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Fréttablaðið þakkar lesendum samfylgdina á gamla 
árinu og óskar landsmönnum velfarnaðar á nýju ári.
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OPIÐ TIL KL. 15:00 Á GAMLÁRSDAG 
Í ÖLLUM VERSLUNUM NETTÓ!

VIÐ ÞÖKKUM FYRIR ÁRIÐ SEM 
ER AÐ LÍÐA OG ÓSKUM YKKUR 

FARSÆLDAR Á NÝJU ÁRI 
starfsfólk Nettó



Veður

Gengur í sunnan 13-18 m/s, 
gamlársdag, með rigningu um 
sunnan- og vestanvert landið, en 
þurrt norðaustan til. Dregur úr 
vindi sunnan- og austanlands um 
kvöldið. Hiti 2 til 7 stig. SJÁ SÍÐU 32

Feðraveldi í meintri paradís femínista

Þú færð Víg Tuma á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Ein með öllu. Gríðarlega fjölbreytt, 
samsett kaka sem skýtur upp beint 
og í blævæng. Eftir mikla litardýrð 

með glitrandi ljósum þá endar hún á 
silfurlituðum stjörnublómum 

með grænum og rauðum 
kúlum í sannkallaðri 

stórskotahríð með 
braki og brestum.

skot

195
SEK

5
5
24

240

kg

SAMFÉLAG Elsta þekkta frásögnin 
af áramótabrennu hér á landi er frá 
árinu 1791 í Ferðabók Sveins Páls-
sonar. Siðurinn breiddist hægt og 
rólega út um landið og nú er svo 
komið að hjá mörgum einstakling-
um er það ómissandi liður í hátíðar-
höldunum á gamlárskvöld að vera 
viðstaddur slíka brennu.

En þessi siður vekur að sjálfsögðu 
athygli ferðamanna sem sýna því 
mikinn áhuga að upplifa áramótin 
hérlendis. Stjórnendur Breiða-
bliks sáu sér því leik á borði og hafa 
undanfarin ár boðið ferðaþjónustu-
fyrirtækjum upp á að heimsækja 
brennusvæðið gegn þóknun.

„Þetta hefur gengið mjög vel 
undanfarin ár. Við gerum ráð fyrir 
um 1.000 manns sem er svipaður 
fjöldi og í fyrra. Við útbúum sér-
stök stæði fyrir rúturnar og þannig 
gengur þetta allt vel fyrir sig,“ segir 
Eysteinn Pétur Lárusson, fram-
kvæmdastjóri Breiðabliks.

Íþróttafélagið fær styrk frá Kópa-
vogsbæ til þess að standa straum af 
kostnaði við brennuna en það dugar 
engan veginn til.

„Því brugðum við á þetta ráð 
fyrir nokkrum árum og það hefur 
gefist vel. Við stöndum fyrir þessari 
brennu ánægjunnar vegna en vilj-
um helst sleppa við að bera mikinn 
kostnað af henni,“ segir Eysteinn 
Pétur.

Í fyrra hafi verið bryddað upp á 
þeirri nýbreytni að bjóða erlendu 
ferðamönnunum upp á heitt kakó 
og kleinur eftir brennuna gegn 
vægri þóknun og það hafi gefist vel.

„Við endurtökum leikinn í ár 
og það er gert ráð fyrir því að 500 
manns mæti á þann viðburð.“

Breiðabliksbrennan hefur verið 

til umræðu á íbúasíðum Kópavogs-
búa. Þar hafa heyrst þær gagnrýnis-
raddir að brennan geti breyst í ein-
hvers konar túristauppákomu.

„Ég skil vel að sitt sýnist hverjum 
í þessum efnum. Að okkar mati 
hefur fjöldi ferðamanna alls ekki 
farið úr böndunum og miklu frekar 
setja þeir skemmtilegan svip á 
viðburðinn. Við eru þó meðvituð 
um þessar áhyggjur og reynum að 
vanda okkur,“ segir Eysteinn Pétur.
bjornth@frettabladid.is

Þúsund ferðamönnum 
er stefnt á Blikabrennu
Stærsta áramótabrenna höfuðborgarsvæðisins er líklega brenna Breiðabliks í 
Fífunni. Það skýrist meðal annars af því að reiknað er með heimsókn um eitt 
þúsund ferðamanna á vegum íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja gegn þóknun.

Búið er að hlaða í stóran bálköst hjá Breiðabliki í Fífunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VEÐUR Búast má við ágætis flugelda-
veðri á höfuðborgarsvæðinu þegar 
nýtt ár gengur í garð á miðnætti í 
kvöld. Eiríkur Örn Jóhannesson, 
veður fræðingur á Veðurstofu 
Íslands, segir að gott skyggni verði 
á Suður- og Austurlandi.

„Eins og þetta lítur út núna ættu 
flugeldarnir að sjást best á Suður- og 
Austurlandi og svo erum við heppin 
hér í Reykjavíkinni,“ segir Eiríkur. 
Rauðar tölur verði um allt land í dag 
en að búast megi við hvössum vindi 
á norðvestanverðu landinu.

„Þar má búast við vindi alveg 
fram á nýja árið, 8 til 13 metrum á 
sekúndu. En hér í Reykjavík verður 
frekar hvöss sunnanátt um morg-
uninn og yfir daginn með rigningu 
en það styttir upp seinnipartinn og 
snýst í suðvestan fimm til tíu metra 
og skúrir.“

Hvað varðar mengun af f lug-
eldum segir Eiríkur að f lugeldar 
séu alltaf mengandi en á höfuð-
borgarsvæðinu séu skilyrði betri 
en verið hefur síðastliðin ár. „Þetta 
gæti verið töluvert verra og það að 
hér falli örlítil úrkoma hjálpar til við 
að hreinsa loftið. Mengunin hverfur 
ekki heldur fellur á jörðina svo önd-
unarmengunin er minni.“ – bdj

Sprengjurnar 
munu sjást vel í 
höfuðborginni

Að okkar mati 
hefur fjöldi ferða-

manna alls ekki farið úr 
böndunum og miklu frekar 
setja þeir skemmtilegan svip 
á viðburðinn.

Eysteinn Pétur 
Lárusson, fram-
kvæmdastjóri 
Breiðabliks

 „Við viljum minna á að feðra veldið lifir góðu lífi í þessari meintu femínísku para dís hérna á Ís landi,“ segir Katrín Harðar dóttir, 
einn skipu leggj enda mót mæla hóps kvenna við stjórnar ráðið í gær. „Úr skurðurinn yfir lektornum sannar þörfina á slíkum 
mót mælum,“ segir Katrín og vísar þá til máls Kristjáns Gunnars Valdimarssonar sem nú er laus úr haldi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Það gæti viðrað ágætlega fyrir skot-
elda í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

+PLÚS

LÖGREGLUMÁL Fjórða konan hefur 
til kynnt lög reglu um meint kyn-
ferðis brot K r istjáns Gunnars 
Valdimars sonar, lektors við Há-
skóla Ís lands. Þetta kom fram á Vísi 
á gærkvöldi. Vísir segir konuna er-
lendis og að hún óski eftir að gefa 
skýrslu vegna kyn ferðis brots á 
heimili Kristjáns.

Líkt og Frétta blaðið hefur greint 
frá er Kristján sakaður um að hafa 
frelsis svipt þrjár konur á heimili 
sínu og beitt þær kyn ferðis legu of-
beldi. Konan er því sú fjórða sem 
sem sakar Kristján um slíkt brot.

Hér að s  dómu r Reyk ja v í k u r 
hafnaði í gær kröfu lög reglunnar 
um á fram haldandi gæslu varð hald 
yfir Kristjáni. Úrskurðurinn hefur 
verið kærður til Lands réttar. 

Kristján var fyrst hand tekinn 
að fara nótt að fanga dags og síðan 
aftur á jóla nótt og þá úr skurðaður 
í gæslu varð hald til 29. desember. 
– kdi

Fjórða konan 
kærir Kristján
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Mótmælt við 
Stjórnarráðið
Femínískur gjörningur var framinn við Stjórnar
ráðið í gærkvöldi. For sprakki mót mælanna 
segir það hafa verið heppi lega til viljun að gjörn
ingurinn var skipu lagður sama dag og á fram
haldandi gæslu varð haldi yfir Kristjáni Gunnari 
Valdimars syni lektor var hafnað.



Gleðilegt nýtt ár

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn



FISKELDI Á árinu sem er að líða 
stefnir í að útf lutningsverðmæti 
fiskeldis verði um 24 milljarðar 
króna. Áætla má að útf lutnings-
verðmæti laxeldis verði um 18 millj-
arðar og bleikju og regnbogasilungs 
allt að 5 milljarðar. Að auki eru flutt 
út laxaseiði og fleiri tegundir.

Einar K. Guðfinnsson sem starfar 
að málefnum fiskeldis hjá Samtök-
um fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, 
segir vöxt greinarinnar mikinn. 
„Útf lutningsverðmætið er að tvö-
faldast á milli ára og gera má ráð 
fyrir verulegum vexti á næsta ári, 
þó að hann verði ekki hlutfallslega 
jafn mikill.“ Hann segir að fiskeldið 
hafi burði til að vaxa verulega að 
magni og verðmætum á skömmum 
tíma. „Sjávarútvegurinn okkar 
sækir í takmarkaða auðlind sem 
byggist á sjálf bærri nýtingu. Þar 
hafa menn hins vegar náð miklum 
og góðum árangri með vöruþróun, 
betri nýtingu hráefnisins og nýrri 
tækni sem hefur skapað ný tækifæri 
og aukin verðmæti,“ segir Einar.

Samkvæmt bráðabirgðatölum 
Hagstofunnar var verðmæti fiskeld-
isútflutningsins um 22,7 milljarðar 
króna á fyrstu 11 mánuðum ársins. 
Einar tekur líklegt að útflutnings-
verðmætið í ár muni nema um 24 
milljörðum króna. „Á næsta ári 
erum við að gera ráð fyrir áfram-
haldandi vexti og gætum farið yfir 
30 milljarða. Verð á laxaafurðum 
sveif laðist nokkuð á þessu ári, en 

nú er það sögulega mjög hátt.“
Einar segir að fiskeldið sé að 

verða ein af útf lutningsstoðum 
Íslands. „Það er farið að muna um 
fiskeldið í þjóðhagslegu samhengi 
og áhrifanna gætir í aukinni og fjöl-

breyttari atvinnusköpun og hefur 
bein áhrif með jákvæðum hætti á 
rekstur ríkisins og sveitarfélaganna 
eins og alþjóðleg matsfyrirtæki hafa 
bent á.“

Í fyrra nam útflutningsverðmæti 
uppsjávarfisks á Íslandsmiðum um 
50 milljörðum króna. Fiskeldið er 
því þegar með um helming útflutn-
ingsverðmæta þessara mikilvægu 
fisktegunda, svipað samanlögðu 
verðmæti makríls og kolmunna.

Mestallt fiskeldi hér á landi er 
á Vestfjörðum og Austfjörðum og 
er þess farið að gæta með afger-
andi hætti á báðum svæðunum. 
Einar segir að nær þrjú hundruð 
manns starfi við fiskeldi á Íslandi, í 
beinum störfum og síðan sé annað 
eins í afleiddum störfum. Reynsla 
manna frá Noregi bendir til þess 
að hvert starf í eldinu skapi þrjú   

til fjögur störf í nærumhverfinu.
Samfara miklum vexti greinar-

innar hefur fjárfesting í fiskeldi 
aukist. Fjárfestingin nam tæplega 
5,4 milljörðum króna á árinu 2018. 
Fiskeldið er fjármagnsfrek atvinnu-
grein. „Mörg ár líða frá því að leyfi 
fást frá opinberum eftirlitsstofn-
unum, þar til fyrstu tekjur fara að 
fást. En á sama tíma þarf að byggja 
upp seiðaeldisstöðvar, kvíabúnað, 
fjárfesta í þjónustubátum, aðstöðu 
í vinnslu og þess háttar,“ segir Einar. 
Tugum milljarða hefur verið varið 
í fjárfestingar í íslensku fiskeldi 
og segir Einar að frekari fjárfest-
ingar séu fram undan. „Fiskeldið er 
umtalsverð innspýting inn í íslenskt 
atvinnulíf, sem skiptir miklu máli 
þegar við horfum upp á samdrátt 
á mörgum sviðum útf lutnings og 
fækkun starfa.“ david@frettabladid.is

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

Á næsta ári erum 
við að gera ráð fyrir 

áframhaldandi vexti og 
gætum farið yfir 30 millj-
arða.
Einar K.  
Guðfinnsson,  
hjá Samtökum  
fyrirtækja í  
sjávarútvegi

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

Útflutningsverðmæti fiskeldis 
24 milljarðar króna á árinu

Fiskeldi við Suðureyri á Vestfjörðum. Mestallt fiskeldið er á Vestfjörðum og Austfjörðum. NORDICPHOTOS/GETTY

Útflutningsverðmæti 
eldisfisks á árinu 
svarar til helmings af 
útflutningsverðmæti 
uppsjávar fisks í fyrra. 
Nær 300 manns starfa 
við fiskeldið og álíka 
fjöldi við afleidd störf.

SAMFÉLAG Um sextíu foreldrar á 
Seltjarnarnesi hafa mótmælt harð-
lega þeirri ákvörðun bæjarstjórnar 
að leggja niður heimgreiðslur 
til foreldra barna á biðlista eftir 
daggæslu eða leikskólaplássi. Þá 
mótmælir hópurinn einnig þeirri 
ákvörðun að lækka sömuleiðis 
greiðslur til foreldra vegna dag-
gæslu barna í heimahúsi.

Hópurinn sendi undirritað bréf 
á bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Sel-
tjarnarnesbæjar fyrir jól þar sem 
mótmælunum var komið á fram-
færi og þess krafist að ákvarðan-
irnar yrðu tafarlaust dregnar til 
baka.

Segjast foreldrarnir hafa fullan 
skilning á að fjárhagur bæjarins sé 
í járnum en að forgangsröðun bæj-
arins veki furðu. Barnafjölskyldur 
geti seint talist til þeirra sem hafi 
breiðustu bökin í samfélaginu.

Vekur hópurinn athygli á því 

að staða foreldra sé í raun sér-
lega viðkvæm því margir búi við 
skerta innkomu uns börnin kom-
ast á leikskóla eða til dagforeldra. 
Heimgreiðslur hafi verið settar á 
á sínum tíma til að jafna aðstöðu-
mun þeirra sem fengið hafa dag-
vistun fyrir börn sín og hinna sem 
ekki hafi fengið slíkt pláss.

Þá telur hópurinn að það sé ekki 
vönduð stjórnsýsla að tilkynna um 

slíka niðurfellingu með rúmlega 
hálfs mánaðar fyrirvara en breyt-
ingarnar taka gildi frá áramótum.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Ásgerður Halldórs-
dóttir, bæjarstjóri Seltjarnarnes-
bæjar, svarað erindi hópsins og 
sagt að málið verði skoðað betur. 
Gert er ráð fyrir því að það verði 
rætt á næsta fundi bæjarstjórnar 
eftir áramót. – bþ

Foreldrar mótmæla skerðingu á Nesinu

Leikskólabörn á góðum degi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

1 Lög mæti hand tökunnar sé 
á gráu svæði: „Þessi fram

ganga er í raun frá leit“ Lögmenn 
lýsa yfir efasemdum um lögmæti 
verklags lögreglunnar þegar hún 
handtók Kristján Gunnar Valdi-
marsson að nýju.

2 Hafna kröfu lög reglu um 
á fram haldandi gæslu varð

hald yfir Kristjáni Kröfu lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu um 
áframhaldandi gæsluvarðhald 
Kristjáns var hafnað í Héraðs-
dómi Reykjavíkur.

3 Íbúi á Aragötu óttast Krist
ján: „Þú veist ekkert hvað 

hann gerir næst“ Kristján Gunnar 
Valdimarsson, lektor við laga-
deild HÍ, situr nú í gæsluvarðhaldi 
grunaður um kynferðisbrot og 
frelsissviptingu

ÍRAK Adel Abdul Mahdi, forsætisráð-
herra Íraks, fordæmdi í gær loftárás-
ir Bandaríkjamanna á búðir írakskra 
vígasveita sem njóta stuðnings frá 
Íran. Bandaríkjaher gerði árásirnar á 
sunnudag í hefndarskyni fyrir morð 
á bandarískum verktaka.

Reuters-fréttastofan hefur eftir 
írökskum heimildum að minnst 25 
vígamenn hafi fallið í árásunum og 
55 særst. Abdul Mahdi lýsti árás-
unum sem grimmum og óásættan-

legum. Þær myndu hafa alvarlegar 
afleiðingar í för með sér.

Í yfirlýsingu frá Þjóðaröryggis-
ráði Íraks segir að árásir Banda-
r íkjamanna leiði til þess að 
endurskoða þurfi samstarfið við 
hersveitir Bandaríkjamanna og 
bandamanna þeirra. Árásirnar 
væru brot á fullveldi Íraks. Það 
væri eingöngu í verkahring írakskra 
öryggissveita að vernda landið og 
herbúðir þar.

Sítaklerkurinn Moqtada al-Sadr 
lýsti því yfir í gær að hann væri 
reiðubúinn að vinna með vígasveit-
um sem njóta stuðnings frá Íran, 
sem hafa verið pólitískir andstæð-
ingar hans, að því að koma banda-
rískum hersveitum úr landinu.

Takist það ekki með pólitísk-
um eða lagalegum leiðum sagðist 
al-Sadr ætla að grípa til annarra 
aðgerða í samvinnu við pólitíska 
andstæðinga sína. – sar

Stjórnvöld í Írak gætu endurskoðað samstarf við Bandaríkin

Írakskar hersveitir berjast við sveitir Íslamska ríkisins. NORDICPHOTOS/GETTY
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Snorri er falleg terta þar sem 
marglitar kúlur með hala skjótast 
upp og springa í stór blóm sem 
að glitra eins og glimmer á 
himninum. Mjög falleg kaka. 

Þú færð Snorra á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

skot

50
SEK

3
5
7

80

kg

SVEITARSTJÓRNIR Þau fimm sveitar-
félög sem höfðuðu skaðabótamálið 
á hendur ríkinu vegna lagabreyt-
inga sem lækkuðu framlög til þeirra 
úr jöfnunarsjóði bera ekki ábyrgð á 
stjórnaskrárbroti ríkisins í málinu 
eins og Samband íslenskra sveitar-
félaga heldur fram. Þetta segir 
sveitarstjórn Grímsnes- og Grafn-
ingshrepps.

Með lagabreytingu sem gerð var 
árið 2012 var mælt fyrir um að í 
reglugerð væri heimilt að kveða á 
um að þau sveitarfélög sem hefðu 
heildarskatttekjur af útsvari og 
fasteignaskatti sem teldust veru-
lega umfram landsmeðaltal skyldu 
ekki njóta tiltekinna framlaga úr 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

Grímsnes- og Grafningshreppur 
er eitt fimm sveitarfélaga sem fengu 
minna úr Jöfnunarsjóði vegna þessa 
og höfðaði mál á hendur ríkinu með 
kröfu um greiðslu þeirrar fjárhæðar 
sem sveitarfélagið hefði fengið á 
árunum 2013 til 2016 ef ekki hefði 
komið til ákvörðun ráðherra um 

niðurfellingu greiðslnanna, eins og 
segir í dómi Hæstaréttar frá í maí 
síðastliðnum. Hæstiréttur dæmdi 
ríkið til að greiða sveitarfélaginu 
234,4 milljónir króna.

„Sveitarstjórn Grímsnes- og 
Grafningshrepps telur rétt að 
koma á framfæri athugasemdum 
við umfjöllun Sambands íslenskra 
sveitarfélaga um dóm Hæstarétt-
ar frá 14. maí 2019 í máli sveitar-
félagsins gegn íslenska ríkinu sem 
og túlkun þess á niðurstöðum 
dómsins,“ segir í bókun sveitar-
stjórnarinnar.

„Í umfjöllun sambandsins um 
fyrrgreint mál hefur það ítrekað 
snúið umræddu stjórnarskrárbroti 
ríkisvaldsins upp á þau sveitarfélög 
sem leituðu til Hæstaréttar til að 
fá skorið úr um skaðabótaábyrgð 
íslenska ríkisins vegna stjórnar-
skrárbrots þess,“ segir sveitar-
stjórnin og vísar til umfjöllunar á 
heimasíðu sambandsins.

„Af þeirri umfjöllun má ráða 
að sambandið hafi fallist á að hin 

dæmda skaðabótakrafa á hendur 
íslenska ríkinu skuli á endanum 
greiðast úr Jöfnunarsjóði og þá með 
þeim hætti að framlög úr sjóðnum 
lækki sem nemi fjárhæð hinna 
dæmdu skaðabóta. Því er síðan 
haldið fram að þau fimm sveitar-
félög, sem höfðuðu skaðabótamálið 
á hendur ríkinu, beri ábyrgð á því 
að úthlutun úr Jöfnunarsjóði lækki 
af þessum sökum,“ rekur sveitar-
stjórnin sem kveður þessa túlkun 
ranga.

„Niðurstaða dómsins fól það í sér 

að íslenska ríkinu, ekki Jöfnunar-
sjóði, bar að greiða sveitarfélög-
unum fimm skaðabætur, enda ber 
Jöfnunarsjóður ekki ábyrgð á ólög-
mætri lagasetningu,“ segir sveitar-
stjórnin. Áhrifin eigi ekki að vera 
þau að framlög til einstakra sveit-
arfélaga úr Jöfnunarsjóði lækki. 
Þessi túlkun sambandsins og það 
að samþykkja að skaðabótakrafan 
skuli greidd úr Jöfnunarsjóði sé 
aðfinnsluvert.

„Með þessu er ekki verið að gæta 
hagsmuna sveitarfélaga landsins, 
hvorki þeirra fimm sem voru ósátt 
við brot íslenska ríkisins á stjórnar-
skránni, né annarra sveitarfélaga, 
enda með þessu verið að lækka 
framlög úr Jöfnunarsjóði að ósekju 
og greiða skaðabótakröfu sem hvílir 
samkvæmt skýrum forsendum og 
dómsorði Hæstaréttar á íslenska 
ríkinu. Með framgöngu sambands-
ins er verið að baka sveitarfélögum 
landsins tjón,“ segir sveitarstjórn 
Grímsnes- og Grafningshrepps.
gar@frettabladid.is

Segja Samband sveitarfélaga 
valda sveitarfélögunum tjóni
„Með framgöngu sambandsins er verið að baka sveitarfélögum landsins tjón,“ segir sveitarstjórn Gríms-
nes- og Grafningshrepps sem gagnrýnir útlistanir Sambands íslenskra sveitarfélaga á Hæstaréttardómi í 
máli sem sveitarfélagið vann gegn ríkinu. Ríkið mun nota jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að borga bætur.

Samband íslenskra sveitarfélaga er sagt samþykkja að ríkið greiði skaðabætur úr jöfnunarsjóði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HOLLUSTUMÁL Verslunin Super1 
á Hallveigarstíg í Reykjavík hefur 
innkallað Rema1000 hnetur vegna 
þess að í þeim er myglusveppaeitrið 
aflatoxin b1 yfir hámarksgildum. 
Fram kemur í tilkynningu að þetta 
sé gert í samráði við matvælaeftirlit 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.

Af latoxin getur verið krabba-
meinsvaldandi. Um er að ræða 
þrjár tegundir af Rema1000 hnet-
um; Nødder Salt & Sødt með best 
fyrir dagsetningunni 30/08/2020, 
Nødd er Salt & Stærk, með dagsetn-
ingunni 28/08/2020 og Saltede Pea-
nuts með best fyrir dagsetningunni 
21/08/2020. Lotunúmer eru 95893, 
95924, 95929 og 95927.

„Neytendur sem keypt hafa vör-
urnar með best fyrir dagsetningum 
og lotunúmerum sem kom fram hér 
að ofan ættu að farga vörunni eða 
skila vörunni í verslun SUPER1 við 
Hallveigarstíg gegn fullri endur-
greiðslu,“ segir í tilkynningunni.

Varað við eitruðum hnetum í Super1

Hnetutegundirnar þrjár sem innihalda of mikið af myglusveppaeitri.

HEILBRIGÐISMÁL Átta mánaða gam-
alt barn greindist með mislinga hér 
á landi um síðastliðna helgi. Barnið 
var erlendis yfir jólin og veiktist á 
aðfangadag með kvef og hita. Þann 
28. desember fékk barnið útbrot 
og f laug þann sama dag ásamt for-
eldrum sínum frá Stokkhólmi til 
Íslands.

Barnið og foreldrar þess voru í 
f lugi Icelandair og er barnið á bata-
vegi í heimaeinangrun. Þetta kemur 
fram í tilkynningu frá Embætti 
landlæknis.

Kamilla Jósefsdóttir, læknir á 
sóttvarnasviði Embættis land-
læknis, segir að á hverju ári komi 
upp nokkur tilfelli af mislingasmiti 
en að Íslendingar séu f lestir vel 
bólusettir gegn sjúkdómnum.

„Þetta er einn af fáum sjúkdóm-
um sem berast með lofti og því eru 
gerðar sérstakar ráðstafanir þegar 
hann kemur upp í f lugvélum,“ segir 
Kamilla en tekur fram að land-
læknisembættið hafi gert Icelandair 
viðvart og flugfélagið hafi haft sam-
band við farþega. „Auðvitað vitum 
við ekki hversu margir óbólusettir 
einstaklingar voru í f luginu og það 
á eftir að koma í ljós hvort einhver 
hafi smitast,“ segir hún.

„Þetta hefur gerst fjórum sinnum 
á þessu ári. Í febrúar kom upp far-
aldur en í hin tvö skiptin smituðust 
engir aðrir einstaklingar þannig að 
það er alls ekki þannig að það komi 
upp faraldur eða smit í hvert skipti 
sem einhver greinist með mislinga 
hér á landi,“ segir Kamilla. – bdj

Átta mánaða 
barn greindist 
með mislinga

Bólusett er við mislingum við 18 
mánaða aldur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Matvælastofnun sendi einnig 
frá sér tilkynningu vegna máls-
ins og varar við neyslu á hnet-
unum. „Upplýsingar bárust MAST 
í gegnum R ASFF, hraðviðvör-
unarkerfi Evrópu um hættuleg 
matvæli á markaði.“  – gar

Myglusveppaeitrið 
aflatoxin b1 er krabba-
meinsvaldur.

234
milljónir króna var ríkið 
dæmt til að greiða Grímsnes- 
og Grafningshreppi í bætur.

Það er alls ekki 
þannig að það komi 

upp faraldur eða smit í hvert 
skipti sem einhver greinist 
með mislinga hér á landi.

Kamilla Jósefsdóttir, læknir á sótt-
varnasviði Embættis landlæknis
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Audi e-tron 50 quattro er drifinn aflgjafa íslenskrar 
náttúru. 100% rafdrifinn sportjeppi með 328 km 
drægni sem kemur þér í rafmagnað samband við 
landið allt. Með 600 lítra farangursrými að aftan að 
viðbættum 60 lítrum að framan tekurðu með þér 
það sem þig langar.  
Fjórhjóladrifinn rífur hann sig í hundraðið á sjö 
sekúndum og nýtur fulltingis allra nýjustu tækni  
og aðstoðarkerfa sem halda þér á jörðinni. 

