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allt að

afsláttur
86%

LÖGREGLUMÁL Á árinu sem er að 
líða hefur verið lagt hald á mun 
meira magn sterkra f íkniefna 
en á síðustu árum. Á fyrstu tíu 
mánuðum þessa árs var lagt hald 
á 54 kíló af amfetamíni en lög-
regla lagði hald á tæp fimm kíló af 
amfetamíni allt árið 2018 og 13,5 
kíló árið 2017.

Haldlagt magn kókaíns á fyrstu 
tíu mánuðum þessa árs var 35 kíló 
sem er tæplega tvöfalt meira en allt 

síðasta ár þegar lögreglan lagði hald 
á 18,5 kíló af efninu.

Innf lutningur á amfetamíni 
hefur rokkað mjög upp og niður á 
undanförnum áratug en skýr breyt-
ing varð á haldlögðu kókaíni árið 
2017. Á árunum 2008 til 2016 var 
haldlagt magn kókaíns ávallt undir 
10 kílóum á ári. Árið 2017 hækkaði 
talan um meira en helming milli ára 
og fór í tæp 27 kíló. Sem fyrr segir 
var lagt hald á rúmlega 18,5 kíló í 

fyrra og strax á fyrstu tíu mánuðum 
yfirstandandi árs hefur magnið tvö-
faldast og farið yfir 35 kíló.

Samkvæmt mati Lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu er ætlað verð 

þess amfetamíns og kókaíns sem 
haldlagt hefur verið á árinu rúm-
lega 650 milljónir króna.

Upplýsingar um magn haldlagðra 
fíkniefna sem Fréttablaðið af laði 
hjá Ríkislögreglustjóra ná eingöngu 
til 31. október 2019. Töluvert magn 
sterkra fíkniefna hafur verið hald-
lagt hjá lögreglunni á Suðurnesjum 
í nóvember og desember og magn 
þess efnis er ekki inni í áðurnefnd-
um upplýsingum. – aá

Lögreglan haldlagt mun meira 
af sterkum fíkniefnum á árinu
Lögreglan lagði hald á mun meira af sterkum fíkniefnum á fyrstu 10 mánuðum ársins en allt árið í fyrra. 
54 kíló af amfetamíni og 35 af kókaíni. Áætlað götuverðmæti efnanna er rúmlega 650 milljónir króna. Þá 
hefur verið lagt hald á töluvert magn af sterkum fíkniefnum á Suðurnesjum í nóvember og desember.

Eftir kjötát og afslöppun jólanna er tilvalið að skella sér í brekkurnar og ná púlsinum aðeins upp. Í gær voru fyrirtaks aðstæður til sleða- og skíðaiðkunar við Jafnasel í Breiðholtinu þó að 
sólin væri stutt á lofti. Þegar ljósmyndari Fréttablaðsins kom á staðinn voru krakkarnir brosandi út að eyrum og rjóðir í kinnum. Einnig þeir eldri eins og glöggt má sjá. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Lagt var hald á 35 kíló af 
kókaíni fyrstu tíu mánuði 
ársins.

VIÐSKIPTI  Árni Oddur Þórðarson, 
forstjóri Marels, er viðskiptamaður 
ársins að mati dómnefndar Mark-
aðarins. Félagið lauk vel heppnaðri 
skráningu í kauphöllina í Amster-
dam, erlent eignarhald hefur marg-
faldast á tveimur árum og hluta-
bréfaverð hækkað um 70 prósent.

Árni Oddur segir að nú 
þegar dregið hefur úr 
óvissu í alþjóðamálum 
sé betri tónn í viðskipta-
vinum og fyrirtækið ætli 
sér stóra hluti í Asíu. 
„Fram undan er heild-
arendurskipulagning 
á framleiðslu á 
svínakjöti í álf-
unni og ætlum við 
okkur stóra hluti 
þar. “ Sjá Markaðinn

Árni Oddur 
viðskiptamaður 
ársins 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

Veður

Snýst í suðvestan 15-23 A til 
síðdegis en annars mun hægari 
vindur.  Skúrir eða slydduél S-
lands, en rigning eða slydda fyrir 
norðan. Dregur heldur úr vindi 
A-lands um kvöldið. Hiti víða 2 til 6 
stig. SJÁ SÍÐU 16

Svitnað eftir veislur jólanna

Vart varð þverfótað fyrir fólki á líkamsræktarstöðvum í gær þar sem opið var, á annan dag jóla. Þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði í 
World Class í Laugum var þar margt um manninn og greinilegt að gestir ætluðu að brenna stórum hluta þeirra hitaeininga sem ratað höfðu ofan í 
þá undanfarna daga. Enn eru þó hátíðarhöld framundan því nú styttist til áramóta og með tilheyrandi veisluhöldum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þú færð Svan galdramann á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Falleg litaskot sem 
byrja á rauðum lit 
en breytast síðan í 
grænt, silfur, gyllt, 
fjólublátt og endar 

síðan á svakalegri 
marglita sprengingu.

skot

22
SEK

4
4
5

36

kg

S A M F É L AG  Su nnudagsk völd ið 
29. desember verður haldin kvöld-
messa fyrir þá sem hafa glímt 
við eiturlyfja- eða áfengisfíkn og 
aðstandendur þeirra í Guðríðar-
kirkju í Grafarholti þar sem séra 
Karl Matthíasson þjónar. Að við-
burðinum koma einnig Grafarvogs-
kirkja og Árbæjarkirkja þar sem 
séra Petrína Mjöll Jóhannesdóttir 
og séra Guðrún Karls Helgudóttir 
þjóna.

„Þarna mun fólk koma saman, 
gleðjast og fagna því að eiga betra 
líf en það átti áður,“ segir séra Karl. 
Í messunni deila bæði óvirkur alkó-
hólisti og aðstandandi reynslu sinni 
og þá munu Bjarni Arason og Krist-
ján Hrannar Pálsson organisti f lytja 
tónlist. „Breytingin sem verður á lífi 
fólks sem hættir neyslu er gríðarleg, 
og þá ekki aðeins fyrir það sjálft 
heldur börnin, makann, foreldrana 
og alla í nærumhverfinu.“

Séra Karl starfaði um árabil sem 
áfengis- og vímuvarnaprestur Þjóð-
kirkjunnar. Eftir hrunið árið 2008 
var sú staða hins vegar lögð niður. 

Karl þekkir þennan heim af eigin 
reynslu, enda glímdi hann sjálfur 
við alkóhólisma sem ungur maður. 
„Ég hætti að drekka þegar ég átti 
rúmt ár eftir af prestnáminu, fyrir 
33 árum síðan. Ég var að drekka 
mig út úr öllu og þetta hafði mikil 
áhrif í einkalífinu líka. Lífið breytt-
ist algerlega eftir að ég sagði upp 
vistinni hjá Bakkusi,“ segir hann.

Í störfum sínum hefur séra Karl 
kynnst þessum málaf lokki vel og 
finnst honum ástandið vera að 
breytast. „Harkan er að aukast og 
efnin að verða sterkari. Það þykir 
varla fréttnæmt lengur þegar ungt 
fólk deyr út af neyslu,“ segir hann. 
„Til okkar leita oft foreldrar þessara 

barna, við reynum að styðja þau og 
vísa áfram, til dæmis til Al-Anon, 
stuðningssamtaka aðstandenda. 
Við reynum líka að hjálpa fólki við 
að komast í meðferðir, svo sem á 
Vog, Krýsuvík, Hlaðgerðarkot eða 
inn á geðdeildina 33a.“

Að mati séra Karls eru fíknisjúk-
dómar mesta heilbrigðisvá sem 
þjóðin stendur frammi fyrir. Því til 
stuðnings vísar hann til þess fjölda 
sem leitar til meðferðarstofnana, 
geðdeilda og situr læstur inni í 
fangelsum landsins. Þá eru ótaldir 
þeir sem glíma einir við fíknina á 
heimilum landsins eða götunni og 
allir aðstandendur þessa fólks. 

„Hvað heldur þú að það séu marg-
ar mömmur og pabbar með kvíða-
hnút út af litlu stelpunni sinni eða 
syni sínum?“ spyr hann.

Messan, sem ber heitið Vængja-
messa í anda æðruleysismessunnar, 
hefst klukkan 20.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fagna af æðruleysi 
betri tilveru án fíknar
Þrjár kirkjur vinna saman að æðruleysismessu fyrir þá sem hafa glímt við eitur-
lyfja- eða áfengisfíkn og aðstandendur þeirra. Fer hún fram í Guðríðarkirkju í 
Grafarholti. Karl Matthíasson prestur segir hörkuna í þessum heimi hafa aukist.

Séra Karl Matthíasson prestur í Guðríðarkirkju. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Lífið breyttist 
algerlega eftir að ég 

sagði upp vistinni hjá 
Bakkusi.

SLYS Síðdegis í gær hætti björgunar-
sveitarfólk í Víkverja leitinni að 
Rimu Grunskyté Feli ksas dóttur 
en ekkert hefur til hennar spurst 
frá því klukkan 19 síðastliðinn 
föstudag. Talið er að hún hafi fallið 
í sjóinn við Dyr hóla ey.

Fjöl mennt lið björgunar sveita 
og lög reglu hafa leitað að henni 
undan farna daga og hefur þyrla 
Landhelgisgæslunnar meðal ann-
ars verið notuð við leitina. Þá hafa 
drónar einnig verið nýttir til að 
fá betra yfirlit um leitarsvæðið úr 
lofti.

Rima er bú sett í Vík og hefur 
kennt við Víkur skóla og f lutti ný-
verið á Hellu.

Björgunarsveitarfólk úr Víkverja 
fór um fjörur á Suður landi frá því 
í gærmorgun á tveimur bílum og 
einu fjór hjóli en hafði ekki erindi 
sem erf iði. Þegar farið var að 
skyggja síðdegis og veður tekið að 
versna var gert hlé á leitinni því 
að stæður voru orðnar slæmar til 
frekari leitar.

Í gærkvöld var fyrirhugaður 
fundur björgunarsveitar og lög-
reglu þar sem ákveða átti næstu 
skref. Stefnt er því að leit haldi 
áfram um helgina.

Leitin í gær var ekki skipulögð af 
lögreglu og stóð björgunarsveitin 
Víkverji ein að henni.

Lögreglan á Suðurlandi biður þá 
sem kunna að hafa upplýsingar um 
afdrif Rimu Feli ksas dóttur að hafa 
samband. – jþ

Leit hætt síðdegis

TRÚMÁL Kvenfélagið Gefn í Garði 
harmar að aðventuheimsóknir nem-
enda í Gerðaskóla til Útskálakirkju 
fyrir jól hafi verið lagðar af. Var 
erindi kvenfélagsins sent til safnað-
arnefndar Útskálasóknar og þaðan 
til bæjarráðs Suðurnesjabæjar.

Bæjarráð segir hins vegar enga 
stefnu hafa verið mótaða varðandi 
kirkjuheimsóknir grunnskólanem-
enda í aðdraganda jóla. Var erindi 
kvenfélagsins því vísað áfram til 
fræðsluráðs til frekari umfjöllunar.

Gefn var stofnuð árið 1917 og 
eru um 90 konur skráðar í félag-
ið, búsettar í Garði og nágrenni. 
Auk þess að styðja Útskálasókn og 
Útskálakirkju hefur félagið meðal 
annars stofnað leikskólann Gefnar-
borg. – khg

Harma afnám 
kirkjuheimsókna

Suðurnesjabær hefur 
ekki mótað stefnu um 
kirkjuheimsóknir.
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Bókaðu draumaferðina þína á vita.is

Tenerife
Sígildur stórfjölskyldustaður. Frábærir gistimögu-
leikar og úrval afþreyingar. Flogið með Icelandair 
í beinu flugi. Vinsæll viðkomustaður ár eftir ár.

Almería
Fallegur fjölskyldustaður og stutt til menningarinnar 
í Granada. Ströndin kallar á ljúfum dögum.

Alicante
Suðurströnd Spánar og allt sem henni fylgir.  
Góð hótel og aðstaða til fyrirmyndar. Benidorm, 
Albir og Calpe steinsnar frá. 

Kanarí
Veðursæld allt árið um kring. Þægilegt loftslag.  
Allar tegundir gististaða fyrir stórfjölskylduna.

Bókaðu í tíma og tryggðu þér sæti. 
Núna er rétti tíminn til þess að tryggja sér góða sólarferð. Vinsælustu dagsetningarnar 

og hótelin bókast fyrst – líttu við á vita.is og finndu þína draumaferð.

Sumarsæla 
2020 er handan 
við hornið

Njóttu þess að hlakka til



Þú færð Bolla Bollason á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Gullhalar skóta upp 
marglita kúlum. Fer 

yfir í fallegt silfurregn 
aftur í fjörugar 

sprengingar og endar á 
kröftugu silfurregni.

skot

66
SEK

4
5
14

100

kg

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

1 Fyrrverandi eiginmaður Nor
egsprinsessu framdi sjálfsvíg 

á jóladag Nokkrir Norðmenn hafa 
lagt niður blóm og kerti við Karl-
Johan minnismerkið við konungs-
höllina í Ósló sem virðingarvott 
við Ara Behn.

2 Guð mundur var í auga felli
bylsins: „Við heyrðum tré og 

hús rifna upp“ Sextán eru látnir 
eftir að mannskæður fellibylur 
reið yfir Filippseyjar á jóladag.

3 Mót  mæla lög  reglunni á gaml
árs  dag vegna jóla   skreytta 

Porsche bílsins Lögreglan stöðv-
aði akstur og sektaði ökumann 
fyrir hávaða og jólaljósin á bílnum.

4 Brotist inn í fyrirtæki á 
jólunum Hurð var brotin og 

mátti finna ummerki að farið 
hefði verið inn í húsið og rótað.

5 Trölli stal jólatré lögreglu 
Að sögn lögreglu komst 

þjófurinn ekki upp með að spilla 
jólunum.

NEYTENDUR Verðlagsnefnd búvara 
hefur ákveðið að um áramótin 
hækki heildsöluverð á mjólk og 
mjólkurafurðum um 2,5 prósent 
og lágmarksverð mjólkur til bænda 
einnig um 2,5 prósent.

Þetta nær meðal annars til 
drykkjarmjólkur, rjóma, hreins 
skyrs, smjörs, nýmjólkurdufts og 
tveggja tegunda af ostum með fitu-
innihaldi 45 og 30 prósent.

Í tilkynningu Stjórnarráðsins 
segir að verðhækkanir megi rekja 
til kostnaðarhækkana við fram-
leiðslu og vinnslu mjólkur.

Verðlagsnefnd búvara starfar 
samkvæmt ákvæðum 7. gr. búvöru-
laga nr. 99/1993. Verðlagsnefndin 
er sk ipuð sex hag smu naað -
ilum og ákveða þeir afurðaverð 
til hagsmunaaðila, það er verð 
til búvöruframleiðenda og verð 

búvara í heildsölu. Þetta eru tveir 
frá Bændasamtökunum, tveir frá 
Samtökum afurðastöðva í mjólk-
uriðnaði og tveir frá félagsmála-
ráðuneytinu. Að auki tilnefnir 
landbúnaðarráðherra einn sem 
formann. – ds

Mjólkin verður dýrari um áramótin

Mjólkurdropinn kostar sitt og nú mun verðið hækka. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HEILBRIGÐISMÁL Rúmlega 130 ein-
staklingar eru í meðferð hjá SÁÁ 
yfir hátíðirnar og starfsfólk leggur 
sig fram við að skapa hlýlega jóla-
stemmningu. Það er hátíðlegt hjá 
SÁÁ, búið er að skreyta hátt og lágt, 
setja upp jólatré og boðið er upp á 
dýrindis mat yfir hátíðirnar, segir 
á vef SÁÁ.

Valgerður Rúnarsdóttir, forstjóri 
sjúkrahússins Vogs segir marga 
í meðferð á jólunum. „Fólk lætur 
það ganga fyrir að ná sér vegna 
áfengis- og vímuefnavanda, þrátt 
fyrir hátíðirnar.“  Hún segir að nær 
öll rúm verði fullnýtt yfir hátíð-
irnar. – ds

130 í meðferð 
yfir hátíðarnar

Fólk lætur það 
ganga fyrir að ná sér 

vegna áfengis- og vímuefna-
vanda, þrátt fyrir hátíðirnar.

SJÁVARÚTVEGUR Áætlað tap þeirra 
sveitarfélaga sem harðast urðu úti 
vegna loðnubrests er rúmar 500 
milljónir króna. Þetta kemur fram 
í bókun stjórnar Samtaka sjávarút-
vegssveitarfélaga.

Loðnan skiptir Austf irðinga 
miklu máli og um helmingur 
loðnuafla landsins kemur að landi 
í Fjarðabyggð. Auk þess söfnuðu 
samtökin upplýsingum frá Langa-
nesi, Hornafirði, Vopnafirði og 
Vestmannaeyjum.

Í bókuninni kemur fram að tekju-
tapið hafi mikil áhrif á rekstur 
þeirra sveitarfélaga sem reiða sig 
á loðnuna og geri bresturinn þeim 

erfiðara fyrir að sinna þjónustu við 
íbúana.

Eigi þetta sérstaklega við um 
sveitarfélög sem búa við einhæft 
atvinnulíf og tækifærin til að bæta 
þetta upp séu af skornum skammti. 
Þá sé einnig erfiðara fyrir íbúa að 
finna sér önnur störf við hæfi ef þeir 
missa starf í loðnuvinnslu.

Samtökin telja mikilvægt að 
rannsóknir á vistfræði og umhverf-
isþáttum sem lúta að lífsskilyrðum 
á loðnu og loðnuveiðum séu ætíð 

byggðar á bestu fáanlegu tækni og 
þekkingu. „Mælingar á loðnu nú í 
haust voru langt undir viðmiðunar-
mörkum og að óbreyttu er ekki útlit 
fyrir loðnuvertíð í vetur.“ Yrði það 
annað árið í röð.

Þá ítreka samtökin þá kröfu að 
sjávarútvegssveitarfélög fái hlut-
deild í tekjum af auðlindanýtingu í 
sjávarútvegi til þess að geta tekist á 
við óumflýjanlegar sveiflur í rekstri 
og til að byggja upp fjölbreytilegra 
atvinnulíf. – khg

Loðnubrestur kostar sveitarfélög hundruð milljóna
Áætlað er að tap þeirra 

sveitarfélaga sem harðast 
urðu úti sé rúmar 500 
milljónir króna.

Hækkunin nær meðal 
annars til drykkjarmjólkur, 
rjóma, hreins skyrs, smjörs, 
nýmjólkurdufts og tveggja 
tegunda af ostum með 
fituinnihaldi 45 og 30 
prósent.

SAMFÉLAG Starfsandinn á fæðingar-
deild Landspítalans er í molum eftir 
að stjórnendur ákváðu að svipta 
vaktfólk nánast öllum hátíðarfríð-
indum um jólin, svo sem pitsum, 
gosdr yk k ju m, jólag jöf u m og 
ávöxtum. Er reiðin slík að margar 
ljósmæður eru að hugsa um að segja 
starfi sínu lausu vegna þessa van-
þakklætis. Á Þorláksmessu sendu 
yfirmenn kvennadeildarinnar svo-
hljóðandi bréf til starfsfólks:

„Í ljósi þess mikla aðhalds sem 
nú er á Landspítalanum ákváðum 
við að ekki yrðu pantaðar pizzur 
á Þorláksmessu eins og vani er og 
ekki gefa jólagjafir þeim sem eru á 
vakt hér á aðfangadagskvöld. Okkur 
þykir miður að þurfa að leggja þetta 
af en það er þá að minnsta kosti sam-
ræmi milli deilda hvað þetta varðar.“

Í bréfinu segir einnig að miðviku-
daginn fyrir jól, 18. desember, hafi 
verið ákveðið að kaupa ekki gos 
fyrir starfsfólk og að draga verulega 
úr sælgætiskaupum vegna niður-
skurðarins.

„Við höfum þó fengið leyfi til að 
kaupa einn kassa af konfekti og er 
hann inni á skrifstofu hjá mér. Ég 
er svo búin að geyma Machintosh 
dósina sem við fengum frá sýkinga-
vörnum þannig að það er vonandi 
nóg til.“

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins eru ljósmæður bæði 
reiðar og leiðar yfir framkomunni 
í sinn garð. Ekki geti verið mikill 
sparnaður af þessum aðgerðum 
fyrir spítalann þegar litið er á stóra 
samhengið. Finnst þeim ekki mikið 
þakklæti sýnt fyrir að fórna dýr-
mætum tíma með fjölskyldunni. 
Á þetta þó ekki aðeins við um 
ljósmæður heldur einnig annað 
starfsfólk deildarinnar sem og þær 
konur sem liggja inni á deildinni 
yfir hátíðirnar.

Til að reyna að gera sem best 
úr þessu ákváðu ljósmæðurnar 
að koma með nesti að heiman 
því ekki var einu sinni boðið upp 
á mandarínur, epli eða vínber. 
Sumar komu með ávexti, aðrar 
servíettur, dúka, jólaöl og f leira 
til að gera hátíðlegt á deildinni. Þá 
gáfu þær einnig hver annarri gjafir. 
Samkvæmt ljósmæðrunum verður 
það sama uppi á teningnum um 
áramótin, það er, spítalinn býður 

ekki upp á neitt til að gera vakta-
fólki dagamun.

Skortur er á ljósmæðrum og hætta 
á að hann aukist enn frekar. Fram-
koma stjórnenda spítalans er helsta 
ástæðan fyrir óánægjunni og ekki 
aðeins vegna jólanna í ár. Til dæmis 
var ákveðið að taka hinn svokallaða 
bökunardag af ljósmæðrum fyrir 
nokkrum árum. Hann var umbun í 
formi frídags fyrir hátíðirnar.  krist
innhaukur@frettabladid.is

Lítið gert fyrir vaktfólk um jól
Ljósmæður eru reiðar eftir að stjórnendur Landspítalans ákváðu að gefa vakthafandi starfsfólki hvorki 
pitsur, gos, ávexti né jólagjafir um hátíðirnar. Telja ljósmæðurnar lítinn sparnað fólginn í ákvörðuninni.

Ljósmæðrum á kvennadeildinni finnst stjórnendur Landspítalans sýna þeim lítið þakklæti. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Við höfum þó 
fengið leyfi til að 

kaupa einn kassa af kon-
fekti og er hann inni á 
skrifstofu hjá mér.

Úr bréfi yfirmanna til starfsfólks á 
fæðingardeild Landspítala
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PALESTÍNA Endurbyggingu Krists-
kirkjunnar í Betlehem er nærri 
lokið. Áratug hefur tekið að gera 
við hana og kostnaðurinn hleypur 
á hundruðum milljóna króna. 
Fyrir sjö árum var kirkjan að hruni 
komin.

Endurbyggingin er unnin af 
Palestínumönnum og Ítölum, 
undir stjórn verkefnastjórans Afif 
Tweme. Í viðtali við bresku sjón-
varpsstöðina Sky sagði hann þetta 
einstaklega viðkvæman stað og að 
ýmislegt hefði komið í ljós í fram-
kvæmdunum. Til dæmis myndir af 
englum og ævafornt letur, sem falið 
hafði verið um aldir.

Rómverski keisarinn Konstantín, 
sem kristnaði Rómaveldi, lét reisa 
kirkjuna árið 327, á þeim stað sem 
talið var að Jesús hefði fæðst. Tólf ár 
tók að byggja hana en upprunalega 
byggingin var eyðilögð á sjöttu öld 
og ný reist í staðinn.

Saga svæðisins er mörkuð á 
veggjum kirkjunnar, allt frá teikn-
ingum krossfaranna að byssukúlu-
holum úr stríðum Ísraelsmanna og 
Palestínumanna. Árið 1964 voru 
opnir bardagar í kirkjunni og 50 
Palestínumenn í sex vikna umsátri 
þar inni. Í gegnum aldirnar hafa 
líka ýmsar viðbyggingar verið 
reistar við kirkjuna og felldar. 
Árið 1479 var kirkjan gerð upp að 
fullu en síðan hefur viðhaldi verið 
illa sinnt þó að kirkjan sé vinsæll 
staður, bæði fyrir pílagríma og 
ferðamenn.

Ár ið 2012 komst k irkjan á 
Heimsminjaskrá UNESCO og sama 
ár kom í ljós að þak hennar var við 
það að hrynja. Leki var mikill sem 
skemmdi bæði veggi, gólf og lista-
verk inni í kirkjunni. Þakið var það 
fyrsta sem Tweme og félagar lög-
uðu ásamt gluggunum. Endurbygg-
ingin hefur gengið hægt enda gerð 
fyrir gjafafé, bæði einstaklinga og 
ríkja. – khg

Endurbyggingu 
kirkju Krists 
nærri lokið

R Ú S S L A N D  Ev rópu sa mba nd ið 
gagnrýnir harðlega opnun nýrrar 
lestarbrúar Rússa yfir Kerch-sund 
á Krímskaga og segja hana enn 
eitt brotið gegn Úkraínumönnum. 
Byggingu brúarinnar var formlega 
lokið á mánudag og Vladímír Pútín 
forseti var sjálfur viðstaddur til að 
hæla þeim sem byggðu hana.

Brúin, sem er 19 kílómetrar að 
lengd og tengir Rússland beint við 
Krímskaga, var opnuð fyrir bílaum-
ferð í maí síðastliðnum. Yfirvöld í 
Rússlandi segja að þegar hafi millj-
ónir ökumanna nýtt sér brúna. Með 
því að bæta lestarteinum við verði 
hægt að f lytja um 14 milljónir far-
þega og 13 milljónir tonna af vörum 
á milli.

Fimm ár eru síðan Rússar hertóku 
Krímskaga þar sem Úkraínumenn 
réðu áður, eftir þjóðaratkvæða-
greiðslu á skaganum sem alþjóða-
samfélagið viðurkenndi ekki. Þar 
til brúin var opnuð þurftu Rússar 
að reiða sig á flugvéla- og skipasam-
göngur til að f lytja fólk og vörur á 
milli Rússlands og Krímskaga.

Auðjöfurinn Arkady Roten-
berg, náinn vinur Pútíns, byggði 
brúna en hann og bróðir hans eru 
umsvifamiklir í rússneskum bygg-
ingariðnaði, bankastarfsemi, olíu- 
og gasiðnaði. Eftir valdatökuna á 
Krímskaga settu vestræn ríki við-
skipta- og persónulegar þvinganir á 
Rotenberg-bræðurna.

Brúin kostaði um 450 milljarða 
króna en Pútín segir að hún muni 
skipta sköpum, bæði fyrir skagann 
og Rússland allt. Fyrsta lestin fór 
frá Sankti Pétursborg á mánudag 
suður til Sevastopol á Krímskaga 
með rúmlega 500 farþega, en sú leið 
er um 2.500 kílómetrar.

„Þetta er enn eitt brotið á full-
veldi og landhelgi Úkraínu af Rússa 
hálfu,“ segir Peter Stano, utanríkis- 
og öryggismálafulltrúi, í yfirlýsingu 
sem Evrópusambandið gaf út á 
mánudag. „Lestartengingin er enn 
eitt skrefið í átt að þvingaðri sam-
þættingu skagans við Rússland og 
aukinni einangrun hans frá Úkra-
ínu, sem hann er enn þá hluti af.“

Evrópusambandið lýsti einnig 
yfir áhyggjum af því að brúin haml-
aði Úkraínu að öðru leyti, það er 

með því að þrengja að skipaleiðum 
frá úkraínskum höfnum í Asovs-
hafi. Hvatti það Rússa til að tryggja 
að skip fengju að fara óáreitt um, 
eins og alþjóðalög gera ráð fyrir.

Úkraína, Evrópusambandið, 
Bandaríkin, Kanada, Ástralía, 
Ísland og f leiri ríki settu þvinga-
nir á Rússa eftir valdatökuna. Hafa 
þær að gera með vörur, þjónustu og 
ferðafrelsi, sem og hafnbann á sjö 
hafnir á skaganum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Evrópusambandið gagnrýnir 
hart lestarbrú til Krímskaga 
Evrópusambandið gagnrýnir harðlega opnun nýrrar lestarbrúar Rússa yfir Kerch-sund á Krímskaga. 
Auðjöfurinn Arkady Rotenberg, náinn vinur Pútíns, byggði brúna sem opnar leið frá Rússlandi yfir til 
Krímskaga. Fyrsta lestin fór frá Sankti Pétursborg suður til Sevastopol á mánudag að Pútín viðstöddum.

Pútín fylgist með opnun brúarinnar á Þorláksmessu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Lestartengingin er 
enn eitt skrefið í átt 

að þvingaðri samþættingu 
skagans við Rússland og 
aukinni einangrun hans frá 
Úkraínu, sem hann er enn 
þá hluti af.
Peter Stano, utanríkis- og öryggis-
málafulltrúi ESB

Allir í jólafíling

Jólasveinar heimsins hegða sér á mismunandi hátt og nota ólíka fararskjóta. Í Ayutthaya í Taílandi, norðan við höfuðborgina Bangkok, kom jóla-
sveinn á fullvöxnum Asíufíl til barnanna í Jirasart-skólanum og gaf þeim brúður í jólagjöf. Eins og sjá má vakti þetta kátínu. NORDICPHOTOS/GETTYÁrið 1964 voru 50 

Palestínumenn í umsátri í 
kirkjunni.

Á STR ALÍA Einir mestu  gróður-
eldar í sögu Ástralíu halda áfram 
að geisa. Vonir voru bundnar við 
rigningu um jólin en hún reyndist 
haldlítil því skúraleiðingar hægðu 
lítt á útbreiðslu eldsins. Veðurspár 
gera ráð fyrir hitabylgju þar á næst-
unni sem enn mun auka hraðann á 
útbreiðslu eldanna.

Þúsundir slökkviliðsmanna voru 
við störf um jólahátíðina í, að því er 
virðist, vonlitlum aðstæðum. Þeim 
varð þó nokkuð ágengt en óttast er 
að mánuðir muni líða þar til draga 
fer úr eldunum sem geisað hafa 
síðan í október.

Það svæði sem hvað harðast hefur 
orðið úti í gróðureldunum nú er 
Nýja Suður-Wales. – jþ

Eldar brenna 
enn í Ástralíu 

Kristskirkjan í Betlehem. 
NORDICPHOTOS/GETTY
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20
til 90%

afsláttur
af völdum vörum

Komdu 
og gerðu 
frábær 
kaup!

25
til 60%

afsláttur
Ljós & perur

25
til 90%

afsláttur
Parket & flísar

25
til 70%

afsláttur
Fatnaður & skór

valdar vörur

25
til 50%

afsláttur
Handverkfæri

valdar vörur

25
til 80%

afsláttur
Snickers 
valdar vörur

25
til 50%

afsláttur
Rafmagnsverkfæri

valdar vörur

50% Jólavara 40% Matar- & kaffistell, plastbox, myndarammar 
30% Föndurvörur, mottur & dreglar, bændavara, Weber fylgi-
hlutir, heimiliströppur, járnhillur, leikföng, spil & púsl  
25% Skil rafmagnsverkfæri 20% Steypuhrærivélar 

Auðvelt að versla á netinu á byko.is
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Meira af því 
sama er ekki 
í boði ef við 
ætlum að 
geta áfram 
boðið upp á 
ein bestu 
lífskjör sem 
þekkjast í 
heiminum.

 

Fjölskyldan 
er mikilvæg-
asta eining 
samfélagsins 
og til þess að 
tryggja 
velferð barna 
er mikilvægt 
að horfa á 
aðstæður 
fjölskyldna í 
heild. 

EKKERT
BRUDL

Wellington
Innbökuð íslensk nautalund

Íslandsnaut Wellington Nautalund
Íslensk, frosin

kr./kg.5.998

Um síðustu áramót breytti ég embættistitli 
mínum í félags- og barnamálaráðherra. Ég 
vissi að við Íslendingar værum að gera margt 

vel þegar kemur að aðbúnaði barna en hafði þó orðið 
var við glufur í kerfinu. Í samvinnu við fjölda fólks 
hefur náðst ótrúlegur árangur á þessu eina ári sem 
nú er að líða og eru komnar útlínur að nýju velferðar-
kerfi fyrir börn á Íslandi. Því er meðal annars ætlað 
að grípa þau börn og fjölskyldur sem á þurfa að halda 
fyrr en verið hefur og tryggja öllum sveitarfélögum 
möguleika á markvissum stuðningi við innleiðingu 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þá verður 
öllum sveitarfélögum á landinu boðið að nýta sér 
svokallað mælaborð um velferð barna. Það var þróað 
af Kópavogsbæ í samstarfi við UNICEF á Íslandi og 
félagsmálaráðuneytið og gerir stjórnvöldum kleift 
að greina tölfræðigögn sem til eru um velferð barna 
og nýta við stefnumótun, fjárhagsáætlanagerð og 
ákvarðanatöku.

Mikil vinna liggur að baki þessum verkefnum en 
sérstaklega ánægjuleg er sú þverpólitíska samstaða 
sem hefur myndast um mikilvægi þess að setja fjöl-
skyldur og börn í forgang.

Eitt helsta áherslumál mitt í embætti hefur frá 
upphafi verið að endurreisa fæðingarorlofskerfið 
og því afar gleðilegt að Alþingi skyldi fyrir jólin ná 
að samþykkja frumvarp mitt þess efnis að lengja 
fæðingarorlof í tólf mánuði. Hámarksgreiðslur í 
fæðingarorlofi hafa þegar verið hækkaðar en auk þess 
stendur heildarendurskoðun laga um fæðingar- og 
foreldraorlof yfir og lýkur á næsta ári. Bind ég vonir 
við að hún skili frekari umbótum.

Fjölskyldan er mikilvægasta eining samfélagsins 
og til þess að tryggja velferð barna er mikilvægt að 
horfa á aðstæður fjölskyldna í heild. Margt spilar þar 
inn í eins og efnahagur heimilanna og húsnæðismál 
en auk þess þarf að gæta að hlutum eins og jafnvægi 
atvinnu- og fjölskyldulífs. Allt eru þetta mál sem ég 
ætla mér að taka enn fastari tökum á nýju ári.

Framfaraskref til handa 
fjölskyldum og börnum

Ásmundur  
Einar Daðason
félags- og barna-
málaráðherra

Þögnin eykur fylgið
Hinn herskái sósíalistaforingi 
Gunnar Smári Egilsson hefur 
farið með veggjum síðustu 
vikurnar. Stöku innsetning 
á Facebook gegn heimskapí-
talismanum telur vart. 
Við þessa þögn hefur fylgi 
Sósíalistaf lokks Íslands rokið 
upp um rúm 2 prósentustig og 
mælist nú 5,2 prósent en fylgi 
Flokks fólksins minnkaði um 
rúmlega tvö prósentustig og 
mældist nú 4,0 prósent. Hjá 
Flokki fólksins bíða menn 
þess í ofvæni að Gunnar Smári 
sæki í sig veðrið á nýju ári og 
spyrja eðlilega hvort ekki sé 
kominn tími á að hinn íslenski 
Nicolás Maduro ryðjist fram á 
ritvöllinn á ný.

Hvenær er stofnfundurinn?
Sem kunnugt er hefur Ragnar 
Þór Ingólfsson, formaður VR, 
lagt til stofnun eigin stjórn-
málaf lokks fyrir verkalýðs-
félögin. Eitthvað dró úr þessu 
eftir að aðjunkt í lögum við 
Háskólann í Reykjavík sagði 
þau áform fara gegn lögum 
að verkalýðsfélög starfi sem 
stjórnmálaf lokkar eða nýti 
sjóði sína í framboð. Eitthvað 
hefur lítið heyrst frá formanni 
VR eftir þetta. En er ekki 
kominn tími á að við heyrum 
meira frá byltingarforingj-
anum um þetta mál? Hvenær 
er stofnfundurinn, Ragnar?
kristinnhaukur@frettabladid.is

Þetta slapp fyrir horn. Með hliðsjón af van-
stilltri verkalýðshreyfingu, sem hélt hag-
kerfinu í gíslingu með kröfum sem aldrei var 
innstæða fyrir, og með annað af stóru flug-
félögunum, sem flutti um þriðjung allra ferða-

manna til landsins, í langvinnu dauðastríði var útlitið 
í efnahagsmálum ekki mjög bjart í ársbyrjun. Betur fór 
hins vegar en margir höfðu réttilega óttast. Að lokum 
þurfti til gjaldþrot WOW air, sem var þjóðarbúinu dýr-
keypt, svo leiðtogar hinna herskáu stéttarfélaga sæju að 
sér og viðurkenndu sumpart hinn efnahagslega veru-
leika. Samþykktir voru kjarasamningar, sem voru skap-
legir en kostnaðarsamir, sem skapaði um leið forsendur 
fyrir Seðlabankann til að lækka vexti. Þrátt fyrir meiri-
háttar áföll í ferðaþjónustu hefur gengið lítið lækkað og 
verðbólgan haldist stöðug. Það er til marks um aðlög-
unarhæfni og áður óþekktan styrk þjóðarbúsins sem 
grundvallast einkum á myndarlegum óskuldsettum 
gjaldeyrisforða og jákvæðri eignastöðu við útlönd.

Næsta ár verður hins vegar krefjandi. Allt útlit er fyrir 
að raunlaun hérlendis, sem eru nú fyrir ein þau hæstu 
innan OECD, muni halda áfram að hækka meira en í 
nágrannaríkjum okkar og þannig skerða enn frekar 
samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Fyrir mörg fyrir-
tæki, einkum lítil og meðalstór, er ekki í boði að taka á 
sig enn meiri launakostnað og því fáir aðrir valkostir í 
stöðunni en uppsagnir á starfsfólki eða gjaldþrot. Við 
þessar aðstæður er ekki við því að búast að fjárfesting í 
atvinnulífinu, sem hefur dregist saman að undanförnu, 
muni taka mikið við sér á næstunni. Atvinnuleysi, 
sem er nú óðum að nálgast fimm prósent, mun því að 
líkindum halda áfram að aukast og störfum fækka.

Það blasa því við okkur nýjar og aðrar áskoranir. 
Sögulega séð hefur gengisfall ávallt verið fylgifiskur 
niðursveiflu í efnahagslífinu sem hefur þá gefið útflutn-
ingsatvinnuvegunum viðspyrnu og þá um leið hag-
kerfinu í heild sinni. Nú er öldin önnur vegna þeirra 
jákvæðu grundvallarbreytinga sem hafa orðið á hag-
kerfinu á örfáum árum og gefið okkur færi á því, sem er 
nýlunda, að lækka vexti á samdráttarskeiði. Hin hliðin 
á teningnum nú þegar gengi krónunnar, sem hefur í 
gegnum tíðina gegnt því hlutverki að vera innbyggður 
sveiflujafnari fyrir íslenskt efnahagslíf, hefur lítið sem 
ekkert gefið eftir er hins vegar talsvert síðri. Afleiðingin 
sem birtist okkur þar er að samkeppnisstaðan leiðréttist 
ekki eins og áður og atvinnuleysi kann að aukast meira 
en Íslendingar hafa hingað til talið ásættanlegt.

