan á 
bak við röddina
20.00 Jól með Sissel
21.30 Catch-22 
22.15 Perpetual Grace LTD 
23.10 Rillington Place
00.05 Hawaii Five-0   Dramatísk 
þáttaröð um yfirmann lög-
reglunnar í New York og fjöl-
skyldu hans. Reagan-fjölskyldan 
tengist lögreglunni órjúfanlegum 
böndum en stundum er erfitt 
að greina á milli einkalífsins og 
starfsins. 
01.35 MacGyver 
02.20 Síminn + Spotify

07.30 Club Brugge - Real Madrid
09.10 Leverkusen - Juventus
10.50 Bayern München - Totten-
ham
12.30 HM í pílukasti  Bein út-
sending.
17.35 NFL Extra
17.55 NFL  Bein útsending.
21.20 NFL   Bein útsending.

07.15 Napoli - Parma
08.55 Genoa - Sampdoria
10.35 KR - Valur  Útsending frá leik 
í Dominos deild karla.
12.15 Real Sociedad - Barcelona
13.55 Juventus - Udinese  Bein 
útsending.
16.00 Dinamo Zagreb - Manc-
hester City
17.40 Meistaradeildarmörkin
18.10 Evrópudeildarmörkin 
19.00 HM í pílukasti  Bein út-
sending.
23.00 FH - ÍBV  Útsending frá leik í 
Olís deild karla.
00.30 Charlton - Hull City

RÚV RÁS EITT
06.55  Morgunbæn og orð 

dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Manhattan Transfer
08.00 Morgunfréttir
08.05 Á tónsviðinu
09.00 Fréttir
09.03  Samtal Helga Ögmundar-

dóttir, lektor í mannfræði 
við Háskóla Íslands

10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Hans Blær
11.00  Guðsþjónusta í Grafar-

vogskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00  Jólatónleikar frá Austur-

ríki
14.00 Jólatónleikar frá Íslandi
15.00 Skyndibitinn
16.00 Síðdegisfréttir
16.05  Jólatónleikar frá Finn-

landi
17.00 Í leit að jólunum. Smásaga
17.13  Hvít jól. Jólagleði. Smá-

saga
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Ymur 2
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Jólatónleikar frá Dan-

mörku
20.00 Gestaboð
21.00 Jólatónleikar frá Eistlandi
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólatónleikar frá Svíþjóð
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
16.55 Roma - SPAL  Bein útsending.
19.55 Valencia - Real Madrid  Bein 
útsending.

STÖÐ 2 SPORT 4
15.50 FH - ÍBV  Bein útsending.
17.25 Sevilla - Villarreal  Bein út-
sending.
19.40 Fiorentina - Inter  Bein út-
sending.
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YLIR.IS

Ýlir – Tónlistarsjóður Hörpu fyrir ungt fólk hefur það að markmiði 
að styðja ungt tónlistarfólk og veita því tækifæri til að koma fram  
í Hörpu. Sjóðurinn styður við verkefni af ólíkum toga og vill þannig 
ýta undir fjölbreytt tónlistarlíf í húsinu.

AUGLÝSIR EFTIR 
UMSÓKNUM 
FREKARI UPPLÝSINGAR Á YLIR.IS

Þótt George Lucas hafi 
í árdaga talið hæfilegt 
að rekja hádramatíska 
sögu Anakins Geim-
gengils, lýsa risi hans, 
harmþrungnu falli og 

afdrifum niðja hans í níu kvik-
mynda bálki óraði sennilega engan, 
allra síst hann sjálfan, fyrir því að 
42 árum eftir að hann lagði heiminn 
að fótum sér með Star Wars yrði 
hringnum lokað með Star Wars: The 
Rise of Skywalker.

„Ég hef lengi beðið eftir þér, 
Obi-van Kenobi,“ sagði Svarthöfði 
drungalegri, hátíðlegri röddu. 
„Loksins ber fundum okkar saman 
aftur. Hringnum hefur verið lokað.“ 
Kenobi fann á sér, að ánægju gætti 
bak við andstyggilega grímuna.“

Þessi orðaskipti áttu sér stað, í 
íslenskri þýðingu Hersteins Páls-
sonar frá 1978, þegar þeir mættust 
á ný, Anakin Skywalker þá orðinn 
Svarthöfði, og Obi Wan Kenobi, 
um miðbik fyrstu og þá hugsanlega 
einu Stjörnustríðsmyndarinnar. 
Þrátt fyrir að vera hinn útvaldi 

Hringurinn lokast eftir níu umferðir 
Þvert ofan í belginginn í Svarthöfða lokaði hann engum hring í Star Wars. Það er ekki fyrr en 42 árum síðar að 
J.J. Abrams lokar hringnum, sem George Lucas opnaði, með frumsýningu The Rise of Skywalker í næstu viku.