Rauði þráðurinn

HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

+
+

+ Afmælispakki  
Basic

+ Afmælispakki 
Advanced

+ Afmælispakki 
Advanced S-line

7.390.000kr. 7.990.000kr. 8.890.000kr.
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Rauði þráðurinn er 50 ára samleikur HEKLU + AUDI 
sem færir þér e-tron 50 á fádæma afmælisverði.  
 
– Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak á  
afmælisverðinu í sýningarsalnum á netinu:

hekla.is/audisalur



Lífskjarasamningur
Í byrjun apríl var skrifað undir 
kjarasamninga á almennum vinnu-
markaði. Samningar höfðu þá verið 
lausir frá áramótum en viðræður 
aðila gengu erfiðlega lengst af. Efl-
ing og VR boðuðu til verkfallsað-
gerða. Þann 8. mars lögðu félags-
menn Eflingar sem starfa á hótelum 
niður störf og 22. mars bættust 
félagsmenn VR við en það verkfall 
náði líka til hópbifreiðafyrirtækja. 
Frekari verkfallsaðgerðum var svo 
frestað þar sem skriður komst á við-
ræður.

Stjórnvöld komu á lokasprettin-
um að kjarasamningum og kynntu 
fjölmargar aðgerðir til að styðja 
við samninga. Meðal annars voru 
boðaðar skattalækkanir, aðgerðir 
í húsnæðismálum og lenging fæð-
ingarorlofs. Samningurinn sem var 
kynntur sem lífskjarasamningur-
inn gildir til 1. nóvember 2022. 
Lægstu laun hækka um 90 þúsund 
krónur á mánuði á samningstím-
anum en almenn hækkun verður 
68 þúsund. Þá var samið um mögu-
legar útfærslur á styttingu vinnu-
vikunnar.

Þriðji orkupakkinn
Það mál sem var mest áberandi á 
Alþingi á árinu var tillaga ríkis-
stjórnarinnar um innleiðingu 
þriðja orkupakka ESB. Mjög hart 
var deilt um málið innan þings og 
utan. Andstæðingar orkupakkans 
sögðu að með samþykkt málsins 
væri meðal annars verið að skerða 
fullveldi Íslands í orkumálum. Einn-
ig væru íslensk stjórnvöld að skuld-
binda sig til að leggja sæstreng.

Þeir sem studdu innleiðingu 
þriðja orkupakkans sögðu hins 
vegar að framtíð EES-samningsins 
væri í húfi. Ríkisstjórnir Íslands, 
Noregs og Liechtenstein sendu 
frá sér yfirlýsingu þar sem sér-
staða íslenska orkumarkaðarins 
var áréttuð. „Ákvæði þriðja orku-
pakka ESB hafa á engan hátt áhrif á 
full yfirráð EFTA-ríkjanna í EES yfir 
orkuauðlindum sínum og ráðstöfun 
þeirra og hagnýtingu,“ sagði í yfir-
lýsingunni.

Inni á þingi var andstaðan borin 
uppi af Miðf lokknum. Þingmenn 
f lokksins beittu málþófi og sak-
aði Steingrímur J. Sigfússon, for-
seti Alþingis, þá um að hafa rænt 
völdum í þinginu. Ekki tókst að 
klára málið í vor og var samið um 
að taka það fyrir aftur í september, 
áður en nýtt þing yrði sett. Það fór 
svo að lokum að þriðji orkupakk-
inn var samþykktur á Alþingi með 
46 atkvæðum gegn 13.

Fall WOW …
Tæplega átta ára sögu WOW air lauk 
í lok mars þegar félagið var úrskurð-
að gjaldþrota. WOW hafði átt í 
miklum rekstrarerfiðleikum um 
nokkurt skeið og var gripið til hag-
ræðingaraðgerða í desember 2018. 
Þá var starfsfólki fækkað, f lugvélar 
seldar og leiðakerfið einfaldað. Við-
ræðum um kaup Icelandair á WOW 
hafði áður verið slitið og allt stefndi 
í að bandaríski fjárfestingarsjóður-
inn Indigo Partners kæmi félaginu 
til bjargar.

Viðræðurnar við Indigo drógust 
hins vegar og svo fór að fjárfesting-
arfélagið sleit þeim þann 21. mars. 
Í kjölfarið hófust viðræður við 
Icelandair á ný en ljóst var að lítill 
tími væri til stefnu. Þær viðræður 
fóru einnig út um þúfur en 26. mars 
náðust samningar við lánardrottna 
WOW um að breyta skuldabréfum í 
hlutafé. Við það hafði Skúli Mogen-
sen, stofnandi félagsins, misst yfir-
ráð sín í WOW.

Stjórnendum WOW tókst hins 
vegar ekki á næstu dögum að tryggja 
fjármagn til að greiða 300 milljóna 
greiðslu sem leiddi til kyrrsetningar 
á sjö vélum félagsins. Klukkan hálf 
sex að morgni 28.  mars var öllu 
flugi WOW til og frá Íslandi aflýst. 
Um þremur klukkustundum síðar 

tilkynnti Samgöngustofa að WOW 
hefði hætt starfsemi.

Um 1.100 starfsmenn WOW 
misstu vinnuna við fall félagsins en 
auk þess tapaðist fjöldi af leiddra 
starfa. Alls bárust tæplega sex 
þúsund kröfur frá einstaklingum 
og lögaðilum í þrotabú WOW og 
námu þær alls um 151 milljarði 
króna. Í byrjun desember höfðu 
forgangskröfur upp á 3,8 milljarða 
verið samþykktar en ágreiningur 
var enn uppi um kröfur upp á 1,3 
milljarða. Ljóst var að ekkert fengist 
upp í almennar kröfur í þrotabúið.

… og möguleg endurreisn
Í sumar bárust af því fréttir að 
bandaríska athafnakonan Mich-
elle Ballarin hefði hug á því að 
endurreisa WOW. Hún keypti eignir 
tengdar f lugrekstri félagsins úr 
þrotabúinu fyrir 50 milljónir króna 
og stefnt var að því að hefja f lug 
milli Keflavíkur og Washington DC 
í október. Þær áætlanir stóðust ekki 
og er hið endurreista félag ekki enn 
farið í loftið. Í desember var svo haft 
eftir talsmanni Ballarin á Íslandi að 
biðin eftir fyrsta fluginu væri mæld 
í vikum en ekki mánuðum. Gert er 

ráð fyrir að fraktflug verði stór hluti 
starfseminnar fyrst um sinn en að 
farþegaf lug muni aukast eftir því 
sem á líður.

Hópur fjárfesta auk tveggja fyrr-
verandi lykilstarfsmanna WOW 
vann einnig að stofnun nýs f lug-
félags á grunni WOW. Félagið bar 
upphaflega heitið WAB en síðar var 
því breytt í Play. Félagið var kynnt á 
blaðamannafundi í byrjun nóvem-
ber þar sem fram kom að í fyrstu 
yrði f logið til sex evrópskra borga. 
Stefnt var að því að hefja flug á yfir-
standandi ári en það tókst ekki en 

fréttir bárust af því að illa gengi að 
fá fjárfesta að félaginu. Í desember 
var svo haft eftir upplýsingafulltrúa 
félagsins að fjármögnunin gengi vel. 
Stefnt væri að því að hefja miðasölu 
í janúar og að f lug hæfist væntan-
lega næsta vor.

Nýr dómsmálaráðherra
Þann 12. mars kvað Mannréttinda-
dómstóll Evrópu (MDE) í Strassborg 
upp þann dóm að skipan fjögurra 
dómara við Landsrétt væri ekki í 
samræmi við lög. Sigríður Á. Ander-
sen dómsmálaráðherra sagði af sér 
embætti daginn eftir.

Forsaga málsins er sú að þegar 15 
dómarar voru skipaðir við nýstofn-
aðan Landsrétt árið 2017 fór dóms-
málaráðherra ekki að öllu leyti að 
tillögu dómnefndar sem mat hæfni 
umsækjenda. Fjórir umsækjendur 
voru færðir af listanum yfir þá sem 
dómnefndin taldi hæfasta og aðrir 
fjórir skipaðir í staðinn eftir stað-
festingu Alþingis. Íslensk stjórn-
völd ákváðu að skjóta málinu til 
yfirdeildar MDE og í september var 
staðfest að málið yrði tekið fyrir á 
næsta ári.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköp-
unarráðherra, tók tímabundið við 
embætti dómsmálaráðherra eftir 
afsögn Sigríðar Á. Andersen. Það var 
svo í byrjun september að tilkynnt 
var að Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir, ritari Sjálfstæðisf lokksins, 
yrði nýr dómsmálaráðherra en hún 
tók formlega við embættinu 6. sept-
ember.

Hvarf í Dublin
Þann 9. febrúar gekk Jón Þröstur 
Jónsson út af hótelherbergi sínu í 
Dublin þar sem hann var staddur 
ásamt unnustu sinni. Ekkert hefur 
spurst til hans síðan. Þau voru stödd 
í borginni til að taka þátt í póker-
móti. Það síðasta sem vitað er um 
ferðir Jóns Þrastar er af myndum úr 
öryggismyndavélum þar sem hann 
sést á gangi í Whitehall-hverfinu. 
Hann var hvorki með síma né vega-
bréf á sér þegar hann hvarf.

Fjöldi sjálf boðaliða tók þátt í 
umfangsmikilli leit í borginni en 
hún bar engan árangur. Bróðir Jóns 
Þrastar f lutti á tímabili til Dublin 
og aðrir fjölskyldumeðlimir hafa 
reglulega farið til borgarinnar. Þá 
bárust fréttir af því í desember að 
systir og unnusta Jóns Þrastar hefðu 
ráðið einkaspæjara til að rannsaka 
hvarfið.

Umdeilt fjölmiðlafrumvarp
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, kynnti í 
janúar frumvarp um stuðning við 
einkarekna fjölmiðla. Var þar lagt 
til að fjölmiðlar gætu að ákveðn-
um skilyrðum uppfylltum fengið 
hluta ritstjórnarkostnaðar endur-
greiddan.

Illa gekk þó að koma málinu 
til Alþingis en þingmenn Sjálf-
stæðisf lokksins gagnrýndu til að 
mynda harðlega að ekki væri tekið 
á stöðu RÚV á auglýsingamarkaði í 
frumvarpinu. Málið var að lokum 
afgreitt úr þingf lokki Sjálfstæðis-
f lokksins á vorþingi með miklum 
fyrirvörum. Ekki tókst hins vegar 
að koma því að í dagskrá þingsins.

Frumvarpið átti svo að leggja 
fram að nýju í haust en það tókst 
ekki fyrr en í desember og mælti 
ráðherra fyrir málinu fyrir jól. 
Afgreiðsla þess bíður nýs árs.

Palestínufáni Hatara
Hljómsveitin Hatari var fulltrúi 
Íslands í Eurovision sem fram fór í 
Tel Avív í maí. Þar f lutti hún lagið 
„Hatrið mun sigra“ sem komst 
áfram í úrslitakvöldið. Fyrir keppn-
ina í Ísrael spratt upp umræða um 
hvort Ísland ætti að sniðganga 
keppnina til að mótmæla framferði 
Ísraelsmanna gagnvart íbúum Pal-
estínu.

Meðlimir Hatara lýstu í aðdrag-
anda keppninnar yfir stuðningi 
við málstað Palestínumanna og 
var því fylgst grannt með gjörðum 
þeirra í Ísrael. „Hatrið mun sigra“ 

Árið 2019 á 
innlendum vettvangi

Átök á vinnumarkaði, þriðji orkupakkinn, fall WOW, mannshvarf í Dublin, 
nýr dómsmálaráðherra, Samherjamál og óveður voru meðal helstu frétta 

ársins sem er að líða. Fréttablaðið fer yfir nokkur stærstu mál ársins. 

Svona leit upplýsingaskjárinn á Keflavíkurflugvelli út að morgni 28. mars. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sigríður Andersen tilkynnir afsögn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON   

Þingmenn Miðflokksins báru uppi lengstu umræðuna í þingsögunni um sama málið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sighvatur 
Arnmundsson
sighvatur@frettabladid.is

Nýr dómsmálaráðherra tekur við. FRÉTTABLAÐIÐ/E RNIR
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Símanúmer þjónustuvaktar er 516 6000 en einnig er hægt að senda fyrirspurnir á veitur.is

Í góðu sambandi 
á hátíðarstundunum
Við hjá Veitum vitum hversu mikilvægt það er að hafa hreint, hlýtt 
og bjart um hátíðarnar. Þess vegna erum við í viðbragðsstöðu 
svo þig skorti ekki vatn, hita eða rafmagn um jól og áramót.

Gleðilegt nýtt ár



endaði í tíunda sæti keppninnar en 
lagið naut mun meiri hylli meðal 
almennings en dómnefnda. Það 
sem vakti þó mesta athygli var 
þegar liðsmenn Hatara veifuðu Pal
estínufánum á meðan stigagjöfin 
fór fram. Í kjölfarið var RÚV sektað 
um fimm þúsund evrur þar sem 
gjörningurinn taldist andstæður 
reglum keppninnar. Frekari eftir
mál urðu hins vegar ekki af málinu 
og mun Ísland taka þátt í keppninni 
á næsta ári.

Harmleikur í Mehamn
Þann 27. apríl handtók norska lög
reglan tvo Íslendinga í smábænum 
Mehamn en þeir voru grunaðir um 
að hafa orðið þriðja Íslendingnum, 
Gísla Þór Þórarinssyni, að bana. 
Annar hinna handteknu, Gunnar 
Jóhann Gunnarsson sem er hálf
bróðir Gísla Þórs, var síðar ákærður 
fyrir að hafa skotið Gísla til bana 
með haglabyssu.

Gunnar Jóhann hefur verið í 
haldi lögreglu síðan en hann segir 
að um hræðilegt slys hafi verið að 
ræða. Tíu dögum fyrir morðið hafði 
Gunnar Jóhann verið úrskurðaður 
í nálgunarbann gagnvart Gísla 
Þór vegna hótana. Réttarhöld yfir 
Gunnari munu fara fram í mars 
næstkomandi.

Ríkislögreglustjóri hættir
Haraldur Johannessen ríkislög
reglustjóri mun láta af störfum um 
áramótin að eigin ósk. Mikil ólga 
hefur verið innan lögreglunnar 
tengd embætti ríkislögreglustjóra. 
Í haust lýstu átta af níu lögreglu
stjórum landsins og Landssamband 
lögreglumanna yfir vantrausti á 
Harald.

Í yfirlýsingu lögreglumannanna 
sagði að um langt skeið hefði ríkt 
óánægja með störf yfirstjórnar 
embættis ríkislögreglustjóra. Var 
þar meðal annars vísaði í meint 
eineltismál, fatamál og rekstur bíla
miðstöðvar.

Haraldur sagði í kjölfarið í viðtali 
við Morgunblaðið að gagnrýnin á 
störf hans væri hluti af rógsher
ferð og reynt væri að hrekja hann 
úr embætti. Þá sagði Haraldur að 
spilling ríkti innan lögreglunnar.

Rafmagnslaust varð á Dalvík í kjölfar óveðursins sem gekk yfir landið í desember og varði það í nokkra daga. Varðskipið Þór var nýtt sem rafstöð fyrir bæinn. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Kjarasamningar á almennum vinnumarkaði voru undirritaðir hjá sáttasemjara í byrjun apríl. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Liðsmenn Hatara með Palestínufánana í Tel Avív. Regnbogafánar tóku á móti Pence. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Regnbogafánar mættu Pence
Mike Pence, varaforseti Banda
ríkjanna, heimsótti Ísland í byrjun 
september. Var heimsóknin talin 
til marks um aukinn áhuga Banda
ríkjamanna á norðurslóðum og 
viðbrögð við ásælni Kínverja til 
aukinna áhrifa á svæðinu.

Pence fundaði meðal annars með 
Guðna Th. Jóhannessyni forseta, 
Katrínu Jakobsdóttur forsætisráð
herra og Guðlaugi Þór Þórðarsyni 
utanríkisráðherra. Varaforsetinn 
lagði áherslu á mikilvægi banda
lags ríkjanna tveggja og varaði við 
áhrifum Kínverja og Rússa á norð
urslóðum.

Fyrirtæki í grennd við Höfða, sem 
var einn af fundarstöðunum, nýttu 
tækifærið og f lögguðu regnboga
fánum til marks um stuðning við 
baráttu hinsegin fólks. Pence hefur 
lýst íhaldssömum viðhorfum þegar 

kemur að réttindum hinsegin fólks.

Vonbrigði með PISA
Niðurstöður PISAkönnunarinnar 
voru kynntar í byrjun desember. 
Óhætt er að segja að þær hafi 
valdið vonbrigðum. Lesskilningur 
íslenskra nemenda minnkaði frá 
síðustu könnun en 26 prósent þeirra 
töldust ekki geta lesið sér til gagns. 
Þó batnaði árangur í stærðfræði og 
var svipaður í náttúruvísindum.

Ísland var neðst Norðurlandanna 
í öllum þremur matsflokkum PISA. 
Lilja Alfreðsdóttir, mennta og 
menningarmálaráðherra, boðaði 
strax víðtækar aðgerðir til að bregð
ast við niðurstöðunum.

Alvarlegar ásakanir  
á hendur Samherja
Þann 12. nóvember fjölluðu frétta
skýringaþátturinn Kveikur á RÚV 

og Stundin um starfsemi útgerðar
félagsins Samherja í Namibíu. Þar 
komu fram alvarlegar ásakanir á 
hendur félaginu. Meðal annars hefði 
félagið greitt stjórnmálamönnum í 
Namibíu mútur gegn því að fá ódýr
an sjófrystikvóta á hrossamakríl. 
Einnig komu þar fram ásakanir um 
peningaþvætti og skattasniðgöngu.

Umfjöllunin sem var unnin í sam
starfi við Wikileaks og Al Jazeera 
var byggð á gögnum sem Jóhannes 
Stefánsson, fyrrverandi rekstrar
stjóri Samherja í Namibíu, lak til 
fjölmiðlanna. Þorsteinn Már Bald
vinsson ákvað að stíga tímabundið 
til hliðar sem forstjóri Samherja á 
meðan málið er í rannsókn og tók 
Björgólfur Jóhannsson við.

Samherjamenn hafa neitað ásök
unum um mútugreiðslur og segja 
að Jóhannes hafi þar verið einn að 
verki. Þá hefur félagið ráðið norsku 

lögmannsstofuna Wikborg Rein til 
að rannsaka ásakanirnar um brota
starfsemi í Namibíu.

Málið hefur einnig haft mikil 
áhrif í Namibíu en bæði sjávar
útvegs og dómsmálaráðherra 
landsins sögðu af sér eftir að málið 
kom upp. Þeir eru nú í haldi lögreglu 
ásamt fjórum öðrum mönnum 
vegna ásakana um spillingu, fjár
svik og peningaþvætti.

Samkvæmt umfjöllun Kveiks og 
Stundarinnar stóðu meintar mútu
greiðslur yfir allt fram á þetta ár en 
Jóhannes lét af störfum hjá Sam
herja árið 2016. Er talið að heildar
fjárhæð mútugreiðslnanna nemi 
um 1,4 milljörðum króna.

Íslensk stjórnvöld brugðust við 
málinu með því að samþykkja 
aðgerðir til að auka traust á íslensku 
atvinnulífi. Er þar meðal annars 
gert ráð fyrir því að Skattrann
sóknarstjóri og Ríkisskattstjóri geti 
tímabundið bætt við sig mannafla 
vegna umfangs þeirra mála sem 
skoða þurfi í tengslum við Sam
herjamálið.

Óveður og rafmagnsleysi
Versta óveður síðari ára skall á 
landinu 10. desember. Gefin var út 
rauð viðvörun á öllu Norðurlandi 
og Ströndum en það var í fyrsta sinn 
sem það gerist frá því að nýtt kerfi 
um viðvaranir tók gildi. Skólahald 
féll víða niður og samgöngur fóru 
úr skorðum.

Óveðrinu fylgdu miklar raf
magnstruflanir og varð rafmagns
laust víða á Norðurlandi. Nokkur 
heimili á Norðurlandi voru enn 
án rafmagns fimm dögum síðar og 
annars staðar var keyrt á varaafli.

Í kjölfar óveðursins sköpuðust 
umræður um ástand innviða víða 
um land. Ríkisstjórnin skipaði 
starfshóp til að meta leiðir til að efla 
innviði raforku og fjarskiptakerfa. 
Ljóst er að umtalsvert tjón varð af 
óveðrinu en Landsnet áætlar að tjón 
sitt nemi um 300 milljónum króna.

Sextán ára piltur, Leif Magnús 
Grétarsson Thisland, féll í Núpá í 
Sölvadal í Eyjafirði þar sem hann 
var að aðstoða bónda við að koma 
rafmagni aftur á. Hann fannst lát
inn í ánni tveimur dögum síðar.

INNLENDUR FRÉTTAANNÁLL
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Gleðilega
hátíð

9-16
Í DAG, GAMLÁRSDAG
OPIÐ

Afgreiðslutímar á www.kronan.is



Slysa- og bráðamóttaka Land-
spítala í Fossvogi

Opið allan sólarhringinn alla 
daga.
Aðalsímanúmer Landspítala. 543-1000
Beint innval á slysadeild í Foss-
vogi 
543-2000, sinnir neyðartilvikum.

Læknavaktin

Móttaka í Austurveri 09.00-
23.30. Símaráðgjöf fyrir allt 
landið 
s. 1770 og s. 1700

Neyðarvakt tannlækna á 
höfuðborgarsvæðinu

GAMLÁRSDAGUR 
Opið 10-12. Tannlæknastofa 
Benedikts Ægissonar, Síðumúla 
25, sími 553-4450.
NÝÁRSDAGUR 
Opið 10-12, Jón Ingvar Jónsson á 
tannlæknastofunni Valhöll, Háa-
leitisbraut 1, sími 568-2522.

Neyðarlínan

Neyðarsíminn 112 er opinn allan 
sólarhringinn yfir hátíðarnar og 
svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabif-
reiðar og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn

1717 er hjálparsími Rauða kross-
ins og verður opinn allan sólar-
hringinn.

Stígamót

Lokað yfir hátíðirnar, opnað 
aftur 2. janúar.

Kvennaathvarfið

Opið allan sólarhringinn, alla 
daga. Sími. 561-1205.

Dýralækningamiðstöðin 
Grafarholti

GAMLÁRSDAGUR 
Opið 10.00-12.00
Lokað á nýársdag
Ef um alvarleg neyðartilfelli er 

að ræða, utan opnunartíma, er 
hægt að ná í dýralækni á bakvakt. 
Bakvaktin er einungis hugsuð 
fyrir alvarlega veik eða slösuð 
dýr. Útkallið kostar um 30.000 
krónur, sem bætist við almennt 
aðgerðargjald. 

Símanúmer hjá dýralækni á bak-
vakt er 530-4888.

Apótek

Apótekarinn Austurveri
GAMLÁRSDAGUR 
Opið 08-18.00
NÝÁRSDAGUR 
Opið 09.00-24.00

Árbæjarapótek
GAMLÁRSDAGUR 
Opið 09.00-12.00.

Lyfja
GAMLÁRSDAGUR
Opið 10.00-12.00 Blönduós, 
Borgarnes, Búðardalur, Egils-
staðir, Eskifjörður, Grindavík, 
Grundarfjörður, Höfn, Húsa-
vík, Hvammstangi, Ísafjörður, 
Kópasker, Neskaupstaður, 
Mývatn, Patreksfjörður, Nýbýla-
vegur, Raufarhöfn, Sauðárkrókur, 
Reyðarfjörður, Seyðisfjörður, 
Stykkishólmur, Þórshöfn.
Opið 09.00-12.00 Garðatorg, 
Grafarholt, Hafnarstræti, Reykja-
nesbær, Selfoss.
Opið 10.00-13.00 Smáralind.
Opið 08.00-15.00 Grandi,
Opið 08.00-18.00 Lágmúli.
Opið 08.00-18.00 Smáratorg
NÝÁRSDAGUR
Opið 10.00-24.00 Smáratorg, 
Lágmúli.

Lyf og heilsa
GAMLÁRSDAGUR
Opið 08.00-13.00 á Granda, 
Kringlunni og Firði.
Opið 10.00-12.00 á Glerártorgi.

Sundlaugar

GAMLÁRSDAGUR
Opið 06.30-13.00 Suðurbæjar-
laug, Ásvallalaug og Sundhöll 
Hafnarfjarðar.
Opið 08.00-12.00 í Sundlaug 
Kópavogs og Salalaug.
Opið 08.00-13.00 í Árbæjarlaug, 
Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, 
Laugardalslaug, Sundhöllinni og 

Vesturbæjarlaug.
Opið 08.00-12.30 í Seltjarnarnes-
laug.

NÝÁRSDAGUR
Opið 10.00-18.00 í Sundlaug 
Kópavogs og Salalaug.
Opið 12.00-18.00 í Laugardals-
laug og Sundhöllinni.

Samgöngur

GAMLÁRSDAGUR
Ekið er samkvæmt laugardags-
áætlun strætó til um 15.00. 
NÝÁRSDAGUR
Ekið verður samkvæmt sunnu-
dagsáætlun. Sjá nánar á heima-
síðu strætó.

Stórmarkaðir

Krónan
GAMLÁRSDAGUR
Opið 08.00-16.00 í öllum versl-
unum. 
Lokað á nýársdag.

Bónus
GAMLÁRSDAGUR
Opið 10.00-15.00 í öllum versl-
unum. 
Lokað á nýársdag.

Nettó
GAMLÁRSDAGUR
Opið 10.00-15.00 í öllum versl-
unum Nettó. 
Lokað á nýársdag.

Hagkaup
GAMLÁRSDAGUR
Opið til 18.00 í Skeifunni og 
Garðabæ.
Opið 10.00-14.00 í Smáralind og 
Kringlunni.
Opið 08.00-18.00 í Spönginni, 
Eiðistorgi og Akureyri.
Opið 10.00-14.00 í Njarðvík og á 
Selfossi.
NÝÁRSDAGUR
Opnað kl. 12.00 í Skeifunni og í 
Garðabæ.
Opið 12.00-24.00 í Spönginni, 
Eiðistorgi og á Akureyri.

Brennur og skotsvæði á gamlársdag
Þrjú skotsvæði verða í Reykjavík frá klukkan 22.00 í kvöld til 01.00 á nýársnótt. Þau er á Landakotstúni, Skólavörðuholti og á Klambra
túni. Á skotsvæðunum verða gæsluliðar og skotpallar til að tryggja öryggi fólks. Alls verða sautján brennur á höfuðborgarsvæðinu.