Hvað er til ráða? Flestir vita hvar vandamálið liggur. 
Það er þrengt að samkeppnishæfni landsins úr öllum 
áttum. Skiptir þá engu hvort litið sé til hás launakostn-
aðar, skattlagningar á fyrirtæki og heimili, raunvaxta-
stigs sem er mun hærra en þörf er á eða eftirlitsstofnana 
sem gera kröfur um strangara regluverk gagnvart 
íslenskum fyrirtækjum en þekkist í Evrópu. Á nýju ári 
væri ágætt ef fleiri, einkum stjórnmálamenn, embættis-
menn og verkalýðshreyfingin, myndu huga að þeirri 
staðreynd að sú verðmætasköpun sem verður til helst í 
hendur við alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands. Meira 
af því sama er ekki í boði ef við ætlum að geta áfram 
boðið upp á ein bestu lífskjör sem þekkjast í heiminum.

Nýjar áskoranir 
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OPNUNARTÍMAR 
UM HÁTÍÐIRNAR
Vínbúðirnar höfuðborgarsvæðinu,
Akureyri, Reykjanesbæ og Selfossi

Við minnum á að áfengiskaupaaldurinn á Íslandi 
er 20 ár og biðjum fólk að hafa skilríki meðferðis.

Nánari upplýsingar um opnunartíma er að finna á vinbudin.is
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Föstudagur 27. desember 11.00 - 19.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur 10.00 - 20.00

Laugardagur 28. desember 11.00 - 18.00

Sunnudagur 29. desember   Lokað

Mánudagur 30. desember 10.00 - 19.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur 10.00 - 20.00

Þriðjudagur 31. des. – gamlársdagur 9.00 - 14.00

Miðvikudagur 1. janúar – nýársdagur    Lokað

Fimmtudagur 2. janúar  11.00 - 18.00 
Skeifan, Dalvegur og Skútuvogur  10.00 - 20.00

Í DAG
Þórlindur  
Kjartansson

Þegar hinn sígildi söngleikur 
Söngvaseiður (The Sound 
of Music) var saminn voru 

hörmungar síðari heimsstyrjaldar-
innar öllu mannkyninu í fersku 
minni. Í blábyrjun kvikmyndar-
innar segir texti á skjánum frá því 
að sögusviðið sé Austurríki á hinu 
gullna tímabili áður en styrjöldin 
skall á. Það er margt að gerast í 
sögunni en undir gleðilegri þroska- 
og ástarsögu hljómar ógnvekjandi 
undirtónn kúgunartilburða nasista 
yfir Þýskalandi og vaxandi máttur 
þeirra í Austurríki. Fjölskyldu-
faðirinn, von Trapp höfuðsmaður, 
skynjar og skilur ógnina vel. Þegar 
hinn léttúðugi umboðsmaður og 
fjölskylduvinur Max Detweiler 
talar af kæruleysi um framtíðina og 
segist ekki hafa áhyggjur af henni, 
svo lengi sem hann muni sjálfur 
komast hjá óþægindum, bregst von 
Trapp illa við. Hann byrstir sig og 
segir honum að slíkt megi hann 
aldrei láta út úr sér aftur. Höfundar 
Söngvaseiðs vildu undirstrika að 
heiðvirt fólk hefði einungis einn 
kost andspænis óværunni: Að 
standa með réttlætinu, sama hvað 
það kostar.

Öll jöfn í stríði
Þessi einarða afstaða hins forríka 
von Trapp kann að virðast hjákát-
leg nú til dags. Réttlætingar fyrir 
því að komast hjá því að greiða 
skatta og taka þátt í kostnaði við 
rekstur samfélagsins hafa verið 
kenndar í virtum háskólum um 
heim allan undanfarna áratugi. 
Afleiðingin er sú að því fylgir í dag 
lítil skömm að koma sér sniðuglega 
undan samfélagslegum verk-
efnum. Sú hugsun er útbreidd að 
hver sé sjálfum sér næstur.

En í augum þeirra kynslóða 
sem horfðu upp á síðari heims-
styrjöldina hefði slíkt líklega þótt 
fjarstæðukennt. Að takast á við 
raunverulega hættu—hlið við 
hlið—þurrkar nefnilega býsna 
hratt út allar ranghugmyndir um 
að sumir menn séu svo miklu betri 
en aðrir. Í hörmungum stríðsátaka 
gat enginn vitað hvor þyrfti að 
bjarga lífi hins; sonur forstjórans 
eða sonur sótarans. Allir þurftu að 
treysta á alla aðra. Líklega er ekki 
tilviljun að það var einmitt í kjöl-
far stríðsins sem jöfnuður jókst í 
flestum vestrænum samfélögum og 
skattar á þá best settu hækkuðu.

Hjálpumst að
Rétt eins og manngerðar hörmung-
ar stríðs geta náttúruhamfarir fært 
okkur heim sannindin um hversu 
jöfn við erum þegar á reynir. 
Og líka hversu hættulegt það er 
fyrir okkur þegar skyldur okkar 
við samfélagið og hvert annað 
gleymast, eða eru reiknaðar upp á 
krónur og aura frekar en kærleika 
og skyldurækni.

Hér á landi geta hæglega orðið 
miklar hamfarir af völdum veðurs 
og náttúru. Þá skiptir ekki máli 
hvað við erum með í laun, hvað for-
eldrar okkar heita, hvort við erum 
forstjórar, kennarar, smiðir, tónlist-
armenn eða verkamenn. Enn síður 
hversu falleg við erum og hvort 
við erum með miða í betri stofuna 
í líkamsræktarstöðinni. Okkur 
verður öllum kalt á nákvæmlega 
sama hátt, við verðum öll svöng 
á nákvæmlega sama hátt og við 
verðum öll hrædd á nákvæmlega 
sama hátt. Og þess vegna höfum 
við skyldur gagnvart hvert öðru á 
nákvæmlega sama hátt.

Í jólaprédikun sinni í Dómkirkj-

 Stöndum saman með björgunarsveitunum
unni talaði frú Agnes M. Sigurðar-
dóttir biskup Íslands um sam-
hjálpina og samfélagið. Hún hefur 
verið ötull talsmaður flóttamanna 
og minnt okkur aftur og aftur á 
þann mikilvæga boðskap kristn-
innar að það sé skylda mannsins 
að koma náunga sínum til hjálpar, 
jafnvel þótt aðstoðin kalli á 
óþægindi, hugrekki og fórnir. Hún 
minntist einnig með þakklæti 
á íslenskt björgunarsveitarfólk 
sem þurfti að standa erfiða vakt í 
óveðrum nýliðinnar aðventu.

Straujum kortin
Rétt eins og biskupinn nefndi í 
jólaprédikuninni þá njótum við 
góðs af því á Íslandi að stór hópur 
fólks hefur þjálfað sig til að gera 
gagn þegar samfélagið þarf á því 
að halda. Fyrsta björgunarsveitin 
var stofnuð í Vestmannaeyjum 
1918 og æ síðan hefur sjálf boða-
liðastarf þjálfaðra björgunarsveita 
verið öryggisnetið sem þjóðin öll 
treystir á, en vonast til að þurfa 
ekki að nota. Allir Íslendingar 
standa í þakkarskuld við þá sem 

taka að sér þessi verkefni, og líka 
við fjölskyldur þeirra sem leggja 
á sig þau óþægindi, fjarvistir og 
erfiði sem þarf.

Það er því sjálfsagt og eðlilegt 
að allir aðrir geri það sem í þeirra 
valdi stendur til þess að liðka fyrir 
starfi björgunarsveitanna. Það 
getum við gert nú um áramót með 
því að kaupa flugelda eða gefa 
peninga, og allt árið þegar á þarf 
að halda til dæmis með því að létta 
undir vinnuskyldum, gefa frí, gæta 
að börnum björgunarsveitafólks í 

útkalli og þar fram eftir götunum. 
Slíkt ættu allir Íslendingar að gera 
með glöðu geði og vænta ekki 
þakka fyrir, heldur vera þakk-
látir fyrir að geta lagt eitthvað af 
mörkum.

Rétt eins og von Trapp höfuðs-
maður í Söngvaseið vissi, þá er þa 
engin lausn þegar ógnir steðja að 
og áföll dynja yfir að vona bara að 
maður lendi ekki í þeim sjálfur. 
Stundum þarf maður hjálp og 
stundum þarf maður að hjálpa 
öðrum.
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Valskonur í ham
Gleðin var hvað mest á Valsheimil-
inu þetta árið þegar Valskonum 
tókst, fyrstu íslenskra liða, að verða 
handhafi Íslandsmeistaratitilsins í 
öllum þremur boltagreinunum 
(fótbolta, körfubolta og handbolta) 
ásamt því að verða deildar- og bik-
armeistari í handbolta. Kvennalið 
Vals í knattspyrnu þurfti að horfa 
á eftir bikarmeistaratitlinum til 
Selfyssinga sem unnu fyrsta stóra 
titilinn í sögu knattspyrnudeildar 
Selfoss og fylgdu því eftir með því 
að ná besta árangri í sögu félagsins 
í efstu deild þegar Selfoss lenti í 3. 
sæti. Það reyndist annar titill ársins 
á Selfossi á eftir Íslandsmeistaratitl-
inum sem karlalið Selfyssinga vann 
í handbolta.

Stuðið var hjá KR og Víkingi
Í karlaf lokki var það lið KR sem 
stóð upp úr í Pepsi Max-deild karla 
þetta sumarið og vann fyrsta titil 
sinn í sex ár. KR-liðið sem var sagt 
of gamalt fyrir tímabilið náði góðu 
forskoti á Blika um mitt mót. Það 
var ekkert kæruleysi að sjá hjá KR 
sem gaf einfaldlega í og jafnaði 
stigametið í efstu deild. Í bikarnum 
tókst Víkingum að binda enda á 28 
ára bið eftir öðrum af tveimur stóru 
titlunum með 1-0 sigri á FH í bik-
arúrslitaleiknum á Laugardalsvelli. 
Víkingar voru lengi af stað í upphafi 
sumars en léku frábærlega stærstan 
hluta tímabilsins sem tryggði þeim 
Evrópusæti á næsta ári.

Í kvennaflokki var það snemma 
ljóst að það yrði tveggja hesta 
kapphlaup um meistaratitilinn og 
stungu Valur og Breiðablik hin liðin 
snemma af. Eftir jafntefli í fyrri leik 
liðanna var leikur þeirra á Kópa-
vogsvelli í næstsíðustu umferðinni 
hreinn úrslitaleikur. Blikar urðu að 
vinna leikinn til að komast upp fyrir 
Val en Valskonum tókst að fara frá 
Kópavogsvelli með stig í pokanum. 
Keflvíkingar sem voru fallnir fyrir 
lokaumferðina veittu Valsliðinu 
góða mótspyrnu í lokaumferðinni 
en Valsliðinu tókst að standast sein-
búið áhlaup og landa meistaratitlin-
um. Í bikarnum fór hin margreynda 
Hólmfríður Magnúsdóttir fyrir liði 
Selfoss gegn gömlu félögum sínum 
þegar Selfoss vann 2-1 sigur gegn 
KR í úrslitaleiknum. KR komst yfir 
snemma leiks en Selfyssingum tókst 
að jafna og skora síðar sigurmarkið 
í framlengingu.

Kvennalandsliðið hóf undan-
keppni EM 2021 með fullt hús stiga 
eftir sigra á Ungverjalandi, Slóv-
akíu og Lettlandi og náði góðum 
úrslitum í æfingaleikjum ef litið er 
fram hjá leiknum gegn Frakklandi 
í haust. Stelpurnar okkar horfðu 
á eftir goðsögninni Margréti Láru 
Viðarsdóttur sem lagði skóna á hill-
una í haust.

Karlalandsliðið náði ekki að 
tryggja sér beinan þátttökurétt á 
Evrópumótinu næsta sumar þar 
sem tap í Albaníu reyndist Íslandi 
dýrkeypt. Það þarf því að fara í 
gegnum umspilið þar sem Strákarn-
ir okkar mæta Rúmeníu á Laugar-
dalsvelli í mars.

Langþráður titill á Selfoss
Selfyssingar náðu að landa þeim stóra 
þegar Selfoss vann fyrsta Íslands-
meistaratitilinn í sögu félagsins í 
handbolta með því að leggja Hauka 

Gleði á Selfossi og í Valsheimilinu
Valskonur náðu mögnuðu afreki í ár þegar allir þrír Íslandsmeistaratitlarnir í boltagreinunum, hand-, fót- og körfubolta, fóru á Hlíðar-
enda á sama ári. Selfoss vann fyrstu stóru titlana í sögu félagsins. Íslandsmet féllu og Íslendingar fóru mikinn á stórmótum erlendis. 

Bikarar fóru í tonnavís á Hlíðarenda þar sem konurnar 
komu, sáu og sigruðu í boltagreinunum þremur. 

Selfoss fagnaði sínum fyrsta stóra titli í fótboltanum þegar kvennaliðið varð bikarmeistari. 

Júlían J.K. Jóhannsson vann til bronsverðlauna í 
samanlögðu í +120 kg flokki á HM og bætti heimsmet.

Arnar Davíð Jónsson varð Evrópu-
meistari í keilu. Hér á leiðinni í fellu.

Margrét Lára Viðarsdóttir lagði skóna á hilluna eftir glæstan feril. Margrét 
Lára skoraði í sínum síðasta landsleik og lyfti Íslandsbikarnum með Val. 

3-1 í úrslitaeinvíginu. Stemmingin í 
kringum Selfyssinga var rafmögnuð 
og fór bæjarfélagið á hliðina í fögn-
uði eftir að hafa tryggt sér titilinn. Í 
bikarnum tókst FH að vinna titil á 
kveðjutímabili Halldórs Jóhanns Sig-
fússonar með liðið með því að leggja 
Val 27-24 í úrslitaleiknum.

Kvennamegin voru tvö lið í sér-
f lokki þar sem Valsliðinu tókst að 
binda enda á sigurgöngu Fram-
kvenna í öllum keppnum. Vals-
konur settu tóninn með því að 
vinna fjögurra marka sigur á Fram 
í úrslitum bikarsins í febrúar og 
landa deildarmeistaratitlinum í 
næstsíðustu umferð Olís-deildar-
innar. Íslandsmeistaratitillinn var 
því síðasta gulrót Framkvenna eftir 

að hafa unnið hann síðustu tvö ár 
en Framarar áttu engin svör við 
öflugum leik Valskvenna sem unnu 
einvígið 3-0 og urðu því handhafar 
allra stærstu titlanna.

Kvennalandsliðið var einum leik 
frá því að komast á stórmót í hand-
bolta á ný en Spánverjar sem reynd-
ust taka silfrið á HM gerðu út um 
einvígið í fyrri leik liðanna. Undan-
keppni Evrópumótsins hófst ekki 
nægilega vel en eftir niðurlægingu í 
Króatíu léku Stelpurnar okkar betur 
gegn Frökkum en eru stigalausar að 
tveimur umferðum loknum.

Ungt lið karlalandsliðsins fór 
í milliriðlana á HM og lenti í 11. 
sæti á mótinu þrátt fyrir talsvert 
af skakkaföllum á meðan á mótinu 

stóð. Brösuglega gekk að komast á 
Evrópumótið í handbolta en örugg-
ur sigur á Tyrklandi færði liðinu far-
miða til Svíþjóðar í næsta mánuði 
með ungt og efnilegt lið sem er 
reynslunni ríkara.

Titlarnir fóru á Hlíðarenda
Eftir kaf laskipt gengi í deildar-
keppninni og í bikarnum tókst KR 
að safna kröftum og landa sjötta 
meistaratitlinum í röð í Domino’s-
deild karla. Bikar- og deildarmeist-
aratitlarnir fóru í Garðabæ en í 
úrslitum Íslandsmótsins mættust 
tvö sigursælustu lið karlakörfunnar 
en reynsla KR skildi liðin að í odda-
leik í Vesturbænum og færði KR 18. 
meistaratitilinn í sögu félagsins.

Í kvennaflokki átti ekkert lið roð í 
Valsliðið eftir komu Helenu Sverris-
dóttur sem gjörbreytti landslagi 
deildarinnar. Fram að því var Valur 
með eitt af bestu liðum deildarinnar 
en með innkomu Helenu var Vals-
liðið í sérflokki. Þær unnu Íslands-, 
bikar- og deildarmeistaratitilinn og 
töpuðu aðeins tveimur leikjum eftir 
komu Helenu. Þetta voru fyrstu titl-
ar Valsliðsins í kvennakörfubolta.

Kvennalandsliðið tapaði báðum 
leikjum liðsins í undankeppni EM 
í vetur en vann fjóra leiki af fimm á 
Smáþjóðaleikunum.

Karlalandsliðið féll úr leik í 
undankeppni EuroBasket 2021 
með stórtapi í Sviss og hefur leik 
í undankeppni HM 2022 í byrjun 
næsta árs.

Guðmundur braut ísinn
Guðmundur Ágúst Kristjánsson 
vann sinn fyrsta Íslandsmeistara-
titil í höggleik og kórónaði með því 
frábært ár þar sem hann öðlaðist 
þátttökurétt á Áskorendamótaröð 
Evrópu í golfi. Haraldur Franklín 
Magnús mun einnig keppa á móta-
röðinni og þá komst metfjöldi 
íslenskra kylfinga á lokastig úrtöku-
mótsins fyrir Evrópumótaröðina.

Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði 
Íslandsmeistaratitil sinn í höggleik í 
Grafarholtinu en á atvinnumanna-
mótaröðunum komst Valdís Þóra 
Jónsdóttir nálægt því að vinna mót 
á Evrópumótaröðinni þegar hún 
leiddi þegar mótið var hálfnað í 
Ástralíu.

Íslandsmet féllu
Anton Sveinn McKee var í Íslands-
metaham á EM í 25 metra laug 
í Glasgow þegar hann bætti sjö 
Íslandsmet í átta sundum og 
komst í úrslit í 50 metra, 100 metra 
og 200 metra bringusundi.

Í frjálsum féllu fjölmörg Íslands-
met og ber hæst Íslandsmet Hilmars 
Arnar Jónssonar í sleggjukasti sem 
vann Austurdeildina í bandarísku 
íþróttaháskólalífi. Hann er í 41. 
sæti á heimslistanum og stefnir á 
Ólympíuleikana næsta sumar.

Í kvennaf lokki bætti Guðbjörg 
Jóna Bjarnadóttir Íslandsmetið í 100 
og 200 metra spretthlaupi ásamt því 
að vera hluti af sveit Íslands sem 
bætti metið í 4x200 metra boð-
hlaupi. Guðbjörg lenti í fjórða sæti 
á EM U20 í 200 metra hlaupinu.

Evrópumeistaratitill, heims-
meistaratitlar og heimsmet
Arnar Davíð Jónsson varð Evrópu-
meistari í keilu þegar hann bar 
sigur úr býtum á Evrópumóta-
röðinni og fylgdi því eftir með því 
að lenda í öðru sæti á lokamóti 
heimsmótaraðarinnar þar sem 
hann var tveimur keilum frá því að 
landa titlinum. Þá var hann kosinn 
keiluspilari Evrópu.

Jóhann Rúnar Skúlason fór á 
kostum á HM íslenska hestsins. 
Hann vann sjöunda heims-
meistaratitilinn í tölti ásamt því 
að vinna fjórgangskeppnina og í 
samanlögðum fjórgangsgreinum. 
Hann fór því frá Berlín sem þre-
faldur heimsmeistari.

Þá vann Júlían J.K. Jóhannsson 
til bronsverðlauna í samanlögðu 
í +120 kílóa f lokki á HM í kraft-
lyftingum. Þar bætti Júlían eigið 
heimsmet í réttstöðulyftu þegar 
hann lyfti 405,5 kílóum. Fyrr á 
árinu kom Júlían heim með silfur-
verðlaunin af Evrópumótinu.
kristinnpall@frettabladid.is

INNLENDUR 
ÍÞRÓTTAANNÁLL



Flugeldamarkaðir okkar eru á yfir 110 
stöðum um allt land - troðfullir af 

fjörugum flugeldum. Verið velkomin.

NOTUM ALLTAF 
FLUGELDAGLERAUGU 
 -bæði börn og fullorðnir

KAPPATERTURÞú getur örugglega fundið þinn 
uppáhaldskappa í þessari mögnuðu 
tertulínu. Við bjóðum allar gerðir af ljósum, hávaða og skrauti.

VÍGATERTUR
Nýjar vígalegar tertur sem bjóða upp á heila flugeldasýningu í kassa. Enginn verður ekki svikinn af þessum.

FJÖLSKYLDU-PAKKAR
Frábærir fjölskyldupakkar í sjö mismunandi stærðum.



Sorg í byrjun árs
Íþróttaheimurinn syrgði í byrjun 
árs þegar fréttir af sorglegum 
örlög u m A rgent ínu ma nnsins 
Emiliano Sala  urðu ljós. Sala hafði 
verið keyptur frá franska liðinu 
Nantes til Cardiff í ensku úrvals-
deildinni og var á leiðinni til Wales 
þegar flugvél sem hann var farþegi 
í hrapaði í sjóinn. Fljótlega var ljóst 
að enginn hafði komist lífs af og 
þrátt fyrir gífurlega leit fannst lík 
Sala og f lugmannsins ekki fyrr en 
þrettán dögum síðar.  

Ár Bítlaborgarmanna
Liverpool er lið ársins 2019 enda 
hefur það aðeins tapað örfáum 
leikjum. Liðið varð Evrópumeist-
ari en tapaði fyrir Manchester City 
eftir ótrúlegan endasprett þar sem 
hvorugt liðið tapaði leik. Liðið hefur 
haldið áfram sigurgöngu sinni og 
stefnir á að landa loks enska meist-
aratitlinum eftir 30 ára bið. Bikar-
arnir hrúgast inn á Anfield og er 
liðið nánast í sérflokki – hvert sem 
litið er í Evrópuboltanum.

Ronaldo í stuði
Cristiano Ronaldo og samlandar 
hans í Portúgal unnu Þjóðadeildina 
í fótbolta eftir sigur á Hollandi 1-0. 
Úrslitakeppnin var haldin í heima-
landi Ronaldo þar sem Portúgal 
vann Sviss í undanúrslitum og Hol-
land sló England út. Íslenska lands-
liðið verður áfram í A-deild Þjóða-
deildarinnar þrátt fyrir að hafa 
hafnað í neðsta sæti í fyrra eftir að 
liðum var fjölgað úr 12 í 16.

Rapinoe á allra vörum
Bandaríkin vörðu heimsmeistara-
titil sinn í kvennaknattspyrnu í 
Frakklandi með sigri á Hollending-
um 2-0. Megan Rapinoe varð stjarna 
mótsins og var kosin íþróttamann-
eskja ársins hjá bandaríska íþrótta-
tímaritinu Sports Illustrated. Hún 
nýtti frægð sína í að berjast enn 
harðar fyrir betri kjörum knatt-
spyrnukvenna og meiri virðingu. 
Hún óð meðal annars í Bandaríkja-
forseta, Donald Trump, og tók ekk-
ert aukalega fyrir það. Þá var hún 
kosin knattspyrnukona ársins hjá 
FIFA og hlaut Gullboltann.

Hollendingar brutu ísinn
Hollenska kvennalandsliðið vann 
HM í handbolta í Japan en þetta er 
fyrsti meistaratitill Hollands í hand-
bolta. Hollensku konurnar voru 
búnar að vera að banka á dyrnar, 
tvö silfur og tvenn bronsverðlaun 
á síðustu fjórum stórmótum gerðu 
það að verkum að Hollendingar 
mættu fullir sjálfstrausts til Japan 
og nældu í gullverðlaunin.

Danir urðu Heimsmeistarar í 
handbolta eftir öruggan sigur á 
Norðmönnum 31-22 í Jyske Bank-
kassanum í Herning í Danmörku. 
Þetta var fyrsti heimsmeistaratitill 
Dana og voru margir Danir í skýj-
unum af sigurvímunni en blásið 
var til veislu um landið allt í kjölfar 
sigursins.

Sexfaldir meistarar
Tom Brady leiddi New England 
Patriots til sigurs í NFL-deildinni 
en liðið vann Los Angeles Rams 
13-3. Aldrei hafa verið skoruð jafn 
fá stig í úrslitaleiknum. Maroon 5 
steig á svið í hálf leik og sló hverja 
feilnótuna á fætur annarri. Brady 
varð fyrsti leikmaðurinn til að fá 
sex meistarahringa og er elsti leik-

stjórnandi til að vinna Super Bowl.
Íslandsvinurinn Lewis Hamilton 

vann sinn sjötta heimsmeistaratitil 
í Formúlu 1 og Mercedes Benz vann 
keppni bílasmiða. Hamilton hafði 
mikla yfirburði og enginn ógnaði 
Bretanum svo að tímabilið varð í 
raun aldrei spennandi.

Frá New York til Sádi-Arabíu
Andy Ruiz kom boxheiminum á 
óvart þegar hann lagði Anthony 
Joshua í júní. Ruiz minnti boxsér-
fræðinga á sjálfan Rocky úr sam-
nefndum kvikmyndum, barðist 
hetjulega og stóð skyndilega uppi 
sem heimsmeistari í sjöundu lotu. 
Það vantaði bara að hann hefði 
kallað Adrian eftir að hafa fengið 
beltið. Þeir börðust aftur í desember 
þar sem Joshua hafði betur og hirti 
beltin aftur í Sádi-Arabíu.

Tiger sneri aftur með látum
Tiger Woods fylgdi eftir góðum 
lokaspretti árið 2018 með því að 
vinna fyrsta risamót ársins á Mast-
ers-mótinu, fimmtándi risatitill 
Tiger og sá fyrsti í ellefu ár. Vantar 
hann aðeins þrjá til að jafna met 
Jack Nicklaus. Í haust jafnaði kylf-
ingurinn met Sam Snead yfir f lesta 
sigra á PGA-mótaröðinni þegar 
Tiger bar sigur úr býtum í 82. sinn 
á móti sem fór fram í Japan.

Lyfjahneykslin halda áfram
Rússneskir íþróttamenn og lyfja-
blandað blóð þeirra komst í frétt-
irnar undir lok árs þegar þeim var 
bannað að keppa undir fána Rúss-
lands í fjögur ár. Rússneskt íþrótta-
fólk, sem kemst í gegnum lyfjapróf, 
getur þó fengið undanþágu og keppt 
– en ekki undir fána Rússlands.

Fámennt á HM 
HM í Katar fór fram fyrir framan 
fáa áhorfendur þó að keppnin 
hafi verið skemmtileg. Þar féll eitt 
heimsmet en lyfjahneyksli þjálfara 
að móti loknu varpaði skugga á 
mótið. benediktboas@frettabladid.is

  Sorgir og 
sigrar erlendis
Liverpool átti ótrúlegt ár. Það var líka gjöfult hjá 
Cristiano Ronaldo. Bandarískar konur lyftu heims-
meistaratitli þar sem stjarna Megan Rapinoe skein 
skært. Þá urðu Danir heimsmeistarar í handbolta.

Örlög Emiliano Sala, í byrjun ársins, voru ömurleg. Flugvél sem átti að flytja 
hann frá Frakklandi til Wales hrapaði í sjóinn og fannst hann látinn.

Megan Rapinoe, leikmaður bandaríska landsliðsins í fótbolta, var mikið í sviðsljósinu í ár. Hún lyfti heimsmeist-
arabikarnum með landsliði sínu í Frakklandi og tókst á við alls konar stórmenni úr pólitík og vildi aukið jafnrétti.
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að auki, fyrir lykil- og korthafa
í Vinahópi Olís og ÓB

-17 kr. 

Allir sem eru nú þegar með lykil eða kort frá Olís eða ÓB 
eru sjálfkrafa í Vinahópnum og njóta afsláttar og annarra 
sérkjara þegar greitt er með lykli eða korti.

Kynntu þér Vinahópinn á olis.is

af lítranum 27. og 28. des.
og styrkjum Slysavarna-

félagið Landsbjörg

Saman gefum við

5 krónur



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

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

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

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

Guðbjörg Ósk Harðardóttir
Frostafold 6, 
Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum í Fossvogi 
þann 13. desember síðastliðinn. Útförin fer 

fram frá Grafarvogskirkju þann 30. desember kl. 13.00.

Jón Eyþór Jónsson
Hörður Gunnarsson Jóna Dísa Sævarsdóttir
Valgeir Gunnarsson
Elín Björk Gunnarsdóttir
Guðný Ósk Hauksdóttir Árni Björn Erlingsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þessi höfðinglega gjöf hefur heil-
mikið gildi fyrir okkur og var 
vel þegin,“ segir Erla Rún Sigur-
jónsdóttir, ljósmóðir á Ísafirði, 
um þá hálfu milljón króna 

sem Zontaklúbburinn Fjörgyn færði 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða fyrir 
skemmstu og eyrnamerkti fæðingar-
deildinni. „Þegar kemur að tækjum og 
búnaði er fæðingardeildin fjármögnuð 
að stórum hluta með gjafafé, eins og er 
hjá heilbrigðisstofnunum almennt á 
landinu,“ heldur hún áfram.

 Erla Rún segir fjárhæðina frá Fjör-
gyn munu renna í nýtt fæðingarrúm. 
„Það sem fyrir er er orðið gamalt og við 
erum komin með augastað á rúmi sem 
við erum að safna fyrir. Það kostar yfir 
þrjár milljónir svo við þurfum að leita 
eftir meiri stuðningi, en það munaði 
sannarlega vel um þetta. Í raun og veru 

finnst mér að ríkið eigi að kaupa rúm á 
spítalana sína en ég veit að það er naumt 
skammtað til allra heilbrigðisstofnana 
og því þiggjum við með þökkum þær 
gjafir sem berast.“ Hún segir margar 
stofnanir verða að reiða sig á félaga-
samtök. „Landspítalinn hefur kven-
félagið Hringinn og ýmis önnur félög 
til að styðja við starfið og kvenfélagið 
Hvöt í Hnífsdal hefur hingað til verið 
okkar stærsti bakhjarl varðandi búnað 
á fæðingardeildina. Kvenfélagið Sunna 
í Djúpinu gaf okkur líka stóra gjöf, fyrir 
sónartæki þó ekki séu margar konur bak 
við það félag.“

Fæðingardeildin á Ísafirði tekur 
við konum af norðurhluta Vestfjarða. 
„Þangað til Dýrafjarðargöng verða 
opnuð getum við ekki sinnt syðri hlut-
anum en það styttist í það, því þau á að 
opna á næsta ári og svo er vegurinn yfir 

Dynjandisheiðina á samgönguáætlun,“ 
segir Erla Rún og bætir við að allmargar 
konur hafi farið suður til að fæða á þessu 
ári. „Þó við getum tekið við meirihluta 
kvenna hér, erum við ekki með neinar 
áhættufæðingar, þannig að fyrirburar, 
tvíburar, meðgöngueitranir og önnur 
tilfelli fara suður. Hér hafa verið 32 fæð-
ingar á þessu ári og stefna í að verða 33. 
Það mætti vera meira. Þegar ég byrjaði 
hér fyrir níu árum voru 60 fæðingar 
það ár, þannig að nú viljum við gjarnan 
hvetja til aukinnar frjósemi!

Bolvíkingar eru þekktir fyrir að halda 
frjósemishátíð og Erla Rún hlær þegar 
ég spyr um árangur hennar. „Við vorum 
einmitt að skoða áætlaðar fæðingar fyrir 
næsta ár, svo langt sem við sjáum og Bol-
ungarvík er næstum með helming allra 
fæðinga, þannig að það sem þeir eru að 
gera er að virka!“ gun@frettabladid.is

Höfðingleg gjöf sem 
hefur heilmikið gildi
Zontaklúbburinn Fjörgyn færði nýlega fæðingardeild Heilbrigðisstofnunar  
Vestfjarða veglega fjárupphæð sem kemur að góðum notum því nýtt fæðingar-
rúm er í sigti. Bolvíkingar virðast ætla að verða duglegir að fjölga sér á nýju ári.

Zontakonurnar sem komu færandi hendi í Heilbrigðisstofnun Vestfjarða með Gylfa Ólafssyni forstjóra og Erlu Rún ljósmóður 
sem tóku við gjöfinni, ásamt Herði, framkvæmdastjóra hjúkrunar, sem stökk í hlutverk myndasmiðs! MYND/HÖRÐUR HÖGNASON

Franski efnafræðingurinn og pró-
fessorinn Louis Pasteur fæddist 
þennan dag árið 1822 í smábænum 
Dole, í austurhluta Frakklands. Hann 
varð prófessor í efnafræði við há-
skólann í Lille í Norður-Frakklandi 
og tók að beina sjónum sínum að 
viðfangsefnum gerjun og hafði mikil 
áhrif á framvindu þekkingar í mat-
vælafræði. Pasteur lagði grunninn 
að því sem við þekkjum sem geril-

sneyðingu, en á flestum erlendum 
tungumálum útleggst það „pas-
teurisation“ og dregur nafn sitt af 
nafni vísindamannsins. Afrekalisti 
hans varð langur því hann átti einnig 
mikilvægt rannsóknarframlag á sviði 
örverufræða, ekki síst í tengslum við 
sjúkdóma sem örverur geta valdið. 
Þá hafði hann umdeildar skoðanir 
á sjálfkviknun lífs, sem var mikið 
hitamál á þeim tíma. Jafnframt 

tókst honum að þróa bóluefni gegn 
hundaæði, sem var sennilega hans 
mesta afrek á sviði vísinda. 

Afrek hans eru þar með ekki upp-
talin því uppgötvaði að örverur geta 
borist um loft og sú uppgötvun átti 
eftir að hafa afgerandi áhrif á rann-
sóknir samtímamanna hans og síðari 
tíma rannsóknir. Louis Pasteur lést 
28. september 1895, tæplega 73 ára 
að aldri.
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Faðir gerilsneyðingarinnar fæðist

 Merkisatburðir
 1904 Leikritið um Pétur Pan er frumsýnt í Duke of York 
leikhúsinu í London.

1939 Á milli 20.000 til 40.000 manns látast í gríðaröflug-
um jarðskjálfta í Tyrklandi. Skjálftinn mældist 8 að stærð.

1941 Dmítrí Sjostakovitsj lýkur við 7. sinfóníuna. Er hann 
þá í Síberíu.

1959 Leikarinn Henry Fonda gengur að eiga Susan 
Ban chard í New York. Nokkur aldursmunur var á þeim 
hjónum því Henry var 45 ára og Susan 22. Hjónaband 
þeirra varði í sex ár.

1945 Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn settur á fót af 29 
aðildarríkjum.

1949 Júlíana Hollandsdrottning veitir Indónesíu sjálf-
stæði.

1967 Leonhard Cohen sendir frá sér sína fyrstu plötu, 
„Songs of Leonhard Cohen“. Platan naut hylli austan hafs 
og vestan og var nær eitt og hálft ár á breska vinsælda-
listanum. 

1968 Appollo-geim-
farið snýr til jarðar á ný.

1978 Spánn verður 
lýðveldi að nýju eftir 
40 ára einræði.

1979 Tveimur dögum 
eftir innrás Sovétmanna 
í Afganistan, ræna þeir 
völdum í landinu og 
fella forseta landsins, 
Hafizulah Amin.

2007 Fyrrverandi for-
sætisráðherra Pak-
istan, Benazir Bhutto, 
er ráðin af dögum í 
Rawalpindi. Tilræðis-
maðurinn sprengdi sig 
um leið.
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Byltingarkennd nýjung 
í margskiptum glerjum

50–65% stærra lessvæði

Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

»6
Viðskipti ársins

Ávöxtun FISK-Seafood af viðskipt-
unum með hlutabréf Brims nam 
nokkrum þúsundum prósenta 
á ársgrundvelli. Hlutu yfirburða-
kosningu dómnefndar Markaðarins 
sem viðskipti ársins. Hafa byggt 
upp reksturinn með vel tímasettum 
kaupum á kvóta og fyrirtækjum.

»8
Verstu viðskipti ársins

Kaup á skuldabréfum fasteigna-
félagsins Upphafs um mitt ár eru 
verstu viðskipti ársins að mati dóm-
nefndar Markaðarins. Skömmu síðar 
kom í ljós að eigið fé Upphafs var 
ekkert og félagið glímdi við lausa-
fjárþröng. Málið sagt hafa skaðað 
ímynd og orðspor Kviku.

»12-18
Við áramót

Fjölbreyttur hópur stjórnenda 
fyrirtækja og forsvarsmanna hags-
munasamtaka í atvinnulífinu gerir 
upp árið sem er að líða og hverjar 
væntingarnar eru til ársins 2020.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stórt ár  
að baki  
hjá Marel 
Árni Oddur Þórðarson er við-
skiptamaður ársins að mati dóm-
nefndar Markaðarins. Erlent 
eignarhald Marels hefur margfald-
ast. Meiri samþjöppun fram undan 
og fyrirtækið ætlar sér stóra hluti 
í Asíu þar sem framleiðsla á svína-
kjöti verður endurskipulögð. 

Það er nauð-
synlegt að sýna 
hugrekki og 
taka af skarið. 