Gamlar og nýjar hetjur hafa barist sundraðar í síðustu tveimur köflum en þjappa sér loksins saman í alvöru Star Wars-anda í síðasta kaflanum.

Ben Solo er í 
króníksu frekju-
kasti sem Kylo 
Ren og þarf 
að svara fyrir 
ýmis illvirki en 
tilraunir hans 
til að líkjast 
afa Svarthöfða 
draga dilk á eftir 
sér.  

Lando hefur ekki sést síðan í Return of the Jedi. Komi hann fagnandi!

með hinn æðsta Mátt ólgandi í 
olíumenguðu blóðinu reyndist 
Anakin nú ekki sannspár fremur 
en endranær. Hringurinn varð 
spírall þegar hann breytti gamla 
lærimeistaranum sínum í hrúgu af 
óhreinu taui. Star Wars sló í gegn  
og sagan hélt áfram að hringa sig og 
hverfast á víxl, í fortíð, samtíð og 
framtíð um hann og soninn, Loga 
Geimgengil.

Máttug tvíburasystir gaf sig fram 
einhvers staðar á leiðinni, fann ást-
ina í ólíklegasta manni og eignaðist  
son sem umturnaðist á gelgjunni í 
tættari vandræðagemling en afa 
Anakin sem varð aftur góður áður 
en hann lést eftir að hafa drepið 
vonda keisarann sem nú virðist 
upp r isinn, samk væmt eig in 
áætlun, og er tilbúinn til þess að 
láta sverfa til stáls og rauðra geisla 
í langþráðum níunda kaf lanum 
sem auk rómversku tölunnar IX er 

titlaður Upprisa Geimgenglanna, 
þannig að allt getur gerst og vonin 
sem kviknaði í fjórða hluta 1977 
lifir enn.

Þessi von sem var í upphafi bund-
in við Loga sem deildi henni síðan 
með Lilju systur sinni hefur mögu-
lega aldrei verið sterkari en í loka-
þríleiknum í hinni svakalega flinku 
Rey sem hefur svo náttúruleg tök á 
Mættinum að leita þarf allt aftur til 
1999 þegar barnungur Anakin sýndi 
snilldartakta í I. kafla, The Phantom 
Menace, sem hlýtur að teljast mestu 
vonbrigði sögunnar.

Ringluð? Þið verðið það ekki eftir 
að hafa horft á næsta og síðasta 
hluta geimsápunnar Stjörnustríð. 
Í það minnsta ekki ef marka má 
leikstjórann J.J. Abrams sem hefur 
lofað að hnýta alla laus aenda og 
loka hringnum í eitt skipti fyrir öll.  
Mátturinn er með ykkur. Alltaf. 
toti@frettabladid.is 
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SIX 2318
White

19.995 kr.

SIX 2189 
Black Crazy
19.995 kr.

SIX 2298 
Black

18.995 kr.

SIX 2318 
Black

19.995 kr.

SIX 2139 
Black

18.995 kr.

SIX 2330 
Black

19.995 kr.

SIX 2189 
Black

19.995 kr.

SIX 1981A 
Brown

16.995 kr.

… var dramatísk innkoma 
magnaðasta illmennis kvik-
myndasögunnar er ógleymanleg 
öllum sem sátu í myrkum bíósal 
þegar „allir – jafnt keisaraliðar sem 
uppreisnarmenn – þögnuðu, þegar 
hávaxinn, skikkjuklæddur maður 
birtist…“ Svarthöfði var mættur! 
Djúpur andardrátturinn, enn 
dýpri röddin og gríman!

… var smyglarinn og 
geimkúrekinn Hans Óli 
mesti töffarinn og aldrei jafn 
ofursvalur en þegar hann alveg 
hiklaust grillaði aumingja Greedo 
áður en hann gat svo mikið sem 
dregið vopn sitt úr slíðrum. Auð-
vitað skaut Hans Óli fyrst!

… opinberuðu Lilja Ósk 
prinsessa og Hans Óli, 
skipstjóri Fálkans,
ást sína með fallegustu ástar-
játningu kvikmyndasögunnar. 
Rétt áður en heitmaðurinn er 
bundinn í kolefnisklakabönd segir 
hún: „Ég elska þig,“ og Harrison 
Ford óhlýðnast George Lucas með 
því að segja ekki „ég elska þig líka“, 
heldur svarar að hætti Hans Óla: 
„Ég veit.“

… var af öllum tilkomu-
miklum geislasverðabar-
dögum Stjörnustríðs
einvígi feðganna og Geim-
genglanna Loga og Anakins, sem 
þá hafði ekki enn kastað brynju 
Svarthöfða, það magnaðasta. 
Þarna skella þeir saman geisla-
brandarnir rauður og grænn í 
uppgjöri föður og sonar þar sem 
hvorki meira né minna en sál þess 
fyrrnefnda er í húfi ásamt framtíð 
vetrarbrautarinnar.