Garðabær Sjávar-
grund kl. 21.00

Hafnarfjörður  
Ásvellir kl. 20.00

Mosfellsbær Neðan Holta-
hverfis við Leirvog kl. 20.30

Reykjavík Við  
Gufunesbæ kl. 20.30

Reykjavík Við 
Ægisíðu kl. 20.30

Reykjavík Við Suðurfell  
kl. 20.30

Reykjavík Laugardalur f/neðan 
Laugarásveg 18 kl. 20.30

Brennur á gamlársdag Reykjavík Við Kléberg  
á Kjalarnesi kl. 20.30

Seltjarnarnesbær  
Valhúsahæð kl. 20.30

Reykjavík  
Geirsnef kl. 20.30

Reykjavík Á ströndinni fr. við 
Skildinganes 52 kl. 21.00

Garðabær Álftanes, norðan 
við Gesthús kl. 20.30

Reykjavík Neðan við  
Fossvogskirkjugarð kl. 20.30 Reykjavík Við norðanvert 

Rauðavatn kl. 20.30

Reykjavík Við Úlfarsfell, ofan 
við Lambhagaveg kl. 15.00

Kópavogur Bílastæði 
sunnan við Fífuna kl. 20.30

Kópavogur Ofan  
við Gulaþing kl. 20.30

Reykjavík  
Skólavörðuholt 
kl. 22.00 - 01.00

Skotsvæði

Skotsvæði
Reykjavík Landakotstún 
kl. 22.00 - 01.00

Skotsvæði
Reykjavík Klambratún 
kl. 22.00 - 01.00

Suðurnes:
Suðurnesjabær:
Sandgerði kl. 20.00
Garður kl. 20.30
Vogar kl. 20.00

Suðurland:
Vestmannaeyjar kl. 17.00
Selfoss kl. 16.30
Eyrarbakki kl. 20.00
Stokkseyri kl. 20.30
Þorlákshöfn kl. 17.00
Flúðir kl. 20.00

Austurland:
Egilsstaðir kl. 16.30
Neskaupstaður kl. 16.30
Reyðarfjörður kl. 17.00
Seyðisfjörður kl. 17.00

Norðurland:
Sauðárkrókur 20.30
Hofsós 20.30
Varmahlíð 20.30
Húsavík kl. 17.00
Akureyri kl. 20.30
Siglufjörður kl. 20.30
Ólafsfjörður kl. 20.00

Vestfirðir:
Flateyri kl. 20.30
Ísafjörður kl. 20.30
Þingeyri kl. 20.20
Súgandafjörður kl. 20.30
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arionbanki.is Þægilegri bankaþjónusta Arion banka

Starfsfólk Arion banka óskar landsmönnum öllum farsældar á 
komandi ári með þökkum fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.

Gleðilegt
ný� ár!



Ástand heimsins

Skógareldar 
og hitabylgja í 
Ástralíu 
Miklir skógareldar hafa geisað í Ástralíu en hitinn 
hefur farið yfir 40 gráður í öllum fylkjum landsins.

Þessi bíll varð skógareldum að bráð í Balmoral í Sydney en aðeins kólnaði í veðri um helgina. NORDICPHOTOS/GETTY

Brunnið skilti í útjaðri Bilpin í Nýja Suður-Wales. Neyðarástandi hefur verið 
lýst yfir í fylkinu vegna ástandsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Þrátt fyrir slæm loftgæði og mótmæli um 300 þúsund íbúa er áætlað að 
flugeldasýning fari fram í Sydney um áramótin. NORDICPHOTOS/GETTY

Þetta heimili 
í Bilpin er 
rústir einar eftir 
skógareldana. 
Um 1.500 
slökkviliðs-
menn berjast 
við elda á um 
100 stöðum 
í Nýja Suður-
Wales. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Þessir félagar í Melbourne ákváðu að stökkva í sjóinn til að kæla sig en hitinn hefur farið yfir 40 gráður í borginni síðustu daga. NORDICPHOTOS/GETTY

Í Melbourne 
nutu íbúar 
hitans og fjöl-
menntu niður á 
strönd. 
NORDICPHOTOS/
GETTY
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Við óskum landsmönnum öl lum gæfu á nýju ári  
og þökkum farsælt samstarf  á l iðnum árum.

Hugað að  
framtíðinni 

Loftslagsbreytingar 
varða okkur öll. 
Aukin hlutdeild 
endurnýjanlegrar 

orku er lykilatriði í 
baráttu mannsins við 
loftslagsbreytingar, en 
stærstur hluti raforku í 
heiminum er enn unninn  
úr jarðefnaeldsneyti.  

Landsvirkjun vinnur orku 
úr 100% endurnýjanlegum 
orkugjöfum, vatnsafli, 
jarðvarma og vindi. Kolefnis-
spor raforkuvinnslu okkar 
er með því minnsta sem 
þekkist. Við viljum gera 
enn betur og höfum sett 
okkur markmið að verða 
kolefnishlutlaus árið 2025.  

Við munum fyrirbyggja 
og draga úr losun eins og 
frekast er unnt og ráðast 
í mótvægisaðgerðir.
Metnaðarfull markmið í lofts-
lagsmálum nást því aðeins ef 
við leggjumst öll á árarnar og 
tökum ábyrgð á eigin losun. 
Með þessu móti viljum við 
leggja okkar af mörkum.



Í myndagátu Fréttablaðsins er ekki gerður greinarmunur á i og y og ekki á grönnum og breiðum sérhljóða frekar 
en vani er í slíkum gátum. Lausnum skal skilað í afgreiðslu Fréttablaðsins, Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík, eða á 
netfangið myndagata@frettabladid.is. Dregið verður úr réttum lausnum og veglegur vinningur er í boði.  
Lausnum skal skilað í síðasta lagi 9. janúar 2020. 

SKILAFRESTUR  
TIL 9. JANÚAR

Myndagáta Fréttablaðsins 2019
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Gleðilega hátíð  
og hjartans þakkir 
frá Hörpu fyrir árið 
sem er að líða
Árið 2019 var sannarlega viðburðaríkt því þá  
voru haldnir 1132 listviðburðir, fundir og ráðstefnur  
í Hörpu og 823 hópar ferðamanna fengu leiðsögn. 
Við hlökkum til að taka vel á móti ykkur á nýju ári.
 
Harpa – húsið okkar.
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Við þurfum 
einfaldlega 
að minnka 
sóun og 
óþarfa 
neyslu. Við 
þurfum að 
velja um-
hverfisvæna 
kosti þótt það 
sé meiri 
fyrirhöfn.

 

Það hafa ekki 
allir foreldrar 
ráð á að leita 
sér aðstoðar 
með börn sín 
hjá sjálfstætt 
starfandi 
sálfræðing-
um.

Á fundi velferðarráðs í desember voru lagðar 
fram biðlistatölur barna sem bíða eftir sér-
fræðiþjónustu skóla. Það eru 489 börn sem 

bíða eftir fyrstu þjónustu og 340 börn sem bíða eftir 
frekari þjónustu. Alls er því 641 barn að bíða. Með 
sérfræðiþjónustu skóla er átt við sálfræðiviðtöl, 
kennslufræðilegt mat, talkennslu og sértækar grein-
ingar á vanda barnanna sem foreldrar, kennarar og 
fleiri telja að barnið þurfi nauðsynlega á að halda. 
Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt fram formlega 
fyrirspurn um stöðu barnanna sem bíða eftir þessari 
þjónustu og sundurliðun á ástæðu tilvísunar.

Grípa verður til aðgerða
Ráðast verður til atlögu með markvissum og kerfis-
bundnum hætti til að stytta biðlista. Það verður 
einungis gert með því að fjölga fagfólki skólanna og 
skipuleggja störfin þannig að meiri skilvirkni náist. 
Við síðari umræðu um fimm ára áætlun Reykjavíkur-
borgar lagði Flokkur fólksins fram fimm breytingar-
tillögur. Ein þeirra var tillaga um að fjárheimildir 
skóla- og frístundasviðs verði hækkaðar til að stytta 
biðlista. Lagt var til að ráðið yrði fagfólk tímabundið, 
tveir sálfræðingar og einn talmeinafræðingur til 
eins árs. Gert er ráð fyrir að kostnaður við þessi þrjú 
stöðugildi nemi 40,5 m.kr. Tillagan var felld.

Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur lengi talað 
fyrir því að aðsetur skólasálfræðinga sé í skólunum 
þar sem sálfræðingarnir eru nálægt börnunum og 
til stuðnings og ráðgjafar við kennara og starfsfólk. 
Það myndi bæta skipulag og auka skilvirkni. Bið 
eftir þjónustu skapar óvissu og veldur börnum og 
foreldrum þeirra oft miklu álagi. Það hafa ekki allir 
foreldrar ráð á að leita sér aðstoðar með börn sín 
hjá sjálfstætt starfandi sálfræðingum. Við eigum 
að geta gert kröfu um að börn hafi gott aðgengi að 
allri þjónustu borgarinnar, þar með talið sérfræði-
þjónustu skólanna.

Yfir 600 börn bíða eftir 
sérfræðiþjónustu skóla

Kolbrún 
Baldursdóttir
borgarfulltrúi 
Flokks fólksins

Þú færð þennan kappa á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Þessi kappi er með þeim 
flottari. 64 öflug skot með 

fjölbreyttri ljósadýrð og 
flottheitum

skot

30
SEK

3
5
6

64

kg

Þessa árs sem senn er liðið verður ekki 
síst minnst fyrir þá gríðarlegu vakningu 
sem orðið hefur í umhverfismálum og þá 
sérstaklega loftslagsmálunum. Þeir sem 
taka afstöðu með umhverfinu eru ekki 
lengur einhver jaðarhópur aðgerðasinna 

heldur er þetta orðin öflug fjöldahreyfing. Það veitir 
heldur ekki af því viðfangsefnin eru stór og tíminn 
naumur.

Ársins verður líka minnst fyrir þær miklu veður-
öfgar sem íbúar heimsins upplifðu. Hvert hitametið 
af öðru var slegið víða um heim og stærð ísbreið-
unnar á Norðurskautinu var í lágmarki. Í nýrri 
skýrslu bresku hjálparsamtakanna Christian Aid 
kemur fram að á árinu hafi hamfarahlýnun valdið 
minnst fimmtán náttúruhamförum þar sem tjón er 
metið á meira en einn milljarð dollara eða rúmlega 
121 milljarð íslenskra króna. Þarna er um að ræða 
skógarelda, f lóð, þurrka og fellibylji.

Auðvitað hafa náttúruhamfarir alltaf átt sér stað 
en umfang og eðli þeirra hefur verið að breytast. 
Hitabylgjur hafa geisað á veturna, skógareldar átt sér 
stað á óvenjulegum árstímum og stöðum í heim-
inum og stórum fellibyljum fjölgað.

Á Íslandi var jökulinn Ok kvaddur með táknrænni 
athöfn. Minnismerki var komið fyrir á toppnum 
þar sem skrifuð eru skilaboð til framtíðarinnar. Þar 
segir að við sem nú lifum vitum hvað sé að gerast og 
hvað þurfi að gera. Aðeins sá sem lesi þetta í fram-
tíðinni viti hvort eitthvað hafi verið gert.

Þá rann yfirdráttardagur jarðarinnar upp þann 
29. júlí en þann dag höfðu íbúar jarðarinnar notað 
allar þær auðlindir sem jörðin getur endurnýjað 
á árinu. Hefur þessi dagur aldrei áður verið fyrr á 
ferðinni en frá lokum júlí höfum við verið að ganga á 
höfuðstól auðlinda jarðarinnar.

Allt þetta ætti að vera skýr áminning um það að 
brýnna aðgerða er þörf. Að miklu leyti snýst það um 
hugarfarsbreytingu því allir geta lagt sitt af mörkum 
með tiltölulega einföldum hætti. Við þurfum ein-
faldlega að minnka sóun og óþarfa neyslu. Við 
þurfum að velja umhverfisvæna kosti þótt það sé 
meiri fyrirhöfn. Stjórnvöld um allan heim þurfa að 
herða á aðgerðum sínum og horfa til framtíðar.

Það ár sem er fram undan verður afar mikilvægt 
því að á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 
sem fram fer í Glasgow í nóvember næstkomandi 
þurfa þjóðir heims að koma sér saman um aðgerðir 
og uppfærð markmið um minni losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Baráttan gegn loftslagsbreytingum 
af mannavöldum hefur fært kynslóðirnar saman. 
Eldri kynslóðir hafa smitast af áhuga og baráttuanda 
ungu kynslóðarinnar. Þetta sést glöggt í skemmti-
legu spjalli Gretu Thunberg og Davids Attenborough 
á BBC þar sem þau segja hvort annað hafa verið sér 
innblástur í baráttunni.

Ef 2019 var ár vakningarinnar verðum við að trúa 
því að 2020 verði ár vona.

Gleðilegt nýtt ár.

Ár vona

Verðmætt svifryk
Umræðan um svifryksmengun 
frá f lugeldum eykst ár frá ári. 
Þeim fjölgar sem vilja að almenn 
sala verði bönnuð og björg-
unarsveitirnar eru farnar að 
bjóða upp á gróðursett tré sem 
valkost. Jóhannes Þór Skúlason, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar, er þó ekki 
hrifinn af hugmyndum um tak-
markanir á púðurmagni sem 
skotið er út í andrúmsloftið. Það 
sé f leira sem hangi á spýtunni 
en svifryk. Mikil verðmæti séu 
í ferðamönnunum sem komi 
hingað til að sjá f lugelda. Stjórn-
völd eru augljóslega ekkert að 
hugsa um hagsmuni ferðaþjón-
ustunnar. Það eru örugglega til 
ríkir ferðamenn sem vilja upp-
lifa gamla og góða íslenska siði 
eins og barnaþrælkun, bjórbann 
og sjónvarpslausa fimmtudaga.

Eðlileg fjármögnun
Flugeldasala er auðvitað helsta 
tekjulind björgunarsveitanna. 
Hefur salan verið að skila um 
800 milljónum á ári sem er um 
60 prósent af heildartekjum. Það 
hljóta að vera til aðrar leiðir til 
að fjármagna þessa mikilvægu 
starfsemi sem landsmenn voru 
enn og aftur minntir á í óveðrinu 
um daginn. Lyklum landsmanna 
mun varla fjölga mikið á næst-
unni og þörfin fyrir Neyðarkalla 
ekki aðkallandi. Hér er villt hug-
mynd. Setjum bara sveitirnar á 
fjárlög. 800 milljónir og málið 
dautt. sighvatur@frettabladid.is
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Ríkisreknir fjölmiðlar 
eru ekki á auglýsinga-
markaði á Norður-
löndunum, í Bretlandi 
og víðast hvar á megin-
landi Evrópu. Það þarf 

að leita aftur til ríkja gömlu Austur-
Evrópu til að finna fyrirkomulag 
eins og viðgengst hér á Íslandi þar 
sem ríkið rekur útvarp og sjónvarp 
fyrir milljarða skattfé borgaranna 
– og leyfir þessum ríkisrekna miðli 
að hamast á auglýsingamarkaði í 
samkeppni við smáa og stóra einka-
rekna fjölmiðla.

Eru einhver rök fyrir því að við 
höfum annað fyrirkomulag varð-
andi þetta en nágrannalönd okkar 
á Vesturlöndum? Það verður ekki 
séð í f ljótu bragði. Annaðhvort 
erum við að gera mistök með þess-
ari skipan eða þá allir hinir. Getum 
við gert ráð fyrir því að nágrann-
ar okkar á Norðurlöndunum og í 
öðrum löndum Vestur-Evrópu viti 
ekki hvað þeir eru að gera þegar 
kemur að fyrirkomulagi rekstrar 
ríkisfjölmiðla? Eru þessar þjóðir 
allar svona galnar og við á Íslandi 
svona miklu klárari en nágrannar 
okkar? Fátt bendir til þess.

Umræðan um rekstur RÚV er 
mjög gömul og virðist engan enda 

ætla að taka. Nýlega birti Ríkisend-
urskoðun skýrslu um það álitaefni 
hvort RÚV þyrfti að fara að lögum 
landsins eða ekki. Niðurstaðan 
var sú að þessari ríkisstofnun bæri 
að fara að lögum. Við það gladdist 
stjórn stofnunarinnar mikið og 
fagnaði því sérstaklega að hafa feng-
ið svör við þessu f lókna álitaefni! 
Einfaldar sálir hafa haldið hingað 
til að þarna væri ekki um neitt 
álitaefni að ræða því okkur væri 
öllum uppálagt að fara að lögum. 
Alltaf. Einnig ríkisstofnunum. Því 
er vægast sagt einkennilegt að það 
hafi þurft sérstaka rannsókn Ríkis-
endurskoðunar til að komast að 
þeirri niðurstöðu að RÚV bæri að 
fara að lögum. En segir þó nokkuð 
um hrokafullt viðhorf þeirra sem 
ráða þar á bæ.

Lilja Alfreðsdóttir menntamála-
ráðherra hefur mælt fyrir f jöl-
miðlafrumvarpi á Alþingi þar sem 
hún vill styrkja frjálsa fjölmiðla 
um 400 milljónir króna. Um það 
eru skiptar skoðanir. Í umræðum 
á Alþingi fyrr í desember komu 
fram margháttuð sjónarmið þing-
manna. Umræðan fór öll út og suður 
og virtist á köflum sem ræðumenn 
væru ekki að fjalla um sama málið. 
Flestir vörðu stórum hluta tíma 
síns í ræðustól Alþingis til að fjalla 
um RÚV. Virtust f lestir vera þeirrar 
skoðunar að RÚV ætti ekki að starfa 
á samkeppnismarkaði auglýsinga. 
Sumir þeirra sögðust hafa verið 
þeirrar skoðunar um árabil án þess 
að fá nokkru áorkað þrátt fyrir 
langa þingsetu.

Fram hefur komið að ýmsir fjöl-
miðlar á Íslandi eiga við ramman 

reip að draga. Þeir eru reknir með 
tapi og það jafnvel miklu tapi. 
Slíkt getur ekki gengið til lengdar. 
Fyrir taprekstri sumra þeirra eru 
ýmsar ástæður. Breyttar aðstæður 
í umhverfinu, of margir að berjast 
um sama markaðinn og ekki síst 
ójöfn og ósanngjörn samkeppnis-
staða gagnvart ríkisreknum fjöl-
miðli. Þá er átt við RÚV sem sækir 
styrk sinn í skattfé okkar borgar-
anna. Þeir tala um RÚV OKKAR 
ALLRA. Það á vissulega við varð-
andi RÚV OKKAR ALLRA SKATT-
GREIÐENDA. Við sem eigum í sam-
keppni við ríkismiðilinn þurfum 
einnig að styðja hann með skatt-
greiðslum frá okkur sjálfum. Það er 

vægast sagt einkennilegt og reyndar 
alls ekki boðlegt.

Sé það vilji löggjafans á Íslandi að 
um líf lega og eðlilega samkeppni 
sé að ræða á fjölmiðlamarkaði, þá 
er brýnt að færa okkur Íslendinga 
í átt að vinnubrögðum þjóðanna í 
kringum okkur í Vestur-Evrópu. Ef 
ekki þá verður okkur áfram skipað 
á bekk með Rúmeníu, Búlgaríu og 
öðrum jaðarþjóðum Evrópu að 
þessu leyti. Er það eftirsóknarvert? 
Væntanlega ekki.

Núverandi rekstur RÚV í harðri 
samkeppni á auglýsingamarkaði er 
tímaskekkja. Ef þingmenn og ráð-
herrar hafa ekki kjark til að taka á 
þessu fyrirkomulagi strax, þá fer 
maður að trúa því að þeir óttist RÚV 
eins og einn þeirra þingmanna sem 
tjáði sig um málið fyrr í desember 
hélt fram. Hann sagði: Ráðamenn 
óttast að þeir verði teknir fyrir á RÚV 
ef þeir reyna að færa rekstur þessarar 
ríkisstofnunar í boðlegt horf.

Ég er þeir rar skoðunar að 
umræddur þingmaður hafi hitt 
naglann á höfuðið. Sennilega mun 
ekkert breytast vegna þess að 
stjórnmálamenn skortir kjark. Þeir 
eru alltaf tilbúnir að tala – en eru 
minna fyrir að hrinda góðum hug-
myndum í framkvæmd.

Óháð því sem gerist – eða gerist 
ekki – á Alþingi mun Torg ehf., 
sem gefur út Fréttablaðið, rekur 
sjónvarpsstöðina Hringbraut og 
vefmiðla, halda áfram að standa 
„lýðræðisvaktina“ og veita lands-
mönnum góða þjónustu með mál-
efnalegum skoðanaskiptum og 
vönduðum fréttaflutningi.

Gleðilegt nýtt ár!

Er þörf á frjálsri fjölmiðlun?

Núverandi rekstur RÚV í 
harðri samkeppni á aug-
lýsingamarkaði er tíma-
skekkja.

Helgi  
Magnússon
formaður 
stjórnar  
Torgs ehf.

Við sendum 
landsmönnum 
hlýjar kveðjur

569 6900          09:00–16:00www.ils.is

Með ósk um gleðileg jól 
og farsæld á komandi árum
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Gjarnan er fullt út úr dyrum 
þegar lífeyrissjóðir boða til 
kynningarfunda með sjóð-

félögum sem nálgast lögboðinn 
eftirlaunaaldur eða hyggjast hætta 
fyrr að vinna. Þegar þarna er komið 
sögu á æviskeiðinu er vissulega 
eðlilegt að menn hafi sérstakan 
áhuga á réttindum sínum í lífeyr-
issjóðum, á útgreiðslu séreignar-
sparnaðar eða öðru því sem heyrir 
til fjármála og af komu á efri árum.

Jafnframt er algengt að ein-
mitt þarna vakni menn upp við 
að betur hefðu þeir sýnt lífeyris-
málum sínum meiri áhuga mun 
fyrr á ævinni og haft þá svigrúm 
til ráðstafana sem betur hefðu 
verið gerðar þá. Slíkt svigrúm er 
sjaldnast fyrir hendi um sextugt, 
hvað þá síðar.

Lífeyrisréttindi eru verðmætasta 
eign okkar og skipta meira máli en 
íbúðir, bílar eða sumarhús! Þess 
vegna er rík ástæða til að fólk bíði 
ekki með það fram undir lok starfs-
ferils síns eða lengur að kynna sér 
lífeyrisréttindi sín. Góð byrjun er 
að fara inn á Lífeyrisgáttina, vefinn 
lifeyrisgattin.is, til að fá yfirlit allra 
réttinda sem viðkomandi hefur 
unnið sér inn í samtryggingar-

sjóðum um dagana. Viðbúið er að 
sami sjóðfélagi hafi greitt í f leiri 
en einn sjóð, jafnvel í marga sjóði 
frá upphafi. Nauðsynlegt er að fá 
aðgang að eigin sjóðfélagavef og 
best að leita til sjóðs sem greitt er 
í eða greitt var síðast í, hafi menn 
ekki sótt sér aðgang nú þegar.

Með þessu móti getur hver sem 
er fengið heildarmynd af stöðu 
sinni og réttindum. Hafa ber í huga 
að réttindaávinnsla lífeyrissjóða 
getur verið mismunandi. Hver 
þúsundkall í iðgjaldi veitir ekki 
endilega sama lífeyrisrétt í krónum 
talið hjá sjóðum sem viðkomandi 
greiðir í.

Að f leiru ber að gæta. Sjálf veit 
ég til að mynda um fólk sem ráð-
stafaði meirihluta skylduiðgjalds 
síns í lífeyrissjóð í sparnaðarleið 
sem það fær ekki greitt úr fyrr en 
um áttrætt. Missi það starfsgetu á 
besta aldri fær það ekki greitt nema 
sem svarar til brots af launum 
sínum áður en starfsgeta skertist 
og gerði sér ekki grein fyrir slíkum 
af leiðingum.

Fæstir gera eðlilega ráð fyrir 
öðru en að þeir haldi óskertri 
starfsgetu til loka starfsævinnar 
en svo bein og greið er lífsins braut 
bara ekki hjá öllum, því miður. 
Fólk ætti því að kanna fyrr en 
síðar á starfsævinni hve mikið það 
fengi úr lífeyrissjóðunum sínum ef 
starfsorka skertist.

Séreignarsparnaður er mikil-
vægur liður í undirbúningi fyrir 
efri árin og því fyrr sem byrjað er 
að leggja fyrir því betra. Þá jafn-
gildir skattfrjáls séreignarsparn-

aður til húsnæðiskaupa veruleg-
um kjarabótum yngri kynslóða á 
atvinnu- og fasteignamarkaði.

Tilgreindur séreignarsparnaður 
kom nýlega til sögunnar í tengslum 
við kjarasamninga á almennum 
vinnumarkaði. Þar stendur fólk 
frammi fyrir vali um að nýta 3,5% 
af launum til að auka hlutdeild sína 
í samtryggingu lífeyrissjóða eða 
verja því frekar í séreignarsparnað.

Séreign getur skipt sköpum um 
afkomu fólks sem hverfur af vinnu-
markaði og lif ir á eftirlaunum. 
Um margar sparnaðarleiðir er að 
velja hjá lífeyrissjóðum. Greiður 
aðgangur er að upplýsingum um 
leiðirnar og samsetningu þeirra 
og um samanburð á ávöxtun sér-
eignarleiða. Þetta er að finna á 
Lífeyrismál.is, vef Landssamtaka 
lífeyrissjóða.

Kjarni máls er að fólk kanni vel 
rétt sinn til lífeyris og taki lífeyris-
sjóðsmál sín alvarlega sem fyrst 
á starfsævinni. Góðra gjalda vert 
er að sinna vel viðhaldi fasteigna 
sinna, bíla og sumarhúsa en mikil-
vægara að sýna fyrirhyggju gagn-
vart eftirlaunum og tryggingum 
sem varða af komu á efri árum, 
heilsu og líf.

Ráðlegt að hyggja í tíma  
að lífeyrisréttindum 

Í síðustu grein minni um málefni 
aldraðra í Fréttablaðinu fjallaði 
ég um þá eldri borgara sem eru 

dæmdir til fátæktar. Þá sem hafa 
engar aðrar tekjur en þær sem þeir 
fá frá almannatryggingum. Í þessari 
grein vil ég fjalla um eldri borgara 
sem hafa aðrar tekjur, t.d. frá lífeyris-
sjóðum. Þetta fólk hefur unnið allt 
sitt líf og safnað sparifé í von um að 
það tryggi þeim áhyggjulaust ævi-
kvöld. Svona einfalt er það því miður 
ekki, því stjórnmálamenn hafa lengi 
stundað það að ráðast á sparnað 
aldraðra í formi skerðinga.

Fólk er lögþvingað til að greiða 
í lífeyrissjóði hvort sem því líkar 
betur eða verr. Því er talin trú um 
að þessi peningur sé sparifé þess. 
Síðan kemur ríkið með krumluna og 
hrifsar bróðurpartinn til sín í formi 
skerðinga. Ríkið tekur 42 milljarða 
af eldri borgurum í formi skerðinga 
á hverju ári!

Nú er frumvarp Flokks fólksins í 
meðförum þingsins sem felur í sér 
hækkun á frítekjumarki lífeyris-
tekna úr núverandi 25.000 kr. í 
100.000 kr. á mánuði. Ef frumvarpið 
verður samþykkt stígum við eitt 
sanngirnisskref sem gefur lífeyris-
þegum viðbótar 75.000 kr. á mánuði 

eða 900.000 kr. á ársgrundvelli. Því 
miður hafa ríkisstjórnaflokkarnir 
ekki sýnt þessu máli áhuga.

Þrátt fyrir að barátta Flokks 
fólksins gegn skerðingum hafi ekki 
fengið mikinn stuðning annarra 
stjórnmálaflokka, höfum við þó náð 
markverðum árangri í baráttunni. 
Eftir langar og strangar samninga-
viðræður í lok síðasta löggjafarþings, 
féllust allir flokkar á þingsályktunar-
tillögu Flokks fólksins sem fól félags- 
og barnamálaráðherra að sannreyna 
áður framkomna kostnaðargrein-
ingu FEB (Félags eldri borgara) um 
að samfélagið í heild sinni myndi 
hagnast á því að afnema skerðingar 
vegna launatekna aldraðra. Ráðherra 
hefur nú skipað óháðan starfshóp 
til að skera úr um málið. Ef starfs-
hópurinn kemst að þeirri niðurstöðu 
að kostnaðargreiningin eigi við rök 
að styðjast mun ríkisstjórnin leggja 
fram frumvarp á Alþingi fyrir 1. mars 
2020 um afnám skerðinga vegna 
atvinnutekna aldraðra.