MARKAÐURINN

ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 

Netfang hordur@frettabladid.is | Sími 550 5051 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

Agnar Tómas Möller 
forstöðumaður skuldabréfa 
hjá Júpíter 
Andrés Jónsson 
eigandi Góðra samskipta
Ari Fenger 
forstjóri 1912 
Arnar Arnarson 
sérfræðingur hjá Kviku 
Arnar Sigurðsson 
eigandi Sante Wines 
Ármann Þorvaldsson 
aðstoðarbankastjóri Kviku 
Árni Maríasson 
forstöðumaður markaðsviðskipta 
Landsbankans
Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason 
aðstoðarbankastjóri Arion 
Ásta Fjeldsted 
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs 
Birna Einarsdóttir 
bankastjóri Íslandsbanka 
Bjarni Eyvinds Þrastarson 
framkvæmdastjóri markaðs
viðskipta Kviku 
Björgvin Guðmundsson 
meðeigandi hjá KOM 
Björgvin Ingi Ólafsson 
sviðsstjóri hjá Deloitte 
Daníel Helgason 
fjárfestir

Eggert Kristófersson 
forstjóri Festar
Guðjón Ármann Guðjónsson 
forstjóri Hópbíla 
Heiðar Guðjónsson 
forstjóri Sýnar 
Helga Valfells 
forstjóri Crowberry Capital
Helgi Magnússon 
fjárfestir og eigandi Torgs 
útgáfufélags 
Helgi Vífill Júlíusson 
viðskiptablaðamaður 
Hermann Þórisson 
forstöðumaður sérhæfðra 
fjárfestinga hjá Landsbréfum
Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir 
framkvæmdastjóri markaðs
viðskipta Landsbankans
Hörður Ægisson 
ritstjóri Markaðarins 
Jakob Ásmundsson 
forstjóri KORTA
Jóhann Ingi Möller 
forstöðumaður hlutabréfa Stefnis
Jón Gunnar Jónsson 
forstjóri Bankasýslu ríkisins
Jón Sigurðsson 
formaður Stoða
Jón Þórisson 
ritstjóri Fréttablaðsins 

Lilja B. Einarsdóttir 
bankastjóri Landsbankans
Magnús Árni Skúlason 
hagfræðingur
Magnús Harðarson 
forstjóri Nasdaq á Íslandi
Kjartan Smári Höskuldsson 
framkvæmdastjóri Íslandssjóða
Marinó Örn Tryggvason 
bankastjóri Kviku
Sigurður Atli Jónsson 
stjórnarformaður ÍV
Sigurður Hannesson 
framkvæmdastjóri Samtaka 
iðnaðarins
Styrmir Þór Bragason
forstjóri Arctic Adventures
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir 
fjárfestir
Þórður Már Jóhannesson 
fjárfestir 
Þorbjörn Atli Sveinsson 
sérfræðingur hjá Íslenskum 
fjárfestum
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 
viðskiptablaðamaður
Örn Arnarson 
hagfræðingur
Ægir Már Þórisson 
forstjóri Advania á Íslandi.

Dómnefnd Markaðarins  

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

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

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

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

Barnasýning ársins 2015 !

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó

Tilvalið í jólapakkann! 
Allra síðustu sýningar!

LAU . 01 . FEB kl . 13 00

LAU . 29 . FEB kl . 13 00

LAU . 14 . mar kl . 13 00

Kaup og sala FISK-Seafood, 
dótturfyrirtækis Kaup-
félags Skagfirðinga, á 
hlutabréfum Brims, sem 
skiluðu 1.300 milljóna 

króna hagnaði á aðeins þremur 
vikum, voru valin viðskipti ársins 
2019 af f jölskipaðri dómnefnd 
Markaðarins.

„Þessi viðskipti voru ánægjuleg af 
ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi tel ég 
að báðir aðilar hafi verið sáttir við 
sinn hlut og það er auðvitað mikil-
vægast af öllu. Í öðru lagi juku þau 
fiskveiðikvótann í heimabyggð 
okkar um hátt í tíu prósent og það 
munar um minna fyrir atvinnulífið 
í Skagafirði og um leið tekjur sveitar-
félagsins,“ segir Friðbjörn Ásbjörns-
son, framkvæmdastjóri FISK-Sea-
food, í samtali við Markaðinn.

„Í þriðja lagi myndaðist prýðilegur 
hagnaður af viðskiptunum á tiltölu-
lega skömmum tíma og þess sér auð-
vitað stað bæði í bókum FISK-Sea-
food og móðurfélagsins, Kaupfélags 
Skagfirðinga, sem rétt eins og stjórn 
FISK-Seafood stóð þétt við bak mér 
í þessu ferli.“

FISK-Seafood kom fyrst inn í hlut-
hafahóp Brims, sem áður hét HB 
Grandi, þann 18. ágúst síðastliðinn 
þegar félagið keypti um 8,3 prósenta 
hlut af Gildi lífeyrissjóði. Gengið í 
þeim viðskiptum nam 33 krónum 
á hlut og var kaupverðið því sam-
tals fimm milljarðar króna. Fjórum 
dögum síðar bætti FISK-Seafood 
við eignarhlut sinn með kaupum á 
34 milljónum hluta að nafnverði á 
genginu 36 og þá keypti félagið að 
lokum 11 milljónir hluta á genginu 
36,06 þann 28. ágúst síðastliðinn.

Útgerðarfélag Reykjavíkur, sem er 
í meirihlutaeigu Guðmundar Krist-
jánssonar forstjóra Brims, keypti 

hlutinn af FISK, samtals 196,5 millj-
ónir hluta á genginu 40,4, eða fyrir 
um 7,94 milljarða króna. FISK-Sea-
food greiddi því samanlagt um 6,62 
milljarða króna fyrir bréf sín í Brimi 
– samtals 10,18 prósenta hlut – sem 
félagið seldi skömmu síðar með 
1.320 milljóna króna hagnaði fyrir 
skatta.

Ríflega 4,6 milljarðar króna af hlut 
FISK-Seafood greiddi Brim með ríf-
lega 2.600 tonna aflaheimildum í 
þorski, ýsu, ufsa og steinbít. Þannig 
jukust aflaheimildir útgerðar Kaup-
félagsins um 10 prósent í tonnum. 
Þetta vakti mikla hrifningu í sveitar-
stjórn Skagafjarðar en allir oddvitar 
í sveitarstjórninni lýstu yfir mikilli 
ánægju með viðskiptin í grein í hér-
aðsblaðinu Feyki.

„Við viljum sjá styrk fyrirtækisins 

nýttan sem mest til uppbyggingar í 
Skagafirði, en auðvitað vitum við 
að KS bæði á og verður að ávaxta 
fjármuni sína að einhverju marki í 
viðskiptatækifærum utan heima-
byggðarinnar og jafnvel utan land-
steinanna. það er því afar ánægjulegt 

þegar slíkum „útrásarverkefnum“ 
lýkur með vel heppnaðri sölu og 
umtalsverðri verðmætasköpun sem 
skilar sér beint inn í sveitarfélagið,“ 
skrifuðu oddvitarnir.

„Kannski þykir það ekkert tiltöku-
mál þegar ævintýralegur hagnaður 
myndast í hlutabréfaviðskiptum 
á örskömmum tíma. Okkur finnst 
engu að síður ástæða til þess að vekja 
athygli á því hér á heimaslóðunum 
hvað þessi tilteknu viðskipti voru 
mikilvægur búhnykkur fyrir okkur.“

Að sögn oddvitanna hefur 10 
prósenta aukning í aflaheimildum 
FISK-Seafood í för með sér umtals-
verða aukningu í umsvifum útgerð-
arfélagsins á heimaslóðum þess og 
þannig færast mikil verðmæti aftur 
í heim hérað. „Ekki þarf að fjölyrða 
um beinar og óbeinar tekjur sveitar-

félagsins af þeirri viðbót,“ skrifuðu 
þeir.

FISK-Seafood er orðið þriðja 
stærsta sjávarútvegsfélag landsins. 
Kaupfélag Skagfirðinga tók fyrst 
beinan þátt í útgerð árið 1990 og 
síðan þá hefur það keypt meira en 
90 prósent af aflaheimildunum sem 
það á í dag.

„Við erum að vaxa í sjávarútvegin-
um. Hann er dýr og fjármagnsfrekur, 
en við teljum að þar séu miklir vaxt-
armöguleikar. Við ætlum að komast 
þar í fremstu röð á Íslandi,“ sagði 
Þórólfur Gíslason, kaupfélagsstjóri 
Kaupfélags Skagfirðinga, í viðtali 
við ViðskiptaMoggann í apríl. Mikil-
vægt skref í þá átt hafi verið kaup 
FISK-Seafood á öllum hlut Útgerðar-
félags Reykjavíkur í Vinnslustöðinni 
í Vestmannaeyjum á síðasta ári. Um 
var að ræða kaup á þriðjungshlut 
fyrir 9,4 milljarða króna.

„Þá fengum við uppsjávarveið-
arnar til viðbótar við bolfiskvinnsl-
una sem við stundum sjálf hér fyrir 
norðan. Næsta verkefni er að vinna 
þessi tengsl áfram. Við sjáum hag-
ræðingarmöguleika í markaðssetn-
ingu og í samnýtingu veiðiheimilda. 
En þetta er ekki útfært að fullu. Aðal-
markmiðið var að fá breidd í sjávar-
útvegshlutann, og vera í bolfiski, 
síld, loðnu og makríl,“ sagði Þórólfur 
í viðtalinu en hann hefur haldið um 
stjórnartaumana í Kaupfélaginu frá 
árinu 1988.

K aupfélag Sk ag f irðinga er 
umsvifamikill matvælaframleið-
andi. Það er til að mynda með um 
35 prósenta hlutdeild í framleiðslu 
lambakjöts á Íslandi og enn hærri 
hlutdeild, um 40 prósenta, í fóður-
framleiðslu. Þá er félagið auk þess 
með mörg verkefni í pípunum sem 
miða að því að auka framleiðsluna 
enn frekar og ná stærri hluta af 
virðiskeðjunni. Eignir Kaupfélagsins 
námu 62,3 milljörðum króna í lok 
síðasta árs og eigið fé 35 milljörðum 
króna.

Gríðarleg verðmæti fóru heim í hérað
FISK-Seafood, dótturfyrirtæki KS, hagnaðist um 1.300 milljónir á þremur vikum á viðskiptum með hlutabréf Brims. Orðið eitt 
stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins. Náði að auka aflaheimildir um 10 prósent og færa þannig mikil verðmæti heim í hérað.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Það munar um 
minna fyrir at-

vinnulífið í Skagafirði og 
um leið tekjur sveitarfélags-
ins.

Friðbjörn 
Ásbjörnsson, 
framkvæmda
stjóri FISKSea
food

FISK-Seafood hagnaðist um rúmlega 1.300 milljónir á viðskiptum sínum með bréf í Brimi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 
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HEFJUM NÝTT ÁR 
með nýjum markmiðum!

Össur óskar landsmönnum gleðilegrar hátíðar og farsældar á nýju ári.



2. Þórólfur Gíslason, kaup-
félagsstjóri Kaupfélags Skag-

firðinga, var mörgum dómnefndar-
mönnum Markaðarins ofarlega 
í huga við val á viðskiptamanni 
ársins.

„Stefnulegir leiðtogar eiga ein-
mitt auðvelt með að greina og nýta 
taktísk tækifæri. Árið 2018 var besta 
rekstrarár í sögu KS og starfsemi 
félagsins hefur aldrei verið með 
jafnmiklum blóma og nú í lok ársins 
2019,“ skrifaði einn álitsgjafinn.

„Skagfirðingar njóta góðs af vel-
gengni og síauknum umsvifum fé-
lagsins á heimasvæði þess. Þórólfur 
hefur stýrt KS frá 1988 og á skilið að 
vera valinn viðskiptamaður ársins 
2019. „Skál‘ og syngja Skagfirðingar“ 
– aftur,“ bætti hann við.

„Sterk framtíðarsýn í sjávarútvegi 
og öflugt félag fyrir samfélagið,“ 
hafði einn dómnefndarmaður á 
orði. FISK-Seafood, dótturfélag 
KS, hagnaðist um 1.300 milljónir á 
þremur vikum í haust með kaupum 
og sölu á hlutabréfum í Brimi. Við 
söluna náði FISK-Seafood að auka 
aflaheimildir sínar um 2.600 tonn, 
eða um heil 10 prósent, sem hefur í 
för með sér umtalsverða aukningu 
í umsvifum útgerðarfélagsins á 
heimaslóðum þess.

„Hefur byggt Kaupfélag Skag-
firðinga upp í alvöru matvælarisa 
á Íslandi. Magnað að sjá hvað hann 
hefur gert og nú útrás á ýmsum 
sviðum, þó aðallega skyrtengt. 
Mjög áhugaverð saga,“ sagði annar í 
dómnefndinni.

KS vinnur nú að undirbúningi 
sjálfstæðrar skyrframleiðslu í Kína, 
og félagið á einnig helmingshlut í 
nýrri 500 milljóna króna skyrverk-
smiðju í Swansea í Wales, sem getur 
framleitt sjö þúsund tonn af skyri 
á ári. Þá mun KS hefja framleiðslu á 
miklu magni etanóls úr ostamysu í 
verksmiðju félagsins á Sauðárkróki 
á fyrri hluta næsta árs. Nú þegar 
framleiðir félagið 350 tonn af þurrk-
uðu mysupróteini úr ostamysunni 
en verksmiðjan átti að komast í full 
afköst á seinni hluta þessa árs.

„Framleiðsla próteindufts og 
etanóls úr mysu markar þáttaskil 
á Íslandi því ekki einungis er um 
að ræða verðmætasköpun með 
nýsköpun heldur hefur vinnslan 
jákvæð áhrif á umhverfið því 
hráefninu var áður hent,“ sagði einn 
álitsgjafi.

„Hann hefur byggt upp sann-
kallað stórveldi. Kaupfélagið hefur 
sótt fram undir hans stjórn og 
sama hvert er litið stendur það 
vel. FISK-Seafood er til að mynda 
eitt sterkasta sjávarútvegsfélag 
landsins. Átti nokkur frábær við-
skipti á árinu, hefur verið að stunda 
nýsköpun og allt á fullri ferð þarna,“ 
sagði í rökstuðningi frá einum.

Þórólfur hefur byggt  
upp matvælarisa

Þórólfur Gísla-
son, forstjóri 
Kaupfélags  
Skagfirðinga.

3. Öflugur viðsnúningur á 
rekstri Íslandspósts í ár varð 

til þess að Birgir Jónsson, sem 
var ráðinn forstjóri Íslandspósts 
byrjun sumars, hafnaði í þriðja 
sæti í vali dómnefndar Markaðar-
ins á viðskiptamanni ársins.

„Embættiskerfið hefur frá því 
ég man eftir mér ekki viljað taka á 
nokkrum rekstrarvanda í opin-
bera kerfinu og borið því við að 
lögmálin þar séu allt önnur og 
flóknari en í viðskiptalífinu al-
mennt. Síðan mætir Birgir og sýnir 
það svart á hvítu að það er þarft 
og unnt að taka til,“ sagði einn 
álitsgjafi Markaðarins.

„Var ráðinn til að snúa við 
miklum taprekstri Íslandspósts 
sem farinn var að kosta skatt-
greiðendur háar fjárhæðir. Ekki 
hægt að segja annað en hann hafi 

strax tekið til hendinni og áhrifin 
eru smám saman að koma fram. 
Rekstur hefur verið einfaldaður, 
m.a. með sölu dótturfélaga sem 
ekki tengdust kjarnastarfsemi, og 
sniðin að þörfum nútímans. Fleiri 
svona stjórnendur inn í fyrirtæki í 
ríkiseigu!“ sagði annar álitsgjafi.

Íslandspóstur hefur verið rekinn 
með tapi um árabil en nú er útlit 
fyrir að afkoman á næsta ári verði 
við núllið eftir víðtækar hagræð-
ingaraðgerðir. Endurskipulagning 
á rekstrinum hefur skilað því að 
á fyrstu tíu mánuðum ársins fjór-
faldaðist EBITDA Íslandspósts, 
rekstrarhagnaður fyrir fjármagns-
liði og skatta, þrátt fyrir að veltan 
hefði dregist lítillega saman á milli 
ára.

„Eitt brýnasta hagsmunamál 
efnahagslífsins er hagræðing í 
ríkisrekstri, Birgir hefur sýnt að 
með góðum vilja er það hægt og 
jafnframt að engar afsakanir eru 
fyrir því að gera það ekki,“ komst 
einn í dómnefnd Markaðarins að 
orði.

„Hann hefur gert hið ómögu-
lega og það er að snúa við rekstri 
Íslandspóst og sýnt að það má 
gera kröfu um alvöru rekstur á 
fyrirtækjum i eigi ríkisins,“ sagði 
annar í dómnefndinni.

Íslandspóstur glímir enn við 
þunga afborgunarbyrði og mikla 
skuldsetningu eftir ýmis fjárfest-
ingarverkefni síðustu ára. Birgir 
sagði í samtali við Markaðinn í 
vetur að þegar búið væri að leysa 
úr skuldavanda Íslandspósts gæti 
fyrirtækið byrjað að skila hagnaði 
og orðið eitt arðbærasta póst-
fyrirtækið á Norðurlöndum.

„Kredit fyrir að fara inn í opin-
beran rekstur með það að mark-
miði að taka til. Væri gott ef við 
fengjum fleiri svona,“ sagði enn 
einn álitsgjafinn.

Vilja fleiri stjórnendur 
eins og Birgi hjá ríkinu

Viðskiptamaður ársins 
2019 er Árni Oddur 
Þórðarson, forstjóri 
Marels, en að mati dóm-
nefndar Markaðarins 

hefur Árni Oddur „leitt alþjóðlega 
uppbyggingu Marels með glæsi-
brag“. Hann hafi lokið vel heppn-
aðri skráningu í kauphöllina í 
Amsterdam og fengið stóra erlenda 
fjárfesta inn í hluthafahópinn.

„Það er erfitt að horfa fram hjá vel 
heppnaðri skráningu Marels í kaup-
höllina í Amsterdam sem svo hefur 
laðað að mjög marga erlenda sjóði 
og aðra fjárfesta að félaginu. Félag-
ið hefur fyrir vikið, ásamt góðum 
rekstri og sterkum efnahag, hækkað 
um rúm 70 prósent það sem af er 
ári,“ sagði í rökstuðningi frá einum 
af þeim sem skipa dómnefnd Mark-
aðarins. Marel var skráð í kauphöll-
ina Euronext í Amsterdam í byrjun 
sumars og samhliða því var ráðist 
í almennt hlutafjárútboð þar sem 
hlutaféð var aukið um 15 prósent.

Einn álitsgjafi sagði að valið á 
viðskiptamanni ársins á Íslandi 
væri dálítið eins og valið á knatt-
spyrnumanni ársins á heimsvísu. 
„Við þurfum að velja Messi. Þó að 
það sé kannski ekki frumlegt kemur 
enginn annar til greina. Það sama 
gildir um Árna Odd sem er einfald-
lega að spila í allt annarri deild en 
aðrir í íslensku viðskiptalífi.“

Annar sagði að skráning Mar-
els hefði verið „stór áfangi fyrir 
nýsköpunarfélagið Marel sem var 
sprottið upp úr þekkingu á sjávar-
útvegi, verkviti og hugviti, og skilur 
eftir sig mikið á Íslandi“.

Verð í fyrstu viðskiptum eftir 
skráninguna nam 3,85 evrum en 
síðan þá hefur það hækkað um rúm 
18 prósent. Sé litið aftur til áramóta 
hefur gengi bréfanna hækkað um 70 
prósent. Markaðsvirði hátækniris-
ans nálgast nú 500 milljarða króna.

„Árni Oddur skráði fyrirtækið 
alþjóðlega og er að ná að selja 
erlendum langtímaf jár festum 
stóra hluti í fyrirtækinu. Það hefur 
engum tekist áður eftir fjármála-
hrunið,“ sagði einn af álitsgjöf-
unum.

Dómnefnd Markaðarins var á 
einu máli um að Ísland í heild sinni 
hefði á árinu sem er að líða notið 
góðs af ævintýralegu gengi Marels. 
Þrátt fyrir að lífeyrissjóðirnir hafi 
á árinu selt hluta af sínum bréfum 

í félaginu – þeir eiga núna samtals 
um 30 prósenta hlut miðað við um 
40 prósenta hlut í byrjun ársins – þá 
hefur samanlagður hlutur þeirra að 
markaðsvirði aukist um liðlega 40 
milljarða og nemur núna tæplega 
140 milljörðum.

„Útlit er fyrir að helstu lífeyris-
sjóðir landsins muni skila yfir 10 
prósenta raunávöxtun á árinu 
og þá útkomu má ekki síst þakka 
þeirri hækkun sem hefur orðið á 
hlutabréfaverði Marels,“ sagði einn 

dómnefndarmannanna.
Á sama tíma og lífeyrissjóðir, 

ásamt innlendum verðbréfasjóðum, 
hafa verið að selja sig niður í Marel 
hefur eignarhlutur erlendra sjóða í 
félaginu margfaldast. Þannig nam 
samanlagður hlutur þeirra um átta 
prósentum um síðustu áramót en í 
dag eiga erlendir fjárfestingarsjóðir 
tæplega 30 prósenta hlut í félaginu.

Frá skráningu félagsins í Kaup-
höllina á Íslandi árið 1992 hafa 
heildartekjur þess vaxið að meðal-
tali um 22 prósent á ári. Árni Oddur 
tók við stjórnartaumunum árið 
2013 en næstu tvö ár var ráðist í 
umfangsmiklar hagræðingarað-
gerðir sem skiluðu sér í aukinni 
sölu og aukinni framlegð. Marel 
stefnir að 12 prósenta árlegum vexti 
fram til ársins 2026 en vöxturinn á 
að byggja á öf lugri markaðssókn, 
nýsköpun, vel ígrunduðu samstarfi 
og yfirtökum á fyrirtækjum.

Árni Oddur að spila  
í allt annarri deild
Álitsgjafar Markaðarins segja að með vel heppnaðri erlendri skráningu og því 
að fá stóra erlenda fjárfesta í hluthafahópinn hafi Árni Oddur, viðskiptamað-
ur ársins, gert það sem engum Íslendingi hefur áður tekist eftir hrunið 2008. 

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marels.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Helstu lífeyrissjóðir 
landsins munu skila yfir tíu 
prósenta raunávöxtun á 
árinu og þá útkomu má ekki 
síst þakka þeirri hækkun 
sem hefur orðið á hluta-
bréfaverði Marels. 

Birgir Jónsson, 
forstjóri Íslands-
pósts. 

Aðrir sem voru nefndir sem viðskiptamenn ársins

n Bjarni Ármannsson, forstjóri 
Iceland Seafood. „Endurkoma 
í viðskiptalífið. Vel heppnuð 
skráning Iceland Seafood.“
n Sigurður Viðarsson, forstjóri 
TM. „Hefur rekið TM í 12 ár með 
miklum myndarskap. Frábær 
árangur í rekstrinum og góð 
ávöxtun fjárfesta frá skrán-
ingu. Stór viðskipti svo í lok 
árs með kaupum á Lykli.“
n Guðmundur Kristjánsson, 
forstjóri Brims. „Hefur staðið 
fyrir stækkun Brims með 
kaupum á Ögurvík 
og Icelandic Asia. 
Félagið skilaði 
metafkomu á þriðja 
ársfjórðungi og 

gengið hækkað um 20 prósent frá 
áramótum.“
n Róbert Wessman, forstjóri 
Alvogen. „Lygilegt ris á Alvogen 
eftir nokkur viðskipti, síðast í 
nóvember, er að nálgast (im-
plied) markaðsvirði upp á um 200 

milljarða króna.“
n Gréta María Grétarsdóttir, 
framkvæmdastjóri Krón-
unnar. „Krónan hefur verið 

leiðandi í umhverfismálum 
meðal íslenskra verslana.“
n Jón Sigurðsson, stjórnar-

formaður Stoða. „Það 
sem Stoðir eru að 
gera undir forystu 
Jóns er markvisst 
og klókindalegt. 

Einkum stefnumótandi kaup í 
Símanum og aðild að stórum 
ákvörðunum TM.“
n Benedikt Gíslason, bankastjóri 
Arion. „Benedikt er að gjörbreyta 
viðskiptamódeli Arion banka og 
er með fullan stuðning hlut-
hafa. Verður spennandi að 
fylgjast með framhaldinu.“
n Haukur Ingason, eigandi 
Garðsapóteks. „Öflugur 
rekstrarmaður sem var 
fyrstur til að bjóða upp á 
lyfjasölu á netinu.“
n Ólafur D. Torfason, 
aðaleigandi Íslands-
hótela. „Hefur alltaf 
haft mikla trú á ferða-
þjónustunni á Íslandi 

og hefur tekist, eftir að hafa lent 
í hremmingum í kjölfar fjármála-
hrunsins, að byggja upp eina 
stærstu hótelkeðju landsins.“
n Stefanía Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Avo. „Fyrsti 
Íslendingurinn til að komast inn í 

Y Combinator og er að byggja 
upp einstaklega flott þekk-
ingarfyrirtæki.“
n Fjárfestatengill Brims. 
„Sjaldan hefur reynt jafn 
mikið á ættfræðikunnáttu 

manns í þessari stöðu 
og á sama tíma á 

reglum kauphallar-
innar um fjárfest-
ingatengsl.“
n Styrmir Þór 

Bragason, forstjóri Arctic Advent-
urs. „Hefði gengið frá viðskiptum 
ársins ef Thomas Cook hefði ekki 
farið á hausinn. Arctic Adventures 
hefur haft skýra sýn á það hvernig 
ferðaþjónustan mun þroskast 
sem atvinnugrein og er núna í 
kjöraðstöðu til að stækka enn 
frekar þegar aðrir fyrirtækjaeig-
endur í greininni verða mótæki-
legri fyrir yfirtökutilboðum.“
n Guðmundur Fertram Sigurjóns-
son, forstjóri Kerecis. „Kerecis átti 
frábært ár. Fengu sterka erlenda 
fjárfesta með sér í lið og tekj-
urnar eru á blússandi siglingu. Það 
stefnir í að Kerecis verði risi á sínu 
sviði eftir nokkur ár.“

Bjarni Ãrmannsson Ólafur Torfason

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is
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Nýtt Íslandsbankaapp
Með nýja Íslandsbankaappinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu hvar 

og hvenær sem er á einum stað á einfaldan og öruggan hátt. Í appinu 

getur þú greitt reikninga, dreift greiðslum, séð allt um kortin þín, sótt 

um lán, stofnað sparnað, nálgast rafræn skjöl og margt fleira. 

Vertu í hópi ánægðustu viðskiptavina í bankaþjónustu á Íslandi*  
og sæktu nýja Íslandsbankaappið á islandsbanki.is/app



4000%
var ávöxtun FISK-Seafood á 
ársgrundvelli.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

3. Farsæl skráning Marels í 
kauphöllina í Amsterdam 

í sumar voru þriðju bestu við-
skipti ársins að mati dómnefndar 
Markaðarins. Í umsögnum sínum 
nefndu álitsgjafar áhrifin sem 
skráning félagsins hefur haft á 
íslenska lífeyrissjóði.

„Það er erfitt að horfa fram hjá 
skráningu Marels í ljósi áhrifanna 
sem hún hefur haft, meðal annars 
á íslenska lífeyrissjóði sem munu 
skila óeðlilega góðri ávöxtun á 
þessu ári út af Marel,“ sagði einn 
álitsgjafinn sem varpaði síðan 
þeirri spurningu fram hvernig sjóð-
unum dytti það í hug að eiga svo 
mikið undir einu félagi.

Álitsgjafar bentu á að gengi 
hlutabréfa Marel hefði hækkað um 
rúm 18 prósent frá skráningunni 
og um 70 prósent frá áramótum. 
Markaðsvirði fyrirtækisins nálgast 
nú 500 milljarða. Skráning Marels 
í og hlutafjárútboðið sem henni 
fylgdi var „það eina sem stóð upp 
úr á árinu“ að mati eins álitsgjafa.

Þá nefndi einn af þeim sem 
skipa dómnefnd Markaðarins kaup 
Hvals fyrir milljarð í Marel í byrjun 
árs. „Ekki endilega sjálf ávöxtunin 
sem var 63 prósent á 11 mánuðum 
heldur horft til þess að hluta-
bréfafjárfestar voru mjög litlir í 
sér á þessum tímapunkti og það 
þurfti kjark til að koma stór inn á 
markaðinn í upphafi árs.“ 

Skráning Marels skilar 
sjóðunum góðri ávöxtun

Árni Oddur 
Þórðarson,  
forstjóri Marel.

Kaupfélag Skagfirðinga 
nýtti tækifærið til að 
styrkja sig stefnu-
lega og um leið auka 
umsvif í atvinnu-
lífinu á heimaslóð-

unum í Skagafirði,“ sagði í umsögn 
eins dómnefndarmanns Markað-
arins um viðskipti FISK-Seafood, 
dótturfyrirtækis Kaupfélags Skag-
firðinga, með hlutabréf Brims í lok 
sumars.

Óhætt er að segja að fjárfesting 
FISK-Seafood, dótturfélags Kaup-
félags Skagfirðinga, á nærri 10,2 
prósenta hlut í Brimi, sem var 
keyptur fyrir samtals 6,62 millj-
arða króna í þrennum viðskiptum 
á tímabilinu 18. ágúst til 28. ágúst 
fyrr á þessu ári, hafi skilað félaginu 
ríkulegri ávöxtun.

Aðeins örfáum dögum síðar, eða 
nánar tiltekið þann 11. september 
síðastliðinn, seldi FISK-Seafood 
allan hlut sinn í Brimi til Útgerðar-
félags Reykjavíkur, sem er í meiri-
hlutaeigu Guðmundar Kristjáns-
son, forstjóra Brims, fyrir 7,94 
milljarða króna, eða með um 1.320 
milljóna hagnaði. Á ársgrundvelli 

lætur nærri lagi að ávöxtun (IRR) 
FISK-Seafood af viðskiptunum hafi 
numið liðlega 4.000 prósentum.

Einn af álitsgjöfum Markaðarins 
benti á að kaupverðið hefði verið 
talsvert undir innlausnarvirði 
Brims ef horft væri á markaðsvirði 
kvótaeignar félagsins.

„Skömmu síðar seldi einmitt FISK 
bréfin sín félagi nátengdu Brimi og 
fékk að stórum hluta greitt fyrir 
með rúmlega 2.600 tonna af la-
heimildum í þorski, ýsu, ufsa og 
steinbít. Keypti sem sagt undir inn-
lausnarvirði, seldi á innlausnarvirði 
og hagnaðist um 1,3 milljarða króna 
á viðskiptunum. Um leið jók FISK 
aflaheimildir sínar um 10 prósent 
og er nú þriðja stærsta sjávarút-
vegsfyrirtæki landsins,“ sagði álits-
gjafinn.

„Þannig heldur merkileg atvinnu-
uppbygging KS áfram sem hefur í 

gegnum árin byggt upp þetta sterka 
sjávarútvegsfyrirtæki með vel tíma-
settum kaupum á fyrirtækjum 
og kvóta – í gegnum tíðina hefur 
meirihluti af laheimilda félagsins 
verið keyptur á markaði fremur en 
að hafa verið úthlutað til félagsins 
byggt á veiðireynslu,“ bætti hann 
við. Í þessu samhengi má rifja 
upp að FISK-Seafood keypti allan 
hlut Útgerðarfélags Reykjavíkur 
í Vinnslustöðinni á árinu 2018. 
Um var að ræða þriðjungshlut alls 
hlutafjár í Vinnslustöðinni og kaup-
verðið var 9,4 milljarðar króna.

Veruleg aukning á kvóta FISK-
Seafood vakti mikla hrifningu í 
sveitarstjórn Skagafjarðar en allir 
oddvitar í sveitarstjórninni lýstu 
yfir mikilli ánægju með viðskiptin 
í grein í héraðsblaðinu Feyki.

„Við viljum sjá styrk fyrir-
tækisins nýttan sem mest til upp-
byggingar í Skagafirði, en auð-
vitað vitum við að KS bæði á og 
verður að ávaxta fjármuni sína að 
einhverju marki í viðskiptatæki-
færum utan heimabyggðarinnar 
og jafnvel utan landsteinanna. Það 
er því afar ánægjulegt þegar slíkum 
„útrásarverkefnum“ lýkur með vel 
heppnaðri sölu og umtalsverðri 
verðmætasköpun sem skilar sér 
beint inn í sveitarfélagið,“ skrifuðu 
oddvitarnir.

Ævintýraleg ávöxtun 
á örskömmum tíma
Ávöxtun FISK-Seafood af viðskiptum með bréf Brims nam nokkrum þúsund-
um prósenta á ársgrundvelli. Hlutu yfirburðakosningu sem viðskipti ársins. 
Byggt upp reksturinn með vel tímasettum kaupum á kvóta og fyrirtækjum.

Önnur viðskipti sem voru nefnd þau bestu

n Guðmundur Kristjánsson, 
aðaleigandi Brims, var stór-
tækur í fjárfestingum á árinu 
sem er að líða, rétt eins og því 
fyrra, og töldu margir álitsgjafar 
Markaðarins að áframhaldandi 
stækkun Brims, meðal annars 
með kaupum á sölufélögum Út-
gerðarfélags Reykjavíkur í Asíu, 
væru viðskipti ársins.
n „Stækkun Brims með 
kaupum á Ögurvík og í kjöl-
farið sölustarfsemi ÚR í Asíu. 
Brim skilaði metafkomu á þriðja 
ársfjórðungi og gengið hefur 
hækkað um 20 prósent 
frá áramótum,“ sagði 
einn álitsgjafi.
n Þá voru viðskipti 
með bréf í Alvotech, 
sem var stofnað af Ró-
bert Wessman, sömu-

leiðis nefnd sem viðskipti ársins 
en tilkynnt var um það í nóvem-
ber að alþjóðlega fjárfestingar-
félagið Yas Holding hefði gert 
samkomulag við Alvotech um 
kaup á nýju hlutafé og samstarfs-
samning um þróun, framleiðslu 

og sölu líftæknilyfja fyrir 
um 45 milljónir Banda-

ríkjadala.
n Kaup Stoða á hlutum 
í Símanum, sem hófust 
í apríl, voru talin eiga 

skilið að vera við-
skipti ársins en 

fjárfest-
ingarfélagið 
hefur á 
skömmum 

tíma 
orðið að 
stærsta 

hluthafa félagsins með 14 pró-
senta hlut. „Félagið var áður 
hálf-munaðarlaust. Markaðurinn 
treystir því að þeir muni skapa 
hluthöfum aukin verðmæti með 
því að taka Mílu, innviði félagsins, 
setja í sér félag og selja,“ sagði 
einn álitsgjafi.
n Sala á íslenska fyrirtækinu 
Algrim Consulting, sem hefur 
byggt upp tækni á sviði gjald-
eyrisviðskipta og viðskipta með 
rafmyntir, til bandaríska tækni-
fyrirtækisins Ripple fékk einnig 
atkvæði sem viðskipti ársins. 
„Þegar íslenskir tölvunarfræði- og 
stærðfræðinördar selja Algrím, 
algjörlega óþekkt fjártæknifélag í 
rekstri sem fáir skilja, fyrir stórfé 
til Ripple, alþjóðlegs leiðtoga í 
þessum bransa,“ sagði í rökstuðn-
ingi eins dómnefndarmanns.

n Þá voru lífskjarasamningarnir á 
almennum vinnumarkaði nefndir 
sem viðskipti ársins. „Hvað svo 
sem má segja um æsingafólkið 
sem nú skipar verkalýðsforust-
una þá náðu þau góðum og skyn-
samlegum samningum fyrir 
sína félagsmenn á erfiðum 
tíma,“ sagði einn álitsgjafi.
n Miklar breytingar hafa 
verið gerðar á stjórnenda-
teymi Arion banka á árinu 
og voru þeir félagarnir 
Benedikt Gíslason og Ás-
geir Helgi Reykfjörð 
Gylfason ráðnir 
sem bankastjóri 
og aðstoðar-
bankastjóri. Einn 
nefndarmaður 
vildi meina að 
sú ráðning ætti 

skilið að vera nefnd sem viðskipti 
ársins. „Í fyrsta skipti í áratug er 
hægt að ganga að bílastæðum 
lausum við Borgartún og með 
þessu áframhaldi er ljóst að allt 
tal um „gráa daga“ og borgarlínu 
mun daga uppi. Þessir menn eru 

virkilega að draga úr losun 
CO2.“
n Önnur viðskipti sem voru 
nefnd voru meðal annars 
salan á Fréttablaðinu – „selt 
á ögurstundu fyrir fínan 

pening“ – eins sala Innergex 
á 67 prósenta hlut í 

HS Orku til Ancala og 
íslenskra lífeyris-
sjóða, sem var sögð 
„frábær sala á fé-
laginu á mjög góðu 
verði“.

2. Kaup TM á fjármögnunar-
fyrirtækinu Lykli bar oft á 

góma við val á viðskiptum ársins 
og höfnuðu þau í öðru sæti. Einn 
álitsgjafi sagði að um væri að ræða 
„strategísk kaup sem áttu sér stað á 
góðu verði“.

Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, 
sagði í nýlegu viðtali við Markaðinn 
að félagið væri „að kaupa eigið fé á 
afslætti“. Þá stæðu vonir til þess að 
Lykill fengi viðskiptabankaleyfi 
um mitt næsta sumar. Yfirvofandi 
bankaleyfi mun verða „áskorun 
fyrir stóru bankana“ að mati ann-
ars álitsgjafa.

Tryggingafélagið keypti Lykil á 
9,25 milljarða króna, auk þess mun 
hagnaður ársins renna til seljanda. 
Reiknað er með að hann muni nema 
um 600 milljónum króna.

„Með kaupunum treystir TM 
tekjugrunn sinn og gerir hann 
f jölbrey tt ar i. Verðið v irðist 
sanngjarnt og TM nýtti sér styrk 
sinn sem skráð félag til að fjár-
magna kaupin að hluta,“ sagði í 
rökstuðningi eins dómnefndar-
manns.

„Gáfust ekki upp þegar fyrsta til-
raun gekk ekki eftir heldur halda 
áfram og klára. Tvöföldun á efnahag 
félagsins og möguleiki á að víkka 
mjög út reksturinn,“ sagði annar í 
dómnefnd Markaðarins og vísar til 
samningaviðræðna milli félaganna 
sem slitnuðu um mitt ár 2018.

Strategísk kaup af hálfu 
TM og verðið talið gott

Sigurður Viðars-
son, forstjóri TM.

Guðmundur  
Kristjánsson

Nasdaq á Íslandi óskar öllum gleðilegrar 
hátíðar og gæfu á komandi ári 2020

nasdaq.com

Benedikt Gíslason
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Það er vandi að spá um hvar eða hvenær næsta snjalla hugmynd verður til. 
Því er mikilvægt að skapa frjóan jarðveg þar sem hugmyndir ná að skjóta 

rótum og dafna. Við viljum að á Íslandi verði umgjörð og hvatar til 
nýsköpunar með því besta sem þekkist í heiminum. 

 
Nýsköpun er forsenda framfara og eflir samkeppnishæfni til framtíðar.

 
Samtök iðnaðarins óska félagsmönnum og landsmönnum öllum 
farsældar á nýju ári og þakka samfylgdina á árinu sem er að líða.

Gleðilegt nýsköpunarár 2020



2. Sala Gildis lífeyrissjóðs á nær 
öllum eignarhlut sínum í 

útgerðarfélaginu Brimi voru önnur 
verstu viðskipti ársins að mati dóm-
nefndar Markaðarins. Gildi seldi 
hlutabréf í Brimi fyrir um 5 milljarða 
króna til FISK-Seafood í ágúst en 
síðan þá hafa bréf útgerðarfélagsins 
hækkað um tæp 18 prósent. „Gildi 
kastar frá sér tækifærinu til að vera 
þátttakandi í öflugri uppbyggingu á 
íslensku sjávarútvegsfyrirtæki á al-
þjóðavettvangi. Ofuráhersla á „góða 
stjórnarhætti“ er dýru verði keypt,“ 
sagði einn álitsgjafi Markaðarins.