Fyrir löngu síðan í fjarlægri vetrarbraut …
… var Boba Fett 
ofmetnasti gaurinn frá Alviðru til 
Urða og þótt víðar væri leitað með 
viðkomu á Hoth. Herklæði Manda-
lorínanna eru svo töff að maður 
þarf ekki annað en klæðast þeim til 
þess að virka svalur og þegar vel er 
að gáð er Boba Fett ekkert annað en 
umbúðirnar utan um kempu sem 
fellur fyrir blindum vígamanni og 
afrekar það eitt að þora að standa 
uppi í hárinu á Svarthöfða þegar 
hann er í óvenju góðu skapi.

… var Darth Maul 
allra skúrka vanmetnastur og 
vannýttastur. Fáránlega svalur 
með flottasta geislamoppu-
skaft sem sést hafði fékk þessi 
fyrsti lærisveinn keisarans illa 
ekki að sýna hvað í honum 
bjó og var snarlega sendur úr 
sögunni í tvennu lagi.

L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐL Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 73L A U G A R D A G U R   1 4 .  D E S E M B E R  2 0 1 9



Fréttablaðið fékk tísku-
spekúlantana Stefán 
Svan, Tinnu Bergmann 
og Arnór Leó til að tala 
um tískuárið sem er að 
líða.

„Mér finnst Henrik Vibskov hafa 
sýnt það í ár hversu mikill meistari 
hann er á sviði fatahönnunar. Hann 
er í stöðugri þróun og með höfuð og 
herðar yfir trend-hönnuði dagsins í 
dag,“ segir Stefán Svan fatahönnuð-
ur, og annar eigandi Stefánsbúðar/
P3, spurður um þann fatahönnuð 
sem hreif hann mest á árinu.

Maison Margiela SS20 tísku-
sýningin stóð uppúr og þá sér í lagi 
þegar Leon Dame lokaði sýningunni 
með mjög svo ákveðnu og áköfu 
göngulagi sínu.“

Persónulegur stíll  
Roisin Murphy
„Ég heillast af Roisin Murphy þar 
sem hún hefur mjög persónulegan 
stíl og þorir að prufa sig áfram með 
nýja hluti. Hún kemur auga á flotta 
hönnuði sem eru alls ekki að gera 
það sama og hinir og útkoman er 
þar af leiðandi einstakur stíll.

Björk Guðmundsdóttir er nátt-
úrulega í sérflokki hvað varðar stíl 
og það er búið að vera ævintýra-
legt að fylgjast með henni á hennar 
nýjasta tónleikaferðalagi. Hún hefur 
einstakt lag á að vinna með flottu 
fólki þegar kemur að heildarútliti og 
verða því tónleikarnir ekki aðeins 

flottir fyrir eyru heldur líka augu,“ 
segir Stefán.

Spennandi og metnaðarfullt
„Mér finnst mjög gaman að fylgj-
ast með Arnari Má Jónssyni sem 
starfar í London. Hann er metnaðar-
fullur hönnuður sem er að gera mjög 
spennandi hluti

Ég er líka alltaf mjög hrifinn af 
því sem Eygló gerir, hún var að 
frumsýna línuna sína AMEN. Hún 
blandar saman húmor og glæsileika 
sem er akkúrat það sem ég elska,“ 
segir Stefán.

Sjálfbærni og mannúð
Hvað er á útleið?

„Skynditíska og trendhyggja er 
vonandi á útleið. Hefur ekki góð 
áhrif á jörðina og lífríkið.

Ég held að sjálf bærni, lífræn og 
mannúðleg framleiðsla verði leið-
andi í tískubransanum. Þeir sem 
eru ekki með það að leiðarljósi eru 
hreinlega ekki með.

Þegar að stíl kemur, verður 
mikið um liti og munstur á næsta 
ári í bland við heila liti, það er það 
skemmtilega við þetta allt saman, 
það má hreinlega allt sem manni 
dettur í hug, “ segir Stefán.

Kúrekar, unisex skart,  
klassík og pönk
„Unisex lína skartgripahönnuðarins 
Alan Crocetti er öflug,“ segir Tinna 
Bergmann innkaupastjóri GK.