Þrátt fyrir þunga undiröldu og 
kröfu um aukið réttlæti og afnám 
skerðinga hefur fjórflokkurinn, og 
klofningsframboð hans, sýnt vilja-
leysi í þessum málum. Ef við ætlum 
að breyta kerfinu þá þurfum við að 
velja nýtt fólk til valda.

Viljum við tryggja 
öldruðum  
áhyggjulaust ævikvöld?

Fle st i r er u s a mmá la u m 
að hagsmunum barns sé 
almennt best borgið ef for-

eldrar ná samkomulagi um forsjá, 
lögheimili og umgengni. Þekkt er 
að harður ágreiningur milli for-
eldra getur haft slæm áhrif á börn. 
Um þetta fá foreldrar hér á landi 
skýr skilaboð. Í barnalögum er 
kveðið á um að foreldrum beri að 
reyna sáttaleiðina áður en unnt er 
að krefjast úrskurðar eða höfða 
dómsmál.

Óhætt er að segja að skyldu-
bundin sáttameðferð nái til skyldu 
samfélagsins til að bjóða úrræðið 
og fyrir foreldra að skoða það 
fremur en að taka þátt í því. Með 
tilliti til hins síðarnefnda er sér-
staklega vísað til mála þar sem vafi 
leikur á hvort sáttameðferð eigi við 
eins og þegar um er að ræða heim-
ilisof beldi eða alvarlegan geð-
rænan eða fíknivanda.

Á Íslandi fer sáttameðferð í 
umgengnismálum að mestu fram 
hjá sýslumannsembættunum og 
eins og á hinum Norðurlöndunum 
með aðstoð sérfræðinga sem allir 
eru menntaðir sérstaklega til starf-
ans. Sérfræðingarnir hafa í krafti 
menntunar sinnar og starfa víð-
tæka þekkingu og reynslu af mál-
efnum barna og fjölskyldna, stöðu 
þeirra og réttindum.

Almenn ánægja  
og jákvæður árangur
Samkvæmt rannsóknum og athug-
unum á sáttameðferð, þar sem deilt 
er um hagsmuni barna, á Íslandi og 
í nágrannalöndum okkar, virðist 
almenn ánægja ríkja með úrræðið 
og virðast aðilar fúsir til að sæta því 
að skyldað sé til hennar. Heyrir það 
til undantekninga að foreldrar kjósi 
að taka ekki þátt í sáttameðferð. Við 
meðferð mála hjá sýslumönnum þar 
sem deilt er um hagsmuni barna er 
lögð áhersla á að leysa mál fremur 
með sátt en úrskurði sýslumanns. 
Flest umgengnismál sem koma til 
úrlausnar hjá sýslumönnum leys-
ast með samkomulagi foreldra. Af 
þeim umgengnismálum sem sýslu-
maðurinn á höfuðborgarsvæðinu 
fær til meðferðar eru kveðnir upp 
úrskurðir í undir 10% mála.

Þrátt fyrir skyldubundna sátta-
meðferð eiga foreldrar rétt á því að 
bera umgengnismál undir stjórn-
vald, þ.e. sýslumann eða dómstól, 
til úrlausnar en hægt er að gera 
kröfu um að dómari taki afstöðu til 
umgengni í dómsmáli sem höfðað 
er vegna forsjár eða lögheimilis.

Aðkoma sérfræðinga  
í málefnum barna  
í málsmeðferð umgengnismála
Við meðferð mála hjá sýslumönn-
um þar sem deilt er um hagsmuni 
barna eiga þau kost á að tjá sig við 
sérfræðing í tengslum við sátta-
meðferð, sérfræðiráðgjöf, umsögn 
sérfræðings um mál eða annað lið-
sinni sérfræðings vegna slíks máls. 
Viðtöl við börn eru þannig tekin af 
sérfræðingi í málefnum barna að 
beiðni löglærðs fulltrúa í málinu. 
Líta ber á viðtöl við börn í stjórn-
sýslu sem einn mikilvægasta grunn 

í allri málsmeðferð og ákvarðana-
töku mála er þau varða.

Í dag starfa fyrir sýslumenn fimm 
félagsráðgjafar, með löggild starfs-
réttindi frá landlæknisembætt-
inu, sem sérfræðingar í málefnum 
barna. Félagsráðgjafarnir hafa 
umfangsmikla og víðtæka starfs-
reynslu í sínu fagi, við störf með 
börnum og í þágu barna.

Við málsmeðferð sýslumanna 
í umgengnismáli, eins og þekk-
ist við málsmeðferð slíkra mála í 
nágrannalöndum okkar, getur verið 
þörf á að umgengni fari fram undir 
eftirliti, t.d. vegna of beldis eða 
fíkniefnavanda, ekki síst til að hægt 
sé að fylgjast með hvernig gengur, 
veita aðhald og meta hver reynslan 
er af tiltekinni umgengni. Sýslu-
menn geta, eins og dómarar sem eru 
úrskurðarvald í umgengnismálum 
á hinum Norðurlöndunum, gefið 
sérfræðingi í málefnum barna víð-
tækt umboð til að afla upplýsinga 
í máli, rannsaka það og skrifa um 
það skýrslu. Í skýrslunni komi 
m.a. fram rökstuddar tillögur að 
lausnum þar sem hagsmunir barna 
eru að leiðarljósi og í samræmi við 
sjónarmið barnalaga. Beinist þann-
ig vinna sérfræðings að því að leiða í 
ljós aðstæður, aðbúnað, forsögu og 
reynslu viðkomandi barna og gefa 
umsögn um tiltekin álitaefni.

Áhrifaríkustu breytingar  
til batnaðar hér og nú
Erfitt er að sjá hvernig það eitt og sér 
að færa úrskurðarvald samkvæmt 
barnalögum frá sýslumannsemb-
ættunum til dómstóla sé til þess 
fallið að bæta málsmeðferðina frá 
því sem nú er. Ef til vill yrði stærsta 
breytingin sú að aðilar gætu ekki, 
þar sem fáir hefðu fjárhagslegt bol-

magn til þess, stofnað endurtekið 
til ágreiningsmála jafnvel á veikum 
grunni. Velta má fyrir sér hvort 
breyta ætti lagagrundvelli slíkra 
beiðna frá því sem nú er. Í dag er 
samkvæmt barnalögum hægt að 
stofna til umgengnismáls, jafnvel 
þó að dómur um forsjá og umgengni 
sé nýgenginn, eða nýlega búið að 
kveða upp úrskurð um umgengni. 
Það er óhjákvæmilegt fyrir sýslu-
menn að taka til skoðunar hvert og 
eitt erindi sem berst, jafnvel þó afar 
skammur tími sé liðinn frá síðustu 
úrlausn.

Eins og áður er nefnt eru fimm 
sérfræðingar í málefnum barna 
starfandi fyrir sýslumannsemb-
ætti landsins í rétt rúmum fjórum 
stöðugildum. Þegar þetta er skrifað 
er staðan í málaf lokknum þann-
ig að aðilar þurfa að gera ráð fyrir 
því, að frá því að þeir leggja inn 
beiðni í umgengnismáli hjá sýslu-
manni, muni líða rúmt ár þar til 
sáttameðferð hefst í málinu og er 
þá meðtalinn biðtími eftir fyrstu 

fyrirtöku málsins hjá löglærðum 
fulltrúa sýslumanns. Í dag bíða um 
165 mál, þar sem þörf er á sátta-
meðferð, þess að komast í upphafs-
vinnslu hjá lögfræðingi. Nú þegar 
bíða 190 mál sáttameðferðar. Alls 
má því gera ráð fyrir að 355 mál 
bíði þess að sáttameðferð hefjist. 
Að jafnaði er um 550 málum vísað 
í sáttameðferð á ári en gera má ráð 
fyrir að hver sérfræðingur geti lokið 
rúmlega 100 málum á ári. Það er því 
augljóst að með sama áframhaldi 
muni bið eftir sáttameðferð halda 
áfram að lengjast.

Um er að ræða mikinn fjölda 
mála, sem mörg hver krefjast mik-
illar vinnu. Augljóst er að mála-
f lokkurinn í dag er fjársveltur, 
Óháð því hvar verkefnið er, þá er 
ljóst að því verður ekki sinnt, svo 
vel sé, öðruvísi en að sett sé meira 
fjármagn í verkefnið svo fjölga megi 
starfsfólki.

Langvarandi deilur geta hindrað 
eða dregið úr möguleikum barns 
til að alast upp við þroskavænleg 
skilyrði. Mikilvægasta úrlausnar-
efnið er því að minnka deilur for-
eldranna. Foreldrar þurfa að hafa 
greiðari aðgang að aðstoð og ráð-
gjöf, tengdri uppeldisráðgjöf og for-
eldrasamvinnu, eftir uppkvaðningu 
dóms eða úrskurðar og má í þessu 
sambandi benda á 17. gr. laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, þar 
sem segir m.a. að sveitarfélög skuli 
veita ráðgjöf m.a. vegna skilnaðar, 
forsjár og umgengni.

Hér vaknar einnig óhjákvæmi-
lega sú spurning hvort heimild 
eigi að vera til þess í barnalögum 
að skipa barni talsmann, í þeim 
tilvikum sem um er að ræða lang-
vinnar og sérlega harðar deilur sem 
hafi komið niður á barni.

Sáttameðferð og málsmeðferð umgengnismála 
hjá sýslumannsembættunum á Íslandi

Þórdís  
Rúnarsdóttir
fagstjóri hjá 
Sýslumanninum 
á höfuðborgar-
svæðinu

Ríkið tekur 42 milljarða 
af eldri borgurum í formi 
skerðinga á hverju ári!

Lífeyrisréttindi eru verð-
mætasta eign okkar og 
skipta meira máli en íbúðir, 
bílar eða sumarhús!

Þrátt fyrir skyldubundna 
sáttameðferð eiga foreldrar 
rétt á því að bera umgengn-
ismál undir stjórnvald, þ.e. 
sýslumann eða dómstól, til 
úrlausnar en hægt er að gera 
kröfu um að dómari taki 
afstöðu til umgengni í dóms-
máli sem höfðað er vegna 
forsjár eða lögheimilis.

Eyrún  
Einarsdóttir
áhættustjóri 
Birtu lífeyris-
sjóðs

Sigurjón  
Arnórsson
framkvæmda-
stjóri Flokks 
fólksins
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Um leið og við óskum 

viðskiptavinum okkar 

og landsmönnum öllum  

GLEÐILEGS NÝS ÁRS

OG ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN

Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐA  

bendum við á að verslanir 

okkar eru lokaðar á

gamlársdag og nýársdag. 

Gleðilegt
nytt ár

Við opnum aftur 2. janúar
og þá heldur okkar árlega

RISA-ÚTSALA 
áfram.

Í nýlegri PISA-könnun kom fram 
að við lok grunnskóla geta 34% 
stráka á Íslandi ekki lesið sér 

til gagns og 19% stúlkna. Ýmislegt 
hefur verið nefnt til úrbóta, t.d. að 
fjölga kennslustundum í íslensku 
í skólum. Samtök atvinnulífsins 
telja að árangur batni ef grunn-
skólinn er styttur um 1 ár.

Flest íslensk börn eru komin á 
leikskóla fyrir 2 ára aldur og dvelja 
þar megnið af vökutíma sínum til 
6 ára aldurs. Þetta aldursskeið er 
mikilvægt varðandi máltöku og 
allir starfsmenn leikskóla sem eru 
í samskiptum við börnin eru því 
móðurmálskennarar. Stjórnvöld og 
foreldrar virðast þó ekki átta sig á 
mikilvægi þessa starfs því að veru-
legur hluti þessa fólks getur ekki 
talist hæfur til að kenna íslensku. 
Börnin eiga betra skilið en þeirra 
þarfir eru ekki í forgangi.

Foreldrar geta margir gert miklu 
betur í að kenna börnum sínum 
íslensku. Sumir lesa fyrir börnin 
sín á hverjum degi en aðrir sjaldan 
eða aldrei. Lesturinn þroskar les-
skilning, eykur orðaforða og auðg-
ar ímyndunaraf l. Sumir halda að 
skólinn geti séð um þetta frá a til 
ö, en það er mikill misskilningur og 
mörg börn þurfa mun meiri hjálp 
foreldra. Slík hjálp skilar börnum 
mikilvægum verðmætum og börn 
sem njóta fá verulegt forskot á þá 
sem ekki njóta.

Mörg ung börn verja alltof 

miklum tíma í snjalltækjum, sem 
ekki nota íslensku. Þau læra ekki 
íslensku á meðan.

Í dag er skólakerfið þannig að 
enga hindrun þarf að yfirstíga til 
að komast inn í framhaldsskóla. 
Þriðjungur stráka og fimmtungur 
stelpna fer þangað illa læs, með lít-
inn orðaforða og með lélega hæfni 
til að tjá sig í rituðu máli. Í sumum 
skólum er hlutfall torlæsra mun 
hærra. Það er undarlegt hlutverk 
sem framhaldsskólakennarar eru 
settir í þegar þetta er haft í huga. 
Það hlýtur að vera snúið að kenna 
slíkum nemendum t.d. efnafræði 
eða líffræði þar sem aðalverkfærið 
er íslensk tunga, töluð eða rituð. 
Yfirvöld menntamála virðast ekki 
skilja að forsendur framhalds-
skólanáms eru ekki fyrir hendi 
fyrir ólæsa.

Hlín Bolladóttir, þrautreyndur 
grunnskólakennari, telur lestrar-
vanda barna stafa af vandamálum 
sem ekki verða til í skólunum held-
ur m.a. vegna foreldra sem eru svo 
uppteknir að þeir sinna ekki börn-
um sínum nægilega. Í framhalds-
skólum birtist þetta sem agaleysi 
alltof margra. Í framhaldsskóla þar 
sem ég þekki til mæta margir nem-
endur yfir 90%. Samt er meðalmæt-
ing í bóklegar greinar aðeins 70%. 
Það þýðir að margir mæta miklu 
verr en 70%. Sumir teljast mættir 
í tíma en eru andlega fjarverandi. 
Yfirvöld menntamála virðast svo 
skyni skroppin að telja að búast 
megi við góðum námsárangri við 
þessar aðstæður.

Þrátt fyrir vitneskju um slaka 
stöðu margra nema sem hefja nám 
í framhaldsskóla og ýmiss konar 
agaleysi eru skólastjórnendur 
og kennarar undir þrýstingi að 
útskrifa sem f lesta með stúdents-
próf með sem minnstum tilkostn-

aði. Ýmsar vafasamar aðferðir 
f innast til að ná slíku og er þá 
jafnvel eðlilegum námskröfum 
fórnað. Opnar námsbrautir gefa 
nemum tækifæri til að velja krefj-
andi námsáfanga sem skila góðu 
stúdentsprófi. En sumar opnar 
brautir eru svo galopnar að þær 
gefa möguleika á innihaldsrýru 
stúdentspróf i. Sumir kennarar 
hafa búið við fyrirmæli um að allir 
nemendur eigi að ná öllum náms-
áföngum! Annars staðar monta 
menn sig af góðum „námsárangri“ 
og litlu brottfalli þar sem námsmat 
er þannig að nemendur þurfa aldrei 
að standast próf heldur geta híft sig 
upp á verkefnum sem enginn veit 
hver vann. Hve langt er hægt að 
ganga í fáránleikanum og blekk-
ingunum? Er ekki kominn tími til 
að yfirvöld menntamála fari að 
rumska?

PISA og framhaldsskólinn

Nú í nóvemberlok fréttist 
að 14 manns hefði verið 
sagt upp hjá Hafró en þó 

látið svo heita að fjórir hafi farið 
sjálf viljugir. Það síðastnefnda 
er yfirbreiðsla og „hagræðing á 
sannleikanum“. Enginn þessara 
14 starfsmanna hafði ástæðu né 
áform um að yfirgefa stofnunina. 
Aðeins mannauðsstjóri (áður fjár-
málastjóri um árabil) sagði upp 
að eigin frumkvæði vegna þess 
að hann gat ekki kyngt áformum 
um fjöldauppsagnir og hvernig að 
þeim var staðið.

Stofnunin hlýtur að vera veru-
lega löskuð eftir að svo hátt var 
reitt til höggs þar sem 300 starfsár-
um í reynslu og þekkingu (nær 10% 
starfsmanna í landi) var varpað 
fyrir borð og við það bætist að and-
rúmsloft og starfsandi eftirsitjandi 
starfsmanna eru nú sögð við frost-
mark. Þessar fjöldauppsagnir eru 
og taldar af lagafróðum mönnum í 
nokkrum tilfellum algerlega ólög-
legar og í öðrum tilfellum ósiðlegar 
í hæsta máta. En allt þetta gæti þó 
verið hjóm eitt miðað við það tjón 
á rannsóknarstarfsemi sem „ráða-
menn“ gætu hafa valdið með þess-
um forkastanlegu vinnubrögðum.

En hvað er hér að gerast og 
hvernig stendur á slíkri „slátrun“ á 
starfsfólki sem hlýtur að vera dýr-
mætasti hluti hverrar stofnunar 
eins og Hafró? Slíkar fjöldaupp-
sagnir hafa aldrei fyrr sést hjá 

þessari stofnun sem ætlað er að 
varðveita f jöregg þjóðarinnar, 
hafið í kringum landið, og nýverið 
reyndar bæði haf og vötn. Jafnvel í 
Hruninu var ekki snert við starfs-
mönnum. Því skýtur þetta skökku 
við þegar efnahagsástand er sagt 
nokkuð gott og fer þvert gegn 
öllum markmiðum ríkisstjórnar-
innar um auknar rannsóknir, ekki 
síst á umhverfi, á tímum súrnunar 
sjávar og loftslagsbreytinga. Hvaða 
pólitík er hér í gangi og hvaða nafn 
skal gefa slíkri tík?

En lítum á skýringar manns úr 
innsta hring, mannauðsstjórans. 
Hann segir að yfirmenn Hafró hafi 
um tíma í sumar og haust togast á 
við Sjávarútvegsráðuneytið um 
hvernig mæta skyldi fjárhagsvand-
ræðunum. Yfirmenn Hafró vildu að 
venju helst ræða um niðurskurð 
verkefna, og /eða úthaldstíma 
rannsóknarskipa. Undir haust var 
mannauðsstjóranum kúplað út úr 
þessu „samningaþófi“ og undarleg 
boð komu frá ráðherra til yfir-
stjórnar um að nefna aldrei fyrir-
hugaðan niðurskurð í fjölmiðlum 
og alls ekki niðurskurð á verk-
efnum. Eftir það segir mannauðs-
stjóri að forstjóri og fjármálastjóri 
stofnunarinnar hafi ekki horft á 
neitt annað en niðurskurð á fólki.

Þegar upp er staðið virðist 
sparnaðurinn hafa snúist um 90 
milljónir. Velta stofnunarinnar á 
árinu 2019 mun vera um 4 millj-
arðar þannig að verið er að tala um 
upphæð sem er ca. 2,3% af heildar-
veltu. Nær árlega hefur stofnunin 
staðið frammi fyrir álíka eða stærri 
„meintum“ f járhagsvanda. Mál 
hafa þó ætíð leyst farsællega á ein-
hvern hátt.

Það furðulega í þessu máli er 
einnig sú staðreynd að nefndur 
mannauðsstjóri telur að á næsta ári 

spari stofnunin sér aðeins 20 millj-
ónir með þessum fjöldauppsögn-
um því hún er hvergi nærri laus við 
allt þetta fólk á augabragði hvað 
varðar launa- og orlofsgreiðslur.

Að öllu þessu sögðu hlýtur að 
liggja rökstuddur grunur um það 
að forstjóri stofnunarinnar hafi 
fengið beinar fyrirskipanir frá 
sjávarútvegsráðherra um að skera 
niður mannauð og ekkert annað. 
Þessu verða þessir tveir herramenn 
að sjálfsögðu að svara á opinberum 
vettvangi og nægir ekki að þegja 
og/eða benda hvor á annan. Við 
lifum á tímum gagnsæis og hér er 
veri að sýsla með fé þjóðarinnar.

Undirritaður er fiskifræðingur 
og vann allan sinn starfsaldur hjá 
Hafrannsóknastofnun.

Hart vegið að Hafró!

Björn  
Guðmundsson
framhaldsskóla-
kennari

Einar Jónsson
fiskifræðingur

Foreldrar geta margir gert 
miklu betur í að kenna 
börnum sínum íslensku. 
Sumir lesa fyrir börnin sín 
á hverjum degi en aðrir 
sjaldan eða aldrei. Lesturinn 
þroskar lesskilning, eykur 
orðaforða og auðgar ímynd-
unarafl. 

Þegar upp er staðið virðist 
sparnaðurinn hafa snúist 
um 90 milljónir. Velta 
stofnunarinnar á árinu 2019 
mun vera um 4 milljarðar 
þannig að verið er að tala 
um upphæð sem er ca. 2,3% 
af heildarveltu. Nær árlega 
hefur stofnunin staðið frami 
fyrir álíka eða stærri „meint-
um“ fjárhagsvanda.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R22 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



KENNARASAMBAND 
ÍSLANDS

Kennarasamband Íslands var formlega stofnað þann 1. janúar árið 2000 og 
voru félagsmenn 6.040 talsins. Þá varð draumur margra að veruleika undir 
y�rskri�inni Sjálfstæði í samningamálum – samstaða í réttindamálum. 
Félagsmenn eru nú um 10.500 og sinnir Kennarasambandið hagsmuna-
málum fyrir kennara, náms- og starfsráðgjafa og skólastjórnendur er varða 
réttinda-, kjara- og skólamál.

Á þessum tímamótum er framtíðin björt. Mikilvægi menntunar er óumdeilt. 
Tækifæri framtíðarinnar byggja á ö�ugri menntun þar sem nemendur öðlast 
�ölþætta þekkingu og færni til að leysa margvísleg viðfangsefni.

Við sendum félagsmönnum, nemendum og landsmönnum öllum hugheilar 
nýárskveðjur og hlökkum til afmælisársins.

Nýárskveðja,
Kennarasamband Íslands

Félag framhaldsskólakennara, Félag grunnskólakennara, Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum, 
Félag leikskólakennara, Félag stjórnenda í framhaldsskólum, Félag stjórnenda leikskóla, Skólastjórafélag Íslands, 
Félag kennara á e�irlaunum

Ekki verður sagt að alþjóðleg 
umræða í öryggis- og varnar-
málum, sem varðar Ísland, 

sé fyrirferðarmikil á vettvangi 
íslenskra stjórnmála eða í almenn-
ingsmiðlum. Frá því er þó brugðið, 
eins og við fund ríkisleiðtoga og 
ráðherra NATO í London 3.-4. þ.m. 
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra lét vel af fundinum en hún 
kom m.a. að umhverfismálum í 
ræðu sinni. Í sameiginlegri yfirlýs-
ingu er því fyrst fagnað að liðin séu 
70 ár af friði, sem NATO hafi tryggt 
og meginatriði sameiginlegrar 
varnarstefnu tekin fyrir. Framlög 
til varnarmála voru skilgreind að 
lágmarki og varað við fjandsam-
legum aðgerðum Rússa, m.a. með 
nýjum meðaldrægum eldflaugum, 
sem kallar á þörf á nýjum samningi 
um upprætingu þeirra. Af öðru ber 
að nefna að sterkari aðgerða sé þörf 
gegn hryðjuverkastarfsemi og að 
fagnaðarefni er árangursrík sam-
vinna NATO og ESB. Þá segir að 
vaxandi áhrif Kína í alþjóðamálum 
skapi í senn tækifæri og ögranir sem 
nauðsynlegt sé að mæta sameigin-
lega í NATO.

Þarfir og viðhorf NATO-ríkja í 
varnarmálum ráðast af landlegu, 
getu þeirra og öðrum þáttum, ekki 
síst sögulegum. Vegna nálægðar 
Íslands við Vesturálfu, skuldbundu 
Bandaríkin sig til að tryggja varnir 
og öryggi okkar með samningi þess 
efnis frá 1951 og skuldbindingum í 
NATO. En tímarnir breytast vegna 
tæknibyltinga, ekki hvað síst í gerð 
vopna, sem lamað geta tæknivæð-
ingu framleiðslu og þjónustu, t.a.m. 
flugsamgangna, eða áróðri í tölvu-
samskiptum.

Eftir hersetu og skipsskaða stríðs-
áranna, sem svo mjög raskaði þjóð-
lífi og viðhorfum Íslendinga, var það 
mikið fagnaðarefni að varanlegan 
frið skyldi tryggja með stofnun Sam-
einuðu þjóðanna 1945. En ekki tók 
þá við neitt friðsældarástand. Sovét-
ríkin hlupust undan merkjum með 
innlimun Austur-Evrópuríkja og 
óvinveittum tilburðum og áróðri í 
vestrænum ríkjum og þróunarlönd-
um. Úr því spennuástandi sprettur 
upp um tíma nokkur andstaða á 
Íslandi gegn þátttöku í þeirri vest-
rænu samvinnu, sem leiddi til þátt-
töku í stofnun NATO og stöðugrar 
uppbyggingar varnarstöðvarinnar 
í Keflavík. Sú andstaða hjaðnaði. 
En ef til kæmi, er staðsetning flug-
vallarins með sínum ratsjárbúnaði, 
f lugskýlum og birgðageymslum, 
væntanlega ein öflugasta varnar-
aðstaðan á Norðurslóðum.

Eftir ákvörðun Bandaríkjanna 
um að hverfa frá Íslandi 2006, tóku 
NATO-ríkin, ásamt Svíþjóð og Finn-
landi, upp reglubundið eftirlitsflug 
frá Keflavík með orustuþotum og 
síðar hinum öflugu bandarísku P-4 
leitarflugvélum. Það kom sér einkar 
vel, hafi Rússar og öllu fremur Kín-
verjar verið haldnir einhverjum 
misskilningi um að strategískt 
tómarúm hefði orðið á Íslandi við 
það að fastri veru bandaríska herliðs 
hér lauk eftir 75 ár. Mér er í minni frá 
æskuárum í heimsstyrjöldinni, að 
uppi var upplýsingaspjald í pósthúsi 
með mynd af  Roosevelt Bandaríkja-
forseta og þeim boðskap, að þeir 
myndu þakka fyrir sig og kveðja við 
stríðslok. En það tók lengri tíma en 
ætlað var í fyrstu og ekki var ætlun 
þeirra að efna til landtöku. Það er 
líka fjarstætt.

Þrjú af fyrrverandi félagsríkjum 
Rússa hafa að gerst aðilar að NATO 
og ESB. Þeir stunda mikla hern-
aðarlega enduruppbyggingu á 

Fyrr og síðar
Síberíuströndum heimskautsins 
með nýjum f lotastöðvum, f lug-
völlum, kafbátaflota og nýrri kyn-
slóð vopna, þ.m.t. eldflaugum. Nú 
er því síður en svo haldið fram, að 
þessi vígbúnaður sé forleikur að 
hernaðaraðgerðum. En hann kann 
að hafa annað notagildi. Yfirtaka 
eins og sú sem framkvæmd var á 
Krím var án blóðsúthellinga. Slíkar 
yfirtökur í nútíma herfræði virðist 
mega framkvæma fyrst í dreifðum 

áföngum án beitingar sýnilegs her-
styrks, þ.e. með sálrænum og efna-
hagslegum aðgerðum. Var það ekki 
sagan á Krím?