Lífeyrissjóðurinn ákvað að selja 
hlut sinn í kjölfar þess að stjórn 
Brims samþykkti kaup á öllu hlutafé 
í sölufélögum í Asíu. Seljandinn var 
Útgerðarfélag Reykjavíkur sem er 
í eigu Guðmundar Kristjánssonar, 
stærsta hluthafa Brims. Í kjölfarið 
sögðust forsvarsmenn sjóðsins hafa 
áhyggjur af stjórnarháttum í Brimi. 
Guðmundur Kristjánsson, forstjóri 
og stærsti hluthafi Brims, gaf hins 
vegar lítið fyrir þessar útskýringar í 
viðtali við Markaðinn í vetur.

„Í tilfelli Brims þá selur Gildi líf-
eyrissjóður hlutabréf í Brimi fyrir 
4.990 miljónir króna án þess að 
nokkur fái að vita af því. Þetta gerði 
hann til þess að komast fram hjá 
eigin reglum vegna þess að ef selt er 
fyrir 5.000 milljónir eða hærri upp-
hæð þarf samþykki stjórnar Gildis 
en síðan koma þeir fram og segjast 
vera með betra siðferði en allir aðrir 
á markaðinum,“ sagði Guðmundur.

Gildi fórnaði miklu 
fyrir stjórnarhætti

3. Þriðju verstu viðskipti 
ársins að mati dómnefndar 

Markaðarins var starfsemi Sam-
herja í Namibíu sem nú er undir 
smásjánni vegna meintra mútu-
greiðslna til þarlendra ráðamanna.

„Óháð því hvað rannsókn á 
málum Samherja mun leiða í ljós 
þá hafa viðskiptin valdið félaginu 
gríðarlegu tjóni nú þegar,“ sagði 
einn af þeim sem skipa dómnefnd 
Markaðarins.

Í kjölfar afhjúpunarinnar um 
starfsemi Samherja í Namibíu 
var greint frá því að breska stór-
verslunin Sainsbury's hefði slitið 
viðskiptasambandi sínu við Sam-
herja og verslunarkeðjan Marks 
& Spencer fylgdist náið með 
fjölmiðlaumfjöllun um Samherja-
málið.

Annar álitsgjafi sagði Samherja 
hafa beðið mikinn orðspors-
hnekki út af málinu og ljóst væri 
að eitthvað hefði farið úrskeiðis í 
starfseminni í Namibíu. Nauðsyn-
leg væri að fá niðurstöðu í málið 
sem fyrst.

„Ef umfjöllun fjölmiðla reynist 
rétt þá mun þetta mál ekki bara 
hafa áhrif á Samherja heldur á 
íslenskan sjávarútveg í heild sinni. 
Það mun renna stoðum undir 
málflutning þeirra sem vilja bylta 
sjávarútvegskerfinu sem gæti 
valdið ómældu tjóni fyrir atvinnu-
greinina og íslenskt efnahagslíf,“ 
bætti álitsgjafinn við.

Samherji orðið fyrir 
gríðarlegu tjóni 

Önnur viðskipti sem komust á blað sem þau verstu

n Endurreisn WOW air.
„Allt sem tengist endurreisn 
WOW eru verstu viðskipti ársins. 
Play Air og Michele Ballarin. 
Frægt atriði úr kvikmynd Friðriks 
Þórs þar sem þeir Páll, Óli og 
Viktor ljúka kvöldverði kemur í 
hugann í hvert skipti sem fregnir 
berast af fjármögnun þessara 
viðskipta, nú eða sölu skipta-
stjóra á fötum starfsfólks sem 
vafalítið hanga í skáp þeirra 
flestra,“ sagði einn álitsgjafi og 
annar sagði flugfélögin á leið í 
þrot án þess að hafa selt flug-
miða. Þá nefndi sagði annar 
álitsgjafi „kaup“ Ballarin á eignum 
þrotabús WOW air ævintýralega 
ruglingsleg og kjánaleg.
n Verslunarrekstur Ísborgar.
„Sigurður Pálmi Sigurbjörnsson 
opnaði þrjár Super 1 versl-
anir á árinu og sjoppuna Bensó 
í Stykkishólmi. Skömmu síðar 
hafði þremur verslunum verið 
lokað og eftir stendur ein verslun 
– sem áður var ágætis keðja. Það 
er spurning hvort Samkeppnis-
eftirlitið eigi ekki skilið skammar-
verðlaun fyrir að bjóða svona 
lélegar staðsetningar til sölu í 
samkeppni við risana Bónus og 
Krónuna.“
n Ekki-kaup Samherja á harða 
diski Jóhannesar.
„Það var dýrkeypt ákvörðun Ef 
Þorsteinn Már vissi af þessu það 
er að segja. Enn sér ekki fyrir 
endann á hvaða afleiðingar hún 
mun hafa í för með sér. Við upp-
ljóstrunina fóru mikil verð-
mæti forgörðum, að minnsta 
ef horft er til ímyndar 
fyrirtækisins og trausts 
viðskiptavina,“ sagði einn 
í dómnefndinni.

„Aukinheldur eru 

mikil verðmæti í því fólgin fyrir 
stjórnendur útgerðarinnar að 
þurfa ekki að dúsa í fangelsi, eins 
og líklegt er að einhver þurfi að 
gera. Það hefði verið auðvelt 
að rökstyðja feita greiðslu til 
uppljóstrarans. Það hefði jafnvel 
getað verið viðskipti ársins – sem 
hefði reyndar farið hljótt ef allt 
hefði gengið eftir.“
n Að hafna afskráningu Heima-
valla.
„Tilboðið sem hluthafarnir fengu 
var á sínum tíma 10 prósent yfir 
markaðsgenginu. Núna hefur 
bilið breikkað í 15 prósent og ekki 
útlit fyrir að það muni batna eða 
að jafn gott tilboð muni berast 
á næstunni. Afleit ákvörðun á 
sínum tíma og eftir á að hyggja.“
n Hlutabréfasala Wellington.
„Eignarstýringarfyrirtækið 
Wellington kom inn á íslenskan 
markað með látum, pompi og 
prakt og keypti flest sem var til 
sölu. Þeir tóku svo fyrr á þessu ári 
fullt exit og seldu síðustu bréfin 
sín hér á landi. Nær undantekn-
ingarlaust í tapi, bæði út frá verði 
hlutabréfanna og vegna þess að 
krónan var veikari en þegar þeir 
komu inn.“

n Kaup PAR Capital í Icelandair.
„Skrítin ákvörðun í ljósi þess að 
mánuði áður var seinni brot-
lending Boeing MAX vélarinnar 
og þess að íslenska flugfélagið er 
dæmt til að verða ósamkeppnis-
hæft með ríkjandi launastrúktúr.“
n Framganga Isavia í málefnum 
WOW air.
„Samfellt klúður sem hlýtur að 
hafa verið samþykkt af ráðherr-
um ríkisstjórnarinnar. Sé svo þá 
gæti það átt eftir að valda alvar-
legum skjálfta – þó síðar verði.“
n Kaup Margrétar Guðmunds-
dóttur í Festi fyrir 2,5 milljónir. 
„Búin að vera formaður stjórnar-
innar frá árinu 2012. Lítil og alltof 
seinleg kaup. Ósannfærandi 
gjörningur.“
n Lífskjarasamningarnir.
„Samningarnir sem „allir“ eru 
ánægðir með en eru allt of dýrir 
fyrir fyrirtækin sem leiðir af sér 
uppsagnir og verulega aukningu 
atvinnuleysi.“
n Sala Lansdowne í Sýn.
n Sameining Seðlabankans og 
FME.
n Fjárfesting í íslenskum flug-
rekstri - Icelandair/WOW/Primera.
n Fjárfesting í kísilveri PCC á 

bakka.

Þorsteinn Már 
Baldvinsson, 
fyrrverandi for-
stjóri Samherja.

Kaup á skuldabréfum 
fasteignafélagsins Upp-
hafs um mitt ár eru 
verstu viðskipti ársins 
að mati dómnefndar 
Markaðarins. Skömmu 
síðar kom í ljós að eigið 
fé Upphafs var ekkert 
og félagið glímdi við 
lausafjárþröng. Málið 
sagt hafa skaðað ímynd 
og orðspor Kviku.

Kaup á skuldabréfum fast-
eignafélagsins Upphafs, 
sem var í stýringu hjá 
GAMMA, um mitt ár fá 
þann vafasama heiður 

að vera verstu viðskipti ársins 2019 
að mati dómnefndar Markaðarins.

„Fjárfestar voru varla búnir að 
greiða fyrir bréfin þegar það upp-
götvaðist að eigið féð var ekkert og 
útgefandinn í gríðarlegri lausafjár-
þröng,“ sagði einn álitsgjafi Mark-
aðarins.

„Vonandi rætist úr málum en það 
er erfitt að benda á nokkurn hlut 
sem var vel gerður í þessum við-
skiptum,“ bætti hann við.

Sjóðfélagar Novus, sem var í stýr-
ingu hjá GAMMA, voru í lok septem-
ber upplýstir um að við endurmat á 
eignum og áætlunum sjóðsins væri 

eigið fé, sem þremur mánuðum 
áður var metið á um 3,9 milljarða, 
nú aðeins talið vera um 42 milljónir. 
Sjóðfélagar Novus skipta tugum og 
þeirra á meðal eru ýmsir stofnana-
fjárfestar. Þeir þurftu að afskrifa eign 
sína í sjóðnum að fullu.

Hópur fjárfesta hafði lánað Upp-
hafi 2,7 milljarða króna í tengslum 
við skuldabréf til tveggja ára sem 
félagið gaf út í byrjun júní á þessu ári. 
Á meðal stærstu skuldabréfaeigenda 
Upphafs eru fjárfestingarfélagið 
Stoðir, tryggingafélagið TM og félag 
í eigu Guðbjargar Matthíasdóttur, 
aðaleigenda Ísfélags Vestmannaeyja.

„Þó ekki sé beinlínis hægt að kalla 
Gamma:Novus verstu viðskipti árs-
ins var skandall ársins klárlega þar 

á ferðinni,“ sagði í rökstuðningi eins 
dómnefndarmanns.

Þegar staða Upphafs hafði verið 
dregin fram í dagsljósið samþykktu 
helstu skuldabréfaeigendur að 
leggja félaginu til aukið fjármagn 
með kaupum á forgangsskuldabréfi 
að fjárhæð samtals einn milljarður 
króna. Helming útgáfunnar keypti 
Kvika banki, sem tók við rekstri 
Upphafs eftir að gengið hafði verið 

frá kaupum á GAMMA í vor.
Samhliða því var skilmálum 

skuldabréfanna breytt þannig að 
fastir vextir lækkuðu með aftur-
virkum hætti úr 15-16,5 prósentum 
niður í 6 prósent en urðu jafnframt 
tengdir afkomu fasteignafélagsins.

„Það var margt sem klikkaði í 
rekstri Novus, fasteignaþróunar-
sjóðs GAMMA. Ekki bara starfs-
menn GAMMA heldur aðrir í keðj-
unni, til dæmis verkfræðistofur, 
enda var eftirlitinu ábótavant,“ sagði 
Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, í 
nýlegu viðtali við Markaðinn.

„Það er augljóst að ekki var gætt 
aðhalds í kostnaði. Eflaust skiptir 
þar máli að um var að ræða sjóðs-
stjóra í fasteignasjóði í stað reynds 

byggingarverktaka. Þetta kennir 
okkur að jafnvel þótt menn séu 
flinkir í að rýna í hagtölur og mark-
aðinn þá skiptir önnur reynsla líka 
máli.“

Í júlí var hafin vinna að því að 
endurmeta stöðu Novus og Upp-
hafs sem leiddi í ljós að framvinda 
margra verkefna Upphafs hefði 
reynst ofmetin, kostnaður við fram-
kvæmdir væri langt yfir áætlunum 
og þá hefðu fyrri matsaðferðir ekki 
að fullu tillit fjármagnskostnaðar 
félagsins.

Verkfræðistofa sem vann fyrir 
Upphaf sagði að kostnaðaráætlun 
vegna verkefnis á Kársnesi hefði 
verið virt að vettugi. Upphaf hefði 
farið eftir annarri kostnaðaráætlun 
sem var unnin innan félagsins og 
vanáætlað kostnað verulega. Upphaf 
er á hápunkti framkvæmda með um 
280 íbúðir í byggingu og eru áætluð 
lok allra framkvæmda í árslok 2020.

Þá nefndu nokkrir álitsgjafar 
Markaðarins kaup Kviku banka á 
GAMMA sem verstu viðskipti ársins 
en endanlega var gengið frá þeim í 
mars.

„Meðan önnur rekstrarfélög 
biðu eftir símtali frá FME, þar sem 
yrði óskað eftir að taka yfir rekstur 
sjóða GAMMA vegna lausafjár-
skorts, þá sá Kvika ástæðu til að 
borga fyrir reksturinn sem var aug-
ljóslega kominn í veruleg vandræði 
og hefur valdið Kviku miklum skaða 
og ímyndarhnekk,“ sagði einn álits-
gjafi um kaupin.

„Undir verstu viðskiptin er erfitt 
að horfa framhjá kaupum Kviku á 
GAMMA og vanmati á þeim skað-
legu orðsporsáhrifum sem kaupin 
höfðu á Kviku, Júpíter og önnur 
rekstrarfélög og sjóði í stýringu 
innan samstæðunnar,“ sagði annar.

Fjárfesting í skuldabréfum Upphafs 
valin verstu viðskipti ársins 2019

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Hópur fjárfesta lánaði Upphafi, sem var í stýringu GAMMA, 2,7 milljarða í skuldabréfaútboði sem kláraðist í maí.

Það er erfitt að 
benda á nokkurn 

hlut sem var vel gerður í 
þessum viðskiptum.

Úr umsögn dómnefndar.

Sigurður Pálmi 
Sigurbjörnsson

Michele Ballarin

Davíð Rúdólfs-
son, forstöðu-
maður eignastýr-
ingar Gildis.
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GLEÐILEGA HÁTÍÐ
Við þökkum viðskiptavinum og samstarfsaðilum 

samfylgdina og óskum ykkur gleðilegrar hátíðar og 
farsældar á komandi ári.

marel.is



Það er stórt ár að baki 
hjá Marel og merkum 
áföngum náð, þökk sé 
metnaðar f ullu star fs-
fólki Marels sem vinnur 

sem samheldið teymi að því að 
umbreyta matvælaframleiðslu 
á heimsvísu,“ segir Árni Oddur 
Þórðarson, forstjóri Marels, sem 
var valinn viðskiptamaður ársins 
af dómnefnd Markaðarins.

„Við höfum aldrei kynnt f leiri 
vörur til leiks en í ár sem er upp-
skera af mikilli f járfestingu í 
nýsköpun síðustu ára. Við höfum 
einnig sett upp stærri og öf lugri 
verksmiðjur en fyrr fyrir viðskipta-
vini okkar í kjúklinga-, kjöt- og fisk-
iðnaði í nær öllum heimsálfum. Að 
sama skapi er vel heppnuð skráning 
hlutabréfa félagsins í kauphöllinni 
í Amsterdam og aðkoma þekktra 
alþjóðafjárfesta að félaginu mikil 
viðurkenning á starfi okkar. Við 
héldum einnig ytri vexti áfram og 
mér þykir ákaf lega vænt um að 
Curio og Marel ákváðu að sameina 
krafta sína til að bæta heildarlausn-
ir í sjávarútvegi, líkt og við gerðum 
áður með yfirtöku á Stork og MPS 
til að styrkja okkur í heildarlausn-
um til kjúklinga- og kjötiðnaðar. 
Vissulega er Curio smærra í sniðum 
en hin tvö en hugsunin er sú sama 

hér með að sameina kraftana.
Á margan hátt hefur árið þó verið 

erfitt þar sem alþjóðlegur óróleiki 
og viðskiptahindranir hafa sett sitt 
mark á matvælaiðnaðinn. Þann-
ig hafa nýfjárfestingar í Evrópu og 
Bandaríkjunum verið lægri í ár en 
síðustu ár, en á móti hefur verið 
mun meiri sala inn á Asíumarkaði 
og þá einkum Kína. Í aðstæðum 
sem þessum kemur viðskiptamódel 
okkar sterkt inn með sterku sölu- og 
þjónustuneti um allan heim. Sem 
fyrr eru það litlu sigrarnir sem eiga 
sér stað dag hvern sem skipta öllu 
máli og má í þeim efnum nefna að 
þjónustutekjur á fyrstu níu mán-
uðum ársins nema 37 prósentum 
af tekjum félagsins. Viðskiptavinir 
reiða sig í síauknum mæli á þjón-
ustu Marels og það er ekki valkostur 
að hafa hikst eða stöðvun á afkasta-
miklum hátækniverksmiðjum sem 
framleiða ferskvöru í neytenda-
pakkningar á hverjum degi.“ 

Með stefnumótandi yfirtökum, 
nýsköpun og markaðssókn hefur 
Marel fært út kvíarnar og náð að 
vaxa frá sprota í alþjóðlegan leið-
toga á sínu sviði. Sjálf bærni hefur 
verið rauði þráðurinn í starfsemi 
Marels allt frá því félagið var stofn-
að fyrir 40 árum en stofnendur Mar-
els höfðu þá sýn að með nýsköpun 
og aukinni nýtingu gagna væri hægt 
að auka verðmæti og minnka sóun. 
Þessi sýn hefur haldist óbreytt og 
eftir sem áður er sjálf bærni megin-
stefið í allri starfsemi Marels. „Með 

lausnum okkar höfum við innleitt 
strangar kröfur um hámarks nýt-
ingarhlutfall afurða, takmarkaða 
vatns- og orkunotkun, hagkvæmni, 
gæði og öryggi matvæla auk rekjan-
leika,“ útskýrir Árni.

Merkum áfanga var náð þegar 
Marel var skráð í kauphöllina í 
Amsterdam á árinu og hafa hluta-
bréfin hækkað um liðlega 70 pró-
sent í ár.

„Skráning Marels á erlendan 
hlutabréfamarkað hefur verið á 
sjóndeildarhringnum lengi eða 
allt frá því að við kynntum metn-
aðarfull vaxtarmarkmið okkar 
á aðalfundi félagsins árið 2006. 
Síðan þá hefur Marel vaxið hratt 
og fyrirtækið tífaldað tekjur sínar 
og rekstrarafkoman sem hlutfall af 
veltu stóraukist. Starfsmenn fyrir-
tækisins eru nú um 6.000 og er fyrir-
tækið með eigin skrifstofu í yfir 30 
löndum. Vöxtinn má rekja til yfir-
taka og innri vaxtar drifins áfram 
af nýsköpun og markaðssókn. 

Á sama tíma hefur Marel orðið 
alþjóðlegra. Minna en fjórðungur 
af starfsmönnum starfar á Norður-
löndunum að Íslandi meðtöldu en 
yfir 95 prósent tekna koma utan 
Norðurlanda,“ segir hann.

Árni Oddur segir að það hafi 
verið hollt fyrir Marel, hluthafa fyr-
irtækisins og Ísland að fyrirtækið 
hafi verið skráð tvíhliða í erlenda 
kauphöll og á Íslandi. „Markaðs-
virði Marels er um 40 prósent af 
markaðsvirði allra fyrirtækjanna 
í íslensku kauphöllinni. Það var 
æskilegt að fá breiðari skoðana-
skipti að hlutabréfaverði Marels. 
Með auknum skoðanaskiptum 
eykst seljanleiki hlutabréfanna. 
Erlend skráning hjálpar okkur auk 
þess í viðræðum við fyrirtæki um 
hugsanlega sameiningu við Marel.

Við erum að horfa til þess að 
kaupa fjölskyldufyrirtæki sem velta 
um 20-200 milljónum evra. Þau eru 
góð í tilteknum hluta virðiskeðj-
unnar og geta því bætt við vöru-
framboð okkar en skortir alla jafna 
tvennt: aukna sjálfvirknivæðingu í 
tækni og alþjóðlegt sölu- og þjón-
ustunet en það eru meðal styrkleika 
Marels.

Styrkur Marels felst ekki síður í 
því að 37 prósent af tekjum á fyrstu 
mánuðum ársins 2019 má rekja til 
þjónustu og varahluta. Árangurinn 
má rekja til þess að Marel teygir 
anga sína um allan heim og sem 
dæmi þjónustar Marel viðskipta-
vini í yfir 140 löndum. Minni fjöl-

skyldufyrirtæki sem eru að bjóða 
lausnir á markaðnum reiða sig í 
meira mæli á umboðsmenn þegar 
þau sækja á markaði utan heima-
markaða. Umboðsmenn hafa sýnt 
að þeir eru betri í að selja tækjabún-
að en að þjónusta hann. Þjónusta 
skiptir sköpum í okkar atvinnu-
grein enda eru viðskiptavinir okkar 
að framleiða fersk matvæli og því 
eru tafir í framleiðslu bagalegar,“ 
segir hann.

Árni Oddur segir að skráningin 
hafi verið undirbúin af kostgæfni. 
„Fyrir tveimur árum, þegar við 
hófum skipulega vegferð í átt að 
tvíhliðaskráningu, áttu erlendir 
hluthafar þrjú prósent í fyrirtæk-
inu en nú er erlent eignarhald um 
30 prósent. Aðrir hluthafar, eins og 
íslenskir lífeyrissjóðir, fjölskyldur 
og einstaklingar, höfðu lengi verið á 
meðal eigenda og stuðningur þeirra 
hefur verið Marel ómetanlegur og 
sem gagngjald fyrir þann stuðning 
hafa hluthafar uppskorið um 20 
prósenta árlega ávöxtun.

Það er ekki þar með sagt að 
margir hluthafar hafi selt allt sitt í 
Marel heldur léttu þeir á eign sinni 
og erlendir fjárfestar keyptu bréf-
in. Það er engu að síður þannig að 
flestir kaupendanna eru langtíma-
fjárfestar og því hefur veltan með 
bréfin í Amsterdam verið minni en 
við væntum. En vonir standa til að 
það breytist með tíð og tíma.

Á heildina litið eru nýju hluthaf-
arnir öflugir. Þeir spyrja gagnlegra 

Ætlum okkur stóra hluti í Asíu 
Árni Oddur Þórðarson er viðskiptamaður ársins að mati dómnefndar Markaðarins. Erlent eignarhald Marels hefur margfaldast. 
Meiri samþjöppun fram undan og fyrirtækið ætlar sér stóra hluti í Asíu þar sem endurskipulagning verður á framleiðslu á svínakjöti.

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marels, segir skráninguna erlendis hjálpa í viðræðum við fyrirtæki um mögulega sameiningu við Marel. Horft sé til þess að kaupa fjölskyldufyrirtæki sem velta 20-200 milljónum evra.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Frumkvöðlar verða 
að bera gæfu til að 

leyfa öflugri rekstrarmönn-
um að stýra fyrirtækinu 
þegar það er komið á rek-
spöl. 
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Hermann Þór Marinósson eldar kalkúna sem bræðir hjörtu landsmanna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Strengir alltaf sama 
áramótaheitið
Hermann Þór Marinósson matreiðslumeistari er með fastar hefðir þegar 
kemur að áramótamatnum. Hann strengir sama áramótaheitið á hverju 
gamlárskvöldi og heitir því að gera betur á næsta ári en því sem er að líða. ➛2

VEGAN  
KOLLAGEN  

FYRIR ANDLITIÐ

Fæst í betri apótekum, heilsubúðum  
og www.heilsanheim.is
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Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

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

Hermann Þór er matreiðslu-
kennari við Hótel- og veit-
ingaskólann. Hann hefur 

unnið á mörgum af bestu veitinga-
stöðum landsins, svo sem Vox, 
Holtinu og Dilli. Hermann starfaði 
um tíma á Kong Hans Kælder, sem 
þá var með eina Michelin-stjörnu, 
auk þess að vinna hjá íslenska 
sendiráðinu í Kaupmannahöfn. 
Fyrir þremur árum ákvað hann 
að venda sínu kvæði í kross og 
kennir nú matreiðslu við Hótel- og 
veitingaskólann. 

„Ég fór í Háskóla Íslands og lærði 
kennslufræði, sem var mjög spenn-
andi því mig langaði til að setjast á 
skólabekk aftur og ég sá framtíðar-
tækifæri í því. Maður sér aldrei 
eftir námi. Áhugi minn á því að 
verða kennari hefur stigmagnast 
síðustu árin og þegar mér bauðst 
að kenna við Hótel- og veitinga-
skólann fann ég að nú var kominn 
tími til að breyta til og ég ákvað að 
grípa tækifærið,“ segir Hermann. 
Matreiðslunámið tekur fjögur 
ár í allt. „Byrjað er á að komast á 
samning á veitingastað og svo eru 
þetta þrjár annir í skólanum. Fyrir 
tveimur árum var ný námskrá í 
matreiðslu tekin í notkun og ef 
það hefur einhvern tímann verið 
spennandi að fara í nám í mat-
reiðslu þá er það núna, því námið 
einkennist af mikilli verklegri 
matreiðslu þar sem nemendur fá að 
njóta sín. 

Við útskrifum um 60 nemendur á 
ári, sem fara út á vinnumarkaðinn 
í öll þau ólíku störf sem eru í boði 
í okkar geira. Margir straumar í 
matreiðslu koma saman í skólanum 
og ólíkir nemendur sem miðla 
þekkingu sinni sín á milli og við 
það skapast mörg tækifæri fyrir 
nemendur til að læra og sjá eitthvað 
nýtt,“ segir Hermann. „Ég held að 
allir fulllærðir matreiðslumenn átti 
sig á því að þeir eru fljótlega komnir 
í hlutverk kennara að einhverju 
leyti. Þeir miðla sinni þekkingu og 
eru endalaust að skapa nýja hluti, 
sem gerir það að verkum að það 
eru alltaf spennandi tímar fram 
undan,“ bætir hann við.

Fastar áramótahefðir
Þegar talið berst að áramótunum 
sem fram undan eru kemur í ljós 
að Hermann er með fastar hefðir 
varðandi áramótamatinn. „Ég 
hef yfirleitt humar í skel sem var 
„sign ature“-réttur Holtsins á sínum 
tíma og einnig í Harold Béarnaise 
hópnum sem einn besti matar-
klúbbur á Íslandi. Um er að ræða 
pönnusteiktan humar í hvítlauks-
rjómasósu með ristuðu brauði, 

en þessi réttur er rosalegur. Eitt af 
því sem mér finnst skemmtilegast 
að elda er hins vegar villibráð, 
sér í lagi helsingja sem er gæsar-
tegund sem svipar til heiðagæsa 
en þó örlítið smærri og er kjötið af 
honum engu líkt. Það vill líka svo 
til að ég er í veiðihópi sem nefnist 
Helsingjar og er hlaðinn snill-
ingum. Uppáhaldsmaturinn minn 
þó er kjöt í karríi, sem enginn gerir 
betur en móðir mín.“

Um áramót strengir Hermann 
ávallt áramótaheit. „Ég strengi 
áramótaheit á hverju ári og það er 
alltaf það sama, að gera konuna 
mína hamingjusamari, og já, það 
hefur heppnast hingað til. Hvað 
næsta ár varðar almennt stendur 
til að gera betur en árið áður í 
öllu því sem maður tekur sér fyrir 
hendur, hvort sem það er vinnan, 
fjölskyldan eða áhugamálin.“

Hermann þykir meistari þegar 
kemur að því að elda kalkún og hér 
gefur hann lesendum Fréttablaðs-
ins uppskrift að áramótakalkún-
inum, sósu og meðlæti.

Kalkúnninn sem bræðir 
hjörtu landsmanna

4-5 kg kalkúnn
100 g smjör
3 tsk. oreganó
1 tsk. salvía
Salt
Pipar

Aðferð: Smjörið er brætt með 
kryddum og makað á fuglinn. 
Kalkúnninn er steiktur í ofni við 
160°C í u.þ.b. 4 tíma. Á klukkutíma 
fresti er smjörinu maskerað yfir 
fuglinn til að gefa honum betra 
bragð. Gott er að hvíla fuglinn í 15 

mín. áður en hann er skorinn, við 
það verður hann safaríkari.

Þumalputtareglan er sú við 
eldun á kalkún að fyrir hvert kíló 
eru 40 mínútur í eldun. Best er 
að leyfa honum síðan að standa 
í 10-20 mín. eftir að hann er 
tilbúinn. Ef kalkúnninn er skorinn 
strax og hann er tekinn úr ofninum 
fer vökvinn úr kjötinu, sérstak-
lega bringunum. Hitastigið skiptir 
máli og er yfirleitt notast við 160°C 
því þá næst þessi fallega brúnun á 
skinninu sem er svo bragðgóð.

Heimsins gómsætasta 
kalkúnsfylling

250 g laukur
250 g Flúðasveppir
250 g gulrætur
50 g þurrkuð epli
50 g apríkósur
6 stk. brauðsneiðar (hvítt brauð)
1 dl rjómi
1 dl vatn
200 g döðlur (steinlausar)
1 tsk. salvía
Svartur pipar
Salt
2 tsk. oreganó

Laukur, gulrætur og sveppir saxað 
og svitað á pönnu. Epli og aprík-

ósur lagðar í vatn í 2 tíma við 
stofuhita. Brauð skorið í teninga 
og lagt í mjólk og vatn í 1 klst. Öllu 
blandað vel saman og kryddað 
með salti, svörtum pipar, salvíu og 
oreganó.

Hluti af fyllingunni fer inn í 
fuglinn og restin í form til hliðar 
í ofninum. Gott er að laga fyll-
inguna deginum áður.

Salvíutónuð 
kalkúnssósa

Soð
Innmatur sem fylgir yfirleitt 
fuglinum
1 hótellaukur
1 tsk. oreganó
1 msk. tómatpuré
100 g sellerístöngull
2 stk. stjörnuanís
4 lárviðarlauf
10 svört piparkorn

Innmatur og grænmeti brúnað 
í ofni eða á pönnu. Öllu saman 
komið fyrir í potti með 2 lítrum af 
vatni og látið malla í 5-6 klst. Passa 
að fleyta reglulega soðið. Sigtað 
eftir þennan tíma og soðið niður 
um helming.

Sósan
100 g smjör
2 msk. hveiti
rjómi
salvía
salt
pipar

Smjörbolla löguð úr hveiti og 
smjöri. Soðið þykkt eftir smekk. 
Kryddað til og að lokum er 
rjóminn léttþeyttur og bætt við á 
síðustu stundu.

Eplasalat
200 g græn epli
200 g perur
200 g sellerístönglar
300 g sýrður rjómi
100 g majónes
50 g sykur
250 ml rjómi
250 g ananas úr dós
Heslihnetur

Sýrður rjómi, majónes og sykur 
þeytt saman. Epli skræld og gróf-
söxuð, sellerí og ananas saxað 
heldur fínna. Majónesblöndunni 
blandað saman við eplin, (ekki 
öfugt) svo það verði ekki og 
blautt. Rjóminn er léttþeyttur og 
blandað saman við. Heslihnetur til 
skreytingar.

Sojahnetur
50 g heslihnetur
50 g pekanhnetur
50 g valhnetur
2 msk. sojasósa
3 msk. púðursykur

Hneturnar eru ristaðar í ofni við 
180°C í 10 mín. Sojasósa og púður-
sykur soðið og öllu blandað vel 
saman. Hægt er að nota þetta sem 
meðlæti eða að setja þetta í fyll-
inguna sjálfa.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Hermann Þór í eldhúsinu í Menntaskólanum í Kópavogi en hann er matreiðslukennari við Hótel- og veitingaskól-
ann. Hann heldur svo sannarlega í hefðirnar um áramótin. Hér gefur hann frábæra uppskrift. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Margir straumar í 
matreiðslu koma 

saman í skólanum og 
ólíkir nemendur sem 
miðla þekkingu sinni sín 
á milli og við það skap-
ast mörg tækifæri fyrir 
nemendur til að læra og 
sjá eitthvað nýtt.

Framhald af forsíðu ➛

      Á frettabladid.is 
finnur þú Fréttablaðið í 
dag og  safn eldri blaða.

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á   
frettabladid.is
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Björgunarsveitir  
á áramótum

Þór Þorsteinsson, formaður Landsbjargar, segir þjóðina sjálfa tryggasta og mikilvægasta stuðningshóp björgunarsveitanna og að án þess stuðnings væri starfið ekki mögulegt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Tími sjálfboðaliðanna okkar 
dýrmætasta fjárfesting
Starf björgunarsveitanna er algerlega ómetanlegt fyrir samfélagið eins og sýndi sig svo berlega 
í óveðrinu mikla í desember. Formaður Landsbjargar segir samtökin afar þakklát öllum styrktar-
aðilum og þeim vinnuveitendum sem gefa björgunarsveitarfólki frí þegar á þarf að halda.  ➛2

 



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Starf okkar er unnið í sjálf-
boðavinnu, hvort heldur 
það er við leit og björgun, 

slysavarnir eða fjáröflun. Á bak 
við hvern tíma í útkalli liggja hið 
minnsta tíu ef ekki tólf tímar við 
þjálfun, æfingar, viðhald og upp-
byggingu tækja og innviða sem og 
að tryggja fjárhagslegan grundvöll 
fyrir rekstrinum í heild sinni,“ 
segir Þór Þorsteinsson, formaður 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar, 
og heldur áfram:

„Tími sjálf boðaliðans er okkar 
dýrmætasta fjárfesting en hann 
borgar ekki reikningana. Fjár-
mögnunin verður að koma annars 
staðar frá. Hún getur ekki komið 
úr vösum sjálf boðaliðans umfram 
það sem nú þegar er, en sjálf boða-
liðar björgunarsveita leggja mikið 
til í kaupum á persónulegum 
búnaði.“ Þá má spyrja sig hvaðan 
fjármunirnir koma þar sem ríkið 
kemur ekki að rekstri björgunar-
sveitanna nema að hluta til. Þór 
segir því auðsvarað.

„Okkar tryggasti stuðnings-
hópur er almenningur, þjóðin 
sjálf og okkar traustustu leiðir 
eru bakverðirnir annars vegar og 
flugeldasalan hins vegar,“ segir 
hann og bætir við að þetta sam-
band sé Landsbjörg mikils virði, 
þetta samspil, að vera hvort öðru 
háð. „Það er alveg rétt að Ísland 
væri varla á vetur setjandi án 
okkar starfs rétt eins og að okkar 
starf væri frekar vanmáttugt án 
stuðnings almennings. Þetta sam-
spil er að mínu mati uppskriftin 
að giftusamlegu starfi okkar. 
Meginfjármögnun okkar er háð 
því að við stöndum okkur vel í öllu 
okkar starfi og að við stöndum 
undir okkar merkjum. Þjóðin er 
stolt af störfum okkar og við erum 
óendanlega þakklát fyrir þann 
stuðning sem við fáum til baka. 
Það er sömuleiðis hollt fyrir okkur 
að þurfa að hafa fyrir hlutunum 
en þó hljóta að vera takmörk fyrir 
því hversu miklum tíma við getum 
varið í fjáraflanir.“

Flugeldarnir eins umhverfis-
vænir og kostur er
Undanfarna áratugi hefur sala 
flugelda fyrir áramót verið 
hornsteinn fjáröflunar björg-
unarsveitanna. Á síðustu árum 
hefur nokkuð borið á gagnrýni 
á f lugelda vegna mengunar sem 
þeim fylgir og margir velta fyrir 
sér hvort það sé réttlætanlegt að 
björgunarsveitir fjármagni starf 
sitt með sölu á slíkum varningi. 
Þór bendir á að málið sé ekki alveg 
svo einfalt.

„Björgunarsveitir eru ekki einu 
aðilarnir á f lugeldamarkaðinum 
og ef við myndum draga okkur 
út af honum myndu aðrir aðilar 
einfaldlega bæta sinn hlut sem 
því næmi,“ segir hann en bætir 
við að björgunarsveitirnar séu 
hvorki talsmenn flugelda né sölu 
flugelda í sjálfu sér. „Við höfum 
hins vegar ekki fundið neina 
fjáröflun enn sem komið er sem 
kemst nálægt því að afla þeirra 
tekna sem af þeim koma. Að sama 
skapi gerum við ekki lítið úr þeirri 
staðreynd að flugeldar menga, 
rétt eins og skemmtiferðaskip, 
f lugsamgöngur og bílaumferð. 
Mengunin frá flugeldum getur 
hins vegar orðið nokkuð mikil 
þegar saman fara ákveðin veður-
skilyrði og tekið er tillit til þess að 
það er aðeins í tvo daga á ári sem 
megninu af f lugeldum er skotið 
upp. Við fylgjum hins vegar öllum 
reglum sem settar eru um flugelda 
og efnainnihald þeirra og höfum 
reyndar gengið lengra en lög og 
reglur segja til um. Eins höfum við 
verið ráðgefandi um hertar reglur 
um notkun á skoteldum. Mengun 
nú er umtalsvert minni en hún var 
fyrir ekki svo mörgum árum og 
óæskileg efni hafa markvisst verið 

tekin úr okkar flugeldum. Þessu til 
viðbótar höfum við boðið upp á 
sölu á rótarskotum sem er frábær 
leið fyrir fólk til að kolefnisjafna 
flugeldakaupin sín og þessa ára-
tugalöngu hefð okkar að kveðja 
árið með þessum hætti.“

Bakverðirnir fylla okkur 
stolti og auðmýkt
Aðspurður um bakverði Slysa-
varnafélagsins Landsbjargar 
segir Þór að félagsfólk sé ákaflega 
þakklátt fyrir þann stuðning 
sem almenningur sýni því með 
þátttöku í því verkefni en þar 
greiða einstaklingar mánaðarlega 
upphæð að eigin vali til félags-
ins. „Mörg fyrirtæki sýna okkur 
mikinn velvilja með beinum eða 
óbeinum hætti og þar eru auðvitað 
aðalstyrktaraðilar félagsins í farar-
broddi ásamt atvinnurekendum 
okkar fólks, sem hleypa okkur í 
verkefnin á vinnutíma. Við segjum 
stundum að bakvarðasveitin 
okkar sé stærsta björgunarsveit 
landsins og við leggjum mikla 
áherslu á að miðla til hennar sem 
mestum upplýsingum um starf 
okkar svo að þessi her stuðnings-
fólks sé sem best upplýstur um 
hvernig fjárfestingarfé hans er 
varið.“

Slysavarnaverkefni félagsins 
í raun fjárfesting
Þór segir að sennilega sé engu af 
fjármagni björgunarsveitanna 
betur varið en því sem fer til slysa-
varnaverkefna. „Í raun er ekki 
hægt að sinna björgunarstörfum 
af heilindum án þess að sinna 
slysavörnum í leiðinni og það er 
gaman að segja frá því að það er 
mikill uppgangur innan félags-
ins í þessum málaflokki, jafnt í 
almennum slysavörnum sem og í 
slysavörnum ferðamanna eins og 
með Safetravel-verkefninu.“

Burðarhlutverk í almanna-
varnaviðbragði landsins
Aðspurður hvort það sé réttlætan-
legt að jafn stór hluti almanna-
varnaviðbragðs landsins sé 
borinn uppi af sjálf boðaliðastarfi 
og raun ber vitni segir Þór að það 
sé deginum ljósara að viðbragðið 
í heild sinni væri miklu minna og 
veikara ef ekki kæmi til hlutur 

sjálf boðaliðans. „Það sýndi sig svo 
berlega í óveðrinu sem geisaði í 
desember hversu mikils virði það 
er að hafa allan þennan mann-
skap til taks og hvernig það skipti 
sköpum að geta f lutt hann ásamt 
tækjum milli landshluta bæði 
fyrir óveðrið og meðan á því stóð. 
Fjármögnunarleiðir okkar snúast 
um að fjármagna viðbragðið sem 
okkur er ætlað að sinna. Aðal-
kostnaðurinn liggur í því að vera 
til taks með þjálfaðan og æfðan 
mannskap sem býr yfir góðum 
búnaði sem ekki mun bregðast,“ 
segir Þór og bætir við að Rauði 
krossinn sé dæmi um önnur 
félagasamtök sem gegni einnig 
veigamiklu hlutverki í þessu kerfi. 
„Við eigum hins vegar gott sam-
starf við launaða viðbragðsaðila 
og vinnum vel saman í öllum 
okkar verkum og það ríkir mikið 
og vaxandi traust á milli þessara 
aðila, traust sem er áunnið og þarf 
að viðhalda.“

„Tími sjálfboðaliðans er okkar dýrmætasta fjárfesting en hann borgar ekki reikningana. Fjármögnunin verður að koma annars staðar frá,“ segir Þór. 