Tískuannáll 2019 Tinnu fannst Rotate vera með flottustu kjólana í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stefán var hrifinn af jólalínu Eyglóar, Amen. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Arnari fannst Luka Sabbat bera af í persónulegum stíl á árinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Silfurlitaður Kanye West, Maison Margiel 
2020, sjálfbærni og mannúð eru á meðal 
þess sem álitsgjafar Fréttablaðsins mátu að 
hefði einkennt árið sem er að líða.

„Rotate er spennandi merki sem 
framleiðir kjóla fyrir allan aldur 
og tilefni. Eins Tonsure fyrir herra 
en þeir voru tilnefndir til virtra 
verðlauna á árinu, The Interna-
tional Woolmark Prize in Europe. 
Þeir eru taldir vera vonarstjörn-
urnar í herratískunni í Danmörku 
um þessar myndir. Þeir hanna 
klassískar f líkur með smá tvisti og 
skemmtilegum smáatriðum. Aðal-
hönnuðurinn og stofnandi Ton-
sure, Malte Flagstad hannaði fyrir 
Maison Margiela áður en hann 
stofnaði Tonsure, og er algjörlega 
hönnuður sem fólk ætti að fylgjast 
með,“ segir Tinna.

Hvað verður heitt á næsta ári í 
þínum bókum?

„Árið 2020 verður það sitt hvað 
af öllu. Klassísk plíseruð pils, helst 
hnésíð í anda sjöunda áratugarins, 
eru að koma sterk inn, með bla-
zer-jökkum. Brúntóna litir, beige, 
camel, gulir og appelsínugulir. 
Það verður líka smá áttundaára-
tugs pönkfílingur með göddum 
og grófum skóm. En svo gætir líka 
villta vesturs áhrifa, kúrekastíg-
vél og skyrtur. Stórar slaufur sjást á 
tískupöllunum og plíseraðar buxur, 
háar í mittið. Isabel Marant er mjög 
þekkt fyrir það snið. Í mynstri er 
það sebramynstrið gamla góða 
og það sést mikið af afrískum 
mynstrum. Fjölbreytileikinn er 
ráðandi og núna finnst mér tími til 
að ýta undir persónulegan stíl, láta 
hann skína. Hafa svolítið gaman af 
þessu.“

Hvað er á óskalistanum þínum, 
Tinna?

„Mig langar í Alan Crocetti skart-
gripi og dreymir um klassísku Saks 
Pot kápurnar, mig langar í annað 
hvort rauða eða græna. Þær eru svo 
tímalausar. Ég er líka með auga á 
nokkrum Rotate kjólum.“

Ragga Gísla sjúklega töff
„Að mínu mati stendur valið á milli 

Anine Bing og Victoriu Beckham. 
Og Victoria fyrir sinn klassíska stíl, 
en heldur samt alltaf þægindunum. 
Ég fíla að blanda þessu tvennu svo-
lítið saman,“ segir Tinna.

„Ragga Gísla. Hún er alltaf sjúk-
lega töff, svo f lott en áreynslulaus 
og með sinn eigin stíl, mjög sjálf-
stæð í fatavali. Gerir allt að sínu.“

Fátt toppar silfurlitaðan  
Kanye West
„Ég hef mjög gaman af því að fylgj-
ast með Julius Juul, sem er hönnuð-
ur og stofnandi Heliot Emil ásamt 
bróður sínum Victor Juul,“ segir 
Arnar Leó Ágústsson um það hvaða 
erlendi hönnuður greip athygli 
hans á árinu.

Hvert var tískumóment ársins?
„Fátt mun toppa silfurlitaðan 

Kanye West fyrir mér, annars var 
cat-walkið hjá Casablanca f/w í 
janúar 2019 sturlað og þegar Asap 
Rocky mætti á LACMA gala með 
Gucci klút sem „Babushka“.

Luka Sabbat best klæddur
„Luka Sabbat hefur lengi verið mjög 
áberandi þegar kemur að klæða-
burði þar sem að hann hefur upp á 
margt að bjóða. Flakkar á milli stíla, 
klæðist hælaskóm, notar naglalakk 
og svo framvegis til þess að krydda 
upp á stílinn,“ segir Arnar Leó.

Hvaða tískutrend risu hæst að 
þínu mati?

„Hjólabuxur við blazera, bucket- 
hattar, of stórar og víðar buxur, 
mini-bags og oversized pufferar/
parka, vintage tíska.“ 

Er eitthvað sem þér finnst vera á 
útleið?