Haf i Kínverjar séð fyrir sér 
óplægðan akur á Íslandi og tæki-
færi til að byggja hér að vild mann-
virki og risahöfn við nýja íslausa 
siglingaleið um norðurskautið, 
var það mat kolrangt. Slíkt kemur 
aldrei til greina, eða að litið sé á þá 
sem nágranna vegna hugmynda um 

landakaup í Þingeyjarsýslu til upp-
byggingar túrisma.

En að lokum. Er Bretland, lykil-
bandamaður, á prívatbraut fárán-
legs efnahagslegs sjálfsskaða? Sú 
spurning vaknar hvort Brexit-
umræðan hafi hrundið sjálfum 
frumkvöðli þingbundins lýðræðis, 
breska þinginu, í slíka sjálfheldu. 
Það varðar hins vegar ekki framtíð 
Evrópusambandsins, sem vænta má 
að fái aukið vægi fyrir félagsríki sín.

Einar  
Benediktsson
fyrrverandi 
sendiherra

Í sameiginlegri yfirlýsingu 
er því fyrst fagnað að 
liðin séu 70 ára af friði, 
sem NATO hafi tryggt og 
meginatriði sameiginlegrar 
varnarstefnu tekin fyrir.
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Katrín Guðjónsdóttir og sonur hennar Aron eru fyrstu börn áranna 1980 og 2017. Þau halda upp á 40 og 3 ára afmæli sín á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrstu börn áranna 1980 
og 2017 eru mæðgin
Eins og flest börn fékk selfysska stúlkan Katrín Guðjónsdóttir að vaka lengur 
á gamlárskvöldum æskunnar. Þegar nýtt ár gekk í garð opnuðust himingáttir 
með flugeldum og fagnaðarlátum, sem hún taldi vera í tilefni afmælis síns. ➛2



Frá því ég fór fyrst að muna 
eftir mér hefur verið töfra
ljómi yfir afmælinu mínu 

og landsmenn skotið upp flug
eldum og haldið fjörug partí þegar 
afmælið gengur í garð,“ segir 
Katrín Guðjónsdóttir, fyrsta barn 
ársins 1980.

Þegar klukkan slær tólf á mið
nætti í kvöld, eða 77 mínútum 
betur, verða liðin fjörutíu ár síðan 
Katrín tók fyrsta andardráttinn 
í jarðvistinni. Það var klukkan 
01.17 þann 1. janúar 1980. Sléttum 
37 árum seinna eignaðist Katrín 
lítinn snáða sem var fyrsta barn 
ársins 2017.

„Það er varla hægt að biðja um 
yndislegri afmælisgjöf en lítið 
barn og ógleymanleg sú tilfinning 
að halda á nýfæddu barni sínu á 
afmælisdaginn,“ segir Katrín sem 
í tólf vikna sónar hafði verið sett 
31. desember 2016 en færð fram til 
1. janúar 2017 í 20 vikna sónar.

„Ég gat því ekki verið nákvæm
ari þegar kom að fæðingunni því 
Aron fæddist þrjár mínútur yfir 
miðnætti á nýársnótt og ég rétt 
náði því að fæða fyrsta barn árs
ins,“ segir Katrín sem lét heimilis
fólkið ekki vita að hún væri komin 
með sóttina fyrr en örstutt var í að 
Aron litli bættist við fjölskylduna.

„Ég var harðákveðin í að halda 
upp á áramótin með fjölskyldunni 
og vildi ekki trufla kvöldið með 
fæðingu. Ég sagði því fátt, stað
ráðin í að eyðileggja ekki áramóta
partíið og var komin hálfa leið inn 
í skaup þegar drengurinn krafðist 
þess koma í heiminn. Við náðum á 
spítalann tuttugu mínútum fyrir 
miðnætti og 23 mínútum síðar 
var hann fæddur,“ segir Katrín og 
brosir við minninguna.

Einn á móti milljörðum
Líkurnar á að fyrsta barn ársins 
eignist sjálft fyrsta barn ársins eru 
víst einn á móti milljörðum.

„Aron var planaður en við 
þurftum að bíða hans í nokkra 
mánuði. Hann átti því ekkert endi
lega að fæðast um áramót og við 
erum alls ekki svona nákvæm, en 
það er skemmtilegt að hann skyldi 
velja að koma í heiminn á þessari 
stundu,“ segir Katrín og hlær. 
Sjálf fæddist hún hálfum mánuði 
á undan áætluðum fæðingardegi 
sínum, þann 1. janúar 1980.

„Maðurinn minn horfði til skipt
is á klukkuna og mig um áramótin 
2017 því við vildum fremur eignast 
drenginn á nýja árinu, kannski 3. 
janúar, en strákurinn ætlaði sér að 
fæðast öðrum hvorum megin við 
miðnættið þessi áramót og enginn 
mannlegur máttur sem gat haft 
stjórn á því,“ segir Katrín.

Fréttirnar spurðust um heiminn 
enda sérlega sjaldgæft að fyrsta 
barn ársins eignist fyrsta barn 
ársins.

„Já, þetta fór víða og ég fékk 
meðal annars aðdáandabréf frá 
Hollandi sem var sent á fæðingar
deildina í umslagi með úrklippu úr 
hollensku dagblaði. Þar uppgötv
aðist f ljótt hver viðtakandinn væri 
enda svo óvenjulegt. Mér fannst 
það bæði fallegt og skondið að 
einhver skyldi hafa fyrir þessu, en 
hollenska konan vildi óska okkur 
velfarnaðar í lífinu,“ segir Katrín 
með hlýju.

Fann ástina fyrir réttaball
Maður Katrínar er Egidijus Jan
kauskas frá Litháen.

„Við kynntumst í partíi áður 
en haldið var á réttarball haustið 
2003. Það var án efa hrifning við 
fyrstu sýn og hlutirnir gerðust 
hratt eftir réttarballið,“ segir 
Katrín og heldur áfram:

„Egidijus bjó þá á Flúðum en 
hann kom upphaflega til Íslands 

sem badmintonkennari. Hann 
bjó í Sovétríkjunum fyrstu 23 
árin en það var ekki fyrr en 1994 
sem Litháen fékk sjálfstæði á ný. 
Við förum eins oft og hægt er 
til Litháen, á milli meðgangna 
og fæðingarorlofa, og þangað er 
gaman að koma en landið er mjög 
ólíkt Íslandi og líka ólíkt því sem 
það var þegar Egidijus fór þaðan. 
Landið er orðið líkara vestrænum 
ríkjum en hvarvetna má enn sjá 
blokkirnar sem voru byggðar í 
massavís um alla AusturEvrópu; 
múrsteinskassa sem einkenna 
allar borgir á þessu svæði,“ upp
lýsir Katrín.

Saman eiga þau fjögur börn. Elst 
er Kristey, 13 ára, svo Tómas, 10 
ára, Aron sem verður þriggja ára 
á morgun, nýársdag, og Orri sem 
fæddist þeim hjónum fyrir þremur 
mánuðum og eru þau öll Egidijus
synir og dóttir.

„Ég hef búið nánast allt mitt líf 
á Selfossi, fyrir utan árin 1990 til 

1994 á Ólafsvík og háskólaárin í 
Reykjavík,“ segir Katrín sem er 
með háskólagráðu í lífefnafræði og 
starfar hjá Matvælastofnun sem er 
með höfuðstöðvar á Selfossi. „Þar 
hef ég unnið í á ellefta ár og uni hag 
mínum vel. Það er heppilegt að fá 
vinnu við hæfi í sinni heimabyggð 
því það eru ekki margir möguleik
ar á störfum á sviði lífefnafræði 
á Selfossi,“ segir Katrín sem fer 
aftur til vinnu eftir fæðingarorlof 
í sumar.

Bíður með fertugspartíið
Á morgun, nýársdag, eiga þau 
Katrín og Aron tvöfalt afmæli í 
þriðja sinn.

„Sem nýbökuð móðir tek ég 
lífinu með ró og verð með hefð
bundið afmæliskaffi með hóg
væru sniði eftir áramótafjörið 
á morgun en hver veit nema ég 
haldi almennilega upp á stóraf
mælið síðar á árinu. Nýársdagur 
er merkisdagur í fjölskyldunni og 

verður það æ meir. Frá því ég man 
eftir mér hefur hann einkennst 
af friðsæld, heitu súkkulaði og 
tertum. Mér hefur alltaf þótt sér
staklega gaman að eiga afmæli um 
áramót og fólkið mitt var tilbúið 
með afmælispakka strax eftir mið
nætti á nýársnótt þegar flugelda
dýrðin var í algleymi og skálað 
fyrir nýju ári. Þá var mér samtímis 
óskað gleðilegs árs og til hamingju 
með afmælið,“ segir Katrín sæl í 
sinni.

Hún segir mörgum auðvelt að 
muna eftir afmælinu hennar og 
því að hún hafi verið fyrsta barn 
ársins.

„Amma mín var dugleg að sýna 
mér myndir sem hún hafði klippt 
úr blaðaviðtali við foreldra mína í 
Mogganum og úr bókaflokknum 
Árið okkar því í Árinu okkar 
1980 birtist mynd af mér í fangi 
mömmu sem var aðeins sautján 
ára þegar ég fæddist. Þetta var því 
vel skjalfest og þegar ég fór á ára

mótaböll sem ungmenni virtust 
margir muna eftir afmælinu mínu 
þegar klukkan sló tólf og rigndi 
yfir mig afmæliskveðjum,“ segir 
Katrín broshýr.

Gamlársdagskökkur í hálsi
Í kvöld, gamlárskvöld, ætla Katrín 
og fjölskylda að fagna áramótum í 
faðmi vinahjóna og barna þeirra.

„Sú vinkona mín fæddist 
7. janúar 1980. Við vorum óvænt 
skírðar saman, þegar fólk mætti 
í messur og lét skíra börn sín, og 
vorum í sama vinahópi í grunn
skóla en vináttan efldist þegar 
við eignuðumst dætur með stuttu 
millibili. Svo á ég frænda sem 
fæddist líka á nýársdag; við erum 
þremenningar. Hann kom í ára
mótaveisluna í fyrra og þá vorum 
við þrjú í veislunni sem urðum 
árinu eldri þegar áramótin gengu 
í garð. Hann er fæddur 1978 og 
kvæntur einni af mínum bestu 
vinkonum,“ segir Katrín um röð 
skemmtilegra tilviljana.

Nýja árið, 2020, leggst vel í hana.
„Ég sigli áfram með tímanum og 

strengi engin áramótaheit önnur 
en þau að koma börnunum mínum 
til manns. Ég tala stundum um 
gamlársdagskökkinn sem ég fæ 
alltaf í hálsinn um áramót og fylgir 
bæði gleði og tregi. Maður veit 
hvað maður átti og hafði á liðnu ári 
en ekki hvað framtíðin ber í skauti 
sér. Þess vegna fylgir því alltaf 
einhver eftirsjá en líka tilhlökkun 
þegar nýja árið tekur við með sinn 
hreina skjöld og maður fer yfir 
liðna tíð,“ segir Katrín.

Hún segir nóg að gera með 
fjögur börn á heimilinu og lítill 
tími til að láta sér leiðast.

„Ég er lítið farin að hugsa um 
framtíðarafmæli okkar Arons 
þegar hann eldist og stækkar en 
það verður örugglega alltaf gaman 
og engin læti í anda hins fagra 
nýársfriðar. Ég vona bara að við 
fáum að vera saman lengi og það 
er sú afmælisósk sem ég á okkur til 
handa.“

Katrín með börnin sín fjögur: Kristeyju (13), Tómas (10), Aron nýársdreng í fangi móðurömmu sinnar og Orra sem er þriggja mánaða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Móðir Katrínar, Margrét Lilliendahl, var 17 ára þegar hún eignaðist fyrsta barn ársins 1980. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Afmælin verða í 
anda hins fagra 

nýársfriðar. Ég vona 
bara að við fáum að vera 
saman lengi og það er sú 
afmælisósk sem ég á 
okkur Aroni til handa.

Framhald af forsíðu ➛

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

OG DAG HVERN LESA

96.000
ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

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

FRÉTTABLAÐIÐ

Á HVERJUM DEGI BORÐA  

25.000 
ÍSLENDINGAR 
GRÆNMETI EÐA ÁVEXTI 
OFTAR EN FJÓRUM 
SINNUM YFIR DAGINN 

HEIMILD: LANDLÆKNISEMBÆTTIð 2017. 
18-80 ÁRA



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Þjónusta

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Atvinna

gleðilegt 
nýtt ár

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
Allt fyrir heilbrigt inniloft

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

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

Óska eftir yfir- vélstjóra 
á 80 tonna netabát 

sem gerður er út frá Suðurnesjum. 
Sem getur byrjað 1. janúar 2020. 

Uppl. s: 892-5522.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þjónusta

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur 
nikótín. Til meðferðar á tóbaksfíkn. Til notkunar í munnhol, til notkunar á húð. Má ekki nota handa börnum yngri en 18 ára. Lesið 
vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum 
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Byrjaðu 
 að hætta
með 
 Nicotinell.
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SPORT

Stuðið og 
tuðið á árinu

Þegar horft er í íþróttaspegil fortíðar og 
íþróttaárið rifjað upp kemur margt skemmti-

legt og annað miður skemmtilegt úr poka-
horninu. Það var jú ýmislegt sem gerðist innan 

vallar sem utan á árinu sem nú er að ljúka.

Rangur Alexander
Einhver stórkostlegasta íþróttafrétt ársins var 
þegar Brynjar Björn Gunnarsson, þjálfari HK, boðaði 
rangan Alexander til æfinga. Þannig var að Brynjar 
var að leita eftir því að styrkja vörnina hjá sér og sló á 
þráðinn til Vilhjálms Guðmundssonar, þjálfara Hauka, 
til að spyrjast fyrir um Alexander Frey Sindrason. 
Hann fékk þó rangt númer og boðaði Alexander 
Bjarka Rúnarsson, sóknarmann Vængja Júpíters, til 
æfinga. Rangur Alexander mætti en eftir stutt spjall 
kom hið sanna í ljós og fékk sá ekki að láta ljós sitt 
skína í efstu deild. 

Ritskoðun fótboltans

Knattspyrnusamband Íslands bannaði fjölmiðlamönnum að spyrja Kol-
bein Sigþórsson um það þegar kappinn var handtekinn í Svíþjóð þegar ís-
lenska landsliðið mætti til Tyrklands. Fjölmiðlamenn urðu við beiðninni. 

Knattspyrnusamband Íslands var þó ekki eitt um að banna fjölmiðla-
mönnum að spyrja út í ákveðin mál. Ólafur Jóhannesson, þjálfari Vals, 
bannaði fjölmiðlamönnum að spyrja út í Gary Martin-farsann sem þá 
var í gangi á Hlíðarenda. Pepsi Max mörkin sögðu að Ólafur réði engu en 
báðu hann svo afsökunar þrátt fyrir að hann stæði á viðtalssvæði. Meira 
að segja Helga Seljan fannst sú afsökunarbeiðni undarleg. 

Ummæli ársins
n Kristján Örn Kristjánsson, 

leikmaður ÍBV, var ekki 
dæmdur í leikbann 
þrátt fyrir að ummæl-
um hans um dómara 
hafi verið vísað til 
aganefndar HSÍ. Kristján 
sagði: „Ég held að Aftur-
elding telji peningana sína mjög 
dýrt núna. Þeir fengu allt 
með sér þarna í lokin,“ 
sagði hann við RÚV 
eftir leik en aganefndin 
sagði að ummælin væru 
einfaldlega með öllu 
óskiljanleg – bæði sam-
kvæmt orðanna hljóðan 
og almennri málvenju og slapp 
Kristján því við leikbann. 

n Björgvin Stefánsson 
lýsti leik Hauka og 
Þróttar fyrir uppeldis-
félagið sitt og sagði: 
„Þetta er það sem ég 
er alltaf að segja. Það er 

svo stutt í villimannseðlið 
hjá svarta manninum.“ 

Björgvin var dæmdur í 
fimm leikja bann fyrir 
 ummælin. 

n Hannes Halldórsson sat 
undir ásökunum um að hafa 

gert sér upp meiðsli til að fara í 
brúðkaup Gylfa Sigurðssonar 

og Alexöndru Helgu Ívars-
dóttur. Hann var ósáttur 
við umræðuna sem 
skapaðist í kjölfarið.

„Ég myndi aldrei gera 
mér upp meiðsli til að 

sleppa því að spila fótbolta-
leik. Ég hef alltaf sinnt mínu 

starfi sem fótboltamaður af 
100% fagmennsku og það 

mun ekki breytast. Mér 
finnst þessi umræða hafa 
vegið að æru minni sem 

íþróttamanns og hún er 
óásættanleg.“

Twitter-færsla ársins
n Magnús Már Einars-

son, ritstjóri fót-
bolti. net, þurfti að 
biðjast vægðar 
eftir að hann 
var grunaður 
um að hafa 
tekið viðtal 
við fyrirliða 
Tyrkja með 
uppþvotta-
bursta. Tyrkir tóku 
vægast sagt illa í þetta 
uppátæki ferðamanns 
og hótuðu Magnúsi 
öllu illu. Hann þurfti 

að fara á Twitter og 
fékk rúm 17 þúsund 
læk. 

n Dear Turkish 
fans! 
I was NOT at 
the airport in 
Iceland today 

and I would 
NEVER pretend 

to take an interview 
with a brush. I don’t 
know who the guy 
with the brush is, he is 
a tourist. 

Fjarvera ársins
Sara Björk Gunn-
arsdóttir var 
handhafi titilsins 
Íþróttamaður 
ársins, og var 
á topp þremur 
listanum í ár en 
sleppti þessum 
stærsta sjón-
varpsviðburði 
ársins því að hún 
fór í bústað.

Peningamaður ársins
Gianni Infantino, forseti FIFA, boðaði að breytt HM 
félagsliða fari fram í Kína og neitaði að það hefði 
verið gert útaf veglegum og þykkum peninga-
búntum. „Það eru vandamál alls staðar í heiminum 
og FIFA mun ekki leysa þau öll,“ sagði forsetinn. Frá 
og með 2021 verða 24 lið í keppninni sem mun fara 
fram í Kína. Samtök félagsliða í Evrópu hafa lýst yfir 
áhyggjum af stækkaðri keppni.Fórnarlamb ársins

Fyrrverandi forseti FIFA, Sepp Blatter, sagði í viðtali 
við New York Times að hann vildi fá úrin sín af skrif-
stofu FIFA til baka. Í viðtalinu sagði Blatter að 60 úr 
hefðu orðið eftir og hann vildi gjarnan fá þau aftur. 
„Það er engin virðing eftir. Þetta eru mín úr, gefið 
mér þau til baka.“ Hann hótaði meira að segja að fara 
í mál við FIFA út af úrunum. Blatter er í sex ára banni 
frá fótbolta og má ekki stíga fæti inn á fyrrverandi 
skrifstofu sína. 

Málaferli ársins
Israel Folau fór í mál við rúgbísamband Ástralíu eftir 
að hafa verið rekinn úr landsliðinu fyrir skoðanir 
sínar. Folau sagði í maí að helvíti biði þeirra sem eru 
samkynhneigðir og hjónabönd samkynhneigðra yllu 
eldum um alla Ástralíu. Hann vildi rúman milljarð 
króna í skaðabætur. 

Ekki málaferli ársins
UEFA hreinsaði stuðningsmann Porto af ásökunum 
um rasisma eftir að vörn hans var tekin trúanleg. 
UEFA hafði sektað kauða fyrir að stýra söng um apa 
en vörnin var einföld. Hann væri kallaður Monkey og 
allir í Portúgal kölluðu hann Monkey. UEFA lét málið 
niður falla. 

Taktleysi ársins
Cristiano Ronaldo átti gott ár en hann var ákaflega 
taktlaus á samfélagsmiðlum í upphafi ársins þegar 
hann birti mynd af sér í einkaflugvél með þremur 
tjáknum, broskalli, flugvél og þumli upp. Sama dag 
hafði Emiliano Sala hrapað til bana og Ronaldo verið 
dæmdur til að greiða skattinum á Spáni gríðarlegar 
upphæðir. Hann fékk bágt fyrir. 

Sturlun ársins
Luis Suarez átti nokkrar stórkostlegar stundir á fót-
boltavellinum. Hann trylltist þegar leikmaður Chile 
hjálpaði til að fella áhorfanda sem hafði hlaupið inn 
á völlinn og vildi að leikmaðurinn fengi gult spjald. 
Í sömu keppni varði markvörðurinn frá honum en 
Suarez hljóp að dómaranum og vildi fá hendi á mark-
vörðinn. 
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Gæludýr getur uppfyllt 
þörf fyrir vináttu segir Kolbrún 
Baldursdóttir. 11 

SPORT Anna Björk Kristjáns-
dóttir leikur í Hollandi. 12

TÍMAMÓT Kristján Hrannar Páls-
son hlaut styrk vegna orgelverks 
um loftslagsbreytingar. 30

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ l FÓLK  l  BÍLAR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

35
 m
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 60°

Norðurheimskautsbaugur

Norðurheimskautsbaugur

Í S L A N D

N o r ð u r - A t l a n t s h a f

G r æ n l a n d s h a f

Vopnafjörður

Þórshöfn

Egilsstaðir

Akureyri

Grímsey

REYKJAVÍK

Keflavík

GRÆNLAND
Ilulissat
Kulusuk

Nuuk
Narsarsuaq

GRÆNLAND
Nerlerit Inaat

FÆREYJAR
Tórshavn

45 m
ín.

50 mín.

40
 m

ín.

Ísafjörður

Innanlandsflug frá  

7.965 kr. 

Bókaðu núna á 
airicelandconnect.is

BYGGINGAFRAMKVÆMDIR Betur fór 
en á horfðist fyrir skemmstu þegar 
nýsteypt gólfplata í nýbyggingu á 
Hlíðarendareitnum svokallaða í 
Reykjavík gaf sig. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Vinnueftirlitinu sakaði 
engan í óhappinu.

Vinnueftirlitið greinir frá því að  
það liggi fyrir hvað gerðist en sam-
kvæmt því var burðarþol uppsláttar 
undir plötunni ekki nægilegt. Eftir 
því sem næst verður komist var 
steypan ekki þornuð og rann því til 
þegar undirstöður gáfu sig.

Svava Jónsdóttir, sviðsstjóri 
Vinnueftirlitsins, staðfestir að atvik-
ið hafi verið tilkynnt til stofnunar-
innar en að fulltrúar hafi ekki farið 
á svæðið eftir óhappið. 

Það verði þó gert síðar og öll 
öryggismál framkvæmdasvæðisins 
skoðuð eins og venja er.

Samkvæmt upplýsingum frá skrif-
stofu byggingarfulltrúa Reykjavíkur 
fyrir helgi hafði málið ekki verið 
tilkynnt þangað en staðfest sömu-
leiðis að byggingarfulltrúi myndi 
spyrjast fyrir um hvað þarna gerðist. 
Ekki fengust upplýsingar um það í 
gær hvort niðurstaða hafi fengist í 
þá skoðun.  

Eftir að gólfplatan gaf sig fyrir 

jól var verktakafyrirtækinu Línu-
borun falið að klára að brjóta niður 
afganginn af gólfplötunni, sem þarf 
að endurgera. Eins og sjá má á með-
fylgjandi mynd er tjónið nokkurt. 
Línuborun þurfti meðal annars að 
nota  fjarstýrða brotvél til verksins. 
Línuborun birti myndir af verkinu 
á Facebook-síðu sinni og veitti 
Fréttablaðinu leyfi til að endurbirta 
þær. Þar segir sömuleiðis að mikil 
heppni sé að enginn hafi slasast.

Fyrirhugað er að nærri átta 
hundruð íbúðir rísi á Hlíðarenda-
reitnum svokallaða. 

Fyrstu íbúðirnar sem byggðar 
voru fóru í sölu í byrjun síðasta árs. 
Þrátt fyrir umleitanir Fréttablaðs-
ins tókst ekki að hafa uppi á verk-

Gólfplata brast 
vegna mistaka 
í steypuvinnu 
við Hlíðarenda 
Mildi þykir að engan hafi sakað er nýsteypt gólfplata 
í nýbyggingu á Hlíðarenda gaf sig. Vinnueftirlitið 
segir burðarþol í uppslætti undir plötunni ekki hafa 
verið nægilegt. Byggingarfulltrúi hafði ekkert heyrt 
af málinu er Fréttablaðið leitaði viðbragða þaðan.

Fjarstýrður bor var notaður til að brjóta afganginn af gólfplötunni. Endurgera þarf alla plötuna. MYND/LÍNUBORUN

Fyrirhugað er að nærri 
átta hundruð íbúðir rísi á 
Hlíðarendareitnum svokall-
aða. Þrátt fyrir umleitanir 
Fréttablaðsins tókst ekki að 
hafa uppi á verktakanum 
sem kom að því að steypa  
gólfplötuna.

MENNTAMÁL „Ég er jákvæð í garð 
allra mála sem teljast til umbóta í 
menntakerfinu. Menntamálin eru 
stærsta hagsmunamál þjóðarinnar 
og auðvitað vilja allir vinna að fram-
gangi þeirra. Þannig að ég fagna 
liðsauka í þeim efnum,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, um fyrirhugað 
frumvarp Áslaugar Örnu Sigur-
björnsdóttur, þingkonu Sjálfstæðis-
flokksins, um opnari háskóla.

Áslaug Arna vill að háskólarnir 
fái aukið svigrúm til að innrita nem-
endur óháð því hvort þeir eru með 
prófgráður eða ekki.

Lilja segist mjög ánægð með 
þennan áhuga á menntamálum sem 
sé að finna í þinginu og um allt land.

„Það er jákvætt þegar þingmenn 
eru að láta stóru málin til sín taka,“ 
segir Lilja. Unnið sé að langtíma-
stefnu í menntamálum í víðtæku 
samráði út í samfélagið.  – sar

Ráðherra tekur vel í hugmyndir 
þingmanns um opnari háskóla

LÍFIÐ Alexandra Helga 
Ívarsdóttir er á Ítalíu að 
undirbúa brúðkaup sitt 
og knattspyrnumanns-
ins Gylfa Þórs Sigurðs-
sonar. Búast má við 
stjörnufjöld á gesta-
listanum.

Parið trúlofaði 
sig á Bahamaeyj-
um í  sumar. Eftir 
heimsmeistara-

mótið í Rússlandi héldu 
þau í draumafrí þar sem 
Gylfi bað Alexöndru.

Alexandra hefur 
birt myndir af 

undirbúningi 
sínum á Insta-
gram. Kunnug-
ir segja að hún 
sé við Como-

vatnið. 
– bbh / sjá síðu 22

Gylfi Þór og Alexandra Helga að 
undirbúa brauðkaup aldarinnar

Fyrirsögn ársins
Það er erfitt að toppa brauðkaupið á Ítalíu.
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Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Einar Kjartansson

fyrrum bóndi í Þórisholti í Mýrdal,
lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

aðfaranótt 24. desember.  
Útförin fer fram frá Reyniskirkju í Mýrdal 

laugardaginn 4. janúar klukkan 13.  
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Fossheima á Selfossi.

Sigurbjörg Pálsdóttir
Kjartan Páll Einarsson Dagný Þórisdóttir
Guðni Einarsson Halla Ólafsdóttir
Þorgerður Einarsdóttir Guðmundur Pétur  
 Guðgeirsson
Grétar Einarsson Sædís Íva Elíasdóttir
Vilborg Einarsdóttir Pétur Pétursson
Sigrún Lilja Einarsdóttir Einar Svansson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Hörður Guðmundsson 
vélstjóri,   

Árskógum 6, 
lést á Landspítalanum þann  

27. desember. Útförin mun fara fram  
                                             í kyrrþey að ósk hins látna.