Framhald af forsíðu ➛

Björgunarsveitir 
eru ekki einu 

aðilarnir á flugelda-
markaðinum og ef við 
myndum draga okkur út 
af honum myndu aðrir 
aðilar einfaldlega bæta 
sinn hlut sem því næmi.
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Flugeldagler augu eru einföld
leið til að vernda augun.

Þess vegna hvetjum við þig til að nota flug  elda gleraugu um
áramótin, hvort sem þú ætlar að skjóta upp eða horfa á.

Sjóvá er aðalstyrktaraðili
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.



Neyðarlínan þakkar samstarfið 
við Landsbjörg á liðnu ári.

Starfsemin miðar að því 
að koma í veg fyrir slys og 
bjarga mannslífum og verð-

mætum. Í þeim tilgangi er öflugur 
hópur sjálfboðaliða til taks ef út 
af bregður, á nóttu sem degi, allt 
árið um kring. Forseti Íslands 
er verndari Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar.

Björgunarsveitir Slysavarna-
félagsins Landsbjargar selja 
flugelda undir vörumerkinu 
Flugeldamarkaðir björgunar-
sveitanna. Björgunarsveitirnar eru 
langstærsti seljandi flugelda hér 
á landi. Slysavarnafélagið Lands-
björg sér um innflutninginn og 
heildarskipulag sölunnar. Flug-
eldainnflutningurinn er þjónustu-
verkefni fyrir björgunarsveitir 
samtakanna en samtökin sjálf 
hafa ekki tekjur af innflutningi 
flugelda heldur eftirláta hann allan 
einstökum sveitum. Flugeldasalan 
er mikilvægasta einstaka fjáröflun 
flestra björgunarsveita landsins 
og í sumum tilfellum stendur flug-
eldasalan undir nær öllum rekstri 
einstakra björgunarsveita.

Íslendingar búa við margvíslegar 
ógnir og ófáir hafa týnt lífi af völd-
um sjóslysa, snjóflóða, jarðskjálfta, 
eldgosa og annarra náttúruham-
fara. Björgunarsveitir Slysavarna-
félagsins Landsbjargar hafa innan 
sinna raða þúsundir meðlima sem 
eru alltaf til taks. Fagmennska ein-
kennir starf íslenskra björgunar-
sveita, en það hefur vakið eftirtekt 
víða um heim.

Björgunarsveitir félagsins hafa 
byggt upp þekkingu og reynslu 
til þess að geta brugðist skjótt 
við öllum þeim hættum sem að 
íslenskum byggðum steðja og 
ógnað geta sæfarendum og ferða-
fólki. Öflugur tækjakostur og 
markvisst þjálfunar- og fræðslu-
starf, ásamt skilvirku stjórnkerfi 
lands- og svæðisstjórna björgunar-
sveita tryggja skjót viðbrögð við vá 
og fagleg vinnubrögð á vettvangi.

Hér má sjá nokkrar myndir úr 
starfi björgunarsveitanna.

Fagmennska, 
þekking og reynsla 
hjá Landsbjörg
Slysavarnafélagið Landsbjörg er landssamtök björgunar-
sveita og slysavarnadeilda á Íslandi. Félagið var stofnað 
2. október 1999, en þá urðu til ein stærstu samtök sjálf-
boðaliða á Íslandi með um 18 þúsund félögum.

Björgunarsveitirnar sýndu enn og aftur í óveðrinu sem skall á landinu á 
dögunum hversu mikilvægar þær eru öryggi landsmanna og hversu óeigin-
gjarnt starf sjálfboðaliðar þeirra vinna, oft við erfiðustu aðstæður. 

Björgunarsveit-
armenn fá alls 
kyns verkefni, 
til dæmis þegar 
hlutir fjúka í 
óveðri. 

Allt á fullu við björgunarstörf.

Verkefnin eru margvísleg hjá björgunarsveitunum. 

Helsta mengunin frá bæði 
flugeldum og brennum 
er svifryk. Mengun frá 

flugeldum dreifist undan vindi 
yfir allt svæðið þar sem skotið er 
upp, en mengun frá brennum er 
staðbundnari við brennuna og svo 
undan vindi næst brennunni.

„Ef veður er stillt og það verða 
hitahvörf í lofti nær ryk sem 
myndast við yfirborð ekki að 
dreifast burt frá uppsprettunum. 
Hitahvörf myndast oft á kvöldin 
þegar útgeislun hita kælir loft við 
yfirborð hraðar en efri loftlög. Þá 
verður loft kalt og þungt og sígur 
niður þannig að svifryk og önnur 
mengun kemst ekki upp úr yfir-
borðslaginu. Stundum er lofts-
lagið við yfirborð líka óstöðugt 
og þá getur rykið komið aftur 
niður á yfirborð jarðar. Þar sem 
lægðir eru í landslaginu magnast 
þetta ástand oft upp,“ segir Þór 
Tómasson, efnaverkfræðingur hjá 
Mannviti.

„Slíkt ástand skapaðist líklega 
áramótin 2017-2018 í Dalsmára 
þegar sólarhringsstyrkur svif-
ryks fór í um 400 míkrógrömm 
á rúmmetra (µg/m3) og hæsta 
klukkustundargildið fór í 
um 4.000 míkrógrömm á 
rúmmetra (µg/m3), sem 
er mjög hátt. Mengun var 
mest í fáar klukkustundir 
í kringum miðnættið og var 
hæst fyrstu klukkustundina 
eftir miðnætti. Þegar veðurfar 
er þannig við áramót er ekki 
hægt að mæla með því að 
skjóta upp flugeldum og vera 
með áramótabrennu á stöðum 
eins og Dalsmára,“ segir Þór 
enn fremur.

„En þegar vel viðrar eða öllu 
heldur það er rétt veður þá er hægt 
njóta þess að skjóta upp flugeldum 
og vera með brennur á opnum 
svæðum. Þannig var ástandið ekki 
svona slæmt síðustu áramót. Þá 
var sólarhringsstyrkur svifryks 

við Grensás tæplega 100 µg/m3 
(81,5) og við Dalsmára rúmlega 
100 µg/m3 (114,9). Þá viðrar sum 
áramót þannig að svifrykið er ekki 
vandamál.

Það er svipað og gerist við slæma 
umferðarrykdaga við Grensás. 
Þannig var sólarhringsmeðaltal 
svifryks við Grensás 8. janúar 2019 
mælt sambærilegt 90,9 µg/m3.

Viðmiðunarmörk fyrir PM10 
svifryk eru 50 µg/m3 og leyfilegt 
er að fara yfir mörkin 35 sinnum 
á ári og svo eru viðmiðunarmörk 
20 µg/m3 fyrir ársmeðal. Á Íslandi 
er ástandið verst á umferðarmæli-
stöðvum við Grensás í Reykjavík 
og við Tryggvagötu á Akureyri og 
á þeim stöðum er sum árin farið 
oftar en 35 sinnum yfir leyfilegt 
sólarhringsmeðal. Mesta svifryks-
mengun ársins miðað við sólar-
hringsmeðaltal á öðrum stöðum í 
þéttbýli er oftast við áramót.

Þeir sem eru viðkvæmir fyrir 
svifryki, ættu að vera innandyra 
um og eftir miðnætti á nýársnótt. 
Viðkvæmt fólk á ekki að vera við 
brennur eða þar sem fólk kemur 
saman með blys, gos og aðra flug-
elda.“

Svifryk má mæla sem heildarryk 
og svo flokka eftir kornastærð.

Almennt má segja að því minni 
sem kornastærðin er því hættu-
legra er það, PM10, PM2,5 og PM1 
eru algengir mælikvarðar.

PM10 ryk eru agnir sem hafa 
kornastærð sem er minni en 10 

míkrómetrar (µm) í þvermál.
PM10 ryk kemst ofan í 

öndunarveginn og veldur 
ertingu.

Svo er fínna ryk PM2,5 
og PM1 sem er ryk sem er 

minna en 2,5 og 1 míkrómetri 
(µm) í þvermál.

PM2,5 kemst ofan í lungun 
og PM1 út í lungnaberkjurnar 
og enn fínna ryk er talið 
komast í gegnum lungna-
vegginn og út í blóðrásina.

Svifrykið 
ekki helsta 
vandamálið
Mengun um áramót er umtalsverð, 
enda gera menn sér þá dagamun, 
skjóta upp flugeldum, halda ára-
mótabrennur og umferð er töluverð.
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Gleðilegt nýtt ár

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



Öndum léttar
Umhverfisvænni flugeldar

Frá 2013 hafa allir innfluttir flugeldar verið CE vottaðir sem tryggir m.a.  
öruggari flugelda og minni mengun.

Óæskileg efni hafa markvisst verið tekin úr flugeldum sem seldir eru hér    
á landi frá árinu 2013. Þessi efni geta þó mælst sem snefilefni en eru ólíkleg    
til að valda skaða.
 
Flugeldarnir sem við seljum eru blýlausir og hafa verið í mörg ár.

Engir hættulegir þungmálmar eru settir í flugeldana sem við seljum (s.s. arsen, 
kadmín, króm, blý, kvikasilfur eða zirkon). 

Plast í flugeldasölu hefur minnkað um meira en helming á síðustu 5 árum.

Plastpokar verða ekki í boði á flugeldamörkuðum okkar frá desember 2020.

Notaðir flugeldar brotna að mestu leyti niður í náttúrunni.

Sorpgámar fyrir flugeldaúrgang verða staðsettir við helstu sölustaði á nýársdag. 
Fólk er hvatt til þess að hreinsa strax upp notaða flugelda og fara með í gámana.

Hávaðasömum flugeldum hefur verið fækkað mikið á síðustu 5 árum.

Söludögum flugelda á Íslandi hefur fækkað niður í 4 daga í desember. 
 
Pappi og plast sem fellur til í flugeldasölu er flokkaður og endurunninn.  

Skjótum rótum. Landsmönnum gefst kostur á að kolefnisjafna flugeldakaupin með 
Rótarskoti sem selt er á öllum flugeldamörkuðum björgunarsveitanna.

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur undanfarin ár leitað markvisst að umhverfisvænni 
leiðum í flugeldasölunni og skipt út vörum fyrir betri valkosti. Við munum áfram vinna 
að því að gera þessa mikilvægu fjáröflun okkar betri og umhverfisvænni.

Hér eru nokkrar staðreyndir um flugeldasöluna:

Gleðilegt ár og slysalaus áramót.



Suðureyri
Björgunarsveitarhúsið, 
Skólagötu 3

Þingeyri
Björgunarsveitarhúsið
Stefánsbúð

Drangsnes
Björgunarsveitarhúsið, 
Grundargötu 21

Hólmavík
Rósubúð, Höfðagötu 9 

Blönduós
Björgunarfélagshúsið, 
Efstubraut 3

Skagaströnd
Í húsi Rauða krossins

Hvammstangi
Björgunarsveitarhúsið 
Húnabúð, Höfðabraut 30

Hofsós
Björgunarsveitarhúsið við 
Skólagötu 1, (nýbygging)

Varmahlíð
Björgunarstöðin við 
Sauðárkróksbraut

Sauðárkrókur
Björgunarsveitarhúsið 
Sveinsbúð, Borgarröst 1

Siglufjörður 
Þormóðsbúð, 
Tjarnargötu 18

Eyjafjarðarsveit
Hrafnagilsskóli

Ólafsfjörður
Námuvegi 2, (vestanverðu)
  
Akureyri
Risaflugeldamarkaður í 
húsnæði björgunarsveitarinnar
Súlna, Hjalteyrargötu 12

Grenivík
Björgunarsveitarhúsið 
Ægisbúð

Dalvík
Gunnarsbraut 4

SÖLUSTAÐIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

SÖLUSTAÐIR UM ALLT LAND

Víðtækt starf Slysavarnafélagsins Landsbjargar miðar að því að bjarga 
mannslífum, verðmætum og koma í veg fyrir slys. Um eitt hundrað 
sveitir sjálfboðaliða eru til taks allan sólarhringinn, alla daga ársins. 

Flugeldasalan er helsta tekjulind björgunarsveitanna og getur skipt 
sköpum. Tryggðu eigið öryggi og keyptu flugeldana af okkur.
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Akranes
Björgunarmiðstöðin, 
Kalmansvöllum 2

Borgarnes og Borgarfjörður
Björgunarsveitarhúsið,  
Brákarbraut 18
Bútæknihúsið á Hvanneyri
Björgunarsveitarhúsið  
Þorsteinsbúð, Reykholti

Snæfellsnes sunnanvert
Björgunarsveitarhúsið, 
Laugagerði

Stykkishólmur
Björgunarsveitarhúsið, 
Nesvegi 1a

Grundarfjörður
Björgunarhúsið, Sólvöllum 17a

Rif
Björgunarstöðin Von,
Hafnargötu 1

Búðardalur
Björgunarsveitarhúsið,
Vesturbraut 12

Reykhólar
Björgunarsveitarhúsið, 
Suðurbraut 5

Patreksfjörður
Björgunarsveitarhúsið
Sigurðarbúð við Oddagötu

Bíldudalur
Björgunarsveitarhús Hafnarbraut 12
  
Barðaströnd
Brjánslækur

Tálknafjörður
Björgunarsveitarhúsið
 v/Strandgötu 42b
  
Súðavík
Björgunarsveitarhúsið, Ákabúð

Ísafjörður
Félagsheimilið Hnífsdal

Bolungarvík
Björgunarsv.húsið, Hafnargötu 60

Flateyri
Bryggjuhúsinu 

Hrísey
Björgunarsveitarhúsið,
Ægisgötu 13

Grímsey
Björgunarsveitarhúsið

Svalbarðseyri
Valsárskóli

Aðaldalur
Hjálparsveitarhúsið, Iðjugerði 1

Kópasker
Björgunarsv.húsið, Bakkagötu 6

Þingeyjarsveit
Björgunarsveitarhúsið að 
Stóru-Tjörnum, Melgötu 9

Raufarhöfn
Björgunarsv.húsið Stjörnubúð

Mývatnssveit
Björgunarsveitarhúsið,
Múlavegi 2

Þórshöfn 
Björgunarsv. húsið Hafliðabúð, 
Fjarðarvegi 6 

Bakkafjörður
Björgunarsveitarhúsið Arnarbúð

Vopnafjörður
Björgunarsveitarhúsið Vogabúð

Egilsstaðir
Björgunarsveitarhúsið, 
Miðási 1-5

Seyðisfjörður
Björgunarsveitarhúsið,
Hafnargötu 17

Eskifjörður
Slysavarnahúsið, Strandgötu 11

Reyðarfjörður 
Björgunarsv.húsið Þórðarbúð

Borgarfjörður eystri 
Björgunarsveitarhúsið Heiði
   
Djúpivogur
Sambúð, Mörk 12
   
Neskaupstaður
Nesgata 6
   
Breiðdalsvík
Björgunarsv. húsið, 
Selnesi 8
   
Fáskrúðsfjörður
Slysavarnahúsið, Grímseyri 9

Hornafjörður
Hús Björgunarfélagsins,
Álaugarvegi 9

Kirkjubæjarklaustur
Björgunarstöðin á Iðjuvöllum

Skaftártunga
Björgunarsveitin Stjarnan

Álftaver
Björgunarsveitin

Vík
Björgunarsveitarhúsið, 
Smiðjuvegi 15

Vestur - Eyjafjöll Heimaland
Björgunarsveitarhúsið, 
Bræðrabúð
   
Hvolsvöllur
Björgunarsveitarhúsið, 
Dufþaksbraut 10

Landeyjar
Björgunarsv.húsið Sléttuból

Hella
Flugbjörgunarsveitarhúsið, 
Dynskálum 34

Vestmannaeyjar
Björgunarfélagshúsið, 
Faxastíg 38

Flúðir
Björgunarsveitarhúsið, 
Smiðjustíg 8 

Skeiða- og 
Gnúpverjahreppur
Árnesi

Biskupstungur
Bjarkarbraut 2, Reykholti
 
Selfoss
Björgunarmiðstöðin, Árvegi 1 
Austurvegi 23
 
Stokkseyri
Söluskúr við Smiðshús
   
Eyrarbakki
Björgunarsveitarhúsið, 
Búðarstíg 21
   
Laugarvatn
við Samkaup-Strax,
Dalbraut 6

Hveragerði
Hjálparsveitarhúsið, 
Austurmörk 9

Reykjanesbær
Björgunarsveitarhúsið, 
Holtsgötu 51

Sandgerði
Björgunarsveitarhúsið,
Austurgarði 4-6 (við höfnina)

Vogar
Björgunarskýlið, Iðndal 5

Garður
Björgunarsveitarhúsið 
Þorsteinsbúð

Grindavík
Björgunarsveitarhúsið, 
Seljabót 10

Reykjavík - Vesturbær
• Risaflugeldamarkaður björgunarstöðinni   
   Gróubúð, Grandagarði 1 
• við Sundlaug Vesturbæjar

Seltjarnarnes
• Björgunarstöðin Gaujabúð við Suðurströnd 

Reykjavík - Austurbær
• Risaflugeldamarkaður húsi  
   Flugbjörgunarsveitarinnar, við Flugvallaveg  
• í Skeifunni
• við Holtagarða
• við Lágmúla
• Skátaheimili Skjöldunga, Sólheimum 21a
• Kringlan (við World Class)

Reykjavík - Grafarvogur
• Spöngin
• Egilshöll

Reykjavík - Breiðholt
• við verslunina Nettó í Mjódd

Reykjavík - Árbær/Höfði
• Risaflugeldamarkaður 
   Malarhöfða 6 
• við Fylkisheimilið
• Skátamiðstöðin, 
   Hraunbæ 123 (við Bónus)

Reykjavík - Grafarholt
• Húsasmiðjan

Reykjavík - Norðlingaholt
• Norðlingabraut 1

Kópavogur
• Risaflugeldamarkaður björgunar-
   miðstöðinni við Bryggjuvör, 
   Bakkabraut 4  
• Skeljabrekka (hjá Bónus)
• Kraftvélar
• Salalaug
• Krónan við Vallarkór 4

Garðabær
• Risaflugeldamarkaður við Bæjarbraut
• Kauptún á móti IKEA
• Haukshús á Álftanesi

Hafnarfjörður
• Risaflugeldamarkaður
   Björgunarmiðstöðinni 
   Hvaleyrarbraut 32 
   (aðkoma frá Lónsbraut)

• Flatahrauni 14,   
  (gamla slökkvistöðin)

• Tjarnarvellir 

Mosfellsbær
• Björgunarsveitarhúsið,
   Völuteigi 23
• við KFC

  



23.019
tóku þátt í námskeiðum 
Björgunarskólans 2013-2017 

136
vélsleðar

227
sérbúnir 
jeppar 
og bílar

36
er meðal-
aldur björg-
unarsveitar-
fólks

9.000
endur-
skinsvesti 
eru afhent 
leikskóla- og 
grunnskóla-
börnum 
árlega af 
slysavarna-
deildum 

3.000
manns hefur verið 
bjargað úr sjávarháska 
frá stofnun félagsins 

3-5
útköll eru að 
meðaltali á 
hverjum degi  

104
harðbotna- 
og slöngu-
bátar 

894
björgunar-
menn tóku 
þátt  í fjöl-
mennustu 
aðgerðinni

394
er fjöldi 
námskeiða 
Björgunar-
skólans

27
snjóflóða-, 
víðavangs- 
og spor-
hundar

4.548
er fjöldi 
björgunar-
fólks á út-
kallsskrá

3.635
ferða-
mönnum var 
liðsinnt á 
hálendisvakt 
félagsins

25.000
flugeldagleraugu eru 
gefin börnum árlega

632
eru virkir í slysavarna-
deildum félagsins

50.573
nemendur 
hafa sótt 
Slysavarna-
skóla sjó-
manna frá 
upphafi

20.000
ferðamenn 
nýttu sér-
ferðaáætlan-
ir Safetravel  

105
útköll á sjó 
eru unnin 
árlega 

2.500
endurskinsmerki hafa 
slysavarnadeildir 
gefið börnum árlega

13
stór björgunarskip

2008
var fyrsta árið frá upphafi 
sem ekki varð banaslys á sjó

892
eru starfandi í 
unglingadeildum

94
Björgunarsveitir

37
Slysavarnadeildir

48
Unglingadeildir

24
leitardrónar

201
námskeið 
er haldið af 
Slysavarna-
skóla sjó-
manna

25
snjóbílar

800.000
ferðamenn heimsóttu 
vefsíðuna safetravel.is  

1.200-1.800
er fjöldi útkalla sem 
björgunarsveitirnar 
fara í árlega 

430.000
ferðamenn 
fengu af-
hent prentað 
fræðsluefni 
frá Safetravel 

2.762
nemendur sóttu 
Slysavarnaskóla 
sjómanna

Björgunarskip

Slysavarnaskóli 
sjómanna

Björgunar-, slysavarna- og 
unglingadeildir Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar eru staðsettar 
hringinn í kringum landið og 
mynda þannig þétt öryggisnet.
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Vodafone styður
Landsbjörg

Þinn stuðningur
skiptir máli
Við hvetjum landsmenn til að styðja 
við bakið á björgunarsveitunum



Því miður eru slys tengd 
flugeldum allt of algeng og 
koma þau upp á hverju ári, 

þá sérstaklega augn- og brunaslys. 
Þó hefur sem betur fer verulega 
dregið úr þessum slysum undan-
farin ár.

Flest slys tengd flugeldum má 
rekja til rangrar notkunar, þar sem 
ekki er farið eftir leiðbeiningum 
og grundvallarreglum. Mikil-
vægt er að brýna fyrir börnunum 
hvernig á að umgangast f lugelda 
og þá sérstaklega hversu hættulegt 
það er að fikta með þá og taka þá í 
sundur.

Slysavarnafélagið Landsbjörg og 
Sjóvá hafa unnið hörðum höndum 
að því að auka notkun flugeldag-
leraugna og hefur notkunin aukist 
jafnt og þétt undanfarin ár. Hluti 
af þessu átaki er að senda gjafabréf 
á öll börn á aldrinum 10-15 ára 
fyrir f lugeldagleraugum og hefur 
það reynst afar vel. Flugeldagler-
augu eru einfaldur og áhrifaríkur 
öryggisbúnaður sem getur komið í 
veg fyrir augnslys.

Samhliða notkun á flugelda-
gleraugum á áfram að umgangast 
f lugelda með varúð. Hér hafa 
Slysavarnafélagið Landsbjörg og 

Sjóvá tekið saman helstu atriði 
sem nauðsynlegt er að hafa í huga 
yfir áramótin:

n Geymdu flugelda á öruggum 
stað.

n Lestu vel leiðbeiningar sem 
fylgja flugeldum.

n Vertu aldrei með flugelda í vasa 
og notaðu hanska til að vernda 
hendur.

n Mundu eftir f lugeldagleraugun-
um frá Sjóvá, hvort sem þú ætlar 
að skjóta upp eða bara horfa á.

n Hafðu sérstakar gætur á börn-
unum. Gott er að setja heyrnar-

hlífar á börn sem eru viðkvæm 
fyrir hávaða.

n Hafðu stöðuga undirstöðu undir 
f lugeldum, standblysum og 
skotkökum.

n Gættu þess að skotstaðurinn 
sé í hæfilegri fjarlægð frá fólki, 
húsum og bílum.

n Kveiktu í með útréttri hendi og 
hallaðu þér aldrei yfir f lugelda.

n Forðaðu þér um leið og logi er 
kominn í kveikiþráðinn.

n Aldrei kveikja aftur í f lugeldum 
sem áður hefur verið kveikt í.

n Mundu að áfengi og flugeldar 
eiga ekki saman.

n Haltu dýrum innandyra þar sem 
þau heyra sem minnst í spreng-
ingunum.

Það skiptir máli að nota flug-
eldagleraugu hvort sem verið 
er að skjóta upp eða bara horfa 
á – verum góðar fyrirmyndir og 
notum gleraugun. Flugeldagler-
augu er hægt að nálgast án endur-
gjalds í útibúum Sjóvár um land 
allt og einnig á f lugeldamörkuðum 
björgunarsveitanna.

Gleðilegt nýtt ár og munum að fara 
varlega.

Förum varlega um áramótin
Áramótin eru ánægjulegur tími sem við njótum í faðmi fjölskyldu og vina. Fyrir marga er hluti af 
hátíðarhöldunum að skjóta upp flugeldum og er þá mjög mikilvægt að fyllsta öryggis sé gætt.

Lifandi fréttamiðill með nýjustu 
fréttum allan sólarhringinn ásamt 

ítarlegri um�öllun um málefni 
líðandi stundar.

Fréttablaðið.is - stendur undir nafni
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Gleðilegt nýtt ár!
Starfsfólk Olís óskar viðskiptavinum og landsmönnum öllum friðar, gleði og fararheilla á nýju ári.

Við þökkum dýrmæta samfylgd á árinu sem er að líða og hlökkum til að þjónusta vini okkar við 
veginn á því næsta.

Vinur við veginn
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Það er ómetanlegt að eiga
öflugan bakhjarl á ögurstundu.

Slysavarnarfélagið Landsbjörg
er stolt okkar og styrkur.

ARCTIC TRUCKS     KLETTHÁLSI 3     110 REYKJAVÍK     S: 540 4900     arctictrucks.is

Boðið er upp á nýja leið til að 
styrkja björgunarsveitamenn. 

Verkefnið Skjótum rótum er 
græðlingur sem hægt er að 
kaupa á öllum sölustöðum 

Landsbjargar. Kaupandi fær þó 
græðlinginn ekki í hendur, heldur 
mun Skógræktarfélag Íslands sjá 
um að gróðursetja hann. Kaupandi 
fær umslag með minjagrip, skraut-
tré, til að sýna að hann hafi styrkt 
verkefnið. Allur ágóði rennur til 
Landsbjargar.

Áætlað er að það muni taka 
15-20 ár til að sýnilegt verði hvaða 
verkefni er í gangi á Þorláks-
hafnarsandi, skógurinn mun taka 
lengri tíma.

Skjótum rótum er viðbót við 
vöruúrval björgunarsveitanna, 
en verkefnið hefði aldrei orðið 
að veruleika ef Slysavarnafélagið 
Landsbjörg og Skógræktarfélag 
Íslands ásamt styrktaraðilum: 
Olís, Heklu og Íslenska gáma-
félaginu, hefðu ekki tekið svona 
vel í það, auk auglýsingastofunnar 
Hvíta hússins. Nú gefst þjóðinni 
tækifæri til að styrkja umhverfið 
um leið og það styrkir sveitirnar, 
en hvert Rótarskot samsvarar 
einum græðlingi sem verður 
gróðursettur fyrir hönd kaupanda 
með stuðningi Skógræktarfélags 
Íslands í nýjum Áramótaskógi 
Slysavarnafélagsins Landsbjargar.

Björgunarsveitirnar bjóða nú 
upp á nýja leið til að styrkja við hið 
öfluga og mikilvæga sjálf boðastarf 
björgunarsveitanna. Fyrir þau sem 
vilja draga úr magni flugelda sem 
það kaupir, eða vill ekki kaupa 
flugelda, er hægt að kaupa Rótar-
skot, en hvert slíkt skot gefur af sér 
tré sem plantað er með stuðningi 
Skógræktarfélags Íslands á 
Hafnarsandi í Ölfusi, í svokallaðan 
Áramótaskóg Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar.

Hugmyndin að þessum valkosti 
er komin frá Rakel Kristinsdóttur 
og kviknaði hún í kjölfar BS-rit-
gerðar hennar, Eldfimt efni, þar 
sem hún kannaði fjármögnun 
björgunarsveitanna með tilliti til 
skotelda.

Allur ágóðinn af sölu Rótar-
skotanna rennur til björgunar-
sveitanna og eru sölustaðir hjá 
björgunarsveitum um allt land. 
Kaupandi fær umslag með skraut-
tré til að sýna að viðkomandi hafi 
styrkt verkefnið. Verð er frá 3.990 
krónur.

Skjótum rótum Fjáröflun er hluti starfsins hjá 
Landsbjörg til að styrkja starfið. 

Í sumar gróðursettu sjálf boða-
liðar okkar og Skógræktar-
félags Íslands 15.000 birki-

plöntur sem seldust í átakinu 
Skjótum rótum 2018.

Nú höfum við framlengt sam-
starfið og höldum áfram að selja 
rótarskot á Flugeldamörkuðum 
björgunarsveitanna, við munum 
svo skjóta rótum í skógum víða 
um land á næsta ári.

Ríkisstjórnin samþykkti á 

fundi sínum 20. desember að 
veita Slysavarnafélaginu Lands-
björg 15 milljóna króna fjárstyrk 
af sameiginlegu ráðstöfunarfé 
sínu.

Í því aftakaveðri sem gekk yfir 
landið 10. og 11. desember síðast-
liðinn og þeim erfiðu aðstæðum 
sem þá sköpuðust, með ófærð, 
rafmagnsleysi, fjarskiptatruf l-
unum og eignatjóni sýndu björg-
unarsveitir landsins enn og aftur 

hversu gríðarlega mikilvægar þær 
eru öryggi landsmanna og hversu 
óeigingjarnt starf sjálf boðaliðar 
þeirra vinna, oft og tíðum við 
erfiðustu aðstæður.

Slysavarnafélagið Landsbjörg 
er landssamtök björgunarsveita 
og slysavarnadeilda á Íslandi. Er 
styrkurinn veittur í viðurkenn-
ingar- og virðingarskyni við starf-
semi björgunarsveitanna og til að 
ef la áframhaldandi starf þeirra.

Gott samstarf

Björgunarsveitirnar gegna 
mikilvægu hlutverki í 
almannavarnakerfi landsins 

og kom það berlega í ljós í aðgerð-
um síðustu daga, þar sem hundruð 
sjálf boðaliða voru að störfum.

Okkur langar að þakka öllum 
þeim sem gera okkur mögulegt 
að hlaupa fyrirvaralaust í útköll 
til þess að sinna þessum mikil-
vægu verkefnum. Skilningsríkum 
atvinnurekendum sem eru 
reiðubúnir að gefa okkur frí frá 
vinnu, oftast á launum, fjölskyld-
um okkar, vinum og vinnufélögum 
og síðast en ekki síst bakvörðum 
og styrktaraðilum.

Sjálf boðaliðar björgunarsveit-
anna.

Skilaboð til 
atvinnurekenda
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Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 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

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

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

LEIKIR HELGARINNAR

SUNNUDAGUR
14:00 Arsenal - Chelsea
16:30 Liverpool - Wolves

LAUGARDAGUR
19:45 Burnley - Man.Utd.

FÖSTUDAGUR
19:45 Wolves - Man.City

WWW.CATALINA.IS

Spilar fyrir dansi
FÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00ATH: OPIÐ Á NÝARSDAG 14-01ATH: OPIÐ Á NÝARSDAG 14-01

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marels, segir skráninguna erlendis hjálpa í viðræðum við fyrirtæki um mögulega sameiningu við Marel. Horft sé til þess að kaupa fjölskyldufyrirtæki sem velta 20-200 milljónum evra.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

spurninga sem bætast við þær 
góðu spurningar sem við fáum frá 
íslenskum hluthöfum.“

Hvernig spurninga spyrja erlendu 
hluthafarnir?

„Erlendir hluthafar okkar þekkja 
vel til í Ameríku, Kína og á f leiri 
svæðum því þeir hafa fjárfest beint 
í fyrirtækjum víða um heim. Til 
samanburðar kaupa íslenskir lífeyr-
issjóðir almennt í erlendum fyrir-
tækjum í gegnum sjóði. Erlendu 
hluthafarnir hafa því puttann á 
púlsinum á mörgum fyrirtækjum 
sem glíma við svipaðar áskoranir 
og tækifæri og Marel.

Þeir spyrja gjarnan hvernig hlut-
irnir eru gerðir fremur en hvað 
er gert. Væri möguleiki á að leysa 
verkið með öðrum hætti og vísa þá 
gjarnan í önnur fyrirtæki? Af hverju 
vex þessi vörulína ekki hraðar í ljósi 
eftirspurnar frá viðskiptavinum? 
Spurningar eru á þessum nótum, 
hvernig við erum að gera hlutina, í 
stað þess að einblína á rekstrartölur 
eða hvað við erum að gera.

Um er að ræða umsvifamikla fjár-
festa sem hafa burði til að gera eigin 
skoðanakannanir á meðal okkar 
viðskiptavina. Þeir hafa mikla inn-
sýn í rekstur og miðla þekkingunni 
til okkar sem styrkir okkur enn 
frekar.“

Áttir þú von á mikilli og stöðugri 
eftirspurn eftir hlutabréfunum við 
skráningu í Amsterdam?

„Já, við áttum von á miklum 
áhuga. Við gáfum okkur góðan 
tíma til að undirbúa skráninguna 
og höfðum hitt fjölda fjárfesta í því 
skyni að kynna fyrirtækið. Auk 
þess höfðu margir fjárfestar beðið 
okkur um að skrá Marel í erlenda 
kauphöll. Það eru nefnilega færri 
langtímafjárfestar í hlutabréfum 
en við höldum sem hafa heimildir, 
samkvæmt fjárfestingarstefnu, til 
að kaupa íslenskar krónur. Það er 
ekki hægt að eignast íslensk hluta-

bréf án þess að kaupa fyrst krónur.
Fæstir alþjóðlegir hlutabréfa-

sjóðir hugsa sem svo að þeir ætli 
að kaupa hlutabréf á Íslandi, í Dan-
mörku eða Hollandi og velja svo 
fyrirtækið. Þeir greina fjölda fyrir-
tækja víða um heim og ákveða eftir 
þá vinnu að fjárfesta í einstaka 
fyrirtækjum.

Í aðdraganda skráningar á mark-
að í Hollandi reyndust BlackRock, 
stærsta fjárfestingarfélag í heimi, og 
sjóður á vegum svissneska bankans 
Credit Suisse okkur vel. Hluthaf-
arnir tveir skráðu sig fyrir hluta 
af útboðinu áður en verðið á gengi 
bréfanna var ljóst. Það skipti veru-
legu máli því fjármálaheimurinn 
veit hve vel þeir kafa ofan í fjárfest-
ingar áður en tekin er ákvörðun.“

Hafa greinendur og erlendir hlut-
hafar ekki hvatt ykkur til að ráðast í 
stærri yfirtökur?

„Auðvitað fáum við slíkar spurn-
ingar. Tækifærin á markaðnum 
eru augljós, það verður meiri sam-
þjöppun. Við svörum ávallt að það 
verði að vera jafnvægi á milli þess að 
sýna aga í yfirtökum og koma fjár-
magni í vinnu.

Við munum ekki kaupa fyrirtæki 
nema það hafi í för með sér að Marel 
geti boðið viðskiptavinum betri 
lausnir og að fyrirtækið og Marel 
hafi sameiginlega sýn og gildi. Þær 
yfirtökur sem Marel hefur farið í 
hafa knúið enn frekari innri vöxt 
því þær hafa bætt lausnaframboð 
Marels.“

Hefur þú fengið freistandi tilboð 
í Marel?

„Það hafa oft verið málaleitanir 
í þá veru en þær hafa aldrei farið 
það langt að við yrðum að bera til-
boðið undir hluthafa. Ástæðan er 
sú að við töldum að virði félagsins 
væri mun meira. Þegar bréfin voru 
einungis skráð á Íslandi má segja að 
markaðsgengið endurspeglaði ekki 
raunvirðið. Ef það kæmi yfirtöku-
tilboð núna, þegar Marel er skráð 
á virkan hlutabréfamarkað, yrðum 
við að líta svo á að verðmyndun 
bréfanna væri eins sanngjörn og 
kostur er og fara með það í opið ferli. 
Vaxtarmarkmið Marels eru metn-
aðarfull og því stendur hugur okkar 
til áframhaldandi virðissköpunar.

Ég starfaði sem f járfestir og 
stjórnarmaður áður en ég tók við 
daglegri stjórn Marels sem for-
stjóri. Ég tel að ég geti hugsað sem 
hluthafi og hafi hagsmuni þeirra að 
leiðarljósi. Okkur er umhugað um 
jafna stöðu hluthafa sem sést vel 
í því að ekki kom annað til greina 
en að sami flokkur hlutabréfa væri 
skráður í Amsterdam og á Íslandi 
og við höfum ávallt lagt okkur fram 
um að halda öllum hluthöfum vel 
upplýstum.“

Árni Oddur og faðir hans Þórður 
Magnússon eru stórir hluthafar í 
Marel fyrir tilstilli eignarhlutar í 
Eyri Invest, stærsta hluthafa fyrir-
tækisins.

Margir óttast að það verði erfitt 
að koma á fót „nýju Marel“, öðru 
stóru þekkingarfyrirtæki á Íslandi. 
Hvernig horfir það við þér?