„Neon.“
Hvað verður heitt á næsta ári í 

þínum bókum?
„Tæknilegur fatnaður, blazer- 

jakkar, kósýbuxur, mittissniðinn 
fatnaður og margt f leira,“ segir 
hann. 
steingerdur@frettabladid.is

SKYNDITÍSKA 
OG TREND-
HYGGJA ER 
VONANDI Á 
ÚTLEIÐ. 
HEFUR EKKI 
GÓÐ ÁHRIF Á 
JÖRÐINA OG 
LÍFRÍKIÐ.

Stefán Svan
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Lífið í  
vikunni
08.12.19- 
14.12.19

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

Affari Clementine jólakúlur

Fullt verð: 350 kr.

NÚ AÐEINS: 210 kr.

Affari Edith jólakúlur 
tvær stærðir

Fullt verð frá: 350 kr.

NÚ AÐEINS FRÁ: 210 kr.

SMÁRATORG    HOLTAGARÐAR
AKUREYRI    ÍSAFJÖRÐUR 

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)
www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

40%
AFSLÁTTUR

AF ALLRI 
JÓLAVÖRU

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Fyrir þínar
bestu stundir

Nelle dádýr frá Boltze. 
 15 cm svart, 2 gerðir

Fullt verð: 290 kr.

NÚ AÐEINS: 174 kr.

Boltze jólastjarna úr hvítum pappir.

Fullt verð: 990 kr.

NÚ AÐEINS: 594 kr.

Tulipop heimurinn er 
búinn að vera til í rúm 
níu ár og hefur eignast 
stóran hóp aðdáenda 
á öllum aldri víða 
um heim, sem margir 

hverjir hafa verið að bíða lengi eftir 
Tulipop-bók sem fengist bæði á 
ensku og íslensku,“ segir Signý Kol-
beinsdóttir sem skrifaði og mynd-
skreytti Leyniskóginn, f yrstu 
barnabókina í f lokknum Sögur frá 
Tulipop.

Signý, sem er annar stofnenda 
hönnunarfyrirtækisins Tulipop, 
segir að í ljósi vinsælda Tulipop víða 
um heim hafi þótt tilvalið að láta 
reyna á fjármögnun útgáfunnar á 
Kickstarter. „Og gefa dyggum aðdá-
endum kost á að tryggja sér eintak 
fyrstir allra og fá um leið alls konar 
skemmtilegan Tulipop-varning,“ 
segir Signý sem meðal annars gerði 
sérstakar Tulipop-teikningar fyrir 
þá rausnarlegustu.

Alls konar aðdáendur
Óhætt er að segja að fjármögnunin 
hafi gengið vonum framar þar sem 
þeir 10.000 dollarar sem lagt var 
upp með söfnuðust hratt og örugg-
lega og þar með náðist takmarkið 
um að koma bókinni út fyrir jólin.

Signý segir um helming upp-
hæðarinnar hafa komið frá útlönd-
um og ánægjulegt hafi verið að sjá 
hversu fjölbreyttur hópurinn var 
sem vildi leggja sitt af mörkum 
og hversu margir 
þekktu greinilega vel 
til Tulipop fyrir.

„En síðan var einn-
ig nokkur fjöldi fólks 
sem tók þátt eftir að 
hafa uppgötvað Tuli-
pop í gegnum herferð-
ina á Kickstarter, enda 
var eitt markmiðið 
líka að kynna Tulipop 
fyrir f leira fólki um 
allan heim.“

Litið um öxl
Þeg a r lok si n s va r 
komið að barnabóka-
útgáfunni, eftir tæplega tíu farsæl 
ár, ákvað Signý að hverfa aftur til 
upprunans þannig að í Leyniskóg-
inum fá lesendur að slást í för með 
sveppasystkinunum Gló og Búa 
þegar þau hitta þriðju aðalpersónu 
Tulipop, skógarskrímslið Fredda, í 
fyrsta sinn.

Signý heldur sig einnig við 
meginþemu Tulipop frá upphafi; 
náttúruna, vináttuna og fjölbreyti-
leikann. „Tulipoppararnir eru allir 

innblásnir af f jöl-
sk yldu meðlimu m 
mínum og vinum,“ 
segir Signý um per-
s ónu r n a r.  „ M é r 
finnst mjög mikil-
vægt að krakkar 
lesi um persónur 
sem þau geti tengt 
við og eru ekki 
f ullkomnar. Öll 
höfum við okkar 
bresti en erum 
f lest góð inn við 
beinið og þannig 
eru persónurnar 
í Tulipop.“