Vigdís Harðardóttir Gestur Gíslason
Helga Harðardóttir Lárus Þór Svanlaugsson
Guðmundur Bjarni Harðarson Rut Hreinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðrún Ása P. Björnsdóttir
áður til heimilis að Kastalagerði 3,

lést á Hjúkrunarheimilinu Skjóli  
þann 19. desember síðastliðinn.  

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju  
                                             þann 9. janúar.

Kristín Birna Angantýsdóttir Gauti Torfason
Arngrímur V. Angantýsson María Jóhannsdóttir
Björn Páll Angantýsson Guðný Einarsdóttir
Aðalbjörg Ósk Angantýsdóttir
Björk B. Angantýsdóttir Kristján Karlsson
Gunnar Örn Angantýsson Elsa Dagmar Runólfsdóttir
Jón Örn Angantýsson Juliane Wilke

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar og tengdafaðir,
Tómas B. Guðmundsson

Lýsubergi 13, 
Þorlákshöfn,

andaðist laugardaginn 28. desember. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Pálína I. Tómasdóttir Sigurjón Bergsson
Sigríður Tómasdóttir Árni I. Sigvaldason
Víðir Tómasson Elísabet Guðmundsdóttir
Guðmundur Smári Tómasson Sigríður Ósk Zoega  
 Sigurðardóttir
Ragnheiður Tómasdóttir Brynjólfur Magnússon
J. Brynja Tómasdóttir Helgi Helgason

og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir  
og barnsfaðir,

Kristinn Ólafur Ólafsson

lést á líknardeild Landspítalans  
þann 22. desember.  

Hann verður jarðsunginn frá 
Kópavogskirkju þann 8. janúar klukkan 15. 

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hans er bent á líknardeild Landspítalans.

Davíð Már Kristinsson Eva Gunnarsdóttir
Sigríður Kolbrún Kristinsdóttir
Helga Þórisdóttir

Faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi, 
bróðir og vinur, 

Ólafur Ragnarsson 
sjómaður og skipstjóri, 

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í 
Vestmannaeyjum þann 19. desember.  

Útförin fer fram frá Landakirkju, 
                                             laugardaginn 11. janúar kl. 13.

Fyrir hönd aðstandenda og vina,
Ragnhildur Halldóra Ólafsdóttir

Rósa Ólafsdóttir

Okkar ástkæri
Eggert Haraldsson

fv. stöðvarstjóri Pósts og síma,
lést á Landspítalanum í Fossvogi að 
morgni aðfangadags 24. desember. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

mánudaginn 6. janúar kl. 15.00.

Egilína Guðmundsdóttir
Haraldur Eggertsson Sólveig Kristjánsdóttir
Karl Eggertsson Sigríður Huld Garðarsdóttir
Eggert Eggertsson Dagrún Þorsteinsdóttir
Sigríður Fanney Eggertsdóttir Tommy Hansen
Gunnar Sean Eggertsson Lilja Sigurðardóttir
Óðinn Þórarinsson Dýrleif Guðjónsdóttir
Kristín Elínborg Þórarinsdóttir

börn og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ágústa Þ. Gísladóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Grund 
laugardaginn 28. desember. 

Útförin fer fram frá Neskirkju 8. janúar  
 kl. 13.00. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Grundar fyrir hlýhug og góða umönnun.  
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á  

Barnaspítalasjóð Hringsins.

Ólafur Davíðsson           Helga Einarsdóttir
Sigrún Davíðsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar yndislegi, heittelskaði sonur, 
bróðir, mágur og frændi,
 Páll Þorsteinsson

tónlistarmaður, 
  (Guli drekinn)

 varð bráðkvaddur að heimili sínu þann  
 24. desember. Útförin fer fram í Fríkirkjunni 

í Reykjavík, mánudaginn 6. janúar kl. 13.00.

Kristín Árnadóttir Þorsteinn Pálsson
Eva Þorsteinsdóttir
Hulda Sif Þorsteinsdóttir Erlendur Þór Gunnarsson
Selma Rut Þorsteinsdóttir Árni Davíð Skúlason
Fanný Hrund Þorsteinsdóttir  Magni Kristjánsson

og systrabörn.

Elsku yndislega móðir okkar, 
tengdamamma, amma, langamma  

og langalangamma,
Sigríður Kristín 
Sigurðardóttir

Ásgarði 51, Reykjavík,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 

                                              laugardaginn 14. desember.  
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju  

föstudaginn 3. janúar kl. 13.00.

Jón H. Magnússon Hanna Guðmundsdóttir
Helgi Kristinn Magnússon
Sesselja Magnúsdóttir Sigurður Örn Guðmundsson
Guðrún Kristín Magnúsdóttir 
Erlendur Magnússon Lilja Petra Ásgeirsdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Við önnumst alla þætti undirbúnings og fram-
kvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.  
Við þjónum með virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.     

Helga Guðmundsdóttir,
umsjón útfara

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna

Okkar ástkæri
Bárður Árni Steingrímsson

sjávardýrasali
lést þann 26. desember á 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 3. janúar kl. 11.

Bjarni Jón Bárðarson Jóhanna Soffía Hansen
Ásta Kristín Bárðardóttir Edward H. Huijbens
Benedikt Þór Bárðarson Hulda Rún Rúnarsdóttir
Steingrímur Örn Bárðarson
Svava Björk Jónsdóttir Sigurjón Hafsteinsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Vladímír Pútín var settur forseti Rússlands þann 
31. desember fyrir tuttugu árum þegar Borís Jeltsín 
sagði af sér.

Pútín útskrifaðist frá lögfræðideild Ríkisháskólans 
í Leníngrad árið 1975 og hóf þegar störf hjá KGB. 
Hann var í Austur-Þýskalandi frá 1985 til 1990. Eftir 
það gegndi hann ýmsum embættum, meðal annars 
í borgarstjórn Sankti-Pétursborgar og hjá stjórn-
völdum í Kreml. Var skipaður yfirmaður FSB, arftaka 
KGB og samtímis ritari Öryggisráðs rússneska sam-
bandslýðveldisins.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:   Á  G A M L Á R S DAG   19 9 9

Vladímír Pútín verður forseti Rússlands
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LEIKURINN OKKAR

Í samstarfi viðGræjaðu áskriftina á lotto.is 
eða hringdu í síma 580 2500

Skelltu happatölunum þínum í áskrift því 
þá eru þær með í leiknum sama hvað á dynur. 
Þú greiðir fast mánaðargjald þannig að þegar 
það eru fimm laugardagar í mánuðinum þá 
borgar þú bara fyrir fjóra!



LÁRÉTT
1. mælir
5. vafi
6. málmur
8. lasleiki
10. átt
11. blæ
12. forboð
13. étandi
15. truflun
17. sveif

LÓÐRÉTT
1. ógreiðfær
2. magna
3. fjallaskarð
4. röndin
7. úrtölur
9. drabba
12. skvamp
14. droll
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. segir, 5. efi, 6. ál, 8. illska, 10. na, 11. 
lit, 12. bann, 13. ætur, 15. röskun, 17. flaug.
LÓÐRÉTT: 1. seinfær, 2. efla, 3. gil, 4. rákin, 7. 
latning, 9. slarka, 12. busl, 14. töf, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Miles átti leik gegn Schneider í 
Fíladelfíu árið 1980.

1. Dxf8+! Dxf8 2. Re7+ Kh7 
3. Hxf8 b2? (3...He1 veitir 
mun meiri vörn). 4. Rg6! 1-0. 
Magnús Carlsen varð í gær 
heimsmeistari í hraðskák eftir 
sigur á Nakamura í umspili og 
er nú heimsmeistari í kapp-, at- 
og hraðskák. Kataryna Lagno 
er heimsmeistari kvenna í 
hraðskák. 

www.skak.is: Gleðilegt (skák)
ár!  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Gengur í sunnan 13-18 
m/s, gamlársdag, með 
rigningu um sunnan- og 
vestanvert landið, en 
þurrt norðaustan til. 
Dregur úr vindi sunnan- 
og austanlands um 
kvöldið. Hiti 2 til 7 stig á 
morgun.

1 5 6 8 2 7 9 4 3

3 2 9 4 6 1 5 7 8

7 8 4 5 9 3 6 1 2

9 7 5 1 3 8 4 2 6

2 4 1 9 5 6 3 8 7

6 3 8 7 4 2 1 5 9

4 9 2 3 8 5 7 6 1

5 6 7 2 1 9 8 3 4

8 1 3 6 7 4 2 9 5

2 7 8 9 1 4 6 3 5

9 1 3 6 5 2 7 8 4

4 6 5 3 7 8 9 2 1

5 9 2 8 6 7 1 4 3

3 4 7 1 9 5 8 6 2

1 8 6 2 4 3 5 7 9

6 3 9 4 8 1 2 5 7

7 2 1 5 3 6 4 9 8

8 5 4 7 2 9 3 1 6

3 7 9 2 6 1 5 8 4

4 8 6 5 9 7 1 3 2

2 5 1 8 3 4 6 9 7

5 4 3 7 1 9 8 2 6

6 1 7 3 2 8 9 4 5

8 9 2 6 4 5 3 7 1

9 3 4 1 7 6 2 5 8

7 6 8 9 5 2 4 1 3

1 2 5 4 8 3 7 6 9

8 3 2 6 4 7 5 1 9

9 4 5 1 2 3 8 6 7

1 6 7 8 5 9 2 3 4

2 5 8 9 6 4 1 7 3

3 7 9 2 8 1 6 4 5

6 1 4 3 7 5 9 8 2

4 2 6 5 3 8 7 9 1

5 9 3 7 1 6 4 2 8

7 8 1 4 9 2 3 5 6

8 9 5 1 3 6 2 4 7

4 1 6 8 2 7 3 5 9

2 3 7 4 9 5 8 6 1

5 4 8 2 7 1 6 9 3

3 6 9 5 8 4 1 7 2

7 2 1 9 6 3 4 8 5

6 8 3 7 5 2 9 1 4

9 7 4 3 1 8 5 2 6

1 5 2 6 4 9 7 3 8

9 2 1 5 7 3 6 8 4

6 4 7 2 8 9 5 1 3

8 3 5 1 4 6 7 2 9

2 5 6 3 9 7 8 4 1

4 1 3 8 5 2 9 7 6

7 8 9 4 6 1 2 3 5

1 6 8 9 2 4 3 5 7

5 7 4 6 3 8 1 9 2

3 9 2 7 1 5 4 6 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég borða ekki 
kvöldmat heima á 

morgun.

Ég ætla að hitta Lalla sem var með mér 
í tannréttingum og við ætlum að fá okkur 
eggjasalat á Gauja-grilli. Hann ætlaði svo að 
leyfa mér að skyggnast bak við tjöldin 
og sjá drög að nýju spöngunum 
sem þeir eru að þróa. 
Hann gaf jafnvel í skyn 
að hann ætlaði að gefa mér 
ókeypis kaffibolla!

Hann hefur 
engan áhuga 

á félagslífi 
mínu!

Má. 
Ekki. 

Geispa.

Solla vill ekki hafa mig 
með á hrekkjavöku í ár.

Einmitt.

Það er eins og ég verði henni 
til skammar eða eitthvað?

Hvenær hef ég nokkurn 
tímann orðið börnum 
mínum til skammar 
á hrekkjavöku? Fyrir utan búningana 

þína undanfarin ár?

Takk fyrir 
leikinn
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Meira
sælkera

Skeifan
Garðabær

Smáralind
Kringlan

Spöngin
Eiðistorg
Akureyri

Njarðvík
Selfoss

31. des Opið til 18  10-14  8-18  10-14
1. jan Opnar 12 Lokað  12-24 Lokað

Afgreiðslutími yfir áramótin



Nú þegar nýja árið er 
senn á enda er vel 
við hæfi að renna 
yfir og rýna í fyrstu 
mánuði leikársins 
sem nú er tæplega 

hálfnað.
Meira virtist þó gerast utan sviðs 

en á; ný sviðslistalög voru sam-
þykkt, nýr Þjóðleikhússtjóri var 
ráðinn og nýútskrifaðir leikarar 
settu sitt mark á leiksviðið. Þessi 
f lækjugangur býður upp á að byrja 
á röngum enda og fjalla fyrst um 
nýtilkomna lagarammann sem 
mun skilgreina sviðslistir í landinu 
á komandi árum, jafnvel áratugum.

Ný sviðslistalög
Á síðasta ári varð uppi fótur og fit 
þegar drög að nýjum sviðslista-
lögum, sem áttu að koma í stað 
þeirra sem gilt hafa síðan 1998, 
voru kynnt. Fagaðilar mótmæltu 
tillögunum harðlega og hófst mikil 
vinna við að lagfæra orðalag sem 
var síðan samþykkt á síðasta þing-
fundi fyrir þessi jól. Margt ágætt 
má finna í frumvarpinu en margt 
þarf að bæta. Fyrsta setning nýju 
laganna hljóðar svo: „Markmið 
laga þessara er að efla sviðslistir á 
landinu öllu, marka heildarramma 
fyrir málefni sviðslista og búa þeim 
hagstæð skilyrði.“ Fjármagn til sjálf-
stæðra leikhópa hefur staðið í stað 
síðastliðin ár og samkvæmt nýj-
ustu fjárlögum mun því ekki verða 
breytt á næstunni. Sömuleiðis er 
styrkjakerfið með öllu óbreytt, 
leikhópar geta einungis fengið fjár-
mögnun fyrir einstök verkefni í stað 
þess að fá stuðning til lengri tíma. 
Landsbyggðin líður líka fyrir óljóst 
orðaval.

Stærsta breytingin varðar þjóð-
leikhúsráð sem fimm einstaklingar 
skipa. Hingað til hefur ráðherra 
skipað þrjá og Sviðslistasamband 
tvo í ráð sem starfar fjögur ár í senn. 
Núna skipa fagfélög sviðslistafólks 
þrjá fulltrúa en ráðherra tvo í fimm 
ár. Að sama skapi hefur stjórnunar-
rammi ráðsins verið skýrður til 
muna. Svipaðar breytingar má sjá 
fyrir listdansráð en þar fá fagfélög 
tvö sæti á móti einu sem ráðherra 
skipar. Loforðið um kynningar-
miðstöð fyrir íslenskar sviðslistir 
er endurtekið í lögunum en lítið 
fréttist af raunverulegum fram-
kvæmdum.

Ys og þys utan sviðs
Þann 1. nóvember bárust þær stóru 
fréttir að Magnús Geir Þórðarson 
hefði verið ráðinn Þjóðleikhús-
stjóri. Forvitnilegt verður að sjá 
hvort hann hefur tíma til að setja 
sitt mark á komandi ár og hvaða 
málefni hann setur í forgang fyrstu 
mánuði sína í starfi, innviði starf-
seminnar þarf að skoða gaumgæfi-
lega sem og leiðir til að lækka miða-
verð, eitthvað sem Borgarleikhúsið 
þarf að skoða líka.

Bíó Paradís hefur sinnt miklu 
fumkvöðlastarfi síðastliðin ár og 
sýnt upptökur af fjölbreyttum sýn-
ingum á fjölum leikhúsa í London. 
Sömuleiðis eru Sambíóin í Kringl-
unni að sýna upptökur frá Met-
óperunni í New York. Hápunktur-
inn var að sjá Dísellu Lárusdóttur 
leika stórt hlutverk í Akhnaten eftir 
Philip Glass. Alltof fáir áhorfendur 
gera sér ferð á þessar sýningar. 
Áhugafólk um menningu er hvatt 
til að mæta.

Eftirtektarverðar sýningar
En klárlega eru það leiksýningar 
landsins sem mynda leikárið og 
listafólkið sem vinnur hörðum 
höndum við að sviðsetja verkin. 
Vandamálið er að því miður var 
lítið um framúrskarandi sýningar 
þetta haust. Leikárið byrjaði þó 

með óvæntum hætti þegar sjálf-
stæði rokksöngleikurinn We Will 
Rock You, sem leikstýrt var af Vigni 
Rafni Valþórssyni, var frumsýndur 
í Háskólabíói. Er von á f leiri sjálf-
stæðum sýningum á slíkum skala?

Ný íslensk leikrit ollu vonbrigð-
um. Bæði Þjóðleikhúsið og Borgar-
leikhúsið verða að endurskoða sínar 
áherslur, finna leiðir til að taka 
framfaraskref í þessum málaflokki.

Aftur á móti voru nokkrar sýn-
ingar, sem voru ójafnar að gæðum 
en sýndu bæði djörfung og húmor. 
Endurminningar valkyrju, runnin 
undan rifjum fjöllistahópsins End-
urnýttar væntingar, kom skemmti-
lega á óvart. Þar gerðu dragdrottn-
ingar, í hlutverki Brynhildar, áhlaup 
á svið Tjarnarbíós, sem hefur verið 
að styrkja stöðu sína sem verndari 
sjálfstæðu senunnar. Sýningin 
Engillinn í Þjóðleikhúsinu, byggð á 
verkum Þorvaldar Þorsteinssonar, 
á líka skilið sérstakt hrós fyrir að 
færa áhorfendum íslenska nýklassík 
í frumlegum búningi. Metnaðarfull-
ar barnasýningar settu líka svip á 
síðastliðna mánuði. Áhugaverðastar 
eru Galdragáttin og þjóðsagan sem 
gleymdist, Mamma klikk! og Jóla-
ævintýri Þorra og Þuru sem spretta 
upp úr sjálfstæðu senunni.

En Atómstöðin í Þjóðleikhús-
inu var fremst í f lokki, djarf lega 
leikstýrt af Unu Þorleifsdóttur í 
splunkunýrri leikgerð Halldórs 
Laxness Halldórssonar. Ebba Katrín 
Finnsdóttir stimplaði sig rækilega 
inn sem spennandi leikari í hlut-
verki sínu sem Ugla. Eitur, í leik-
stjórn Kristínar Jóhannesdóttur, 
sýndi líka að prjállaus nálgun í 
bland við gríðarlega sterkan leik 
þjónar stundum textanum best.

Nýtt ár og framtíðin
En nú er nýtt ár að hefjast og jan-

úarmánuður býður upp á mjög 
spennandi sýningar. Vanja frændi, 
eftir Anton Tsjekhov, í leikstjórn 
Brynhildar Guðjónsdóttur, sem 
sló aldeilis í gegn á síðasta ári með 
Ríkharði III, verður á fjölunum í 
Borgarleikhúsinu. Stuttu seinna 
má sjá Helgi Þór rofnar eftir Tyrfing 
Tyrfingsson, eitt frambærilegasta 
leikskáld þjóðarinnar, í sama húsi. 
Stærsta sýning Leikfélags Akureyr-
ar verður svo frumsýnd í mánaðar-
lok en þar er á ferðinni bandaríski 
rokksöngleikurinn Vorið vaknar, 
byggður á þýsku leikriti Frank 
Wedekind.

Borgarleikhúsið tók stórt stökk 
inn í samtímann og hefur nú gert 
valdar sýningar aðgengilegar á 
pólsku og ensku í gegnum smáforrit. 
Vonandi er þetta merki um breytta 
tíma í leikhúsum landsins því að 
löngu er kominn tími til að virkja 
nýja og alþjóðlega áhorfendur. Slíkt 
getur einungis verið íslensku sviðs-
listafólki til framdráttar.

Borgarleikhúsið er nú þegar byrj-
að að kynna sýningar næsta leikárs, 
þar ber hæst endurkomu leikstjór-
ans Þorleifs Arnar Arnarssonar, sem 
hefur verið að gera mjög góða hluti 
erlendis, til Íslands með Rómeó og 
Júlíu í farteskinu. Þjóðleikhúsið er 
óskrifað blað eins og áður er nefnt.

Að lokum
Líkt og með nýju sviðslistalögin þá 
er margt ágætt að finna á síðast-
liðnum mánuðum en við getum gert 
miklu betur. Ekki dugar að sætta sig 
við meðalmennskuna. Markið þarf 
að setja hátt til að koma leiklistinni 
á hærra plan. Hæfileikarnir eru 
svo sannarlega til staðar. Með sam-
eiginlegu átaki og samfélagslegum 
stuðningi er allt hægt.

Gleðilegt nýtt ár!
Sigríður Jónsdóttir

Ys, þys og þóf í íslenskum sviðslistum
Ný sviðslistalög og nýr Þjóðleikhússtjóri en ný íslensk leikrit ollu vonbrigðum.   
Barnasýningar voru metnaðarfullar og fleiri sýndu djörfung á fyrri hluta leikársins. 

„Ebba Katrín Finnsdóttir stimplaði sig rækilega inn sem spennandi leikari í hlutverki sínu sem Ugla.“ Oddur Júlíusson lék heitmanninn. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

„Hápunkturinn var að sjá Dísellu Lárusdóttur leika stórt hlutverk í Akhna-
ten eftir Philip Glass,“ segir í dómi um sýningar í breskum leikhúsum sem 
Bíó Paradís kemur á framfæri hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON
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Opið til kl. 15:00
í öllum verslunum Bónus í dag

Gleðilegt 
nýtt ár

Bónus hefur aldrei selt tóbak í verslunum sínum og hvetur fólk að drepa í á þessum tímamótum.

ÁN TÓBAKS Í RÚM 30ÁR!



UM TÍMANN OG 
VATNIÐ ER TVÍMÆLA-

LAUST BESTA BÓK ANDRA SNÆS 
MAGNASONAR. UM LEIÐ ER HÚN 
BÓK ÁRSINS. VEL MÁ FLOKKA 
ÞAÐ SEM REGINHNEYKSLI AÐ 
HÚN HAFI EKKI VERIÐ TIL-
NEFND TIL ÍSLENSKU BÓK-
MENNTAVERÐLAUNANNA.

Um tímann og vatnið eftir Andra Snæ Magnason er ótvírætt bók ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Aðferðir til að lifa af eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur 
er líklega hennar besta bók.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bergþóra Snæbjörnsdóttir sló í gegn með skáldsögu 
sinni Svínshöfuð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Bók a á r ið 2019 ei n-
kenndist af mik illi 
fjölbreytni og gríðar-
legu magni. Um leið 
blasir v ið að a nsi 
margar bækur hafa 

ekki fangað athygli lesenda. Ekki 
er hægt að amast við því. Lesendur 
komast ekki yfir allt og vitanlega 
eiga þeir að einbeita sér að því 
besta sem í boði er.

Bókaútgefendur auglýstu bækur 
sínar grimmt og vitnuðu bæði 
á bókakápum og í auglýsingum 
í ríkulega stjörnugjöf sem fyrri 
bækur höfunda höfðu fengið. Rétt 
eins og fullvíst væri að nýjasta 
bók rithöfundar hlyti að vera jafn 
vel heppnuð og þær fyrri bækur 
hans sem áður höfðu lent í hæsta 
stjörnuf lokki.

Bókaútgáfan hefur dreifst yfir 
árið, þannig er ekki bara blómleg 
vorútgáfa heldur koma bækur 
einnig út á sumrin. Eitt besta skáld-
verk ársins kom einmitt út um vor, 
Stormfuglar eftir Einar Kárason, en 
þar var höfundurinn í essinu sínu 
í sögu um skipverja í lífshættu á 
veiðum við Nýfundnaland.

Yfirburðir Arnaldar
Glæpasögur nutu þetta árið, sem 
hin fyrri, mikilla vinsælda. Enn á 
ný sannaði Arnaldur Indriðason 
yfirburði sína í Tregasteini. Hann 
skrifar áberandi betur en aðrir 
íslenskir glæpasagnahöfundar, 
auk þess sem persónusköpun hans 
er venjulega eftirminnileg. Hann 
hefur einnig glöggt auga fyrir smá-
atriðum sem geta skipt miklu máli 
þegar kemur að því að gera glæpa-
sögu trúverðuga. Ragnar Jónasson 
var á fínu róli í haganlega f léttaðri 
glæpasögu, Hvítadauða, þar sem 
morð á berklahæli voru til rann-
sóknar. Yrsa Sigurðardóttir á sinn 
fasta aðdáendahóp sem hefur 
örugglega ekki sett það fyrir sig 
að hún hefur oft gert betur en í 
nýjustu bók sinni, Þögn.

Ólafur Jóhann Ólafsson var á 
glæpaslóðum í hinum læsilega Inn-
f lytjanda sem skartar eftirminni-
legri kvenpersónu. Gagnrýnendur 
voru sumir ómildir í dómum en 
lesendur tóku ekki nokkurt mark á 
því og bókin þaut upp metsölulista.

Sjón sendi frá sér verk sem er 
óumdeilanlega ein besta skáld-
saga ársins, Korngult hár, grá augu. 
Bókin er gríðarlega vel skrifuð, 
með fjölmörgum listilega gerðum 
þráðum sem tengjast saman í frá-
sögn um ungan mann sem gerist 
nasisti. Saga sem á sannarlega 
erindi við samtímann, þótt sögu-
sviðið sé síðasta öld.

Nýjar stjörnur
Í Svínshöfði dró Bergþóra Snæ-
björnsdóttir upp eina eftirminni-
legustu skáldsagnapersónu þess-
ara jóla, Svínshöfuð. Bergþóra er 
óumdeilanlega ein af stjörnum 
þessa jólabókaf lóðs, tilnef nd 
bæði til Íslensku bókmenntaverð-
launanna og Fjöruverðlaunanna. 
Pedro Gunnlaugur Garcia er sömu-
leiðis rithöfundur sem ástæða er til 
að fylgjast með, höfundur einnar 
athyglisverðustu skáldsögu ársins, 
Málleysingjanna. Þessi rúmlega 
400 blaðsíðna frumraun hans ber 
vott um ótvíræða stílgáfu og óbælt 
hugmyndaf lug. Auk þess er hann 
einkar glöggur á umhverfi sitt og 
á auðvelt með að greina það, oft 

á næsta hrollvekjandi hátt. Þegar 
kom að tilnefningum til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna var ekki 
hægt að ganga fram hjá Guðrúnu 
Evu Mínervudóttur en bók hennar 
Aðferðir til að lifa af er skáldsaga 
ársins. Afar lágstemmd en full af 
hlýju og samkennd og djúpum 
mannskilningi. Bragi Ólafsson 
sýndi allar sínar bestu hliðar í 
skáldsögunni Stöðu pundsins, sögu 
mæðgna þar sem undirliggjandi 
var tregi og harmur. Bókin er til-
nefnd til Íslensku bókmenntaverð-
launanna. Sölvi Björn Sigurðsson 
fékk tilnefningu, kannski nokkuð 
óvænt, fyrir skáldsögu sína Seltu. 
Sjón og Einar Kárason hefðu einn-
ig vel átt skilið pláss þar, eins og 
Gyrðir Elíasson með sitt fína smá-
sagnasafn, Skuggaskip.

Fjölmargar góðar ljóðabækur 
komu út á árinu. Þar voru Gerður 
Kristný og Einar Már Guðmunds-
son í miklum og góðum ham og 
glöddu aðdáendur sína. Ekki voru 
þau þó tilnefnd til Bókmenntaverð-
launanna í þetta sinn, en Steinunn 
Sigurðardóttir hlaut tilnefningu 
fyrir ljóðabók sína, Dimmumót.