„Á Íslandi eru margir sprotar með 
góðar hugmyndir og sumir hverjir 
hafa þróað góða vöru. Ég er bjart-
sýnni á framvindu nýsköpunar 
hérlendis nú en fyrir fáeinum árum.

Frumkvöðlar verða að bera gæfu 
til að leyfa öflugri rekstrarmönnum 
að stýra fyrirtækinu þegar það er 
komið á rekspöl. Þá þurfa þeir að 
vera opnir fyrir því að rekstrar-
einingin taki breytingum svo hún 
geti náð enn meiri árangri, til dæmis 
með yfirtökum eða sameiningum. 
Oft eru sprotarnir betur settir sem 
hluti af stærri heild, en einnig er 
hægt að vaxa með yfirtökum skref 
fyrir skref.

Allt frá fyrstu yfirtökunni árið 
1997 hafa starfsmenn Marels lært 
mikið af starfsmönnum og starf-
semi þeirra fyrirtækja sem voru 
yfirtekin enda höfðu þau yfirleitt 
starfað lengur í alþjóðlegum við-
skiptum. Á yfirtökunni á Stork 
árið 2008 lærðum við hvernig eigi 
að reka víðtækt alþjóðlegt sölu- og 
þjónustunet. Sá lærdómur endur-
speglast í að þjónustu- og varahluta-
sala hefur vaxið úr 10 prósentum 
2005 í 37 prósent núna.“

Vær i hlutabréfamarkaður inn 
reiðubúinn til að styðja við slíka 
vegferð núna?

„Marel hafði 45 starfsmenn og 6 
milljónir evra í tekjur þegar það var 
skráð á hlutabréfamarkað árið 1992. 
Það dytti engum í hug að skrá svo 
lítið fyrirtæki á markað núna. Það 
eru ótal einkafjárfestar sem geta 
stutt við bakið á félögum af þeirri 
stærð. Það er auk þess æskilegt að 
laða að erlenda fjárfesta með þekk-
ingu á nýsköpun og sölu- og mark-
aðsmálum.“

Árni Oddur segir að Marel 
hafi styrkt Alþjóðaskólann fyrir 
skemmstu. Það hafi verið gert til 
að styðja við nýsköpun hérlendis. 
„Marel hefur hug á að fá erlenda sér-
fræðinga til landsins sem alla jafna 
eiga fjölskyldu. Þrándur í götu hefur 
verið að hér er ekki rekið alþjóðlegt 
skólakerfi og því vandkvæðum 
bundið að flytja erlenda fjölskyldu 
til Íslands. Stuðningur við skólann 
er þó fyrst og fremst til að hinir 
ýmsu sprotar sem eru að vaxa hér 
geti laðað að erlenda sérfræðinga 
til starfa.

Það kom okkur á óvart að við 
vorum fyrsta fyrirtækið til að 
styrkja Alþjóðaskólann, þótt hann 
hafi verið starfræktur í tíu ár. Við 
verðum að hlúa að innviðum sam-
félagsins ef sprotarnir eiga að geta 
að komist á næsta þrep.“

Hver hefur verið lykillinn að 
árangri í viðskiptum hjá þér?

„Ástríða fyrir viðfangsefninu 
hverju sinni. Með ástríðunni fæst 
skýr sýn á hvert eigi að stefna. Mik-
ilvægt er að geta hverju sinni skoðað 
sjálfan sig, teymið, fyrirtækið og 
atvinnugreinina utan frá og meta 
blákalt styrkleika og veikleika og 
hvernig sé hægt að styrkja stoðirnar. 
Með aldrinum lærist að hlusta betur 
á aðra og treysta samstarfsfólki fyrir 
verkefnum. Það allra mikilvægasta 
er að hafa sterkt teymi sem samsett 
er af einstaklingum með mismun-
andi bakgrunn en sameiginlega sýn. 
Það er alveg ótrúlegur mannauður 
hér í Marel sem sífellt kemur manni 
á óvart með hugmyndaauðgi og 
áræðni.

Það er nauðsynlegt að sýna hug-
rekki og taka af skarið. Ég segi oft 
við samstarfsfólk mitt að það séu 
þrjár leiðir til Rómar. Það versta sem 
hægt er að gera er að ræða of lengi 
um leiðirnar og jafnvel enda á því 
að velja einhvern milliveg eða fjórðu 
leiðina sem er illgreiðfær.

Það má heldur ekki gleyma því að 

ástæðan fyrir því að við feðgarnir 
fjárfestum í Marel árið 2004 var að 
við sáum að starfsmenn fyrirtækis-
ins voru að gera frábæra hluti og 
þörf væri fyrir lausnir fyrirtækisins 
en það þurfti að skerpa á áherslum í 
rekstrinum.“

Hvaða mistök eru margir að gera 
í viðskiptum?

„Að viðurkenna ekki að við 
gerum öll mistök, smá og stór, og 
hanga því eins og hundur á roði 
á ákvörðunum sem augljóst er að 
voru rangar. Það þarf að vinda ofan 
af þeim ákvörðunum. Að þessu 
sögðu þarf að sýna staðfestu og 
fylgja málum eftir en þegar mistök 
hafa verið gerð þarf að viðurkenna 
þau og læra af þeim.

Það má heldur ekki líta fram hjá 
því að jafnvel þótt eitthvað hafi 
gengið upp áður þá breytast aðstæð-
ur og það þarf að bregðast við þeim.“

Hvernig er hefðbundinn dagur hjá 
þér?

„Hann er ýmist í ökkla eða eyra. 
Það eru langir dagar með fundar-
setum eða ég gef mér tíma til að 
vera í næði og hugsa. Ég er smá 
intróvert í grunninn eins og margir 
forstjórar og líkar ágætlega við að fá 
að vera einn annað slagið og hugsa. 
Ég er ekki viss um að ég sýni öðrum 
þá hlið mikið. Það er mikilvægt að 
setja slíka daga skipulega inn í dag-
skrána, þar sem dagskráin er skipu-
lögð marga mánuði fram í tímann 
hér í Marel.

Fundarseturnar eru tvenns konar. 
Það eru annaðhvort langir fundir 
með framkvæmdastjórninni þar 
sem mörg mál eru tekin fyrir eða 
fjöldi sprettfunda yfir daginn, þar 
sem hver og einn er hálftími til 45 
mínútur með korters hléi á milli 
funda. Þeir eru oft átta til tíu á dag.“

Ef þú værir ekki í þessu starfi, 
hvað værir þú að gera?

„Ég á erfitt með að sjá mig í öðru 
en í alþjóðlegri samvinnu. Það er 
gaman að finna hvernig þjóðar-
púlsinn um víða veröld slær.“

Ertu með þumalputtareglu til að 
halda konu og börnum hamingju-
sömum samhliða löngum vinnu-
dögum og miklum ferðalögum vegna 
vinnu?

„Það er ekki auðvelt að svara 
þessari spurningu, en ég reyni eftir 
fremsta megni að ná jafnvægi á milli 
fjölskyldulífs og starfs. Það er mikil-
vægt að vera til staðar þegar maður 
er heima og það heyrir til algjörrar 
undantekningar þegar ég er hér 
á landi að ég vinni á kvöldin eða 

um helgar. Þá legg ég mig fram um 
að truf la ekki samstarfsfólk utan 
hefðbundins vinnutíma. Aftur á 
móti, þegar ég er erlendis, þá eru 
vinnudagarnir langir. Ég skipulegg 
til dæmis ferðalög þannig að ég fer 
út á mánudegi og heim á föstudegi 
og er því ávallt heima með fjölskyld-
unni um helgar. Ég hef haft það sem 
reglu að ferðast ekki vegna vinnu á 
sumrin né í desember og við fjöl-
skyldan skipuleggjum góð frí þar 
inn á milli. Það skiptir okkur máli 
að vera saman í aðdraganda jólanna 
og sinna undirbúningnum saman, 
ég hlakka til að taka mér gott frí 
yfir hátíðarnar í faðmi fjölskyldu 
og vina.

Tollastríð á milli Bandaríkjanna 
og Kína og órói í alþjóðastjórn-
málum hefur dregið úr viðskiptum 
á alþjóðavísu. Er farið að hilla undir 
bjartari tíma í sölu nýrra verksmiðja 
hjá Marel?

„Það er allt annar tónn í okkar 
viðskiptavinum. Þegar óvissa er 
mikil, eins og vegna Brexit, aukinna 
tolla og annarra viðskiptahindrana, 
draga fyrirtæki og fjárfestar úr fjár-
festingum.

Svínaflensa geisar í Asíu sem gerir 
það að verkum að mikil þörf hefur 
verið á að reisa kjúklingaverksmiðj-
ur í heimsálfunni til að mæta ójafn-
væginu sem myndaðist þegar ekki 
var hægt að bjóða upp á svínakjöt í 
sama mæli og áður. Fram undan er 
einnig heildarendurskipulagning á 
framleiðslu á svínakjöti í álfunni og 
ætlum við okkur stóra hluti þar.

Unnið er að samningum á milli 
bandarískra og kínverskra stjórn-
valda, og vonandi mun myndin taka 
að skýrast varðandi útgöngu Bret-
lands úr Evrópusambandinu. Það 
mun auka fjárfestingar í heiminum.

Að því sögðu verðum við að muna 
eftir því að heimurinn er mun stærri 
en Evrópa. Í Bretlandi búa 66 millj-
ónir manna en um 100 milljónir 
virkra neytenda bætast við á hverju 
ári. Fjölgunin á sér einkum stað í 
Asíu þar sem miklir fólksflutningar 
úr sveit í borg eiga sér stað og í kjöl-
farið eykst einnig eftirspurn eftir 
matvælum.

Krafan um örugg, holl og hag-
kvæm matvæli sem eru framleidd 
á sjálf bæran hátt verður aðeins 
háværari með hverjum degi. Sam-
hliða þessari gríðarlegu fólks-
fjölgun og fjölgun neytenda, er það 
óhjákvæmilegt að við nýtum nýja 
tækni, hugvit og nýsköpun til þess 
að mæta eftirspurninni og kröfunni 
um að nýta auðlindir jarðar á skyn-
samlegan hátt. Starfsmenn Marels 
eru sameinaðir undir skýrri sýn og 
vinna af mikilli ástríðu og metnaði 
við að hanna, framleiða, selja og 
þjónusta lausnir sem umbylta því 
hvernig matvæli eru unnin með 
sjálf bærni, hagkvæmni og rekjan-
leika að leiðarljósi. Þannig, með 
litlum sem stórum framförum í 
þessari mikilvægu virðiskeðju, 
getum við haft gríðarlega stór áhrif 
til hagsbóta fyrir samfélagið.“

Hörður Ægisson, ritstjóri Markaðarins, afhenti Árna viðurkenningu dómnefndar. FRÉTTABLAÐIÐ/ SIGTRYGGUR ARI  

Það versta sem hægt 
er að gera er að 

ræða of lengi um leiðirnar og 
jafnvel enda á því að velja 
einhvern milliveg. 

Það eru litlu sigr-
arnir sem eiga sér 

stað dag hvern sem skipta 
öllu máli.
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Atlantsolía gekk frá kaupum 
á fimm bensínstöðvum af 
Olís í lok síðasta árs og Guð-

rún Ragna Garðarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins, segir 
að það hafi verið stórt verkefni að 
yfirtaka þær stöðvar á árinu.

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Rekstur Atlantsolíu gekk heilt 

yf ir vel á árinu. Markaðshlut-
deild okkar hefur aukist á árinu, 
en við bættum við okkur sex 
nýjum stöðvum. Við keyptum 
fimm stöðvar sem eru staðsettar í 
Reykjavík og svo reistum við nýja 
stöð við Reykjanesbrautina. Þetta 
var heljarinnar verkefni fyrir ekki 
stærra fyrirtæki en okkar. Það var 

að ýmsu að huga við yfirtökuna á 
stöðvunum sem við keyptum, en 
þegar á allt er litið gekk yfirfærslan 
vel fyrir sig. Við breyttum einnig 
bensínstöð okkar við Sprengisand 
í afsláttarlausa stöð, eins og við 
höfðum áður gert á stöð okkar í 
Kaplakrika í Hafnarfirði. Sú breyt-
ing gekk vonum framar og aug-
ljóst að viðskiptavinir okkar taka 
þessum valkosti fagnandi. Því má 
segja að við séum nokkuð sátt við 
árið sem er að líða.

Hvað var krefjandi á árinu sem 
er að líða ?

Það var sannarlega krefjandi 
að taka við fimm nýjum stöðvum 
á einu bretti og færa þær yfir í 

okkar búnað og útlit. Í verkefni af 
þeirri stærðargráðu þurfa allir að 
leggjast á eitt svo að dæmið gangi 
upp. Þökk sé okkar frábæra starfs-
fólki þá gekk það mjög vel fyrir sig. 
Við lögðumst líka í umtalsverðar 

breytingar til hagræðingar í rekstri 
félagsins. Það stærsta var að við 
lögðum niður dreifingardeildina 
og færðum alla okkar dreifingu yfir 
til Olíudreifingar. Það var mikið 
verkefni og að ýmsu að huga við 
slíkar grundvallarbreytingar.

Hvernig horfir árið 2020 við þér 
í rekstrinum?

Við erum bjartsýn á komandi ár. 
Reksturinn er í góðu jafnvægi og 
við gerum ráð fyrir að það haldist. 
Við höfum verið í mikilli sókn sam-
hliða rekstrarhagræðingu síðustu 
tvö ár sem hefur verið að skila sér 
á þessu ári. Við erum enn í sóknar-
hug og gerum ráð fyrir frekari 
aukningu á næsta ári.

Erum í sóknarhug á nýju ári 

Margrét Tryggva-
dóttir, forstjóri 
Nova ,  s eg i st 
hugsi yf ir því 
að boðið sé upp 
á umhver f i í 

fjarskiptageiranum þar sem það 
borgar sig að brjóta af sér af því að 
sektir eftirlitsaðila séu svo lágar. 
„Fjárhagslegur styrkur stórra aðila 
á markaði gerir minni aðilum nær 
ómögulegt að keppa við gylliboð.“

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Heilt yfir hefur reksturinn geng-

ið vel og við sjáum tekjuvöxt á milli 
ára. Uppbygging á 4,5G gekk mjög 
vel á árinu en hún er mikilvægur 
undanfari 5G sem Nova hefur hafið 
prófanir á, fyrst íslenskra f jar-
skiptafyrirtækja. Skýrsla Póst- og 
fjarskiptastofnunar sýnir yfirburði 
Nova í notkun á netinu, þar sem 
viðskiptavinir nota yfir 60% alls 
gagnamagns á farsímaneti en gæði 
og rétt verðlagning er forsenda 
þess. Vöxtur í ljósleiðaraþjónustu 
er einnig ánægjuefni þar sem sífellt 
f leiri kjósa að segja bless við mynd-
lykilinn.

Við hjá Nova vorum eitt af fyrir-
myndarfyrirtækjum VR sem er 
gleðiefni þar sem markmið okkar 
er að vera besti vinnustaður í 
heimi. Við trúum því að ánægja 
starfsmanna Nova skili sér til við-
skiptavina okkar sem er annað 
markmið sem staðfest var með 
Íslensku ánægjuvoginni á árinu, 
þar sem Nova átti ánægðustu við-
skiptavinina 10. árið í röð.

Hvað var krefjandi á árinu sem 
er að líða?

Margar áskoranir gera þetta allt 
saman skemmtilegt, bæði út frá 
tækninni og samkeppninni.

Mikil samkeppni einkennir 
f ja r sk ipt a ma rk aðinn sem ég 
fagna. Gylliboð stærstu fyrir-

tækja á markaði um fría þjónustu í 
ákveðinn tíma beint að ákveðnum 
hópum er ekki sjálf bær, eykur ekki 
ánægju viðskiptavina til lengri 
tíma og má ef laust efast um lög-
mæti þessara aðgerða samkeppn-
isaðila okkar sem jafnframt eru 
heildsalar á markaðnum.

Ég er hugsi yfir hvernig sektir 
eru lagðar á aðila sem brjóta af sér 
og velti fyrir mér hvort verið sé að 

bjóða upp á umhverfi þar sem það 
borgar sig að brjóta af sér, þar sem 
sektir eru eins lágar og raun ber 
vitni. Fjárhagslegur styrkur stórra 
aðila á markaði gerir minni aðilum 
nær ómögulegt að keppa við gylli-
boð. Í stað þess að banna vil ég sjá 
fyrirtæki bjóða frítilboð til allra og 
fagna allri samkeppni.

Við ákváðum í lok árs 2018 að 
hætta að elta gylliboð samkeppn-

isaðila, þess í stað verðlaunum við 
trygga viðskiptavini og allir okkar 
viðskiptavinir fá besta dílinn, ekki 
bara þeir nýju. Brottfall var samt 
sem áður minna á árinu 2019 en 
2018, tekjur hærri þar sem meðal-
notkun eykst en viðskiptavinum 
fækkaði lítillega en við trúum því 
að til lengri tíma munu þeir taka 
dansinn með okkur aftur þar sem 
við trúum því að hollusta við við-

skiptavini auki traust til lengri 
tíma.

Frá því að Nova kom inn á mark-
aðinn árið 2007 hefur fjarskipta-
kostnaður heimila og fyrirtækja 
lækkað um tugi prósenta.

Hvernig horfir árið 2020 við þér 
í rekstrinum?

Fullt af tækifærum og nýjum 
áskorununum. Heilt yf ir er ég 
bjartsýn. 5G er handan við hornið 
hjá Nova en hver ný farsímakyn-
slóð hefur haft í för með sér marg-
földun á hraða og þar með á notk-
unarmöguleikum farsíma, úrvali 
smáforrita og öðrum samskiptum. 
Stór stökk í nethraða hafa yfirleitt 
leitt af sér stofnun fjölda nýrra 
fyrirtækja og jafnvel beinar sam-
félagsbreytingar. Því er uppbygg-
ing fjarskiptakerfa í f lokki afar 
mikilvægra innviðafjárfestinga.

Notendur gera sífellt meiri kröf-
ur og nú þegar bílar, armbandsúr 
og nýjustu heimilistækin eru öll 
tengd við netið þá þurfa fjarskipta-
kerfin að vera undirbúin og Nova 
hefur lagt út í umtalsverða fjárfest-
ingu til að vera á undan þörfinni 
fyrir aukna f lutningsþörf.

Með því að hlúa að markmiðum 
okkar, Nova liðinu sem ég tel vera 
besta liðið og viðskiptavinum trúi 
ég að Nova haldi áfram að vaxa og 
dafna.

Ákváðum að hætta að elta gylliboð keppinauta

Árni Stefánsson, forstjóri Húsa-
smiðjunnar, segir að óveðrið 
í desember hafi haft áhrif til 

lækkunar á veltu félagsins, sérstak-
lega á landsbyggðinni, og að það sé 
„umhugsunarefni þegar upp kemur 
að starfsstöðvar verða til dæmis 
ítrekað án rafmagns í lengri og 
skemmri tíma“.

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Sumarið var einstaklega gott og 

hentaði vel til framkvæmda. Stór-
aukning var til dæmis milli ára í sölu 
á pallaefni, málningu og viðarvörn 
ásamt því að Blómaval mun eiga gott 
ár. Ískraft sem er hluti af Húsasmiðj-
unni jók veltuna töluvert og kom 
enn sterkara inn veitumarkaðinn 
en áður. Ýmsar nýjungar hjá okkur 
í rafrænum viðskiptum hafa skilað 
sér ágætlega til hægðarauka fyrir 
viðskiptavini og til framleiðniaukn-
ingar. Það var ánægjulegt að kjara-
samningar náðust í vor en óvissa um 
niðurstöðu eða möguleg verkföll dró 

smá kraft úr markaðnum á tímabili. 
Fagmannaverslun og timbursala 
Húsasmiðjunnar í Kjalarvogi hefur 
haldið áfram að vaxa og bæta við 
sig nýjum viðskiptavinum sem var 
ánægjulegt. Við opnuðum svo nýja, 
stærri parket- og flísadeild í Skútu-
vogi í haust sem hefur fengið frá-
bærar móttökur frá fyrsta degi.

Hvað var krefjandi á árinu sem er 
að líða?

Við erum að sjá þess skýr merki 
að fækkun úthlutaðra lóða í höfuð-
borginni er að hafa áhrif á ýmsa 
byggingaraðila ásamt því að erfiðara 
er orðið fyrir framkvæmdaraðila að 
leita fjármögnunar hjá stóru við-
skiptabönkunum. Þessa er orðið 
meira vart núna á síðari hluta ársins. 
Óveðrið í desember hafði nokkur 
áhrif til lækkunar á veltu okkar, sér-
staklega á landsbyggðinni, dagana 
sem það gekk yfir og í ófærðinni í 
framhaldi. Þetta minnir okkur ræki-
lega á að við getum átt von á ýmsu 

og það er umhugsunarefni þegar 
upp kemur að starfsstöðvar verða til 
dæmis ítrekað án rafmagns í lengri 
og skemmri tíma, meðal annars á 
Dalvík, Húsavík, Egilsstöðum og á 
Höfn.

Hvernig horfir árið 2020 við þér í 
rekstrinum?

Við horfum bjartsýn til næsta árs. 
Við gerum þó ráð fyrir því að aðeins 
hægi á uppsteypu- og nýbyggingar-
verkefnum frá því sem verið hefur 
undanfarin tvö ár en þó eiga að vera 
næg umsvif og tækifæri fyrir okkur 
á nýbygginga- og viðhaldsmark-
aðnum. Óvissan í ferðaþjónustunni 
hefur haft áhrif á fjárfestingar og 
framkvæmdir tengdar greininni en 
ég hef þó trú á því að þar séu ennþá 
töluverð sóknarfæri og þörf á að 
styrkja innviði og byggja á réttum 
stöðum. Kaupmáttur er hár á Íslandi 
og ég vona að jákvæðari fréttir og 
umræða fái meira vægi í þjóðfélag-
inu í heild á næsta ári. Við höfum 

aukið verulega framboð okkar á 
umhverfisvænum byggingar- og 
heimilisvörum ásamt auknu fram-
boði af raf hleðslustöðvum fyrir 
bifreiðar. Það er skemmtileg og þörf 
áskorun að gera okkar til að mæta 
kröfum markaðarins um slíkar 
lausnir og sýna jafnframt enn frekari 
ábyrgð í rekstri með tilliti til áhrifa á 
umhverfið. Blómaval verður 50 ára 
á næsta ári og Húsasmiðjan er rúm-
lega 60 ára. Við þjónum f lestum 
landsmönnum á einhvern hátt og 
ætlum okkur að halda því áfram af 
krafti á næsta ári.

Óvissa í kjaramálum dró kraft úr markaðnum 

Við höfum verið í 
mikilli sókn sam-

hliða rekstrarhagræðingu 
síðustu tvö ár sem hefur 
verið að skila sér á þessu ári.

Ég velti fyrir mér 
hvort verið sé að 

bjóða upp á umhverfi þar 
sem það borgar sig að brjóta 
af sér, þar sem sektir eru eins 
lágar og raun ber vitni.

Kaupmáttur er hár 
á Íslandi og ég vona 

að jákvæðari fréttir og um - 
ræða fái meira vægi í þjóð-
félaginu í heild á næsta ári.

Guðrún er framkvæmdastjóri 
Atlantsolíu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Árni Stefánsson, forstjóri Húsa-
smiðjunnar. 

Margrét Tryggvadóttir hefur verið forstjóri fjarskiptafyrirtækisins Nova frá því í ágúst á síðasta ári.  
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Guðríður Jóhannesdóttir stýrir 
Múlakaffi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Guðríður María Jóhannes-
dóttir, framkvæmdastjóri 
Múlakaffis, segist telja að 

veitingamarkaðurinn sé að stefna í 
átt að jafnvægi og að fyrirtækið hafi 
nýtt árið 2019 í að endurskipuleggja 
reksturinn og búa í haginn. „Ef fyr-
irtæki þekkja sinn kjarna og hlúa 
að sínum gildum og sérkennum þá 
er hægt að ná stöðugleika til lengri 
tíma litið.“

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Veitingamarkaðurinn í heild 

sinni var krefjandi á árinu sem er 
að líða eins og fram hefur komið í 
umræðunni. Við í Múlakaffi höfum 
vissulega orðið vör við það en á 
samdráttartímum sem þessum þá 
hrósum við happi yfir því að vera í 

margþættum rekstri og stólum ekki 
einungis á komur viðskiptavina 
á veitingastaði. Við höfum vaxið 
mikið undanfarin ár og var 2019 
engin undantekning á því. Stórveisl-
ur, þorrablót og árshátíðir gengu 
heilt yfir mjög vel og svo tókum við 
að okkur stór kvikmyndaverkefni í 
lok árs. Þau eru bæði skemmtileg og 
að ákveðnu leyti í okkar anda, þar 
sem að aðstæður eru krefjandi og 
reynir á sérhæfðan búnað og þekk-
ingu okkar starfsmanna.

Hvað var krefjandi á árinu sem er 
að líða?

Markaðsaðstæður voru krefjandi 
heilt yfir en við trúum því að veit-
ingamarkaðurinn sé að stefna í átt 
að jafnvægi eftir sveif lur síðustu 

ára. Við notuðum árið 2019 vel í að 
skipuleggja ýmsa þætti rekstrarins 
og búa í haginn. Vöruþróun, gæði og 
þjónusta, eru kjarninn í okkar starf-
semi og við vitum að við þurfum 
að skara fram úr þegar kemur að 
þessum þáttum. Eyþór Rúnarsson, 
yfirkokkur Múlakaffis, og hans 
teymi, hefur unnið frábæra vinnu 

og það er okkar trú að gæði og fram-
setning okkar veitinga hafi aldrei 
verið betri. Það mun alltaf verða 
lykillinn að árangri hjá Múlakaffi, 
hvernig sem efnahagsástandið er.

Hvernig horfir árið 2020 við þér í 
rekstrinum?

Við erum bjartsýn. 2020 er fyrir 
það fyrsta einstaklega fallegt ártal 
og á skilið að vera ár jákvæðni. 
Veitingarekstur eins og allur annar 
rekstur sveiflast upp og niður með 
ýmsum breytum í efnahagslífinu 
en ef fyrirtæki þekkja sinn kjarna 
og hlúa að sínum gildum og sér-
kennum þá er hægt að ná stöðug-
leika til lengri tíma litið. Við erum 
þakklát fyrir okkar samstarfsfólk 
og hlökkum til komandi áskorana.

Veitingamarkaðurinn stefnir í átt að jafnvægi 
Á samdráttar-
tímum sem þessum 

hrósum við happi yfir því að 
vera í margþættum rekstri 
og stólum ekki einungis á 
komur viðskiptavina á 
veitingastaði.

Gy l f i  G í s l a s o n , 
f r a m k v æ m d a -
stjóri Jáverks, segir 
ánægjulegt hversu 
sterk verkefnastaða 
fyrirtækisins fyrir 

næsta ár sé, einkum þegar litið er 
til þess að mörgum verktakafyrir-
tækjum hefur að undanförnu geng-
ið erfiðlega að fjármagna ný bygg-
ingarverkefni. „Ástæðan virðist 
vera sú að það vanti laust fjármagn 
í kerfið.“

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Árið 2019 var gott og árangursríkt 

ár hjá okkur í Jáverki og við náðum 
langf lestum markmiðum okkar 
þetta árið. Það stefnir í að veltan 
hafi aukist um 15% frá fyrra ári og 
framlegðarmarkmið f lestra verka 
hefur gengið eftir. Við hjá Jáverki 
vinnum stöðugt að umbótum í 
okkar rekstri. Þannig náðum við 
gríðarlega stórum áfanga í sögu 
fyrirtækisins í byrjun desember. 
Þá staðfesti alþjóðlega vottunar-
fyrirtækið BSI, eftir úttekt, að gæða-
stjórnunarkerfi okkar uppfylli þær 
ströngu kröfur sem það gerir til ISO-
9001 vottunar. Við byrjum því nýtt 
ár með gæðastjórnunarkerfi sem er 
ISO 9001 vottað. Þá höfum við verið 
að þróa okkur áfram í Svansvottun 
og erum að vinna í langstærsta 
Svansvottaða byggingarverkefni 
sem hefur verið unnið hérlendis í 
nýjum miðbæ á Selfossi. Það hefur 
verið mjög lærdómsríkt ferli og 
ljóst að umhverfismál munu verða 
vaxandi áhersla hjá okkur á næstu 
árum. Þá hlutum við nokkrar veg-

tyllur á árinu. Við vorum að venju 
á lista Creditinfo yfir framúrskar-
andi fyrirtæki, næstefst verktaka-
fyrirtækja, við vorum jafnframt 
á lista Keldunnar og Viðskipta-
blaðsins yfir fyrirmyndarfyrirtæki 
í rekstri og þá hlotnuðust okkur 
Steinsteypuverðlaunin 2019 fyrir 
framúrskarandi framkvæmd við 
sjónsteypu í Bláa lóninu. Heilt yfir 

var því árið 2019 okkur gott ár.
Hvað var krefjandi á árinu sem er 

að líða?
Ytra starfsumhverfi fyrirtækja 

er alltaf krefjandi og er stærsti 
áhættuþátturinn í okkar rekstri. Í 
byggingariðnaði vegur þar þyngst 
verðlag, gengi krónunnar, vextir, 
eftirspurn, samkeppni og pólitískt 
umhverfi. Margir þessara þátta 

hafa þróast ágætlega á árinu, skyn-
samlegir kjarasamningar hafa 
stutt við vaxtalækkun almenn-
ingi og fyrirtækjum til góðs. Gengi 
krónunnar hefur verið nokkuð 
stöðugt og verðlag sömuleiðis. Eftir-
spurnin eftir vinnu verktakafyrir-
tæka hefur verið nokkuð stöðug 
þó tímabundið hafi dregið úr sölu 
ákveðinna tegunda íbúða og á 

ákveðnum svæðum. Sífellt vaxandi 
kröfur og álögur á atvinnurekstur 
er áhyggjuefni. Sýnilegur og ósýni-
legur kostnaður vegna þess vex ár 
frá ári sem meðal annars skilar sér í 
hærra íbúðaverði.

Hvernig horfir árið 2020 við þér í 
rekstrinum?

Árið 2020 horfir nokkuð vel við 
okkur hjá Jáverki. Verkefnastaðan 
er traust og miðað við þegar gerða 
verksamninga áætlum við nokkra 
veltuaukningu frá árinu 2019. Það 
er góð tilfinning einkum þegar 
horft er til þess að mörgum hefur 
gengið erfiðlega að fjármagna ný 
byggingarverkefni síðustu mánuði. 
Ástæðan virðist vera sú að það vanti 
laust fjármagn í kerfið. Draga mun 
úr uppbyggingu íbúða en sveitar-
félög og ríki eru loks að koma inn 
með framkvæmdir eftir langt hlé. 
Við munum í vaxandi mæli horfa 
til umhverfismála í rekstrinum á 
næstu árum, þar höfum við mörg 
tækifæri til að draga úr kolefnis-
spori okkar og minnka sóun. Þann-
ig að okkar bíða mörg skemmtileg 
verkefni á árinu 2020.

Það vantar lausafé í kerfið  

Gylfi Gíslason, framkvæmdastjóri verktakafyrirtækisins Jáverks.   FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Halldór Þorkelsson, framkvæmdastjóri Capacent.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Halldór Þorkelsson, fram-
kvæmdastjóri Capacent, 
segist merkja af viðskipta-

vinum ráðgjafarfyrirtækisins að 
flestir telji að hagkerfið muni aftur 
taka við sér þegar líður tekur á 
næsta ár. „Að mínu mati munu erf-
iðar en oftar en ekki nauðsynlegar 
aðhaldsaðgerðir sem komu til fram-
kvæmda á þessu ári skila skilvirkari 
og öflugri félögum á nýju ári.“

Hvað gekk vel á árinu 2019?
Margt spennandi og skemmti-

legt hefur átt sér stað hjá okkur á 
árinu sem er að líða. Nú nýverið 
gengum við til dæmis frá samstarfi 
við Alfreð sem við áformum að þróa 
enn frekar á nýju ári. Við mótuðum 
og settum í loftið fjölda mælaborða, 
meðal annars mælaborð borgarbúa 
en þar gefst fólki tækifæri á því að 
finna á aðgengilegu formi mælingar 
og upplýsingar um rekstur borgar-
innar og lífið sem í henni þrífst.

Stafræn umskipti og Heimsmark-
mið Sameinuðu þjóðanna hafa 
verið okkur ofarlega í huga í störf-
um okkar fyrir hvort heldur sem 
er opinbera aðila eða félög í sam-
keppnisrekstri. Við áttum farsælt 
samstarf við landshluta og sveitar-

félög við að móta sóknaráætlanir 
til næstu ára og erum afskaplega 
stolt af þeim mikla árangri sem 
viðskiptavinur okkar Landsvirkjun 
hefur náð í jafnréttismálum sem 
kristallast í Hvatningarverðlaunum 
jafnréttismála 2019. Einnig er vert 
að geta þess að innleiðing nýs áætl-
anakerfi fyrir íslenska ríkið hefur 
gengið vel.

Hvað var krefjandi á árinu sem er 
að líða?

Sú þjónusta sem við erum að 
veita viðskiptavinum okkar er í 
eðli sínu nokkuð breytileg. Breyttar 
áherslur og árferði hafa því veruleg 
áhrif á hvaða þjónustuþættir okkar 
eru fyrirferðarmestir hverju sinni. 
Við fundum vel fyrir því á árinu 
að breyttar rekstrarforsendur 
fyrirtækja urðu til þess að áherslur 
breyttust nokkuð frá helstu þjón-
ustuþáttum frá fyrra ári.

Við fundum vel fyrir áhrifum af 
falli WOW air á fyrri hluta ársins. 
Sama á við um þá óvissu sem ríkti 
vikurnar fyrir gerð kjarasamninga. 
Á þeim tíma héldu aðilar almennt 
að sér höndum og forðuðust að 
taka ákvarðanir. Það má svo segi 
að áhrifa nýrra kjarasamninga hafi 

aftur gætt á seinni hluta ársins en 
glögglega mátti greina að róður-
inn var þyngri hjá fyrirtækjum 
almennt. Fjöldauppsagnir í banka-
kerfinu höfðu líka veruleg áhrif. 
Heilt yfir fundum við fyrir því að 
viðskiptavinir okkar hafa verið var-
færnari í öllum sínum aðgerðum á 
árinu sem er að líða samanborið 

við árið áður og ljóst að hægari 
snúningshraði hagkerfisins hefur 
haft áhrif.

Hvernig horfir árið 2020 við þér í 
rekstrinum?

Við horfum full eftirvæntingar til 
nýs árs. Ekki er annað að greina af 
viðskiptavinum okkar en að flestir 
telji að hagkerfið taki aftur við sér 
þegar líða tekur á nýtt ár enda allar 
forsendur til staðar. Þetta styður 
nýútkomin skýrsla Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins um Ísland þar sem 
sjóðurinn styður þær aðgerðir sem 
gripið hefur verið til og telur til þess 
fallnar að auka hér aftur snúnings-
hraða hagkerfisins.

Að mínu mati munu erfiðar 
en oftar en ekki nauðsynlegar 
aðhaldsaðgerðir sem komu til fram-
kvæmda á þessu ári skila skilvirkari 
og öflugri félögum á nýju ári. Ég er 
að sama skapi sannfærður um að 
jákvæð reynsla af því að takast á við 
tímabundna niðursveiflu eftir lang-
varandi uppgang styrki fyrirtæki og 
opinbera aðila enn frekar til góðra 
verka á nýju ári. Það ætti að vera 
öllum hvatning að sjá hversu vel 
hagkerfið var í stakk búið til þess 
að takast á við tímabundna lægð.

Allir voru varfærnari í aðgerðum sínum á árinu 

Ekki er annað að 
greina af okkar 

viðskiptavinum en að flestir 
telji að hagkerfið taki aftur 
við sér þegar líða tekur á á 
nýtt ár. 

Draga mun úr 
uppbyggingu íbúða 

en sveitarfélög og ríki eru 
loks að koma inn með 
framkvæmdir eftir langt hlé.
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Þrátt fyrir vægast sagt brösótta 
byrjun hefur sá áratugur sem 
nú er á enda reynst íslensku 

launafólki vel. Atvinnustig batnaði 
jafnt og þétt og kaupmáttur launa 
hefur aukist um 45% síðastliðin 10 
ár – meira en áður þekkist og mun 
meiri aukning en í nágrannalönd-
unum. Getur verið að þetta sé of 
gott til að vera satt?

Til að kaupmáttaraukning standi 

Áratugur launþega  
Hlutfall raunlaunakostn-

aðar og framleiðni hefur 
hækkað um 27% sl. 10 ár.

Árið 2019 var markvert fyrir 
margar sakir. Þó að veðrið 
hafi framan af ári leikið við 

landsmenn léku efnahagslegir hag-
vísar okkur heldur grátt. Í upphafi 
árs stefndi í hörð átök á vinnumark-
aði og vaxandi áhyggjur voru af 
stöðu ferðaþjónustunnar – áhyggjur 
sem reyndust vera á rökum reistar. 
Snarpur viðsnúningur í komu ferða-
manna samfara áföllum í flugrekstri 
breytti efnahagsforsendum til hins 
verra og í framhaldinu voru mun 
dekkri hagvaxtarspár dregnar fram. 
Efnahagslægð er nú yfir landinu 
og birtist meðal annars  í vaxandi 
atvinnuleysi og minnkandi fjár-
festingum í atvinnulífinu.

Árið var þó ekki alslæmt í efna-
hagslegu tilliti. Innflæðishöftin voru 
endanlega afnumin og þar með var 
mikilvægum áfanga náð í íslenskri 
hagsögu sem einkennst hefur af 
meiri höftum en tíðkast meðal 
annarra þróaðra ríkja. Skynsamir 
kjarasamningar náðust milli stærstu 
viðsemjendanna á almennum 
vinnumarkaði og í framhaldinu hóf 
Seðlabankinn vaxtalækkunarferil. 
Gengi krónunnar hélst nokkuð stöð-
ugt og verðbólga hélst við markmið.