Þetta er fyrsta bókin í 
bókaseríunni Sögur frá Tulipop 
vegna þess að mig langar að gera 
fleiri bækur,“ segir Signý sem telur 
að þau hjá Tulipop hafi fundið rétta 
formið utan um boðskapinn sem 
felst í ævintýrum Tulipopparana. 
„Okkur fannst þessi stærð og lengd 
fullkomin fyrir krakka á aldrinum 

fjögurra til átta ára,“ segir Signý.
„Ég hef alltaf haft það markmið 

að búa til heim og persónur sem 
höfða til krakka á öllum aldri og 
við lögðum því áherslu á að bókin 
væri líka skemmtileg aflestrar fyrir 
foreldrana og eldri systkini.“

Eyja elds og sveppa 
Tulipop-eyjan sjálf  er um margt 
mjög lík Íslandi „Fyrir utan kannski 
alla sveppina sem ég held að ég hafi 
tekið með mér frá Þýskalandi þar 
sem ég ólst upp til níu ára aldurs.

Ég áttaði mig ekkert á því í fyrstu 
hvað náttúran spilaði stórt hlut-
verk í Tulipop-heiminum þar sem 
við Íslendingar höfum tekið henni 
sem sjálfsögðum hlut. 

Á Tulipop-eyjunni eru eldfjöll, 
heitir hverir og ísjakar. Eyjan er 
síbreytileg og lifandi, næstum ein 
af persónunum og hugmyndin er að 
segja sögur þar sem náttúran skipar 
stórt hlutverk. Að miðla þannig með 
ævintýralegum sögum jákvæðum 
skilaboðum til krakka og full-
orðinna um að bera virðingu fyrir 
landinu og náttúrunni.“
toti@frettabladid.is

Tulipopparabók frá 
eyju elds og sveppa
Fyrsta bókin í Sögum frá Tulipop segir frá kynnum Búa og Glóar 
af skógarskrímslinu Fredda. Hópfjármögnun úgáfunnar sannfærði 
höfundinn um að margt er enn ósagt um Tulipopparana.

Signý Kolbeinsdóttir á enn margt ósagt frá eyjunni Tulipop og ævintýrum 
íbúa hennar þannig að Leyniskógurinn markar aðeins upphafið.  

GRÁTT GAGN 
OG GAMAN
Pétur Yngvi í Nexus 
segir reynsluna af 
fyrsta ári útgáfu 
sérvalinna mynda-
sagna um Leður-
blökumanninn 
lofa góðu enda 
þykir hinn myrki 
riddari Gotham-
borgar duga vel 
til þess að auka 
lestraráhuga 
ungra drengja.

GUÐHRÆDDUM GELDINGUM 
Í HEL KOMIÐ
Óskar Guðmundsson hefur ærna 
ástæðu til þess að siga morðingj-
anum í glæpasögunni Boðorðin 
á geistlega barnaníðinga þar sem 
þeir eiga sér raunverulega fyrir-
mynd úr æsku hans.

JÓLAKÓSÍ Í MOSÓ
Söngkonan 
dáða Diddú 
heldur í 
hefðirnar og 
keyrði jóla-
stemninguna 
í gang í sinni 
Mosfells-
heimasveit á 
föstudaginn 
með heimilis-
legum jóla-
tónleikum 
tuttugasta og 
annað árið í 
röð.

MYRK ÚTRÁS
Harpa Einarsdóttir kynnti jólalínu 
Myrka, Kabukimono, sem hverfist 
um silkikímonóa enda samdi hún 
nýlega um að hanna fyrir Asíu-
markað.
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Allt þetta undir 

*Miðað við eitt stykki/pakka af hverju. 500 g af hamborgar-
hrygg, 400 g af purusteik og 500 g af kalkúnabringu.

2500
kr. á mann

*

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

Fyrir 8 manns
Matseðill
Karrýsíld, 255 g      359 kr. stk.
Marineruð síld, 255 g    359 kr. stk.
Rúgbrauð, 270 g      265 kr. pk. 
Grafinn lax sneiddur, 200 g  1099 kr. pk.
Graflaxsósa, 190 ml    329 kr. stk. 
 
Jólapate innbakað, 200 g  1399 kr. stk.
Jarðarberjasósa, 100 g   799 kr. stk.
Reykt andabringa, 230 g    2399 kr. stk.
Rauðlaukssulta, 180 g    699 kr. stk.

Hamb.hryggur sneiðar, 500 g 1385 kr. pk.
Waldorf salat, 500 g    999 kr. pk.
Heimagert rauðkál, 250 g  599 kr. pk.

Kalkúnabringa elduð, 500 g  2500 kr. stk.
Kalkúnasósa m. salvíu, 500 g 1390 kr. stk.