Gengið fram hjá Andra Snæ
Bókmenntaverðlaun eru lotterí og 
þar getur allt gerst. Víst er að höf-
undar fá ekki alltaf verðlaun fyrir 
bestu bækur sínar og stundum fá 
þeir ekki einu sinni tilnefningar 
fyrir þær. Um tímann og vatnið 
er tvímælalaust besta bók Andra 
Snæs Magnasonar. Um leið er hún 
bók ársins. Vel má f lokka það sem 
reginhneyksli að hún hafi ekki 
verið tilnefnd til Íslensku bók-
menntaverðlaunanna. Hún mun 
koma út í fjölmörgum löndum og 
á örugglega eftir að vekja þar mikla 
athygli. Og talandi um góðar við-
tökur erlendis þá leitar hugurinn 
vitanlega til Auðar Övu Ólafsdótt-
ur sem á gríðarlega góðu gengi að 
fagna erlendis. Árið 2018 hlaut hún 
Bókmenntaverðlaun Norðurlanda-
ráðs fyrir Ör og þetta árið hlaut 
hún hin virtu frönsku Médici-
bókmenntaverðlaun fyrir Ungfrú 
Ísland, bók sem er enn betri en Ör.

Spenna og fegurð
Bókaflóðið hlýtur að vera til marks 
um mikinn áhuga á bókum. Niður-
stöður úr Pisa-könnun sem sýndi 
slæman lesskilning íslenskra ung-
menna sló nokkuð á ánægjuna 
og stoltið sem hafði gripið um sig 
meðal þeirra bókelsku vegna veg-
legrar bókaútgáfu. Enga uppgjöf 
er þó að finna hjá barnabókahöf-
undum landsins, þeir halda ótrauð-
ir áfram þeirri mikilvægu vinnu að 
laða ungmenni landsins að bókum. 
Spenna var einkenni á mörgum 
ungmennabókum þetta árið.

Rán Flygenring sendi frá sér 
skemmtilega teiknimyndabók um 
litla stúlku sem býður sér í heim-
sókn til Vigdísar Finnbogadóttur 
og Margrét Tryggvadóttir kynnti 
Kjarval fyrir ungum lesendum í 
bók sem er með fallegri bókum 

Magn og gæði
Kolbrún Bergþórsdóttir
gerir upp bókaárið 2019.

þessa bókaárs. Sú fallegasta hlýtur 
samt að vera Tónlist liðinna ára – 
Handrit 1100-1800. Stórvirki ársins 
er svo ótvírætt Síldarárin eftir Pál 
Baldvin Baldvinsson, verk sem 
mikil vinna hefur verið lögð í.

Ævisögur hafa ekki selst í bíl-
förmum síðustu ár, eins og gerðist 
á árum áður. Ævisaga ársins er Jak-

obína, um skáldkonuna Jakobínu 
Sigurðardóttur, skrifuð af heiðar-
leika og næmi af dóttur hennar, 
Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur. 
Jafnvel þeir sem ekkert vita um 
Jakobínu ættu að hafa ánægju af 
bókinni. Eina sem þarf til að njóta 
hennar er áhugi á fólki og kjörum 
þess. Vert er síðan að minnast á 

Pétur Gunnarsson sem sendi frá 
sér bók um Halldór Laxness sem 
skrifuð er af svo mikilli hlýju að 
ómögulegt er annað en að hrífast 
með.

Bókaárið 2019 var með miklum 
ágætum. Fjölbreytt og líf legt, eins 
og á að vera. 
kolbrunb@frettabladid.is
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Myndlistarkonan Freyja 
E i l í f  o pn a r s ý n i ng -
una  Ęxïstęnzîā í Hilbert-

Raum galleríi í Berlín. Það er henn-
ar fimmtánda einkasýning eftir 
útskrift úr Listaháskóla Íslands og 
sú fimmta erlendis.

Að þessu sinni breytir Freyja Eilíf 
galleríi í kvikmyndahús fyrir mynd-
bandslistaverk. Hún hefur unnið 
sýninguna sem innsetningarverk, 
með skúlptúrum, veggverkum, 
gólfverkum og þátttökuverkum sem 
fjalla um ferðir fólks í kvikmynda-
hús og áhorf þess á aðra heima í 
gegnum myndbandsleiðslur.

Sýningin umbreytir HilbertRaum 
galleríinu í Berlín í tilraunamiðað 
og óhefðbundið kvikmyndahús og 
hýsir annar af tveimur sölum þess 
sýningu á myndbandslistaverkum 
eftir níu gestalistamenn, íslenska og 
alþjóðlega.

Í inngangsrýminu mæta gestir 
sjónauka frá annarri tímalínu sem 
sýnir óhlutbundnar myndir, tákn-
rænar fyrir upphaf ferðalagsins. 
Næst nema augu þeirra mögulega 
staðar við vafrandi vísifingur, snert-
ingu milli tóls og hugmyndaflugs 
sem tekur  þá inn í símaleiðslu og 
áður en þeir ganga inn í kvikmynda-
salinn, taka þeir sér sakramenti af 
holdlituðu poppkorni frá altarinu, 
ef marka má texta í sýningarskrá.

En það eru f leiri listamenn en 
Freyja Eilíf sem eiga myndbands-
verk á sýningunni. Þeir eru: Rakel 
Jónsdóttir, Bryndís Björnsdóttir, 
John Butler, George Cox, Kate Tats-
umi, Jan Martinec, Lisa Stewart, 
Andrea Pinheiro og Anna Margrét 
Ólafsdóttir.

Freyja Eilíf rak sjálf sýningar-
rýmið Ekkisens á árunum 2014-2019 
í kjallara ömmu sinnar í Þingholt-
unum og starfrækir Skynlistasafnið 
í dag, sem er tilraunavinnustofa og 
sýningarsalur. – gun

Freyja Eilíf 
sýnir í Berlín

Freyja Eilíf í Dzialdow galleríi.

Freyja Eilíf með ömmu Diddu sem 
lánaði henni kjallarann sinn til 
sýningarhalds. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

31. DESEMBER 2019

Tónleikar
Hvað?  Nýárs-hátíðartónleikar
Hvenær?  22.59-00.01
Hvar?  Fríkirkjan, Reykjavík
Kórinn Kliður mun við þetta 
tækifæri taka upp fyrstu hljóm-
plötu sína, fanga söng kórsins 
og andrúmsloftið þegar einu 
ári lýkur og annað hefst. Rýmið 
mótar hljóminn, byggingin sjálf 
hefur sitt að segja. Enn meiri 
áhrif á upptökurnar hafa tón-
leikagestirnir sjálfir því þótt þeir 
séu þögulir að mestu þá breyta 
líkamar þeirra hljómburðinum 
bókstaf lega auk þess sem viðvera 
þeirra skapar andrúmsloftið. Á 

tónleikunum verður efnisskrá 
síðustu tveggja ára kvödd til að 
rýma fyrir nýjum lögum, nýjum 
tímum. Allir hjartanlega vel-
komnir. Frjáls framlög.

Hvað?  Hátíðarhljómar við áramót
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Trompetleikararnir Baldvin 
Oddsson og Jóhann Nardeau 
og Björn Steinar Sólbergsson 
organisti Hallgrímskirkju f lytja 
glæsileg hátíðarverk frá barokk-
tímanum, meðal annars eftir J.S. 
Bach, Vivaldi og f leiri.

Kliður syngur á ólíklegustu stöðum en Fríkirkjan í Reykjavík er tónleika-
staðurinn í kvöld og hún breytist líka í upptökustað. 
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Kryddsíld 2019
Árlegur áramótaþáttur sem hefur verið fastur liður á dagskrá Stöðvar 2 á gamlársdag allt frá 
árinu 1990. Formenn helstu stjórnmálaflokka landsins staldra við og fara yfir liðið ár á léttum 
nótum. Boðið verður upp á frábær skemmtiatriði ásamt því að maður ársins verður heiðraður.

Í DAG 14:00

stod2.is   1817

Í OPINNI DAGSKRÁ



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Áfram Diego, áfram!
08.45 Össi
10.15 Önd önd gæs
11.58 Veður
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.10 Office Space
14.00 Kryddsíld 2019  Árlegur 
áramótaþáttur sem hefur verið 
fastur liður á dagskrá gamlársdags 
Stöðvar 2 frá 1990. 
16.00 Goosebumps 2. Hunted 
Halloween
17.30 The Other Woman
19.15 Friends
19.40 The Big Bang Theory
20.00 New Year’s Eve  Stór-
skemmtileg rómantísk gaman-
mynd sem gerist öll á einu kvöldi, 
gamlárskvöldi, og við kynnumst 
hér nokkrum ólíkum persónum. 
21.55 Friðrik Dór - Í síðasta skipti 
 Upptaka frá glæsilegum tón-
leikum í Kaplakrika haustið 2018.
23.35 Brekkusöngur 2019  Út-
sending frá Brekkusöngnum á 
Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum.
00.45 My Dad Wrote a Porno
01.45 The Wedding Singer
03.20 Jumanji  Bráðskemmtileg 
ævintýramynd fyrir alla fjöl-
skylduna með Robin Williams. Hér 
segir af Alan Parris sem hefur verið 
lokaður inni í veröld Jumanji-
spilsins í rúm 25 ár. Loks kemur að 
því að hann er frelsaður af tveimur 
börnum sem spila spilið en heill 
hópur óargadýra losnar þá líka úr 
læðingi.

09.55 The Great British Bake Off
10.55 The Great British Bake Off
11.55 The Great British Bake Off
12.55 The Great British Bake Off
13.55 The Great British Bake Off
14.55 The Great British Bake Off
15.55 The Great British Bake Off
16.55 The Great British Bake Off
17.55 The Great British Bake Off
18.55 The Great British Bake Off
20.00 Friends
20.25 Kevin Can Wait
20.50 Seinfeld
21.35 Modern Family
22.00 Six Robots and Us
23.05 Kevin Can Wait
23.30 Modern Family
23.55 Friends
00.20 Seinfeld
01.05 Tónlist

10.20 Gold
12.20 Carrie Pilby
14.00 Going in Style
15.40 Gold
17.40 Carrie Pilby
19.20 Going in Style
21.00 Pitch Perfect 3
22.35 Rampage
00.25 Page Eight
02.10 Pitch Perfect 3

08.00 DP World Tour Champions-
hip  Útsending frá DP World Tour 
Championship á Evrópumóta-
röðinni.
10.35 The Open Official Film
12.25 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur.
13.00 Nedbank Golf Challenge 
 Útsending frá Nedbank Golf 
Challenge á Evrópumótaröðinni.
17.25 2019 Champions Tour Year 
in Review
18.20 2019 PGA Tour Year in 
Review
18.45 HSBC Champions  Útsending 
frá HSBC Champions á Heims-
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 Alvinn og íkornarnir 
09.08 Stuðboltarnir 
09.19 Konráð og Baldur 
09.32 Hvolpasveitin 
09.55 Hetjuliðið 
11.35 Andersen smiður og jóla-
sveinninn 
12.45 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.25 Saga Mezzoforte
14.50 Sveppaskrímslið 
15.30 Skósveinarnir 
17.00 Krakkafréttaannáll 2019 
 Í Krakkafréttaannálnum fer 
KrakkaRÚV yfir það merkilegasta, 
fyndnasta og furðulegasta sem 
gerðist á árinu 2019 með dyggri 
aðstoð frá klárum krökkum.
17.30 Krakkaskaup 2019 
 Skemmtiþáttur fyrir alla fjöl-
skylduna þar sem farið verður 
yfir helstu skandala og atvik 
ársins. Þau Berglind Alda Ást-
þórsdóttir og Mikael Emil Kaaber 
stýra Krakkaskaupinu í ár ásamt 
krökkunum í landinu. Þar fáum við 
að sjá vel valin innsend atriði frá 
krökkum í bland við skemmtileg 
atriði frá Mikka og Beggu.
17.55 Árið með Gísla Marteini
19.10 Áramótamót Hljómskálans
20.00 Ávarp forsætisráðherra 
 Ávarp forsætisráðherra, Katrínar 
Jakobsdóttur. Ávarpið er sýnt á 
sama tíma á RÚV2 með táknmálsþul.
20.20 Íþróttaannáll 2019
21.20 Fréttaannáll 2019
22.30 Áramótaskaup 2019  Ómiss-
andi endapunktur sjónvarps-
ársins. Einvalalið grínista rýnir í 
fréttir, viðburði og uppákomur 
ársins. Höfundar: Dóra Jóhanns-
dóttir, Hugleikur Dagsson, Jakob 
Birgisson, Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, 
Reynir Lyngdal, Sævar Sigurgeirs-
son, Vala Kristín Eiríksdóttir og 
Þorsteinn Guðmundsson. Leik-
stjóri: Reynir Lyngdal. Framleiðsla: 
Republik. Áramótaskaupið er sýnt 
á sama tíma á RÚV 2 með enskum 
texta.
23.35 Nú árið er liðið
00.10 A Fish Called Wanda 
Fiskurinn Wanda  Gamanmynd frá 
árinu 1988 sem segir frá Wöndu, 
kynþokkafullri og klækjóttri konu, 
sem skipuleggur demantarán 
með þremur karlmönnum með 
það að markmiði að komast sjálf 
undan með allt þýfið. e.
01.55 Tónaflóð - Menningar-
næturtónleikar
05.20Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Shrek 2 - ísl. tal
09.35 Kung Fu Panda - ísl. tal
11.10 Home - ísl. tal
13.00 Með Loga
13.55 Ný sýn 
14.25 Lifum lengur 
14.50 Turbo - ísl. tal
16.25 Max
18.15 Dumb and Dumber To 
 Gamanmynd frá 2014 með Jim 
Carrey og Jeff Daniels. 
20.00 Forgetting Sarah Marshall
21.50 Definitely, Maybe
23.45 State of Play  Pólitíski 
spennutryllirinn State of Play 
gerist í Washington, höfuðborg 
Bandaríkjanna, og segir frá Steph-
en Collins (Ben Affleck), þing-
manni í neðri deild Bandaríkja-
þings. Hann er á hraðri uppleið í 
pólitíkinni í borginni og stefnir að 
því að verða fulltrúi flokksins síns 
í næstu forsetakosningum. Þessu 
takmarki hans er ógnað þegar 
hjákona hans, sem einnig var 
aðstoðarkona hans, finnst látin. 
Ljóst er að dauða hennar bar að á 
voveiflegan hátt og eru andstæð-
ingar Colins á hægri vængnum 
ekki lengi að nýta sér atburðinn til 
að sverta mannorð hans.
01.50 The Sum of All Fears
03.50 Síminn + Spotify

06.15 Brasilía - Perú  Útsending frá 
úrslitaleik Copa America.
08.10 Liverpool - Manchester City 
 Útsending frá leik um Samfélags-
skjöldinn 2019.
10.10 Football League Show 
10.40 Sporðaköst
11.40 Sporðaköst
12.15 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.
13.45 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna kvenna  
15.15 Annáll 2019. Olís deild karla 
og kvenna  
16.45 Annáll 2019. Körfubolti 
karla og kvenna
18.15 Tottenham - Liverpool  Út-
sending frá leik í undanúrslitum 
Meistaradeildar Evrópu.
20.00 Lyon - Barcelona  Útsending 
frá úrslitaleik Meistaradeildar 
kvenna.
21.40 Chelsea - Arsenal
23.35 Úrvalsdeildin í pílukasti
02.05 UFC 245. Usman vs. Covington

RÚV RÁS EITT

06.45  Morgunbæn og orð 
dagsins

06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Nýárskveðjur
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
13.00  Öllu er að ljúka, allt er að 

byrja
14.10  Stórsveit Reykjavíkur. Nat 

og Natalie
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hvað gerðist á árinu?
18.00  Aftansöngur í Hallgríms-

kirkju
19.00 Þjóðlagakvöld
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.15 Áramótalúðrar
20.30 Þannig er nú árið kvatt
22.00 Veðurfregnir
22.05  Stígum fastar á fjöl. Ára-

mótagleði Útvarpsins
23.40 Áramótatónar
23.51 Brennið þið vitar
23.55 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.00 Nú árið er liðið
00.05 Gleðilegt ár!
01.00 Næturútvarp Rásar 1

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

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
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Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

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

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

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

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



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

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Áfram Diego, áfram!
08.45 Skoppa og Skrítla í húsdýra-
garðinum
09.20 Gamba
10.55 Epic
12.35 Lego DC Comics Super 
Heroes. The Flash
14.00 Two Brother
15.45 The Curious Case of 
Benjamin Button
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 My Little Pony
20.15 Víkingalottó
20.20 A Star Is Born
22.35 Black Swan
00.20 The Hangover Part II
02.00 Jumanji. Welcome to The 
Jungle  Ævintýraleg spennu- 
og gamanmynd frá 2017 með 
Dwayne Johnson, Karen Gillan, 
Jack Black og Kevin Hart. 
03.55 Holmes and Watson  Gam-
anmynd frá 2018 með Will Ferrell 
og John C. Reilly ásamt fleiri 
stórgóðum leikurum. Þeir Sher-
lock Holmes og hinn sauðtryggi 
aðstoðarmaður hans, læknirinn 
John Watson, fá til rannsóknar 
morð sem er ekki búið að fremja 
og að sjálfsögðu er það prófessor 
Moriarty, erkióvinur Holmes, sem 
stendur að baki þeim óskunda. 
Leysa þeir málið í tíma?

09.10 Hvar er best að búa
13.05 Hvar er best að búa?
13.40 Leitin að upprunanum
18.25 Leitin að upprunanum
19.10 Modern Family
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Splitting Up Together
21.15 Gasmamman
22.00 Flórídafanginn
22.50 Flórídafanginn
23.30 Flórídafanginn
00.20 Modern Family
00.45 Kevin Can Wait
01.10 Friends
01.35 Seinfeld
02.00 Tónlist

10.35 Dare To Be Wild
12.20 Paris Can Wait
13.55 Ocean’s 8  Gamansöm 
spennumynd frá 2018 með ein-
valaliði leikara á borð við Söndru 
Bullock, Cate Blanchett og Önnu 
Hathaway. 
15.45 Dare To Be Wild
17.30 Paris Can Wait
19.05 Ocean’s 8
21.00 Justice League
23.00 Charlie’s Angels  Frábær 
mynd sem sló rækilega í gegn með 
einvala liði leikara. Natalie, Dylan 
og Alex eru hörkukvendi sem 
hræðast ekki neitt.
00.35 Horrible Bosses
02.10 Justice League

08.00 FedEx St. Jude Invitatio-
nal  Útsending frá FedEx St. Jude 
Invitational á Heimsmótaröðinni.
12.00 Golfarinn  Skemmtilegur 
þáttur um allar hliðar golfiðkunar 
í umsjón Hlyns Sigurðssonar og 
Ragnhildar Sigurðardóttur.
12.35 Augusta Masters  Útsending 
frá lokadegi Augusta Masters 
2019.
18.30 The Northern Trust  Út-
sending frá The Northern Trust á 
PGA-mótaröðinni.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Tulipop
08.04 Friðþjófur forvitni 
08.27 Nellý og Nóra 
08.34 Begga og Fress 
08.47 Bubbi byggir 
08.58 Símon 
09.03 Alvinn og íkornarnir 
09.14 Stuðboltarnir 
09.25 Konráð og Baldur 
09.37 Hvolpasveitin 
10.00 Kveikt á perunni Uppfinning
10.15 Nýárstónleikar í Vínarborg 
12.50 Frelsisvor
13.00 Ávarp forseta Íslands
13.25 Íþróttaannáll 2019
14.15 Fréttaannáll 2019
15.20 KrakkaRÚV
15.21 Krakkafréttaannáll 2019
15.49 Krakkaskaup 2019
16.15 Jólastundin  Í Jólastund-
inni fer Björgvin Franz með 
okkur á ævintýralega fjölskyldu-
skemmtun þar sem allt getur 
gerst. Við hittum Kugg, Málfríði og 
mömmu hennar sem eru alls ekki 
í neinu jólastressi. Við sögu þeirra 
blandast söngatriði, dansatriði 
og jólagjafir sem lifna við. Svo er 
aldrei að vita nema jólakötturinn 
komi í heimsókn. Dagskrárgerð: 
Sigyn Blöndal og Gísli Berg. e.
17.00 Disneystundin
17.01 Tímon & Púmba 
17.23 Sígildar teiknimyndir 
17.31 Músahús Mikka 
17.55 Táknmálsfréttir
18.05 Páll Pampichler og Karlakór 
Reykjavíkur
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.20 Veður
19.30 Svanurinn
21.05 Brot 
22.00 The Social Network Sam-
félagsmiðillinn  Óskarsverðlauna-
mynd sem segir frá tilurð sam-
skiptamiðilsins Facebook. Árið 
2003 hóf Harvard-neminn og for-
ritunarsnillingurinn Mark Zucker-
berg vinnu við nýja hugmynd og 
sex árum síðar var hann orðinn 
yngsti milljarðamæringur sög-
unnar. Leikstjórn: David Fincher. 
Aðalhlutverk: Jesse Eisenberg, 
Andrew Garfield og Justin Timber-
lake. Atriði í myndinni eru ekki við 
hæfi ungra barna.
00.00 Fúsi  Grátbrosleg íslensk 
kvikmynd um Fúsa sem er liðlega 
fertugur og býr enn þá hjá móður 
sinni. Hann lifir einföldu lífi og allt 
virðist í föstum skorðum. Þegar 
ung stúlka og kona á hans aldri 
koma inn í líf hans verður það 
aðeins flóknara og Fúsi reynir að 
gera það besta úr aðstæðum sem 
hann er ekki vanur. Leikarar: Gunn-
ar Jónsson, Ilmur Kristjánsdóttir, 
Sigurjón Kjartansson og Margrét 
Helga Jóhannsdóttir. Leikstjóri: 
Dagur Kári Pétursson. e.
01.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Shrek the Third - ísl. tal
09.35 Kung Fu Panda 2 - ísl. tal
11.05 Coco - ísl. tal
12.35 Með Loga
13.30 Ný sýn
14.00 Lifum lengur 
14.30 Southampton - Tottenham  
 Bein útsending frá leik í ensku úr-
valsdeildinni.
17.00 She’s Funny That Way
18.30 Astropía
20.00 Dívur
22.00 Thor. Ragnarok
00.10 Furious 7  Furious 7 er 
nýjasta myndin í þessari sívin-
sælu og hraðskreiðu seríu og 
tekur hún upp þráðinn þar sem frá 
var horfið. Eftir að hafa sigrast á 
glæpamanninum Owen Shaw hafa 
þeir Dom Toretto (Diesel) og Brian 
O‘Connor (Walker) ákveðið að láta 
gott heita og lifa rólega lífinu sem 
þeir þrá að lifa. 
02.25 Lucy  Lucy gerist í heimi 
fullum af mafíósum, klíkum, 
spilltum löggum og eiturlyfja-
fíklum. Lucy er ung kona sem 
gengur í gildru glæpamanna og er 
byrlað sterkt svefnlyf. 
04.00 Síminn + Spotify

08.55 Derby - Charlton
10.35 Ítölsku mörkin - Mid-Sea-
son Review
11.05 Atvinnumennirnir okkar 
 Þriðja þáttaröð þessara mögnuðu 
þátta þar sem skyggnst verður 
inn í líf fremstu atvinnumanna 
þjóðarinnar.
11.40 Atvinnumennirnir okkar
12.10 Atvinnumennirnir okkar
12.40 Millwall - Luton  Bein út-
sending frá leik í ensku 1. deild-
inni.
14.55 QPR - Cardiff City  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.
17.10 Dominos Körfuboltakvöld 
kvenna
18.30 Heimsleikarnir í Crossfit. 
Leiðin á toppinn
19.00 HM í pílukasti 2019
22.00 West Brom - Leeds  Útsend-
ing frá leik í ensku 1. deildinni.
23.40 UFC Connected 2019
00.10 UFC Fight Night. Zabit vs 
Kattar

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukkur landsins
08.25  Sinfónía nr. 9. eftir Lud-

wig van Beethoven
09.37  Svo rís um aldir árið hvert 

um sig
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Plöntulíf
11.00  Guðsþjónusta í Dóm-

kirkjunni
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Ávarp forseta Íslands
13.25  Víkingur leikur Beet-

hoven
14.00 Heimsmyndin 2020
15.00  Allt breytist, ekkert 

hverfur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05  Skáldið og hinn svokall-

aði heimur
16.50 Hátíðarhljómar á nýju ári
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Nýárspistill
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Nýársópera Útvarpsins. 

Brúðkaup Fígarós
21.40  Drengurinn minn. Smá-

saga
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Dýrgirpir í þjóðareign
23.10 Með vísnasöng
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
17.10 West Brom - Leeds  Bein 
útsending frá leik í ensku 1. 
deildinni.

12%

 
 

 
 

 
 

LUMAR ÞÚ Á
STÓRFRÉTT?

Sendu okkur þá fréttaskot í 
gegnum frettabladid.is.

Þú �nnur hlekkinn undir 
blaði dagsins og á slóðinni 

www.frettabladid.is/frettaskot.

Greiðum 5.000 kr. fyrir fréttina 
ef hún birtist í Fréttablaðinu 
og 10.000 kr. ef hún birtist 

á forsíðu blaðsins!

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS
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bauhaus.is

BAUHAUS þakkar fyrir viðskiptin 
á ár inu sem er að líða með von um 

farsæld á komandi ár i!  
Sjáumst !



SIGMUNDUR DAVÍÐ 
BENDIR Á AÐ AL-

MENNA NOTKUN FLUGELDA 
MEGI REKJA ALLT AFTUR TIL 
LANDNÁMSBRÆÐRANNA 
INGÓLFS OG HJÖRLEIFS.
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LÍFIÐ
Eftir nokkrar fortölur lét 

völvan þó til leiðast og 
dró fram sína bölvuðu 
spilastokka, eiturbolla, 
kristals- og postulíns-
kúlur og samþykkti að 

rýna aðeins í komandi ár. Þó með 
þeim fyrirvara að framtíðin sé á 
stöðugu iði og sveif list í takt við 
hinn þunga njálg tímans.

Því sé ekki við hana að sak-
ast þótt síðasta spá hennar hafi í 
veigamiklum atriðum reynst jafn 
óáreiðanleg og skoðanakannanir 
dauðlegra smásála í jafn mikilvæg-
um málum og Brexit og kosningum 
forseta í nágrannaríkjunum Íslandi 
og Bandaríkjunum.

Hún sá þó helling fyrir í fyrra og 
spádómsgáfa hennar og yfirnátt-
úrulegt innsæi brugðust aðeins 
þegar skán settist á andsetna krist-
alskúluna, verksmiðjugallar komu 
fram í galdrastöfunum og stjórn-
málafræðingur á geðdeyfðarlyfja-
trippi stalst til þess að stokka Tarot-
spilin.

Nú þegar geggjaðar vættir og 
ræstitæknaher handanheima hafa 
kippt þessum annmörkum í liðinn 
má treysta þessari völvuspá sem 
nýjum netsokkabuxum og láta í 
góðri trú eiga sig að máta aðrar teg-
undir úr ómerkilegum gerviefnum.

Jafnvel aumustu spámenn í eigin 
föðurlandi vita að forsetakosningar 
eru haldnar á fjögurra ára fresti á 
Íslandi þannig að í sumar er komið 
að því að einmitt of margir spá-
menn munu freistast til þess að 
safna liði til þess að gera Guðna Th. 
Jóhannesson brottrækan af Bessa-
stöðum með alla sína mislitu sokka 
og virðulegu höfuðbuff.