Aðlögun að breyttum aðstæð-
um getur orðið mild ef rétt er að 
málum staðið. Aukinn sparnaður 
og varfærni heimila og fyrirtækja 
á undanförnum árum hefur styrkt 
stoðir efnahagslífsins. Stjórnvöld 
boða skattalækkanir og aukið fjár-
magn verður sett í opinberar fram-
kvæmdir. Þá hefur Seðlabankinn 
lækkað stýrivexti um 150 punkta 
á árinu. Viðbrögð hagstjórnaraðila 
við breyttum efnahagsforsendum 
eru í senn eðlileg og jákvæð. Meira 
þarf þó að koma til. Á sama tíma og 
stýrivextir Seðlabankans eru í sögu-
legu lágmarki eru skammtíma raun-
vextir á skuldabréfamarkaði álíka og 
áður en vaxtalækkunarferlið hófst. 
Viðskiptabankarnir berjast nú við 
að skila ásættanlegri arðsemi við 
skilyrði íþyngjandi eiginfjárkvaða 
og séríslenskra bankaskatta. Hefur 
það skilað sér í hærri útlánavöxtum 
en ella. Á næstu misserum verða 
stjórnvöld og Seðlabankinn að 
tryggja heilbrigt rekstrarumhverfi. 
Það dugar þó ekki að endurskoða 
einungis sérálögur á fjármálafyrir-
tækin heldur einnig aðra skattstofna 
– tryggingagjald, tekjuskattur fyrir-
tækja, fjármagnstekjuskattur, veiði-
gjald, gistináttaskattur og kolefnis-
gjald eru dæmi um nýja skatta eða 
eldri sem hafa hækkað síðastliðin ár.

Ef hagvaxtarspár rætast verður 
árið 2020 sæmilegt en þær gera 
ráð fyrir að hagkerfið taki við sér á 
næsta ári eftir lítils háttar samdrátt 
í ár. Verðbólga verði við markmið, 
krónan stöðug og áframhaldandi 
viðskiptaafgangur. Ekkert af þessu 
er þó fast í hendi og innbyggðar for-
sendur í þjóðhagslíkönum grein-
ingaraðila líklega of bjartsýnar. 
Eftir sem áður getum við þó verið 
sammála um að árið 2019 markaði 
endalok hefðbundinnar íslenskrar 
hagsveiflu sem undantekningalaust 
hefur endað með gengisfalli, verð-
bólguskoti og kaupmáttarrýrnun. 
Það er áfangi út af fyrir sig og ber að 
fagna.

Hagsveifla 
kveður 

Ásdís  
Kristjánsdóttir
forstöðumaður 
efnahagssviðs 
SA 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ekkert ár er rólegt í sjávar-
útvegi og fiskeldi. Báðar 
atvinnugreinarnar eru 
lifandi, þær eiga allt sitt 
u nd ir nát t ú r u nni og 

þegar maður er á Íslandi eða við 
Ísland getur ýmislegt gerst sem 
ekki verður séð fyrir. Á þessu er 
ekki fyrirsjáanleg breyting.

Ef við byrjum á fiskeldi, hófst 
árið með því að eldisfyrirtækin í 
landinu gengu til liðs við Samtök 
fyrirtækja í sjávarútvegi. Ný lög 
um fiskeldi voru samþykkt í vor. 
Þau veita greininni vissan fyrir-
sjáanleika, en ýmsir hlutir eru þó 
enn óljósir. Má þar nefna endur-
útreikning Hafrannsóknastofn-
unar á áhættumati, en von er á 
honum innan skamms. Fiskeldið 
er nú farið að skipta verulegu máli 

í útf lutningi okkar Íslendinga. 
Stefnir í að eldisafurðir verði f lutt-
ar út fyrir allt að 25 milljarða króna 
í ár. Það er á við góða loðnuvertíð 
og veit á gott fyrir þessa fram-
sæknu atvinnugrein sem hefur 
haft svo mikið að segja fyrir mörg 
sveitarfélög víða um land.

Og þá að blessaðri loðnunni. 
Hún fannst því miður ekki í nógu 
miklu magni til að hægt væri að 
gefa út kvóta á vertíðinni. Þetta var 
þungt högg á fjölmargar byggðir 
þar sem loðnu er landað og hún 
unnin. Bæjarsjóðir urðu af umtals-
verðum tekjum, svo ekki sé minnst 
á sjómenn og fyrirtæki. Það mátti 
vona að þessi reynsla gerði stjórn-
völd betur meðvituð um mikilvægi 
hafrannsókna. Miðað við fréttir 
liðinna missera af málefnum Haf-
rannsóknastofnunar er ég þó ekki 
bjartsýn. Það þarf einfaldlega að 
gera miklu, miklu meira og betur 
í þeim efnum.

Heilt yfir verður þó að segja að 
árið var gott í sjávarútvegi. Þrátt 
fyrir loðnubrest og samdrátt í 
magni á útf luttum sjávarafurðum 
hefur útf lutningsverðmæti þeirra 
aukist milli ára. Ástæðan er hag-

stæð verðþróun á sjávarafurðum 
erlendis sem vegur upp samdrátt 
sem varð í útf luttu magni. Á fyrstu 
10 mánuðum ársins nam útf lutn-
ingsverðmæti sjávarafurða um 
224 milljörðum króna, saman-
borið við 198 milljarða á sama 
tímabili árið 2018. Það er um 13% 
aukning í krónum talið milli ára, 
en tæp 2% aukning að teknu tilliti 
til gengisáhrifa. Þetta gerist ekki 
af sjálfu sér. Á grundvelli þess fisk-
veiðistjórnunarkerfis sem hér er 

rekum við einhver framsæknustu 
sjávarútvegsfyrirtæki í heiminum. 
Tryggur réttur til veiða á grundvelli 
vísindalegrar ráðgjafar tryggir 
fjárfestingu í allri virðiskeðjunni; 
veiðum, vinnslu og markaðsstarfi. 
Þar liggur lykillinn að samkeppnis-
hæfni íslensks sjávarútvegs.

Með von um að ég storki ekki 
örlögunum um of langar mig að 
minnast á annan jákvæðan fylgi-
fisk kerfisins sem við búum við; 
fækkun sjóslysa. Með tilkomu þess 
gátu útgerðir stýrt því hvenær farið 
var á sjó og engin knýjandi þörf er 
á að fara út í hvaða veðri sem er. 
Menn missa engan rétt við að sitja 
af sér slæm veður. Með aukinni 
hagræðingu hafa betri og öruggari 
skip komið til landsins. Allt grund-
vallast þetta á þeim fyrirsjáanleika 
sem kerfið veitir. Og að sjálfsögðu 
á Slysavarnaskóli sjómanna stór-
an hlut að máli. Fari svo fram sem 
horfir verður árið 2019 þriðja árið 
í röð sem enginn sjómaður ferst við 
störf. Sá árangur er ekki sjálfgefinn 
heldur hefur verið unnið markvisst 
að því að bæta og auka öryggi sjó-
manna, því krafan er sú að allir 
komi heilir heim.

Vindur í seglum
Heiðrún Lind 
Marteinsdóttir
héraðsdóms-
lögmaður á Lex 
lögmannsstofu 

Konráð  
Guðjónsson
hagfræðingur  
Viðskiptaráðs

RÁÐDEILDIN

Þrátt fyrir loðnu-
brest og samdrátt í 

magni á útfluttum sjávaraf-
urðum hefur útflutnings-
verðmæti þeirra aukist milli 
ára.

Árið 2019 markaði 
endalok hefðbund-

innar íslenskrar hagsveiflu.

✿  Raunlaunakostnaður á framleidda einingu
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+27%
+16%

Vísitölur, meðaltal 1991-2018=100

undir sér þarf hún nauðsynlega að 
vera í samræmi við þau verðmæti 
sem verða til, eða framleiðni nánar 

tiltekið. Á sama tíma og launakostn-
aður og framleiðni fylgjast að í einu 
og öllu í viðskiptalöndum okkar 

förum við ítrekað fram úr okkur 
eins og sést á myndinni. Hlutfall 
raunlaunakostnaðar og framleiðni 
hefur t.a m. hækkað um 27% sl. 10 
ár. Það var að hluta eðlilegt sem 
hluti af efnahagsbatanum, en nú 
er hlutfallið komið í hæstu hæðir 
og stefnir á enn hærri og ótroðnar 
slóðir á komandi árum samkvæmt 
spá Seðlabankans. Ef ekki verður 
mikill framleiðnivöxtur er því 
hætt við að verðbólga eða atvinnu-
leysi þurfi því miður undan að láta 
á nýjum áratug. 
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Láttu okkur sjá um prentreksturinn
Opin Ker� getur séð um allan rekstur prentumhver�sins sem inniheldur m.a. HP Prentlausnir, rekstrarvöru og alla þjónustu ásamt vöktun sem tryggir 
að pappír og blek er sent þegar lágmarksstöðu er náð. Fyrir þessa þjónustu og alla rekstrarvöru er greitt fast blaðsíðuverð* á samningstímanum. 

A�öst
Mikil a�öst og hámarks uppitími

Öryggi
Varnir gegn árásum og reglulegar uppfærslur

Umhverfisvænir
Minni hylki, minna rusl og margfalt minni orkunotkun en í 
laserprenturum. 95% minni rekstrarvara og úrgangur en ef um 
sambærilega laserprentara væri að ræða

Lágt blaðsíðuverð
Ódýrari litaprentun og frábær prentgæði 

HP PageWide
Ný kynslóð prentara

*nánar tilgreint í samningi. www.opinker�.is/prentrekstur



Ef innlend fjármálafyrirtæki 
eiga að geta haldið áfram að 
vera nauðsynlegir bakhjarlar 

íslensks atvinnulífs er ljóst að gera 
þarf þó nokkrar breytingar á starfs-
umhverfi þeirra. Staða íslenskra 
fjármálafyrirtækja er enn sterk og 
er efnahagsreikningur bankanna 
traustur þrátt fyrir að séríslenskt 
regluverk og skattlagning hafi skekkt 
samkeppnisstöðu þeirra gagnvart 
lífeyrissjóðunum og erlendum fjár-
málastofnunum verulega á undan-
förnum árum. Það ætti að vera eðlileg 
krafa að stjórnvöld tryggi að allir sem 
starfa á sama markaði sitji við sama 
borð og þannig sé skapað heilbrigt 
samkeppnisumhverfi til lengri tíma, 
fólki og fyrirtækjum til hagsbóta.

Hvítbókin og Íslandsálagið
Staðreyndin er engu að síður sú að 
þrátt fyrir að neikvæðar afleiðingar 

hins séríslenska regluverks og skatt-
lagningar hafi margoft verið dregnar 
fram af ólíkum aðilum hefur lítið 
verið að gert og það sem gert er 
gerist á hraða snigilsins. Í hvítbók 
um framtíðarsýn fyrir fjármála-
kerfið sem unnin var fyrir stjórn-
völd og kynnt undir lok síðasta árs 
eru til dæmis  dregnar fram þrjár 
meginástæður þess að vaxtamunur 
er jafn hár og raun ber vitni hér á 
landi. Í fyrsta lagi er það smæðin 
sem veldur því að ekki er hægt að 
ná sömu stærðarhagkvæmni og stór 
fjármálafyrirtæki erlendis ná. Í öðru 
lagi eru háar eiginfjárkröfur gerðar 
til íslensku bankanna sem eru mun 
hærri en gerðar eru erlendis. Í þriðja 
lagi eru hér á landi lagðir sérstakir 
skattar á fjármálafyrirtæki sem eru 
óháðir afkomu og eru margfalt hærri 
en skattar sem lagðir eru á sambæri-
leg fyrirtæki erlendis og eru ekki 
lagðir á íslenska samkeppnisaðila 
líkt og lífeyrissjóði. Er þetta kallað 
Íslandsálag í hvítbókinni sem hafi 
ekkert með skilvirkni í rekstri fyrir-
tækjanna að gera.

Áskoranir fjármálafyrirtækja
Í umsögn Bankasýslunnar með hvít-
bókinni eru neikvæðar afleiðingar 
hinna séríslensku skatta vel dregnar 
fram og rökin gegn þeim faglega 

metin. Þá er vísað til umsagnar 
Bankasýslunnar í greininni Staða 
íslensku viðskiptabankanna og 
helstu áskoranir fram undan sem 
birtist í vefriti Fjármálaeftirlits-
ins, Fjármál, í ágúst síðastliðnum. 
Í greininni er þessi sértæka skatt-
lagning talin upp sem ein af níu 
helstu áskorunum bankanna og 
vegna áhrifa á rekstrarkostnað 
þeirra samanborið við innlenda 
og erlenda samkeppnisaðila. Þá 
eru nefndar áskoranir á borð við 
samkeppni frá tæknifyrirtækjum, 
breytingar á efnahagsumhverfi og 
frekari breytingar á regluverki frá 
Evrópu auk lækkandi arðsemi. Þó 
Alþingi hafi nú í nóvember sam-
þykkt þrepaskipta lækkun á einum 
þessara sértæku skatta, hinn svo-
kallaða bankaskatt, mun lækkunin 
ekki skila sér að fullu fyrr en að fimm 
árum liðnum og verður áfram með 
þeim hæstu í erlendum samanburði.

Áfram ríkar faglegar kröfur
Fjármálafyrirtæki hér á landi eru 
hluti af hinni evrópsku umgjörð 
um f jármálamarkaði og er allt 
evrópska regluverkið tekið upp 
í íslenskan rétt. Þá hefur eftir-
lit með fjármálastarfsemi aldrei 
verið meira. Séríslenskar reglur og 
séríslenskar álögur skekkja sam-

keppnisstöðu og auka kostnað sem 
kemur niður á samfélaginu öllu, 
heimilum og atvinnulífi. Íslensk 
f jármálafyrirtæki eru hluti af 
mikilvægum innviðum. Innviðum 
sem gegna mikilvægu miðlunar-
hlutverki fjármagns og eru hluti 
af því nauðsynlega súrefni sem 
atvinnulífið alla síðustu öld hefur 
nýtt til vaxtar. Því þarf á nýju ári 
að gera áfram ríkar faglegar kröfur 
til f jármálafyrirtækjanna með 
öflugu eftirliti en á sama tíma grípa 
til markvissra aðgerða til að draga 
úr heimasmíðuðum kostnaði sem 
dregur af lið úr íslenskum fyrir-
tækjum í harðnandi alþjóðlegri 
samkeppni.

Nauðsynlegir bakhjarlar atvinnulífsins 
Katrín  
Júlíusdóttir  
framkvæmda
stjóri Samtaka 
fjármála
fyrirtækja  

Grípa þarf til 
markvissra aðgerða 

til að draga úr heimasmíð-
uðum kostnaði sem dregur 
aflið úr íslenskum fyrir-
tækjum í harðnandi alþjóð-
legri samkeppni.

Árið 2019 var f jár festum 
almennt gott í Kauphöllinni. 
Heildarvísitala hlutabréfa 

hækkaði á milli 25% og 30% og tvö 
af hverjum þremur skráðum hluta-
bréfum hækkuðu í verði, Marels allra 
mest eða um tvo þriðju. Þessi mikla 
verðhækkun og útboð félagsins um 
mitt ár þýðir að markaðsvirði Marels 
nærri tvöfaldaðist á árinu og er nú um 
480 milljarðar. Ótrúlegt en satt þá 
hækkaði markaðsvirði Marels á árinu 
sem nemur samanlögðu markaðs-
virði annars og þriðja stærsta félags-
ins í Kauphöllinni.

Glæsileg vaxtarsaga Marels heldur 
því áfram og nú leitum við hjá Nas-
daq að „næsta Marel“. Undanfarna 
tvo vetur höfum við staðið fyrir 
námskeiðinu „First North – næsta 
skref“ sem hefur það að markmiði að 
undirbúa efnileg félög fyrir skrán-
ingu á markað. Alls hefur 31 félag sótt 
námskeiðið. Efniviðinn vantar ekki 
en tíminn einn mun leiða í ljós hvort 
þeim takist að nýta markaðinn til 
vaxtar og feta í fótspor Marels.

Hlutabréfamarkaðurinn styrktist á 
árinu eins og fjölgun félaga í Úrvals-
vísitölunni úr 8 í 10 er til vitnis um. 
Kvika banki og Iceland Seafood Int-
ernational fluttust af First North yfir 
á Aðalmarkaðinn og fasteignaþró-
unarfélagið Kaldalón var skráð á First 
North. Ef ekki hefði verið fyrir fall 
WOW og áhrif þess á ferðamanna-
geirann er líklegt að nýskráningar 
hefðu orðið f leiri. Viðskipti voru 
prýðileg og jukust um yfir fimmtung 
frá fyrra ári. Í kauphöllum Nasdaq á 
Norðurlöndum voru viðskipti í hlut-
falli af stærð markaðarins einungis 
meiri í Stokkhólmi.

Í september tók FTSE vísitölufyrir-
tækið íslensk fyrirtæki inn í vísitölur 
sínar sem vafalítið jók áhuga erlendra 
fjárfesta. MSCI vísitölufyrirtækið 
ákvað hins vegar að bíða um sinn og 
gerði okkur í leiðinni þann greiða að 
benda okkur á ýmis atriði sem betur 
mega fara, meðal annars er lúta að til-
kynningaskyldu í tengslum við gjald-
eyrisviðskipti sem er óþægilegur 
minnisvarði um gjaldeyrishöftin. 
Vonbrigði eru hversu enn vantar ein-
staklinga inn á markaðinn en eignar-
hlutdeild þeirra nær ekki 5%. Von um 
breytingar á þessu felst í frumvarpi 
um skattaívilnun til einstaklinga 
sem fjárfesta í skráðum bréfum sem 
vonandi fær brautargengi á Alþingi 
á næsta ári.

Skuldabréfamarkaður var einnig 
gjöfull fjárfestum. Ávöxtunarkrafa 
á markaði lækkaði í áður óþekkt 
gildi og markflokkavísitala Kaup-
hallarinnar hækkaði fyrir vikið um 
9% á árinu. Innflæðishöftum var loks 
aflétt í apríl sem bætti virkni skulda-
bréfamarkaðar. Vöxtur markaðar 
fyrir sjálfbær skuldabréf á árinu er 
einnig sérstaklega ánægjulegur. Í lok 
árs voru fjögur skuldabréf skráð á 
markaðinn, þrjú „græn“ (fjármagna 
umhverfisvæn verkefni) og eitt 
félagslegt (fjármagnar verkefni sem 
hafa jákvæð félagsleg áhrif). Félags-
lega skuldabréfið var einungis annað 
sinnar tegundar í kauphöllum Nas-
daq á Norðurlöndunum. Horfur eru á 
frekari vexti markaðar með sjálfbær 
skuldabréf á næsta ári.

Þegar á allt er litið fetuðum við 
okkur í rétta átt á árinu. Mikilvægt 
er þó að taka stærri skref og búa hér 
til afbragðs verðbréfamarkað. Það er 
fyllilega raunsætt markmið á næstu 
árum. Á laga- og reglusviðinu þarf til 
dæmis lítið annað til en breytingar 
sem þættu sjálfsagðar í þeim löndum 
sem við viljum bera okkur saman við, 
hvort sem þau hallast til hægri eða 
vinstri í pólitíkinni.

Gott en ekki afbragð 

Magnús  
Harðarson 
forstjóri Nasdaq 
á Íslandi 

Með sama áfram-
haldi má allt eins 

búast við því að fyrirtæki 
sjái sér hag í því að draga úr 
starfsemi hér á landi og 
flytja starfsemi til annarra 
landa.

Það fór vel á því að Isal, álverið 
í Straumsvík, fagnaði 50 
ára afmæli álframleiðslu á 

Íslandi með því að afhenda Árna-
stofnun íslenskt álorðasafn á staf-
rænu formi. Þegar fyrirtækið hóf 
starfsemi sumarið 1969 voru ekki 
til orð á íslensku yfir búnað, efni og 
aðferðir í álverum. Lögð var vinna 
og metnaður í að íslenska orðin og 
með tímanum varð álorðasafnið til. 
Nú má fletta orðunum upp í Íðorða-
banka Árnastofnunar á Netinu.

Eitt af þeim orðum sem festu 
rætur var súrál, en það er lýsandi 
fyrir efnasamband áls og súrefnis. 
Víst er mikilvægt að nefna hlutina 
réttum nöfnum til þess að öðlast 
skilning. Til að mynda er rétt að 

tala um álver en ekki álbræðslu af 
því að álframleiðsla fer fram með 
rafgreiningu. Í því felst að súrefnið 
er skilið frá álinu. Það er ekki fyrr 
en við endurvinnslu áls sem það er 
brætt. Þá hefur álið líka þann eigin-
leika umfram f lest önnur efni að 
það er svo gott sem nýtt.

Ál er frábært orð
Við af hendingu álorðasafnsins 
sem getið var í upphafi f lutti Guðni 
Th. Jóhannesson, forseti Íslands, 
ávarp í Straumsvík. „Ál er frábært 
orð,“ sagði hann. „Í sögu álversins í 
Straumsvík les ég að um miðjan sjö-
unda áratug síðustu aldar hafi Bald-
ur Jónsson íslenskufræðingur bent 
á þetta kjörorð fyrir erlenda orðið 
alúmíníum sem léti illa í munni og 
samræmdist auk þess ekki íslensku 

málkerfi og málvitund. Íslensk mál-
nefnd gerði orðið að sínu og íslensk 
þjóð í kjölfarið.“

Eins og nærri má geta fór Guðni 
varlega í alla pólitík, en lét þess getið 
að það gæti verið fróðlegt og ögrandi 
viðfangsefni að ímynda sér Ísland án 
allrar stóriðju og allra stórvirkjana, 
eða aðeins án þeirra virkjana og 
iðjuvera sem risu í fyrstu atrennu. 
„Erfitt gæti reynst að láta þá niður-
stöðu vera jákvæða þjóðarhag þegar 
allt er tekið með í reikninginn.“

Hagkvæmari raforkuframleiðsla
Rýnt var í þessa sögu af Ingólfi 
Bender hagfræðingi á raforkufundi 
Samtaka iðnaðarins í haust. Í máli 
hans kom fram að á því 50 ára tíma-
bili sem liðið er frá því orkusækinn 
iðnaður fór að skjóta rótum hér á 
landi, hafi landsframleiðsla farið 
úr því að vera til jafns við meðaltal 
Evrópu í að vera nú tæplega 50% 
meiri. Hann sagði stóran hluta skýr-
ingarinnar vera að Íslendingar hafi 
farið að nýta orkuauðlindir í ríkari 
mæli en áður. „Framleiðsla stór-
notenda gerði Íslendingum kleift 
að byggja upp raforkuframleiðslu í 

stórum skrefum og með hagkvæm-
ari hætti en ella hefði verið.“

Fram að þeim tíma hafi gjald-
eyrissköpun nær alfarið byggst á 
sjávarútvegi, en að sögn Ingólfs 
jafnaði sveif lur í hagkerfinu að fá 
f leiri stoðir undir útf lutninginn. 
„Gjaldeyrissköpun stórnotenda 
raforku er nú orðin meiri en heild-
argjaldeyristekjur af útf lutningi 
sjávarafurða eða um 260 milljarðar 
króna á árinu 2018. Vöxtur þessarar 
greinar hefur aukið stöðugleika 
hagkerfisins til heilla fyrir fyrirtæki 
og heimili í landinu.“

Álvísa séra Jóns
Í sögunni af orðinu ál rifjaði Guðni 
upp að téður Baldur hefði ekki 
eignað sér hugmyndina. Þvert á 
móti hefði hann glaður bent á að 
orðið hefði sést og heyrst mun fyrr 
og nefndi sem dæmi málmvísu 
séra Jóns Jónssonar í Stafafelli sem 
birtist í Almanaki Þjóðvinafélagsins 
árið 1914:

Silfur og gull með gljáa fullan skarta,
má og blika eir og ál
einnig nikul, tin og stál.

Lífskjör batnað hraðar hér en í Evrópu 
Það gæti verið 
fróðlegt og ögrandi 

viðfangsefni að ímynda sér 
Ísland án allrar stóriðju og 
allra stórvirkjana.

Sigurður 
Hannesson 
framkvæmda
stjóri Samtaka 
iðnaðarins

Við kveðjum nú krefjandi ár 
í íslensku atvinnulífi. Eftir 
langt hagvaxtarskeið hefur 

tekið við samdráttur með tilheyr-
andi áskorunum. Í megingreinum 
iðnaðar – byggingariðnaði, fram-
leiðsluiðnaði og hugverkaiðnaði 
– fækkaði starfsfólki á árinu sam-
hliða óvissu og erfiðari rekstrar-
skilyrðum en undanfarin ár. Ef 
ekkert verður að gert má búast við 
frekari fækkun starfa og fyrirtækja. 
Lausnin felst í atvinnustefnu sem 
ætti að vera rauði þráðurinn í ann-
arri stefnumótun stjórnvalda. Um 
það hafa Samtök iðnaðarins fjalla 
ítarlega.

Há laun, háir raunvextir og há 
skattheimta í alþjóðlegum saman-

burði bitna á fyrirtækjum hér á 
landi, ekki síst þeim sem starfa á 
alþjóðlegum mörkuðum eða sem 
keppa við innfluttar vörur. Kemur 
þetta niður á hagkvæmni rekstrar 
hér á landi og stöðu íslenskra 
fyrirtækja í erlendri samkeppni. 
Hingað til hefur gengi krónu rétt 
af samkeppnishæfni Íslands en 
það gerist ekki nú þar sem grund-
vallarbreyting varð á hagkerfinu á 
undanförnum áratug. Skuldir heim-
ila, fyrirtækja og ríkis hafa lækkað 
umtalsvert, erlendar eignir eru 
umfram erlendar skuldir og aukin 
fjölbreytni er í útflutningi. Saman 
styrkir þetta stoðir hagkerfisins og 
áhrif þess koma nú fram í minni 
sveif lum. Fyrir vikið verður ekki 
leiðrétting á samkeppnisstöðunni 
og það fækkar störfum hér á landi. 
Það er óásættanlegt.

Fjárfesting í dag er hagvöxtur 
á morgun. Á sama tíma og Seðla-
bankinn lækkar vexti sína til að 
örva fjárfestingu þá skilar það sér 
ekki almennilega í lækkun vaxta 
til fyrirtækja. Fjármálamarkaðir 
virka ekki sem skyldi. Meira þarf 
til svo fjárfesting fari af stað og 

hlýtur Seðlabankinn að horfa til 
þess á komandi ári. Fyrirtæki þurfa 
að fjárfesta til að auka framleiðni 
og skapa ný tækifæri. Umtalsverð 
þörf er á innviðafjárfestingu eins 
og landsmenn hafa rækilega verið 
minntir á undanfarin misseri. Þá er 
tímabær íbúðauppbygging hægari 
en ella vegna ástands á fjármála-
mörkuðum sem og vegna óþarf-
lega f lókins regluverks. Þessu þarf 
að breyta á nýju ári.

Raforkumál hafa verið mikið til 
umræðu undanfarið ár. Umgjörð 
raforkumála þarf endurskoðun 
enda miðast regluverk við veröld 
sem var. Samkeppni á markaðnum 
á að vera virk, hið opinbera þarf að 

móta eigendastefnu fyrir starfsemi 
orkufyrirtækja í opinberri eigu, 
Landsnet á að vera í eigu ríkisins 
en ekki orkufyrirtækja og kaup-
endur eiga að geta selt frá sér raf-
orku sem þeir ekki nota svo dæmi 
séu tekin. Þetta – og f leira – hlýtur 
að koma fram í raforkustefnu sem 
stjórnvöld vinna nú að. Raforkuverð 
er eitt af því fáa sem hefur skapað 
Íslandi samkeppnisforskot en það 
hefur sannarlega minnkað. Með 
sama áframhaldi má allt eins búast 
við því að fyrirtæki sjái sér hag í því 
að draga úr starfsemi hér á landi og 
flytja starfsemi til annarra landa.

Það eru því sannarlega blikur 
á lofti í íslenskum iðnaði. Einn af 
hverjum fimm á vinnumarkaði 
starfar í iðnaði, iðnaðurinn skapar 
30% af gjaldeyristekjum og um 
fjórðung landsframleiðslu. Það 
eru því ríkir hagsmunir af því að 
íslenskur iðnaður sé öflugur. Með 
ákvörðunum okkar í dag höfum 
við áhrif á morgundaginn. Nýtum 
það til að efla stoðirnar enn frekar, 
skapa f leiri tækifæri hér á landi 
og auka þannig við lífsgæði okkar 
allra.

Snúum 
vörn í sókn 

Pétur Blöndal
framkvæmda
stjóri Samáls
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Brim er stoltur handhafi Umhverfisverðlauna atvinnulífsins 2019. 

Með skýrri sýn, virðingu fyrir umhverfi okkar og ómetanlegu starfsfólki, hefur okkur tekist að 
verða leiðandi í umhverfismálum á Íslandi. Verðlaunin eru okkur hvatning til 
að ganga enn lengra í sátt og samlyndi við náttúruna - takk fyrir okkur, gleðilegt nýtt ár! 

Náttúran er okkar allra

UMHVERFISVERÐLAUN
ATVINNULÍFSINS

Náttúran er okkar allra
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Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson

SKOÐUN

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

Endurskoðun | Bókhald | Skattur | Ráðgjöf

Reykjavík | Akureyri | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar | Reykjanesbær

Gleðileg jól og 
farsælt komandi ár

Árið 2019 verður líklega röngum 
megin við núllið. Ef hagspár 
ganga eftir verður niðurstaðan 
vægur samdráttur í hagkerfinu 
sem markar lok á einu lengsta 
samfellda hagvaxtarskeiði sem 
Íslendingar hafa gengið í gegnum. 
Þetta var þó ekki alslæmt ár þegar 
litið er um öxl.

Óvissunni á vinnumarkaði var 
eytt með undirritun lífskjara-
samninganna. Það kunna að 
vera skiptar skoðanir á því hvort 
atvinnurekendur eða launþegar 
geti unað betur við niðurstöðuna 
en hvað sem því líður er tímabil 
óvissu og sundrungar að baki. Það 
var nauðsynlegt að ljúka þessum 
kaf la sem fyrst svo unnt væri að 
takast á við aðrar áskoranir.

Stærsta áskorunin var fall WOW 
air og áhrif þess á íslenska ferða-
þjónustu sem hafði búið við 
ævintýralegan vöxt um margra 
ára skeið. Vöxtur af þessari gráðu 
hafði í för með sér að ferðaþjón-
ustufyrirtæki spruttu upp eins og 
gorkúlur en nú blasir nýr veruleiki 
við sem mun krefjast hagræðingar 
og samruna. Grisjun er hins vegar 
ekki af hinu slæma. Með því að 
sameina krafta og þekkingu innan 
ferðaþjónustunnar verður hún 
burðugri sem atvinnugrein.

Þá er vert að hafa í huga að ris og 
fall WOW air var ekki til einskis. 
Flugfélagið skildi eftir sig þekkingu 
á flugrekstri og verðmætan mann-
auð sem nýtist til endurreisnar og 
uppbyggingar á flugsamgöngum 
til framtíðar. Eftirspurn ferða-
manna eftir Íslandsferðum er og 
verður áfram til staðar. Verkefnið 
sem fram undan er snýst því um að 
byggja upp sjálfbært framboð flug-
ferða með því að koma framleiðslu-
þáttunum sem WOW air skildi 
eftir sig í not.

Farsæl skráning Marels í kaup-
höllina í Amsterdam í byrjun 
sumars var stór áfangi. Hún sýndi 
hversu langt íslensk nýsköpunar-
fyrirtæki geta náð á alþjóðlegum 
vettvangi með hugviti, framtaks-
semi og þrautseigju að vopni. 
Minni fyrirtæki á borð við Kerecis 
og ORF Líftækni eru í miklum 
vaxtarfasa sem glæðir vonir um 
að Marel og Össur verði ekki eins-
dæmi um íslenska risa. Þá sýndu 
stjórnvöld í verki að þar á bæ sé 
áhugi á að hlúa betur að nýsköp-
unarumhverfinu á Íslandi.

Það er auðvelt að gleyma sér 
í góðærinu. Árið 2019 hefur 
hins vegar sýnt okkur hversu 
mikilvægt það er að hlúa að undir-
stöðum hagkerfisins. Að byggja 
upp forða og gæta að skuldastöð-
unni. Þrátt fyrir umtalsverð áföll 
í ferðaþjónustunni er útlit fyrir að 
niðursveif lan verði frekar mild. 
Íslenska hagkerfið er vel í stakk 
búið fyrir nýtt ár og áskoranirnar 
sem því fylgja.

Lærdómurinn

Þótt við höfum létt 
af okkur tugum 

milljarða af vaxtabyrði er 
vaxtabyrðin enn alltof 
þung miðað við láns-
hæfi landsins og 
skuldahlutföll.
Bjarni Benediktsson, 
fjármálaráðherra 

Gæðavín frá Ítalíu sköruðu fram úr 
á vínmarkaðinum sem var heldur 
daufur á árinu 2019. Verðvísitala 

Liv-ex fyrir ítölsk gæðavín hækkaði um 
4,6 prósent á árinu. Á sama tíma lækkaði 
almenna vísitalan fyrir gæðavín um 2,5 
prósent.

„Þó að gæðavín frá Piemonte og Tosc-
ana standist samanburð við Burgundy 
og Bordeaux hvað varðar einkunnagjöf 
vínsmakkara þá hafa verðin jafnan verið 

lægri,“ sagði í fréttabréfi Liv-Ex. Á þessu ári 
hafa ítölsku vínin hins vegar sótt í sig veðrið.

„Allt í einu heyrirðu fólk segja „það er mikið 
virði fólgið í bestu f löskunum frá Ítalíu“,“ 
sagði sérfræðingur í vínmarkaðinum í sam-
tali við Financial Times.

Kassi með tólf f löskum af Barolo Riserva 
Monfortino 2002 sem er ræktað í Piemonte-
héraðinu hækkaði mest á árinu. Hækkunin 
nam um 75 prósentum og fæst nú kassinn á 
rúmar 1,6 milljónir króna. – þfh

Ítölsk gæðavín hækkuðu mest





LÁRÉTT
1. Eldhúsáhald
5. Aftra
6. Hvort
8. Skora
10. Ólæti
11. Ginning
12. Högg
13. Slembilán
15. Skilgreining
17. Formun

LÓÐRÉTT
1. Ómilt
2. Eftirgrennslan
3. Bókstafur
4. Hjólgjörð
7. Fjötraður
9. Blekking
12. Geymslu-
turn
14. Ból
16. Tveir eins

LÁRÉTT: 1. sleif, 5. tef, 6. ef, 8. riffla, 10. at, 11. 
agn, 12. slag, 13. grís, 15. túlkun, 17. mótun.
LÓÐRÉTT: 1. strangt, 2. leit, 3. eff, 4. felga, 7. 
fanginn, 9. falskt, 12. síló, 14. rúm, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Meemsoth átti leik gegn Heis-
enbuettel í Bremen árið 1958.

1. Hc5! Dxc5 2. Hxh7+ Rxh7 
3. Dg7# 1-0. HM í atskák hófst 
í gær. Magnús Carlsen hefur 4 
vinninga eftir 5 umferðir og er 
hálfum vinningi á eftir efstu 
mönnum. Mótinu verður fram-
haldið í dag með umferðunum 
6-10 og lýkur svo á morgun. Á 
skak.is má finna upplýsingar 
um hvernig best sé að fylgjast 
með veislunni í Moskvu.  
www.skak.is:  Jólahraðskák-
mót TR í kvöld kl. 19.30.     

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Snýst í suðvestan 15-23 
austan til síðdegis en ann-
ars mun hægari vindur.  
Skúrir eða slydduél 
sunnanlands, en rigning 
eða slydda fyrir norðan. 
Dregur heldur úr vindi 
austanlands um kvöldið. 
Hiti víða 2 til 6 stig.

2 9 8 3 5 6 4 1 7

3 1 6 4 9 7 2 5 8

5 4 7 8 1 2 3 9 6

6 2 9 5 3 8 7 4 1

4 7 3 9 6 1 5 8 2

1 8 5 2 7 4 9 6 3

9 3 1 6 2 5 8 7 4

7 5 4 1 8 3 6 2 9

8 6 2 7 4 9 1 3 5

3 1 5 9 2 6 8 4 7

2 9 4 3 8 7 5 6 1

6 7 8 4 1 5 9 2 3

4 5 6 7 3 9 1 8 2

7 8 9 1 4 2 3 5 6

1 2 3 5 6 8 7 9 4

8 3 1 6 9 4 2 7 5

9 6 7 2 5 3 4 1 8

5 4 2 8 7 1 6 3 9

3 9 5 8 1 6 7 2 4

4 7 6 9 2 3 8 5 1

8 1 2 4 5 7 3 6 9

1 5 8 2 3 9 4 7 6

9 4 3 6 7 5 1 8 2

2 6 7 1 4 8 5 9 3

7 8 4 3 9 2 6 1 5

5 2 1 7 6 4 9 3 8

6 3 9 5 8 1 2 4 7

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

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

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

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

Barnasýning ársins 2015 !

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó

Tilvalið í jólapakkann! 
Allra síðustu sýningar!

LAU . 01 . FEB kl . 13 00

LAU . 29 . FEB kl . 13 00

LAU . 14 . mar kl . 13 00

SKELL!

Jæja? 
Hvernig líður 

þér þá?

Ég skal sko segja 
honum það með 
hnúunum þegar 
við hittumst á 
vellinum í vor!

Já... þú 
gerir það 
ábyggi-

lega!

Hæ, Palli. Hæ, Pierce. 
Hvað er nýtt?

Ég fékk 73% 
í líffræði!

Bíddu, er ekki 
73% C mínus?

Lífið er 
markaðssetning.

Hvernig 
var 

dagurinn 
þinn?

Við getum kallað 
hann krefjandi.
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Andalæri
Niðursoðin 2/3 stk

2.399KR/PK
ÁÐUR: 3.199 KR/PK

Dádýravöðvar
Nýja Sjáland

2.999KR/KG
ÁÐUR: 3.999 KR/KG

Kalkúnabolti
Fullelduð skinka 
- reykt eða óreykt

2.399KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Andabringur
Á beini

2.099KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Dádýr
Kóróna

5.999KR/KG

Nautalundir
Danish Crown

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.999 KR/KG

ALLT FYRIR ÁRAMÓTIN!

ÚRVAL AF FYLLTUM OG 
ÓFYLLTUM KALKÚNABRINGUM!

SANNKALLAÐAR SÆLKERAVÖRUR FYRIR ÁRAMÓTAVEISLUNA!

GOTT NASL ER ÓMISSANDI HLUTI AF GÓÐU GAMLÁRSKVÖLDI!

Lægra verð – léttari innkaup

Kalkúnaskip
Með beini

1.559KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

Heill kalkúnn

1.198KR/KG

-20%
Rauð vínber

499KR/KG
ÁÐUR: 998 KR/KG

-50%

-30%

NÚ GETA ALLIR VERIÐ 
STJÖRNUKOKKAR!

Nautalund
Wellington

7.998KR/KG
ÁÐUR: 9.998 KR/KG

-20%

-40%

-25%

-30%

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

Tilboðin gilda 27. – 31. desember

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

LÆGSTA 
VERÐIÐ!