Heit purusteik, 400 g    1399 kr. stk.
Rauðvínssósa, 500 ml    1390 kr. stk.
Lifrarkæfa m. beikoni, 370 g 1293 kr. stk.
Lúxus laufabrauð, 130 g   1098 kr. pk.

Nánar á 
kronan.is/

jolahladbord



Allar perur

25%
afsláttur

Inni- & útiljós

25%
afsláttur

20- 
50%
afsláttur

af allri jólavöru

Afgreiðslutími um jól og áramót er á byko.is

JÓLA- 

FJÖR
Skoðaðu 

jólagjafa- 
handbókina  

á byko.is

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um allt land

Tilboðsverð

Hrærivél
500 W öflugur mótor. Fjórar 
hraðastillingar. Sogfætur. Allt 
á einum armi. Hrærir, hnoðar 
og þeytir. Skálin tekur 4 lítra og 
er með loki. Hnoðkrókur með 
deigfælu, þeyti- og hrærispaði. 
Yfirálagsvörn. Auðveld í þrífum.

13.895    
65742022

Almennt verð: 17.895

Tilboðsverð

Leiðishjarta  
með tímarofa. 18 LED perur. 
Rafhlaða fylgir ekki.

7.196
51880873

Almennt verð: 8.995
22%
afsláttur

Tilboðsverð

Töfrasproti
Hvítur 400W. Auðveldur og 
þægilegur í notkun.

7.895
65742041

Almennt verð: 11.495

31%
afsláttur

27%
afsláttur

Tilboðsverð

Brauðrist
Hvít 1090 W, slekkur  
á sér ef brauðið festist.

6.895
65742036

Almennt verð: 9.495

Pottar &  
pönnur

25%
afsláttur

Tilboðsverð

Ferðakaffivél
Espresso lúxusbolli hvar 
sem er, hvenær sem er.

7.995
65103700

Almennt verð: 9.995

8
mism. 

litir

20%
afsláttur

Tilboðsverð

Ljósahringur
Snowflake hringur 45cm  

4.377  
51880356

Almennt verð: 7.295 40%
afsláttur

20%
afsláttur

Leikföng,  
spil & púsl

25%
afsláttur

20%
afsláttur

OSRAM
ráðgjöf 

BYKO Breidd
Guðný frá OSRAM kemur á   
laugardag milli 12 og 16 þar  
sem hún miðlar af þekkingu sinni 
varðandi perur og lýsingu - 

Komdu og fáðu  
góð ráð!

Timburverslun 
Breidd 

verður lokuð laugardaginn  
14. desember vegna  
vörutalningar.

Opið er í timburverslun  
Granda 10-18

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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Dreifðu
greiðslum,
borgaðu
eftir jól

siminnpay.is

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Þegar þetta er skrifað er ég and-
vaka út af ofsaveðri sem rífur 
í trampólínið í garðinum.

Upp rifjast óveðrið í gamla daga 
sem var í minningunni notalegt. 
Rafmagnið farið af húsinu eins og 
alltaf þegar blés almennilega og 
þakplötur að fjúka. Fjölskyldan sat 
í myrkvaðri stofunni og spilaði við 
kertaljós. Það hefði allt eins getað 
verið í baðstofu á nítjándu öld. Ég 
man það voru ellefu vindstig. Sú 
tala greyptist í huga mér. Nú veit ég 
bara að veðrið er appelsínugult.

Einhverra hluta vegna tók ég 
ekki niður trampólínið. Lét nægja 
að vefja rólu á snúrustaurnum um 
það. Erfitt að trúa að slíkt haldi 
þegar það er sem húsið sjálft sé að 
rifna af grunninum.

Það er eitthvað fornt við óveður. 
Þægindin sem við búum við vekja 
þá tilfinningu að manntegundin 
Homo Bureaucraticus hafi fyrir 
löngu klætt veðrið af sér. Svo fer 
það allt í einu að guða á glugga eins 
og draugar og óvættir gerðu fyrr á 
öldum.

„Og öll raflýsingin!“ sagði 
skáldið Gyrðir Elíasson í viðtali 
sem ég átti við hann fyrir bóka-
messuna í Frankfurt. Hann lýsti 
því að fyrir afa sínum og ömmu á 
Borgarfirði eystra hefðu drauga-
sögur og þjóðsögur verið ótrúlega 
lifandi – ekki bara sögur á blaði. 
„Amma var mjög myrkfælin og ver-
öldin breyttist hjá þeim á haustin 
þegar farið var að dimma.“

En sá heimur steyptist með raf-
lýsingunni. Þegar veröldin lýstist 
upp hvarf myrkfælnin. Gyrðir tók 
þó fram að tilveran væri marg-
brotin. „Ég veit ekki hvernig maður 
væri kominn upp á Kjöl að vetrar-
lagi í skálanum í Hvítárnesi, best 
að fullyrða sem minnst um það.“

Trampólínið storkar enn um 
sinn máttarvöldunum. Höfuð-
borgarsvæðið er raflýst. En er það 
ekki tímaskekkja að á bæjum víða 
um land séu draugar og forynjur 
enn að guða á glugga?

Reimt úti á landi

Péturs 
Blöndal

BAKÞANKAR



 84.992 kr.   99.990 kr.

BELINA 
Borðstofuborð, viður/hvítt.
Stærð: 100 x 170/270 H: 74 cm 

MICHIGAN borðstofuborðið er 101 
cm breitt, 205 cm langt og hæðin 
er 74 cm. Það er stækkan legt í 361 
cm með þremur stækk unum sem 
fylgja. Með viðbótarstækkunum 
má stækka borðið í 511 cm.

MICHIGAN 
Borðstofuborð úr dökkolíu- 
borinni gegnheilli eik.

Viðbótarstækkanir 3 stk.
 54.399 kr.   63.999 kr.

Dökk olíuborin eik
 315.349 kr.   370.999 kr.

BONE
Stílhreint og fallegt borð stofu borð frá 
Danform úr dökkum álmi eða svörtum 
aski. Stærð: 100 x 220 H: 75 cm 

Svartur askur

 164.993 kr.   219.990 kr.
Dökkur álmur

 187.493 kr.   249.990 kr.

MICHELLE
Borðstofustóll. 
Svart eða koníaks-
brúnt PU-leður.

 14.508 kr.  
 17.990 kr.

YORK
Borðstofustóll. 
Svart eða koníaks-
brúnt PU-leður.

 12.089 kr.  
 14.990 kr.

* Taxfree tilboðið gildir af öllum stólum nema frá SKOVBY 
og sérpöntunum og jafngildir 19,35% afslætti. 

 Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. 
Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar. 

LÝKUR UM HELGINA

STÓLATAXFREE
Allir stólar á taxfree tilboði*

TIMEOUT
Hægindastóll sem hannaður er af Jahn Aamodt með fagur fræði og þægindi að leiðarljósi. 
Hnota, svart leður og álfætur.

Stóll XL

 233.863 kr.  
 289.990 kr.

Skammel XL

 60.476 kr.  
 74.990 kr.

CLOUD
Borðstofustóll. Svart 
eða brúnt PU-leður 
og blátt eða álgrátt 
sléttflauel. Svartir 
fætur

 23.379 kr.  
 28.990 kr.



Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1
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Ísafjörður
Skeiði 1

OPNUNARTÍMI TIL JÓLA Í REYKJAVÍK
Laugard. 14. des. 11–17  |  Sunnud. 15. des. 13–17
16. og 17. des. 10–18  | 18. til 23. des. 10–22
Aðfangadagur 24. desember 10–13

Verð og vöruupplýsingar í auglýs
ingunni eru birtar með fyrirvara 
um prentvillur og gilda til jóla eða 
á meðan birgðir endast. 

Ævintýralegt úrval 
gjafavöru í Höllinni

IVV INFIORE 
vasi 
28,5cm 
glær 
Verð: 
7.990 kr  

EVA SOLO 
Silhouette 
glervasi 
18,5 cm
Verð: 
7.990 kr

EVA  
SOLO 
Silhouette 
krukka  
með loki 1,5 l
Verð: 10.990 kr

 IITTALA ULTIMA THULE 
Ultima Thule línan var hönnuð af Tapio Wirkkala 
árið 1968 og var innblástur hönnunarinnar 
bráðandi ísbreiður í Lapplandi. Eftir mörg 
þúsund tíma vinnu við að fullkomna áferðina 
á glerinu höfum við þessa glerlínu sem fegrar 
hvert heimili.

DUTCH DELUXES
Svuntur, margar gerðir úr leðri og taui
Fullt verð: Tau: 11.990 kr.  Leður: 21.990 kr.
Nú tau 9.592   Nú leður: 17.592IITTALA 

KASTEHELMI 
kertastjakar 6,4cm 
margir
litir

Verð:
2.290–5.990 kr.

RALPH LAUREN
Holiday  
ilmkerti 

Verð
9.990 kr.

EIGHTMOOD
púðar, ýmsar gerðir og stærðir.
Verð frá 7.990 kr. 

VALDAR 
JÓLAVÖRUR 

MEÐ 50% 
AFSLÆTTI 
TIL JÓLA

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

Lene Bjerre diskamotta 48×33 cm. Fullt verð 1.990 Nú 995 kr.