-40%

-25%

Andalifur - Foie gras
200 gr

3.824KR/PK
ÁÐUR: 4.499 KR/PK

Hríspoki
Freyja - 200 gr

398KR/PK
ÁÐUR: 479 KR/PK

Andakjöt - strimlar
Gesiers - 410 gr

2.464KR/PK
ÁÐUR: 2.899 KR/PK

Piparmöndlur 
Karamellumöndlur
Heslihnetur m/súkkulaði
H-Berg - 150 gr

269KR/PK

Andarilette
180 gr

1.444KR/PK
ÁÐUR: 1.699 KR/PK

Xtra flögur
Stórir pokar

199KR/PK
ÁÐUR: 299 KR/PK

Humar - Skelbrot
1 kg

3.299KR/PK
ÁÐUR: 4.399 KR/PK

Humar án skeljar
800 gr

3.499KR/PK
ÁÐUR: 4.999 KR/PK

Sultaðar fíkjur
Með Foie gras

730KR/PK
ÁÐUR: 859 KR/PK

Engiferbjór
Fever Tree
500 ml

299KR/STK
ÁÐUR: 419 KR/STK

-25%

Borgarnes  ∙  Búðakór  ∙  Egilsstaðir  ∙  Glerártorg  ∙  Grandi  ∙  Grindavík  ∙  Hafnarfjörður  ∙  Hrísalundur
Húsavík  ∙  Höfn  ∙  Iðavellir  ∙  Ísafjörður  ∙  Krossmói  ∙  Lágmúli  ∙  Mjódd  ∙  Salavegur  ∙  Selfoss

VERSLANIR NETTÓ ERU Á 17 STÖÐUM UM LAND ALLT

-25%

-33%



Andalæri
Niðursoðin 2/3 stk

2.399KR/PK
ÁÐUR: 3.199 KR/PK

Dádýravöðvar
Nýja Sjáland

2.999KR/KG
ÁÐUR: 3.999 KR/KG

Kalkúnabolti
Fullelduð skinka 
- reykt eða óreykt

2.399KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Andabringur
Á beini

2.099KR/KG
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

Dádýr
Kóróna

5.999KR/KG

Nautalundir
Danish Crown

2.999KR/KG
ÁÐUR: 4.999 KR/KG

ALLT FYRIR ÁRAMÓTIN!

ÚRVAL AF FYLLTUM OG 
ÓFYLLTUM KALKÚNABRINGUM!

SANNKALLAÐAR SÆLKERAVÖRUR FYRIR ÁRAMÓTAVEISLUNA!

GOTT NASL ER ÓMISSANDI HLUTI AF GÓÐU GAMLÁRSKVÖLDI!

Lægra verð – léttari innkaup

Kalkúnaskip
Með beini

1.559KR/KG
ÁÐUR: 2.599 KR/KG

Heill kalkúnn

1.198KR/KG

-20%
Rauð vínber

499KR/KG
ÁÐUR: 998 KR/KG

-50%

-30%

NÚ GETA ALLIR VERIÐ 
STJÖRNUKOKKAR!

Nautalund
Wellington

7.998KR/KG
ÁÐUR: 9.998 KR/KG

-20%

-40%

-25%

-30%

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

Tilboðin gilda 27. – 31. desember

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

LÆGSTA 
VERÐIÐ!

-40%

-25%

Andalifur - Foie gras
200 gr

3.824KR/PK
ÁÐUR: 4.499 KR/PK

Hríspoki
Freyja - 200 gr

398KR/PK
ÁÐUR: 479 KR/PK

Andakjöt - strimlar
Gesiers - 410 gr

2.464KR/PK
ÁÐUR: 2.899 KR/PK

Piparmöndlur 
Karamellumöndlur
Heslihnetur m/súkkulaði
H-Berg - 150 gr

269KR/PK

Andarilette
180 gr

1.444KR/PK
ÁÐUR: 1.699 KR/PK

Xtra flögur
Stórir pokar

199KR/PK
ÁÐUR: 299 KR/PK

Humar - Skelbrot
1 kg

3.299KR/PK
ÁÐUR: 4.399 KR/PK

Humar án skeljar
800 gr

3.499KR/PK
ÁÐUR: 4.999 KR/PK

Sultaðar fíkjur
Með Foie gras

730KR/PK
ÁÐUR: 859 KR/PK

Engiferbjór
Fever Tree
500 ml

299KR/STK
ÁÐUR: 419 KR/STK

-25%

Borgarnes  ∙  Búðakór  ∙  Egilsstaðir  ∙  Glerártorg  ∙  Grandi  ∙  Grindavík  ∙  Hafnarfjörður  ∙  Hrísalundur
Húsavík  ∙  Höfn  ∙  Iðavellir  ∙  Ísafjörður  ∙  Krossmói  ∙  Lágmúli  ∙  Mjódd  ∙  Salavegur  ∙  Selfoss

VERSLANIR NETTÓ ERU Á 17 STÖÐUM UM LAND ALLT

-25%

-33%



Óreiðan á sviðinu endurspeglar óreiðu lífsins, segir leiklistargagnrýnandi Fréttablaðsins, Sigríður Jónsdóttir.

LEIKHÚS

Engillinn

Þorvaldur Þorsteinsson
Þjóðleikhúsið

Leikstjórn, handrit og leikmynd: 
Finnur Arnar Arnarson
Leikarar: Arndís Hrönn Egilsdóttir, 
Atli Rafn Sigurðarson, Baldur 
Trausti Hreinsson, Eggert Þorleifs-
son, Guðrún S. Gísladóttir og Ilmur 
Kristjánsdóttir
Dramatúrg: Gréta Kristín Ómars-
dóttir
Aðstoðarleikmyndahönnuður: 
Þórarinn Blöndal
Búningar: Þórunn María Jónsdóttir
Lýsing: Ólafur Ágúst Stefánsson
Tónlist: Pétur Ben og Elvar Geir 
Sævarsson
Hljóðmynd: Kristján Sigmundur 
Einarsson og Elvar Geir Sævarsson
Sýningarstjórn, umsjón og 
þátttaka í sýningu: Guðmundur 
Erlingsson og Tómas Baldursson

Listamaðurinn Þorvaldur Þor
steinsson lést fyrir aldur fram árið 
2013 einungis 53 ára. Engillinn 
er byggður á því höfundarverki 
sem hann skildi eftir s.s. myndlist, 
ljóðum, fyrirlestrum, leikritum 
og ókláruðum bókum. Sýningin 
var frumsýnd síðastliðna helgi í 
Kassa Þjóðleikhússins, rými sem 
er kjörið fyrir verk af þessu tagi, 
og kassar koma líka við sögu í lok 
þessa pistils.

Hversdagslegi tærleikinn skín 
úr texta Þorvaldar sem einkennist 
af orðheppni, endurtekningum og 
ljóðrænni nálgun á lífið. Mannver

an er í eðli sínu sjálfhverf og endur
tekur sig stöðugt, tilveran er byggð 
á slíkum endurtekningum, minn
ingum sem manneskjan misman 
og almennu þvaðri. Við klæðum 
okkur í alls konar búninga, skröfum 
um náungann, lendum í áföllum og 
svo kemur vonandi annar dagur. 
En hver er tilgangurinn með þessu 
öllu saman? Textar Þorvaldar eru 
einlæg rannsókn á manneskjunni 
frekar en kaldhæðnisleg ábending 
um tilgangsleysi lífsins. Hér er ekki 
um að ræða áfellisdóm um sam
félagið heldur heiðarlega tilraun 
til að nálgast manneskjuna í öllum 
sínum mótsagnarkenndu víddum.

Óreiðan á sviðinu
My ndlistar maður inn og leik
my n d a hö n nu ð u r i n n  Fi n nu r 
Arnar Arnarson er burðarbiti 
sýningarinnar; hann smíðar hand
ritið, hannar leikmyndina og leik
stýrir. Gréta Kristín Ómarsdóttir 
er honum til aðstoðar sem drama
túrg. Þessi marglaga sýning byrjar á 
klassískum leikslokum þegar byssu
kúla afgreiðir aðalpersónuna, sem 
eru þó margar í þessu tilviki. Engill 
íklæddur reykkafarabúningi kemur 
til bjargar í af byggðum bruna og fer 
síðan, en raskar reglulega sýning
unni með ýmsum uppátækjum. 
Hér er stöðug togstreita á milli raun
veruleikans og hins sviðsetta. Bak
sviðið er í forgrunni og oftar en ekki 
gerist leikurinn utan sviðs, eins og 
bergmál úr handanheimi. Óreiðan á 
sviðinu endurspeglar óreiðu lífsins.

Margt gerir Finnur vel en gallana 
má helst finna í leikstjórnarhlut
verkinu. Um er að ræða framsetn
ingu á texta frekar en sprelllifandi 

Lífsins leiklist og  
listfengi hversdagsins

samskipti á sviði. Fyrsta langa leik
brot sýningarinnar er langdregið, 
f latt í framsetningu og einkennist 
af auðveldum lausnum. Nokkrar 
aðrar styttingar á handriti hefðu 
líka verið við hæfi sem og takt
breytingar í leik.

Besta augnablik Atla
Leikararnir birtast áhorfendum 
sem leikverur frekar en persónur, 
þau kveikja kannski á textanum 
en f lutningurinn verður stundum 
svipbrigðalaus, þó að slíkt þjóni 
húmornum ágætlega. Af og til tekst 
leikurunum þó að gera örlög leik
veranna óbærilega mannleg. Sem 
dæmi má nefna bugun Baldurs 
Trausta Hreinssonar yf ir yf ir
fullum kaffibolla í pínlegu samsæti 
og lipran lögguleik Eggerts Þorleifs
sonar og Guðrúnar S. Gísladóttur. 
Sömuleiðis er samsöngurinn bráð
smellinn og leikhópurinn vinnur 
ágætlega saman. Arndís Egilsdóttir 
er nístandi fyndin sem opineygði 
og aftengdi blaðamaðurinn. Ilmur 
Kristjánsdóttir stólar sömuleiðis 

á kímnina og tekst best upp sem 
eilítið sorglegi skátinn. Atli Rafn 
Sigurðarson á sitt besta augnablik 
í f lutningi sínum á frægri framsögu 
Þorvaldar sem fjallar um afvegaleið
ingu skapandi hugsunar í skólakerf
inu. En besta sena sýningarinnar er í 
lok verksins þegar vægi hins daglega 
amsturs springur upp úr öllu veldi. 
Þar smellur hugmyndafræðin og 
framsetningin skemmtilega saman.

Kaótísk hrúga
Leikmyndin er búin til úr nytja
munum, ein kaótísk hrúga, sem 
hægt er að kaupa af Þjóðleikhúsinu 
þegar Engillinn f lýgur á brott en 
allur ágóði af leikmununum mun 
renna til Kvenfélagasambands 
Íslands sem ráðstafar fjármununum 
til góðgerðarmála. Allt er þetta inn
blásið af verkum Þorvalds, sem og 
kökubasarinn í hléi og gjörningur
inn fyrir utan leikhúsið þar sem 
skattgreiðendum er þakkað fyrir 
að styðja listir og menningu. Hljóð
myndin styður sýninguna vel og tón
list Megasar, sem söng Ósómaljóð 

Þorvaldar inn á plötu, læðist laglega 
með. Búningahönnuðurinn Þórunn 
María Jónsdóttir nýtur sín best í 
súrrealískari atriðunum og sérstakt 
hrós fá þeir Guðmundur Erlingsson 
og Tómas Baldursson sem stjórna 
herlegheitunum en taka líka þátt.

Engillinn er ekki einungis dæmi 
um áhugaverða úrvinnslu á höfund
arverki skálds heldur líka mikilvægi 
þess að sýna og varðveita nýklassík 
á leiksviði. Alltof oft hafa leikskáld 
komið fram á sjónarsviðið, jafn
vel fengið ágætis brautargengi, en 
síðan fallið í gleymsku. Leikstjór
inn sjálfur segir frá því í viðtali að 
höfundarverkið hafi verið geymt í 
pappakassa sem hann komst yfir og 
er merki um skort á varðveislu leik
listarsögu landsins. En vonandi eru 
bjartari tímar fram undan Engillinn 
og önnur listaverk Þorvaldar munu 
örugglega eiga sér langt eftirlíf.

Tíminn er búinn.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Merkileg sýning að 
mörgu leyti en skortir skýrari leikstjórn.

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Föstudagur

hvar@frettabladid.is

27. DESEMBER 2019 
Hvað?  Söngsveitin Fílharmónía
Hvenær?  20.00 
Hvar?  Langholtskirkja
Söngsveitin Fílharmónía heldur 
sína árlegu jólatónleika. Ein
söngvari verður Kristinn Sig
mundsson og með kórnum leika 
Tómas Guðni Eggertsson á píanó 
og orgel, og Þórður Högnason á 
kontrabassa. Stjórnandi kórsins 
er Magnús Ragnarsson. Efnis
skráin verður í senn hátíðleg og 
fjörug; íslensk þjóðlög og sígild 
jólalög frá ýmsum löndum. Eftir 
tónleikana verður gestum boðið 
í jólasamsöng, heitt súkkulaði 
og smákökur í safnaðarheimili 
kirkjunnar. Söngsveitin fagnar 
sextíu ára starfsafmæli þennan 
vetur með metnaðarfullu og 
fjölbreyttu tónleikahaldi. Jóla
tónleikar hafa verið fastur liður 
í starfi kórsins í þrjátíu ár. Miða
verð er kr 3.900, miðasala á tix.is 
og við innganginn.

Hvað?  Hljómsveitin Árstíðir
Hvenær?  21.00
Hvar?  Fríkirkjan í Reykjavík
Að venju verða leikin frumsamin 
lög af öllum breiðskífum Árstíða 
í bland við hátíðar og jólalög úr 
ýmsum áttum á árlegum jólatón
leikum sveitarinnar. Miðaverð er 
3.900.

Hvað?  Útgáfuhóf
Hvenær?  17.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu 2
Sólveig Thoroddsen, söngkona 
og hörpuleikari, mun syngja og 
spila nokkur lög. Með því fagnar 
hún útgáfu geisladisksins Snotur 

en á honum syngur hún og leikur 
á tvenns konar hörpur. Diskur
inn verður seldur á staðnum. 
Aðgangur er ókeypis og allir eru 
velkomnir.

Hvað?  Huglæg heimþrá – Arnar 
Birgis
Hvenær?  16.00
Hvar?  Núllið Gallerý, Bankastræti 0
Esjan, lúpínan og fíf larnir. Þannig 
birtist huglæg heimþrá mynd
listarmannsins Arnars Birgis sem 
búsettur er í Den Haag og hugsar 
heim til landslagsins. Þetta er sölu 
og afmælissýning á verkum hans 
frá árinu 2019.

Söngsveitin Fílharmónía syngur í Fríkirkjunni í Reykjavík í kvöld.  
MYND/GUNNAR FREYR STEINSSON
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AÐRIR MAKA KRÓK-
INN, HVER OG EINN ER 

AÐ HUGSA UM SIG OG LÍTIÐ 
VIRÐIST EFTIR AF BYLTINGAR-
HUGSJÓNUNUM.

Bókin Meistarinn og 
Margaríta kemur út 
1930 og það er athyglis-
vert að í Moskvu á þeim 
tíma þurfi djöfulinn 
sjálfan til að stinga 

á kýlum. Það segir ýmislegt um 
söguna að það skuli vera hann sem 
kemur og afhjúpar það sem miður 
fer, spillingu og annað,“ segir Hilm-
ar Jónsson, þýðandi og leikstjóri 
jólasýningar Þjóðleikhússins. Hann 
segir söguna af mörgum talda eitt 
magnaðasta skáldverk 20. aldar. 
„Það var Ingibjörg Hjartardóttir 
sem þýddi hana og ég gerði leikgerð 
upp úr henni fyrir Hafnarfjarðar-
leikhúsið árið 2003. En sú leikgerð 
sem hér er á fjölunum er þýdd úr 
sænsku. Hún er trú bókinni.“

Ekki er nauðsynlegt að hafa lesið 
bókina til að njóta sýningarinnar, 
að mati Hilmars. „Við erum náttúr-
lega að segja söguna, hún rekur 

sig og er með upphafi, miðju og 
endi eins og gengur. En maður les 
það í gegnum þetta verk að það 
hafa orðið ákveðin vonbrigði hjá 
Búlgakov með hvernig alþýðu-
byltingin hefur þróast á þeim tólf 
til fimmtán árum sem hún hefur 
staðið, þegar hann skrifar söguna. 
Ástandið er strax orðið spillt og 
ógnvænlegt, fólk er að hverfa af 
götunum og lenda í fangelsi. Það 
er allt ritskoðað og enginn getur 
eiginlega um frjálst höfuð strokið. 
Það er húsnæðisskortur, mútur og 

alls konar ólögleg starfsemi í gangi. 
Aðrir maka krókinn, hver og einn er 
að hugsa um sig og lítið virðist eftir 
af byltingarhugsjónunum fyrir hinn 
almenna borgara.“

Hilmar segir Meistarann og 
Margarítu vinsælt verk um allan 
heim. „Það eru fjölmargar leikgerðir 
búnar til og settar upp á hverju ári, 
enda er þetta merkilegt verk fyrir 
margra hluta sakir. Það er í raun 
harmsaga meistarans, hann er rit-
höfundur sem skrifar bók í óþökk 
yfirvalda. Þetta er líka ádeila og 
spenna og svo falleg ástarsaga.“

Hilmar tekur fram að valinn 
maður sé í hverju rúmi í sýningu 
Þjóðleikhússins, bæði inni á sviðinu 
og utan.

Ádeila, spenna og 
falleg ástarsaga
Barátta góðs og ills er kjarninn í verkinu 
Meistarinn og Margaríta, eftir Búlgakov, 
sem Þjóðleikhúsið frumsýndi í gær í 
þýðingu og leikstjórn Hilmars Jónssonar. 
Hann var króaður af í önnum dagsins.

Hilmar Jónsson segir Meistarann og Margarítu merkilegt verk fyrir margra hluta sakir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bæði ólga og ástir eru í Meistaranum og Margarítu. MYND/HÖRÐUR SVEINSSON

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is
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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

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Famous In love
10.10 Jamie’s Quick and Easy 
Food
10.35 My Babies Life. Who 
Decides?
11.25 Fósturbörn
11.55 Atvinnumennirnir okkar
12.35 Nágrannar
13.00 The Muppets Take Man-
hattan
14.35 Made of Honor
16.15 Swan Princess. Royally 
Undercover
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Mamma Mia. Here We Go 
Again
21.05 Aquaman
23.25 The Green Mile
02.30 My Friend Dahmer  Sann-
söguleg mynd um unglingsár 
fjöldamorðingjans Jeffreys 
Dahmer (1960-1994) sem var 
einn alræmdasti fjöldamorðingi 
í sögu Bandaríkjanna en hann var 
dæmdur í margfalt lífstíðarfang-
elsi árið 1992.

18.30 Modern Family
18.55 Kevin Can Wait
19.20 Friends
19.45 Seinfeld
20.10 The Simpsons
20.35 American Dad
21.00 Góðir landsmenn
21.35 Góðir landsmenn
22.10 Góðir landsmenn
22.45 Góðir landsmenn
23.20 Góðir landsmenn
23.55 Góðir landsmenn
00.20 Shrill
00.45 Jett
01.45 Modern Family
02.10 Kevin Can Wait
02.35 Tónlist

09.55 Stepmom
12.00 Leatherheads
13.55 3 Generations
15.25 Stepmom
17.30 Leatherheads
19.25 3 Generations
21.00 Batman Begins
23.20 Blockers
01.00 Winchester
02.40 Batman Begins

08.00 Evian Championship  Út-
sending frá Evian Championship á 
LPGA-mótaröðinni.
13.50 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur. 
14.20 DP World Tour Champions-
hip  Útsending frá DP World Tour 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.
16.55 AT&T Pebble Beach  Út-
sending frá lokadegi AT&T Pebble 
Beach á PGA-mótaröðinni.
22.40 Ladies Scottish Open  Út-
sending frá Ladies Scottish Open á 
LPGA-mótaröðinni.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Tulipop
08.04 Friðþjófur forvitni 
08.27 Nellý og Nóra 
08.34 Begga og Fress 
08.46 Bubbi byggir 
08.57 Símon 
09.02 Alvinn og íkornarnir 
09.13 Stuðboltarnir 
09.24 Konráð og Baldur 
09.37 Hvolpasveitin 
10.00 Hneturánið 
11.25 Lífsbarátta í náttúrunni 
- Simpansar   Stórbrotnir dýralífs-
þættir úr smiðju Davids Atten-
borough þar sem fylgst er með 
lífi fimm dýrategunda og fjallað 
um áskoranirnar sem bíða þeirra, 
meðal annars vegna loftslags-
breytinga og annarra ógna af 
mannavöldum. Dýrategundirnar 
sem fylgst er með í þáttunum eru 
mörgæsir, simpansar, ljón, afrískir 
villihundar og tígrisdýr. Þættirnir 
eru talsettir á íslensku. e.
12.15 Lífsbarátta í náttúrunni. Á 
tökustað - Simpansar 
12.25 Á götunni - Áramótaþáttur-
Karl Johan
12.55 James Cameron í myrkum 
undirdjúpum 
14.25 Jól með Price og Blomster-
berg - Áramót 
14.55 Söngvaskáld Jón Ólafs-
son  Jón Ólafsson flytur nokkur 
af lögum sínum að viðstöddum 
áhorfendum í Sjónvarpssal.
15.40 The Great Dictator Einræð-
isherrann  Gamanmynd frá 1940 
með Charlie Chaplin í aðalhlut-
verki. Myndin segir frá rakara af 
Gyðingaættum sem særðist í fyrri 
heimsstyrjöldinni og var á spítala í 
20 ár. Þegar hann er loks útskrifað-
ur og snýr aftur til heimabæjar síns 
kemst hann að því að bærinn er nú 
undir stjórn þýsks einræðisherra 
sem fyrirlítur Gyðinga en er tvífari 
hans í útliti. Myndin var tilnefnd til 
fimm Óskarsverðlauna. Leikstjóri. 
Charlie Chaplin. Önnur hlutverk. 
Paulette Goddard og Jack Oakie. e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Tryllitæki 
18.36 Sögur - Stuttmyndir Hakk-
araleitin
18.40 Jólamolar KrakkaRÚV  Alls 
konar skemmtilegir og jólalegir 
molar úr sögu Stundarinnar okkar.
18.50 Bækur og staðir Dritvík
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Árið með Gísla Marteini
21.10 Séra Brown Father Brown 
22.00 Vesalingarnir Les Miséra-
bles 
23.00 Hjartasteinn 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 The Good Place 
08.20 Man with a Plan
08.45 Happy Together 
09.05 Fam
09.30 Superstore 
09.50 Speechless 
10.15 Single Parents 
10.35 Life in Pieces 
11.00 American Housewife 
11.20 Will and Grace
12.00 Með Loga  
13.00 Lambið og miðin
14.05 The Voice US 
15.35 The Voice US
17.05 Born in China
18.25 Legally Blonde
20.00 About Time
22.00 Hercules  Fyrir fjórtán 
hundruð árum síðan gekk þjökuð 
sál um grundir, sem var hvorki 
maður né guð. Herkúles var hinn 
máttugi sonur Seifs konungs, en 
það færði honum ekkert nema 
þjáningar allt hans líf. 
23.40 Get Him to the Greek 
01.30 The Age of Adaline  Þegar 
Adaline Bowman er 29 ára ekur 
hún út af í slæmu skyggni og 
hafnar í vatni. 
03.25 Síminn + Spotify

19.00 HM í pílukasti  Bein útsend-
ing frá HM í pílukasti.

06.50 Brentford - Swansea  Út-
sending frá leik í ensku 1. deild-
inni.
08.30 Leeds - Preston North 
End  Útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
10.10 Cleveland Browns - Balti-
more Ravens
12.30 HM í pílukasti   Bein útsend-
ing frá Heimsmeistaramótinu í 
pílukasti.
16.30 Reading - QPR  Útsending frá 
leik í ensku 1. deildinni.
18.10 FH - Víkingur R.  Útsending 
frá úrslitaleik Mjólkurbikars karla.
20.00 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna karla  Heimildarþáttur 
í umsjón Gumma Ben þar sem 
farið er yfir Pepsi Max deildina, 
Mjólkurbikarinn, Inkasso deildina 
og íslenska A-landsliðið á árinu 
2019.
21.00 Formúla 1 2019. Keppni 
 Útsending frá kappakstrinum í 
Abú Dabí.
23.20 UFC Fight Night. Ortega vs 
The Korean Zombie

RÚV RÁS EITT
06.45  Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heilinn hans afa 
15.00 Fréttir
15.03 Við Guð 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Skyndibitinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30  Þjóðsagnaþættir í saman-

tekt Þorsteins frá Hamri
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Flugur Tónlist frá árinu 

1980
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Hús úr húsi 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Tryggðu þér áskrift

ÍSLENSKUR FÓTBOLTI KARLA
27. DESEMBER 20:00

ÍSLENSKUR FÓTBOLTI KVENNA
28. DESEMBER 20:00

OLÍS DEILDIR - KARLA OG KVENNA
29. DESEMBER 20:00

DOMINO’S DEILDIR - KARLA OG KVENNA
30. DESEMBER 20:00
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Virkir dagar 11-18:30 og helgar 12-18 - LOKAÐ 31. desember og 1. janúar

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

27. des. - 6. feb.

Útsalan
ALLT AÐ 

70%
AF VÖLDUM VÖRUM

er hafin!



 Laddi borinn  
      til grafar í  
  sex hlutum
Í sjónvarpsþáttunum Jarðarförin mín leikur 
Laddi mann sem ætlar að skipuleggja og 
vera viðstaddur sína eigin jarðarför í kapp-
hlaupi við tímann og dauðann. Fréttablaðið 
fylgdist með léttri jarðarfararstemningunni 
sem sveif yfir tökum þáttanna í desember. Spekingaspjall í fókus. Stórsöngvararnir Egill Ólafsson og Björgvin Halldórsson á spjalli við bráðfeigan Ladda.

Bó, Egill og Helgi Björnsson á skemmtilegum tökudegi. Einar Gunn, Laddi og leikstjórinn Kristófer Dignus.

Ævar Þór og Birna Rún Eiríksdóttir í jarðarförinni.

Laddi alvöruþrunginn með annan fótinn í gröfinni.Laddi í þungum þönkum enda að mörgu að huga þegar tíminn er naumur og maður ætlar að mæta í sína eigin jarðarför.

Jarðarförin mín er grá glettin 
gamanþáttaröð í sex hlutum 
þar sem Þórhallur Sigurðs-
son, sjálfur Laddi, leikur 
mann sem greinist með 
ólæknandi heilaæxli sama 
dag og hann kemst á eftir-
laun. Andspænis dauðanum 
áttar hann sig á því að hann 

hefur lifað fánýtu lífi og sóað dýr-
mætum tíma, áratugum, í tilgangs-
leysi.

Tveimur vikum fyrir skurðað-
gerð sem hann er viss um að muni 
kosta hann lífið ákveður hann að 
vinna tímatapið upp með því að 

skipuleggja og vera viðstaddur eigin 
jarðarför, hans nánustu til tals-
verðrar armæðu, og ekki einfaldast 
málin þegar gamall neisti kviknar 
milli Ladda og prestsins sem á að 
jarðsyngja hann.

K r istófer Dig nus leik st ý r ir 
Jarðarförin mín sem byggir á hug-
mynd Jóns Gunnars Geirdal sem 
skrifar handritið ásamt Kristófer, 
Ragnari Eyþórssyni, Baldvin Z., 
Sóla Hólm og Heklu Elísabetu Aðal-
steinsdóttur. Glassriver framleiðir 
þáttaröðina sem kemur í heilu lagi 
í Sjónvarp Símans Premium um 
páskana. toti@frettabladid.is
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SALA
ÚT

Seríur og jólaljós 50% • Jólavörur 50% • Verkfæratöskur 30-50% 

NEO topplyklasett 30-35% • Rafmagnsverkfæri 20-40% • Mottur 30%
Strauborð og straujárn 20-40% • Sturtusett og salerni 25-40% • Baðvogir 25%
Smáraftæki 20-40% • Örbylgjuofnar 20-40% • Þvottavélar og þurrkarar 20-28% 
Pottar og pönnur 20-30% • Matarstell, bollar og eldúsáhöld 30-50%
Parket 25-40% • Flísar 25% • Blöndunartæki 25-40% • Smáhlutabox 20-50%
Loftpressur (Stanley) 25% • Ryksugur 20-30% • Glös og diskar 30%
Bökunarvörur 20% • Barnavörur og bílstólar 25% • Moppur og kústar 35%
Geymslukassar og plastbox 25% • Eldavélar 20% • Mottur 30% 
Hillurekkar (Avasco) 25% • Moppur og kústar 25% • Hreinsiefni 25%
Viftur og gufugleypar 25% • Slökkvitæki og reykskynjarar 25% • Hnífapör 30%
Vinnufatnaður 20-25% • Herðatré 30-50% • Uppþvottavélar 20%   
Skálar og eldföst mót 30% • Háþrýstidælur 25% • Gasgrill (Broil King) 30% 

Hefst í dag kl. 10:00

RISA útsölublað
Húsasmiðjunnar
er á husa.is

100 blaðsíðna

Og svo miklu fleira

50%
afsláttur

Allt að



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

Góð hugmynd fyrir jólasveina

ALLT 
fyrir listamanninn

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

Verkfæralagerinn

– við Laugalæk

Íslenskt kjöt
Íslensk

framleiðsla

Bjórsalami
sem bragð er af.
Úrval af vörum sem koma þér og þínum 
í hátíðarskap.

Varmadælur &
loftkæling

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

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

Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Wifi búnaður 
fylgir með 

öllum 
varmadælum 
meðan birgðir 

endast

Umhverfisvænn 
kælimiðill

Í kvöld kemur tón-
listarkonan Mr. Silla 
fram á Hressó ásamt 
Special K og Jae 
Tyler. Á eftir þeim 
stíga svo á svið DJ 
Haltu Kjafti og DJ 
Flugvél og geimskip.

Tónlistarkonan Sigur-
laug Gísladóttir, einn-
ig þekkt sem Mr. Silla, 
kemur fram á Hressó í 
kvöld.

Búa öll í Berlín
„Jólin eru búin að vera frábær. Við 
verðum hérna á landinu til 7.  janú-
ar,“ segir Silla, en hún er búsett í 
Berlín ásamt eiginmanni sínum, 
tónlistarmanninum Jae Tyler, sem 
kemur fram með henni í kvöld.

Tónlistarkonan Katrín Helga 
Andrésdóttir kemur fram ásamt 
Sillu og Jae, en hún er einnig búsett 
í Berlín.

„Við spilum því ekki oft á Íslandi, 
en reynum að gera það mjög vel 
þegar það gerist. Við höfum öll 
spilað mikið úti í Berlín og um alla 
Evrópu. Við erum smá í sömu kreðs-
unni en hún er líka búin að vera að 
túra fullt. Þannig að við höfum öll 
verið að spila helling en bara ekki 
á Íslandi. Ég reyni að fylgja þeirri 
pælingu að spila kannski sjaldan en 
vanda mig mjög mikið þegar það svo 
gerist.“

Silla tók ekki þátt í Airwaves á 

þessu ári, í fyrsta skipti í fimmtán 
ár.

„Ég spilaði í fyrsta skiptið á 
Airwaves árið 2005 þannig að það 
var mjög skrítið að koma ekki í ár. 
Við höfum öll þrjú verið að spila 
undanfarin ár þannig að við erum 
mjög spennt fyrir að spila í kvöld. 
Mér finnst mjög gaman að geta 
komið með þennan pakka hingað. 
Þetta er líka mjög sjónrænt.“

Á leið í tónleikaferðalag
Silla er á leið í tónleikaferðalag um 
Evrópu, en svo er hún einnig á leið 
í ferðalag um Bandaríkin ásamt 
hljómsveitinni múm.

„Það er hluti af tuttugu ára afmæli 
sveitarinnar. Ég var náttúrulega 
bara í móðurkviði þegar hún var 
stofnuð,“ segir Silla og hlær.

Það kostar 2.000 krónur inn og 
borgað er við hurð á Hressó við Aust-
urstræti. steingerdur@frettabladid.is

Tónlistarveisla  
á Hressó í kvöld

Sigurlaug og Jae Tyler, eiginmaður hennar, koma bæði fram á Hressó í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Útskrifaðir nemendur Kvikmyndaskólans voru þátttakendur í öllum helstu 
verkefnum íslenskrar kvikmyndagerðar árinu. Við erum sannarlega stolt af öllu 

þessu hæfileikafólki og gróskunni í faginu.

Gleðilegt nýtt kvikmyndaár! 

FLATEYJARGÁTAN
Saga Film/Reykjavik Films

Ari Rannveigarson
Ari Birgir Ágústsson
Dagur de'Medici Olafsson
Atli Kristófer Pétursson
María Rún Jóhannsdóttir
Vigdís Eva Steinþórsdóttir

PABBAHELGAR
ZikZak

Ingunn Mía Blöndal
Hafsteinn Vilhelmsson
Eyrún Helga Guðmundsdóttir
Arnar Benjamín Kristjánsson
Haraldur Ari Karlsson
Sandra Steinþórsdóttir
Haraldur Hrafn Thorlacius
Birta Rán Björgvinsdóttir

AGNES JOY
Vintage Pictures

Atli Kristófer Pétursson
Einar Pétursson
Lína Thoroddsen

BERGMÁL
Pegasus/Nimbus Film

Bent Kingo Andersen
Sjafnar Björgvinsson
Arnfinnur Daníelsson
Kristmundur Ari Gíslason
Dagný Harðardóttir
Vivian Ólafsdóttir
Árni Gylfason
Magnús Ómarsson
Jón Már Gunnarsson
Viktor Orri Andersen
Atli Kristófer Pétursson
Vigfús Þormar Gunnarsson

EDEN
Flugbeittur Kuti/Kvikmyndafélag Íslands

Snævar Sölvason
Gunnar Marís
Svanur Pálsson
Bent Kingo Andersen
Ingimar Sveinsson
Logi Ingimarsson
Guðbjörg Sigurðardóttir
Árni Gylfason
Vilius Petrikas
Magnús Ómarsson

HÉRAÐIÐ
Netop Films

Björn Ómar Guðmundsson
Atli Kristófer Pétursson

HVÍTUR HVÍTUR DAGUR
Join Motion Pictures

Emil Morávek
Ari Birgir Ágústsson
Árni Gylfason
Jón Már Gunnarsson
Haraldur Hrafn Thorlacius
Ylfa Marín Haraldsdóttir

TRYGGÐ
Askja Films
Rebella Filmworks

Einar Pétursson
Eyjólfur Ásberg Ámundason

VENJULEGT FÓLK
Síminn

Fannar Sveinsson
Eyrún Helga Guðmundsdóttir

VESALINGS ELSKENDUR
LittleBig Productions

Unnsteinn Garðarsson
Ottó Gunnarsson
Haraldur Ari Karlsson
Magnús Ómarsson
Jón Már Gunnarsson

BROT
True North/Mystery Prodcutions

Þórður Pálsson
Ari Birgir Ágústsson
Guðjón Hrafn Guðmundsson
Jón Atli Magnússon
Dagur de'Medici Olafsson
Marta Óskarsdóttir
Sveinn Lárus Hjartarson

ÞORSTI
Ofvitinn

Haraldur Hrafn Thorlacius
Ottó Gunnarsson 
Arnar Benjamín Kristjánsson 
Kári Steinarsson 
Freyr Árnason 
Haraldur Ari Karlsson 
Árni Gylfason
Birta Rán Björgvinsdóttir 
Dagur de'Medici Olafsson 
Ágúst Ari Þórisson
María Rún Jóhannsdóttir 
Stefán Freyr Margrétarson 
Haraldur Bender 
Tómas Welding Sigurðarson 

KOMU VÍÐA VIÐ SÖGU Á ÁRINU



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.

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

   SMÁRATORGI   KRINGLAN   GLERÁRTORGI  

Lára og 

Ljónsi

N
Ý BARNALÍNA

SMÁRATORGI    KRINGLAN    GLERÁRTORGI    LINDESIGN.IS

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

www.husgagnahollin.is     558 1100

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

afsláttur
60%
Allt að

ÚTSALA
RISA

www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

HEFST Á MORGUN
28. DESEMBER KL. 11

Hvernig ætli hugmyndinni um 
að halda jól yrði tekið, ef hún 
kæmi fyrst núna? Það þykir 

til marks um vönduð vinnubrögð að 
setja tillögur í ferli, fá fram samtal 
og leita umsagna hjá fagaðilum. Þær 
yrðu ekki jákvæðar í tilfelli jólanna.

Samtök atvinnulífsins myndu 
minna á að framleiðni á Íslandi sé 
mjög lág fyrir og sú hugmynd að 
fjölga verulega frídögum hefði án 
efa í för með sér frekari framleiðni
lækkun, aukið atvinnuleysi og hærri 
verðbólgu. Siðmennt og Vantrú 
legðust einnig gegn hugmyndinni, 
enda hampar hún kristni á kostnað 
annarra trúarbragða.

Embætti landlæknis og SÁÁ 
myndu skila sameiginlegri umsögn 
þar sem tillögunni yrði lýst sem lýð
heilsumartröð með ótrúlegu fram
boði af reyktu kjöti, áfengisneyslu 
og áherslu á hreyfingarleysi dögum 
og jafnvel vikum saman.

Markþjálfar og lífsstílsráðgjafar 
myndu vara við því að undirbún
ingi hátíðarinnar fylgdi svo verulegt 
álag að fólki yrði gert ómögulegt að 
vera besta útgáfan af sjálfu sér.

Þegar kemur að umhverfismálum 
fengi tillagan falleinkunn. Umbúðir 
og aukin neysla með mengun, sóun 
og kolefnisfótspori. Sérstaklega yrði 
gerð athugasemd við þann barbar
íska þátt tillögunnar að skjóta upp 
flugeldum og gríðarlegri aukningu 
svifryks sem fylgir.

Á samfélagsmiðlum þætti þetta 
íhaldssöm, karllæg hugmynd sem 
tæki ekki á brýnustu viðfangsefnum 
samtímans. Simmi Vill myndi þó 
taka fram að jólunum yrði allavega 
fagnað á Hlölla og það þyrfti ekki að 
hjóla þangað til að fá sér bita.

Niðurstaðan væri að hafna 
þessari hugmynd. Lagt til að þeir 
sem það kjósi megi stunda „jól“ á 
sinn hátt, til dæmis með mínútu
langri íhugun um loftslagsmál, með 
þeirri undantekningu að þeir sem 
trúa ekki á loftslagsbreytingar gætu 
hugsað um framleiðniaukningu í 
staðinn.

Jólatillaga