Guðmu ndu r Frank lín 
Jónsson, athafnaspá-
maður á Borgund-
a rhól m i, ger i r 
aðra atrennu að 
embættinu og 
er þegar byrj-
aður að leggja 
grunn að for-
setaframboði 
sínu með sér-
stakri Face-
book-síðu og 
skörpum fals-
fréttaskýringum 
á sálarlífi forseta 
B a nd a r í k ja n n a á 
Útvarpi Sögu. Honum 
gengur aðeins betur nú en síðast 
þar sem eftir að hann les þennan 
spádóm í Fréttablaðinu í dag man 
hann eftir að skrá lögheimili sitt á 
Íslandi. Það hrekkur þó skammt og 
Gúndi situr uppi í þeirri vandræða-
legu stöðu að jafnvel sem skráðum 
Íslendingi hafnar þjóðin honum 
svo afgerandi að Davíð Oddsson 
má vel við una í samanburðinum. 
Einmenningskjördæmið Sturla 
Jónsson býður sig einnig fram og 
fær þremur f leiri atkvæði en hinn 
króníski frambjóðandinn Ástþór 
Magnússon.

Einn óvæntasti frambjóðandinn, 
Birgir Örn Guðjónsson, miklu betur 
þekktur sem Biggi lögga, virðist á 
tímabili helst geta ógnað sitjandi 
forseta en þegar talið er upp úr 
pappakössunum og kærum Sturlu 
og Guðmundar Franklíns hefur 
verið vísað frá stendur Guðni uppi 
sem óumdeildur sigurvegari og 
bætir verulega við sig frá forseta-
kosningunum 2016.

Biggi lögga tekur tapinu eins og 
hverju öðru hvítf libbakrimma-
biti og telur ljóst að þjóðin hafi 
sameinast um að skerða ekki 
tjáningarfrelsi hans með því að 
troða silkimúl upp í hann á Bessa-
stöðum. Skoðanir hans á öllu milli 
himins og jarðar þurfi greinilega 
áfram að fá að heyrast. Útvarp Saga 
kennir síðan Gallup, RÚV og EES 
um að spádómur hennar konu um 
að Guðni myndi ekki ná kjöri hafi 
ekki orðið að veruleika.

Uppspuni 
frá Rótum 

skellir á skeið á 
gjörningaárinu 2020
Fréttaritara Fréttablaðsins í Sumarlandinu var tekið heldur 
fálega þegar hann raskaði grafarró völvu blaðsins á næst-

síðasta degi ársins til þess að spyrja fregna úr náinni framtíð 
og hvaða ósköp árið 2020 beri helst í skauti sér. „Hætt er ég að 

hirða um að biðja hljóðs allar heilagar beljur, minni- sem og 
meiriháttar, því viska mín drukknar í óráðshjali minni spá-

kerlinga og stallsystra á sveppatrippi og dugir nú til þess eins 
að fóðra nettröllin sem betur væru gleymd, grafin og í  

ginnungagapi huga síns í hel soltin.“

Stífluð lagnalína
Vesturbær Reykjavíkur nánast 
lamast og verður einangrað borg-
ríki hugsjónavilltra Vinstri grænna 
og lattélepjandi uppi á geðrænum 
mörkum Viðreisnar og Sjálfstæðis-
flokksins þegar lagnir undir Hofs-
vallagötu springa með svo stór-
fenglegum látum að drjúgum hluta 
götunnar verður lokað fyrir umferð.

Viðgerð dugir ekki til þess að 
breyta hættumati sérfræðinga 
borgarinnar í holufyllingum og 
umferðarf lækjum þannig að hún 
verður áfram lokuð fram eftir 
sumri. Mikið umferðaröngþveiti 
myndast í kringum hringtorgið 
við Hótel Sögu og neyðist borgar-
stjóri til að stíga inn í umræðuna, 
meira að segja á Útvarpi Sögu, og 
minna fólk á að ekki sé um hring-
torg að ræða heldur götu sem liggur 
í kringum torg.

Melabúðin og Hagavagn Emmsjé 
Gauta taka við keflinu af Gráa kett-
inum sem píslarvottar götulokana 
og efnt er til fámennrar kertafleyt-
ingar við Tjörnina þeim til stuðn-
ings. Götulokanir í Vesturbænum 
eru sagðar útskýra lélega mætingu.

Eyþór Arnalds rekur öngþveitið 
til borgarlínunnar og ítrekar að 

hann er á móti henni um leið 
og hann skorar á Dag B. 

Eggertsson að greiða 
fyrir hamborgara 

á línuna. Vigdís 
Hauksdóttir er 

ekki með svör 
á hrakhólum 
e n  h l æ r 
a ð  f y n d n i 
E y þ ó r s  o g 
uppsker enn 

eitt ábyrgðar-
bréfið frá borg-

arritara þar sem 
hún er sökuð um 

einelti á skemmti-
stað.

Stóra bomban
Árið hefst af miklu fjöri þegar elds-
voði í Grjótaþorpinu á þrettánd-
anum hleypir lífi í frumvarp um 
blátt bann við notkun almennings á 
flugeldum í einkaeigu. Guðmundur 
Ingi Guðbrandsson umhverfisráð-
herra leggur frumvarpið þó fram 
á umhverfisforsendum og eign-
ast bæði óvænta bandamenn og 
óvænta andstæðinga.

Þar munar ekki síst um mála-
fylgjumanninn og júdókempuna 
ógurlegu Guðjohnsen, skiltagerðar-
mann, skógræktarfrömuð og fyrr-
verandi oddvitaefni Sjálfstæðis-
f lokksins í borginni. Hann berst 
gegn skoteldunum í nafni gælu-
dýraréttinda og rekur þá úrkynjun 
skattborgarans að vilja kveikja 
í peningum til sundrungar fjöl-
skyldunnar, ofáts og framafíknar 
mæðra sem láti barnauppeldi í 
hendur stofnana.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Miðflokksins, sér í frum-
varpinu enn eina aðförina íslenskri 
menningu, stígur ákveðinn á bak 
Miðflokksgæðingnum, Uppspuna 
frá Rótum undan Þvælu frá Upp-
hafi, og ríður reiður um héruð.

Sigmundur Davíð bendir á að 
almenna notkun f lugelda megi 
rekja allt aftur til landsnámsbræðr-
anna Ingólfs og Hjörleifs sem, eins 



Mikilvægasti 
dagur ársins!

Í dag er mikilvægasti dagur ársins í starfi björgunarsveita landsins því að nú seljum 

við flugelda sem fjármagna megnið af okkar starfi á komandi ári. 

Án flugeldasölunnar getum við ekki sinnt þeim verkefnum sem okkur eru falin, 

svo einfalt er það.

Flugeldar eru um margt áhugaverðir. Vinsæl og skemmtileg vara sem er orðin 

mikilvæg hefð um allan heim og við höfum selt í yfir 50 ár. Stöðugt er unnið að því að 

gera flugeldana umhverfisvænni m.a. með því að taka úr þeim óæskileg efni en í logni 

getur skapast af þeim svifryk, sérstaklega á meðan mesta skothríðin gengur yfir. 

Við hvetjum fólk til þess að fagna áramótum með því að kaupa flugelda. 

Við skorum á alla landsmenn að versla við björgunarsveitirnar því þannig 

tryggir þú áfram öflugt starf þeirra og um leið eigið öryggi.

Gleðilegt nýtt ár.
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og frægt er orðið, fögnuðu þræla-
vígum með því að sprengja rosa-
terturnar Hallgerði langbrók og 
Egil Skallagrímsson og vei sé þeim 
Íslendingi sem þurfi að gúgla til 
þess að átta sig á því hvaðan rak-
ettupakkarnir fá nöfn sín.

Hann mótmælir banninu auk 
þess á þeim forsendum að flugeldar 
séu „hornsteinn íslenskra áramóta“ 
og að fjölskyldupakkarnir Ingólfur 
og Grettir hafi um ára-
bil „glætt áhuga ungs 
fólks á Íslendinga-
sögunum“.

K at r í n Ja k-
obsdóttir for-
sætisráðherra 
v i l l  e k k e r t 
um bannið og 
gagnrýni Sig-
mundar Davíðs 
segja annað en 
að hún hafi ekki 
verið og sé ekki 
hlynnt þeirri afstöðu 
að smætta kerfislægan 
vanda í einstök siðferðileg 
álitamál sem eru afleiðing aukinnar 
einstaklingshyggju og einstaklings-
væðingar stjórnmálanna.

Dróni Freyr
Mannanafnanefnd verður ekki lögð 
niður í ár frekar en fyrri ár og verður 
áfram sía á þau nöfn sem þykja boð-
leg í íslensku samfélagi. Öryggis-
ventill á foreldra sem þrá ekkert 
heitar en steypa ómálga börnum 
sínum í svarthol eineltis til þess að 
fá útrás fyrir eigin hallærislegheit.

Meðal nafna sem verður hafnað 
á árinu er drengsnafnið Aaron og 
stúlkunafnið Hvítá. Heit umræða 
skapast þegar fyrstu nöfnunum í 
hvorugkyni er hafnað en það eru 
nöfnin Ljón og Fjall. Þá verða sam-
þykkt drengsnöfnin Dróni og Króli 
og stúlkunöfnin Lárpera og Tesla.

Nýju fötin keisarans
Mathallir spretta áfram upp eins og 
ofskynjunarsveppir víða um land og 
verða fjórar nýjar opnaðar á árinu; í 
Kórahverfi, á Selfossi, í Keflavík og 
Viðey. Ung stúlka situr á nýopnaðri 
mathöll og byrjar skammlífa bylt-

ingu þegar hún segir háum rómi 
við foreldra sína að hana langi bara 
í venjulegar franskar kartöflur.

Orðin ná til annarra gesta mat-
hallarinnar sem horfa furðu lostnir 
á sætkartöflubátana, trufflumæjóið 
og kimchiið og spyrja sig hvernig 
þetta varð að norminu. Mathallar-
gestirnir fylkja liði á síðasta útibú 
Snælandvídeós sem liggur í andar-
slitrunum. Þar minnist mannfjöld-

inn þess hversu ógeðslegur 
gamaldags sjoppumat-

ur var og síðasti 
naglinn er negldur 

í k istu hinnar 
íslensku vídeó-
leigu. Kemur þá 
þar aðvífandi 
á harðastökki 
S i g m u n d u r 

Davíð á Upp-
spuna frá Rótum 

og heldu r eld-
ræðu sem magnar 

upp kokteilsósuf lóð 
sem drekkir ranghug-

myndum og erlendum spill-
ingaráhrifum. Iðnaðarsöltuð ýsa 
var það heillin!

#kranabjór
Heitasta samfélagsmiðlaæði ársins 
hefst þegar ungur áhrifavaldur 
klifrar í leyfisleysi upp í krana á 
byggingarsvæði með kippu af bjór 
og tekur sjálfu í kranaklefanum 
með myllumerkinu „#kranabjór“. 
Eftir að tónlistarmaðurinn Flóni 
tekur þátt í fjörinu verður mikið 
fár – upp koma nokkur lögreglu-
mál og byggingarverktakar ítreka 
hætturnar í fjölmiðlum sem fylgja 
því að klífa slíkar hæðir undir 
áhrifum áfengis. Æðið deyr svo eftir 
að Eyþór Arnalds deilir myndum af 
sjálfum sér með #kranabjór.

Fullar sættir nást einnig milli 
skattrannsóknarstjóra, nei ekki 
hans heldur þess nýja, og herskara 
skattsvikulla áhrifavalda þegar þeir 
síðarnefndu gangast við skattalaga-
brotum sínum á forsendum fávisku. 
Allar kærur eru síðan felldar niður í 
kjölfar herferðarinnar #éssskasko-
borgaskattinnminn og myndaflóði 
á Instagram þar sem allir dáðustu 

áhrifavaldarnir sýna edikbón-
aða bossa sína þegar þeir stinga 
útprentuðu framtali í bréfalúguna 
hjá Tollinum við Tryggvagötu.

Berlín norðursins
Veður og loftslag verða allsráðandi í 
deiglunni á árinu. Miklar vendingar 
verða í umræðunni um hamfara-
hlýnun en ný gögn frá loftslags-
vísindamönnum benda til þess að 
ástandið sé alls ekki jafn slæmt og 
áður var haldið, heldur sé það mun 
verra.

Í kjölfarið færa mótmælendur sig 
frá Austurvelli yfir að Leifsstöð þar 
sem þeir f leygja eggjum í nýkomna 
ferðamenn. Flugviskubitið 
ungt fólk dregur mjög 
úr utanlandsferðum 
og blása listamenn 
í stað þess lífi í 
Hveragerði sem 
fær heitið „Berl-
ín Norðursins“.

Trampólínin 
fljúga á ný
B erl í n Norð -
ursins tekur þó 
skuggalega f ljótt 
á sig mynd þeirrar 
einu sönnu í apríl 1945 
þegar fyrsta haustlægðin 
gengur yfir landið í byrjun sept-
ember. Hún mun reynast jafnvel 
hyldýpri en skilningur Brynjars 
Níelssonar á eignarréttinum og 

mannréttindum, ekki síst stjórnar-
skrárvörðum rétti fýlupúka til þess 
að vera leiðinlegir við þá sem þeim 
finnst leiðinlegir. Af því bara.

Og þrátt fyrir eldrauðar viðvar-
anir veðurfræðinga tekur fjöldinn 
lítið mark á margboðuðu gjörn-
ingaveðrinu. Mögulega vegna þess 
að veðurvitinn Haraldur Ólafsson 
mismælir sig nokkrum sinnum í 
viðtölum í útvarpi og sjónvarpi og 
kallar fellibylinn ýmist Evrópu-
sambandið eða Schengen og verður 
tíðrætt um einhvern dularfullan 
fjórða veðurpakka frá Brussel.

Trampólínin sem ætla 
mætti að bitur reynslan 
væri búin að kenna 
mörlandanum að 
jarðbinda munu 
því takast á loft 
á ný í septem-
ber en sem fyrr 
er u þau i l lu 
heilli enn háð 
sömu lögmálum 
og FH og hluta-
bréf í Kauphöll-
inni og koma alltaf 
aftur niður eftir að 
hafa farið upp. Mann-
tjón verður sem betur fer ekki 
í þeirri skæðadrífu. Eignatjónið 
verður hins vegar umtalsvert og fær 
á sig þungan virðisauka þegar lög-
menn grafa sér nýja matarholu með 

því að gera smátjónakröfur að 
hætti Bandaríkjamanna 

að tískufyrirbæri.
Þarna mun enn 

eina ferðina hið 
f o r n k v e ð n a , 
a ð  b l a n k i r 
b l a ð a m e n n 
og tæk nilega 
gjaldþrota fjöl-
miðlar kenna 

vel k læddu m 
lögmönnum að 

spinna, sannast 
þegar Vilhjálmur 

H. Vilhjálmsson, sem 
hefur stráfellt fjölmiðla 

fyrir dómi með lagatæknilegum 
hælkrókum, gerist frekur til fjörsins 
á trampólínunum og kyndir undir 
nágrannaerjum frekar en hitt.

PAUSE eða STOP?
Nýstof naða f lug félag ið PL AY 
verður lagt af í lok árs eftir hverja 
furðufréttina á fætur annarri. 
Mesta athygli fær heiðarleg en mis-
heppnuð tilraun eigenda félagsins 
til að sannfæra Isavia um að endur-
nefna Leifsstöð tímabundið „PLAY 
station“. Leiðinlegasti brandari 
ársins lítur dagsins ljós þegar allt 
of margir á samfélagsmiðlum skilja 
eftir athugasemdina: „Ætti þetta 
ekki frekar að heita STOP?“ Frétta-
blaðið fær skömm í hattinn fyrir 

forsíðumynd um málið og Vilj-
inn. is birtir langar og inn-

blásnar varnarræður 
um mikilvægi f lug-

elda og f lugferða 
fyrir raunhag-

k e r f i ð ,  h a g -
vöxtinn og þar 
með af komu 
eldri borgara 
og öryrkja.

Katr ín Jak-
obsdóttir v ill 

s íð u r  s m æ t t a 
kerfislægan vanda 

í einstök siðferðileg 
álitamál og treystir fjár-

málaráðherra til þess að sigla 
f lugmóðurskipinu Íslandi í örugga 
Landeyjahöfn.

Tónlistarhátíðir
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves 
verður haldin á árinu. Erlendur 
rappari, sviðs nafn hvers byrjar á 
‚Lil‘ og endar á „Erlendur“, verður 
eina alvöru nafn hátíðarinnar en 
hann af boðar skyndilega komu 
sína eftir að hann er handtekinn 
fyrir brask með hátíðararmbönd. 
Miðasala bíður hnekki fyrir vikið 
og virðist ekki skipta máli þótt 
Hjaltalín og Úlfur Úlfur spili lög 
hvor annars.

Aðstandendur hátíðarinnar 
skrifa væmið bréf þar sem þeir 
hvetja landsmenn til að kaupa 
miða en skilaboðin virðast ekki ná 
til landsmanna. Skömmu eftir að 
hátíðinni lýkur lýsa aðstandendur 
yfir að gamnið verði ekki endur-
tekið að ári og skrifa harðort bréf 
þar sem þeir kenna landsmönnum 

TRAMPÓLÍNIN  SEM 
ÆTLA MÆTTI AÐ 

BITUR REYNSLA VÆRI BÚIN AÐ 
KENNA MÖRLANDANUM AÐ 
JARÐBINDA MUNU ÞVÍ TAKAST 
Á LOFT Á NÝ Í SEPTEMBER.



Segðu bless við myndlykilinn og hæ við Jibbí!
Nova TV er ókeypis sjónvarpsveita á netinu þar sem 
þú finnur allar helstu sjónvarpsstöðvar á Íslandi auk 
spennandi áskriftaleiða!

               Barnaefni  
á íslensku á Nova TV!
890 kr./mán.

Prófaðu 
frítt í 

7 daga!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og Glerártorgi Akureyri 
Þjónustuver 519 1919 | www.nova.is



VÖLVAN SKYNJAR 
STERKLEGA AÐ 

FJÖLMARGAR ÍÞRÓTTAGREINAR 
VERÐI IÐKAÐAR AF FÓLKI Á 
ÝMSUM ALDRI UM LAND ALLT Á 
KOMANDI ÁRI.

3 1 .  D E S E M B E R  2 0 1 9   Þ R I Ð J U D A G U R48 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

kornum. Viljinn eignast í kjölfarið 
Stundina.is, Kjarnann.is, Lögbirt-
ingablaðið og Mosfelling. Kaup-
verð miðlanna fæst ekki gef ið 
upp en í f jölmiðlarýni páskaút-
gáfu Viðskiptablaðsins er stoðum 
rennt undir kenningar um að 
greitt hafi verið í öðrum gjald-
miðlum en íslenskum krónum og 
yfirtöku skulda þegar er sagt frá 
fyrirhugaðri stofnun kynlífsleik-
fangabúðarinnar Stundarfrygðar 
og steikhússins Kjarnabræði.

Ásadrama
Ásmundur Friðriksson fer út fyrir 
gufuhvolfið í sumarfríinu og leggur 
ekki færri en 401 milljón kílómetra 
að baki þegar ferðaskrifstofa Rich-
ards Bransons flytur hann til reiki-
stjörnunnar Mars. Fríið breytist 
skyndilega í vinnuferð þegar Ási 
ákveður að nota ferðalagið til þess 
að kanna möguleika á útvíkkun 
kjördæmakerfisins með innlimun 
Mars eftir að hafa kannað vandlega 
útúrspeisaðar siðareglur þarlendra 
og hug til helstu stefnumála Sjálf-
stæðisf lokksins. Þar sem ófært er 
til rauðu plánetunnar á einka- sem 
og bílaleigubílum var endurgreiðsla 

Ása reiknuð út frá því að kílómetra-
milljónirnar hefðu verið eknar.

Upphæðin kallar á aukaaukafjár-
aukalög sem fljúga í gegnum þingið 
eftir að forsætisráðherra telur óráð-
legt að smætta kerfislægan 
vanda í einstök sið-
ferðileg álitamál og 
fjármálaráðherra 
út sk ý r i r pól i-
tískan mög u-
leika á því að 
leggja f logna 
k í lómet r a í 
þyngdarleysi 
að jöfnu við 
þá sem ekið er 
á sunnlensku 
malbiki.

Bl i nd aðu r a f 
rökstuddum grun 
um að geimaksturs-
dagbókin fái ekki staðist 
mun Björn Leví Gunnarsson reyta 
hár sitt og skegg og af sér gúmmískó 
og skræpótta sokka og tekur ekki 
sönsum fyrr en Smári McCarthy, 
þingf lokksbróðir hans og óreiðu-
sérfræðingur, fær stærðfræðinginn 
og Viðreisnarborgarfulltrúann 
Pawel Bartoszek, til þess að útskýra 

réttmæti endurgreiðslunnar með 
diffurjöfnu.

Límið og lygin
Þótt límið sem samfélagið er límt 

saman á gefi víða eftir á árinu 
heldur ríkisstjórn Katr-

ína r Ja kobsdót t u r 
áfram að sigla sinn 

lygna sjó og ekkert 
bendir til þess 
að stjórnarand-
staðan hristi af 
sér slenið. Sam-
fylkingarskáld-
u nu m  G u ð -
mundi Andra 

Thorssyni þing-
manni og Einari 

Kárasyni varaþing-
manni tekst helst að 

sýna eitthvert lífsmark 
úr þeim mótsagnakenndu 

herbúðum með því að teygja á lang-
inn deiluna um hvort glói fegur grá-
mosinn eða slípað parket heima hjá 
Friðriki Þór leikstjóra. Æsingurinn 
fjarar síðan út þegar Einar fær lista-
mannalaun í tólf mánuði þar sem 
aðstoðarmaður þing f lokksins 
mundi eftir að sækja um fyrir hann.
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um. Secret Solstice verður óvænt í 
brennidepli þegar upp kemur að 
Jóa Pé og Króla hafi verið boðið að 
spila gegn lífstíðarpassa á hátíðina 
frekar en pening. Ákveðin huggun 
samt harmi gegn að fjögur svein-
börn eru í kjölfarið skírð Króli.

Allir í boltanum?
Völvan skynjar sterklega að fjöl-
margar íþróttagreinar verða iðk-
aðar af fólki á ýmsum aldri um 
land allt á komandi ári. Hún sér 
einnig að sumum muni ganga betur 
en öðrum en töluvert verði þó um 
jafntefli, sem verða um 13,6% fleiri 
en í landsmeðaltali síðustu 32 ára. 
Íslandsmet verður sett og óvænt 
úrslit munu líta dagsins ljós. Leikar 
æsast svo þegar Sigmundur Davíð 
reynir að prjóna upp stemninguna 
á Uppspuna.

Sigmundi og skjaldarmerki hans 
tekst einna best upp í ársbyrjun 
þegar blásið er til leiks á EM í þjóð-
aríþróttinni handbolta, sem Jónas 
frá Hrif lu fann upp á sínum tíma 
eins og elstu karlar muna. Með 
hjálp Sigmundar munu ungu gutt-
arnir hans Gumma Gumm lands-
liðsþjálfara líma þjóðina niður í 
sófann með alíslensku Jötungripi, 
frammistöðu sem lofar góðu og 
verður lengi í minnum höfð.

Aron Pálmarsson verður sjóð-
heitur í skyttunni, Björgvin Páll 
sést ekki fyrir í markinu og ver eins 
og óður maður enda án filters og 
Haukur Þrastarson mun sýna að 
hann er ekki einn efnilegasti leik-
maður Evrópu heldur einn af þeim 
betri.

Sjaldan er Húh! of oft kveðið
Eins og oft áður verða þó íslensku 
áhorfendurnir í stúkunni aðal 
senuþjófarnir. Þúsundir Íslendinga 
munu streyma til Malmö og Húh-ið 
mun óma á ný, hætta að vera hallær-
islegt og verða eitt af vörumerkjum 
keppninnar. Húh!

Logi Geirsson, handboltaálits-
gjafi í sjónvarpinu, getur lengi á 
sig blómum bætt og mun skemmta 
boltaóðum landanum og æra óstöð-
uga antisportista enn frekar enda 
úrslitin góð. Ummæli hans og val á 
hálstaui verða áberandi meðal mest 
lesnu frétta ársins 2020. Völvan fær 
ekki betur séð en að liðið fari alla 
leið í undanúrslit en því miður 
glittir ekki í merkari góð-
málm en brons.

Hverjum er ekki 
sama? En Liverpool 
mun fara í gegn-
um tímabilið án 
þess að tapa leik 
og fá gullbikar 
eins og Arsenal 
þegar titillinn 
fer á loft. Liver-
pool-samfélagið 
á Ísla nd i mu n 
vitaskuld komast í 
heimsfréttirnar fyrir 
af brigðilega einlægan 
áhugann og fagnaðarlæti og 
Sky-sjónvarpsstöðin mun slást í för 
þegar Sóli Hólm og aðrir stuðnings-
menn Liverpool ryðjast niður Skóla-
vörðustíginn á opinni rútu með 
neyðarblys á lofti. Senurnar munu 
minna á þegar íslenska landsliðið 
kom heim frá EM í fótbolta og Allez 
Allez Allez söngurinn mun verða 
lag sumarsins.

Umhver f isráðherra og Árni 
Stefán Árnason, lögmaður og rétt-
argæslumaður húsdýra, reyna að 
hindra blysför Púllaranna með 
vísan í áform um flugeldabann en 
þá birtist Sigmundur Davíð á Upp-
spuna frá Rótum og hrindir áhlaupi 
góðverkasnatanna.

Fjölmiðlar í steik
Enn syrtir í álinn á f jölmiðla-
markaði á árinu og áframhaldandi 
hremmingar og þrengingar stuðla 
að enn frekari samruna. Skilning-
inn sem slíkar neyðaraðgerðir hafa 
notið þrýtur þó á vordögum þegar 
Sigurður G. Guðjónsson stígur 
fram sem nýr eigandi heimasíð-
unnar Viljinn.is sem hann keypti 
að sögn fyrir söluhagnaðinn af 
Menningar verðlaunum DV og 
handfylli af uppþornuðum sand-

Samfylkingin hverfur þá með 
Viðreisn í þoku Brexit-þunglyndis-
ins og vekur enga athygli á pólitíska 
sviðinu fyrr en Logi Einarsson for-
maður segir skilið við röndóttu 
bolina sína og birtist í sjónvarps-
fréttum í köflóttri skyrtu. Áhrifin 
verða slík að leita þarf að einhverju 
sambærilegu allt aftur til þess þegar 
Össur Skarphéðinsson lét þver-
slaufuna róa fyrir bindi.

Gunnar Smári Egilsson, hug-
myndafræðingur Sósíalistaflokks-
ins, bregst að vísu hinn versti við og 
skrifar fimm mjög langar Facebook-
færslur á innan við sólarhring þar 
sem hann varar eindregið við að 
Samfylkingin ætli að blekkja verka-
lýðinn og öreiga allra kjördæma til 
fylgilags við sig með því að draga 
sauðargæru hinna vinnandi stétta 
yfir eðlislæga auðvaldsþjónkun 
sína og eitraðan Blair-isma.

Misráðning í Efstaleiti
Það er helst að hrikti í styrkum þrí-

fæti stjórnarsamstarfsins þegar 
Lilja Alfreðsdóttir, ráð-

herra menningar og 
lestrarskekkjunnar 

frá Pisa, situr uppi 
með að stjórn 
RÚV gerir Svan-
h i l d i  K o n -
ráðsdóttur að 
útvarpsstjóra 
en ekki Svan-

h i l d i  H ó l m 
Valsdóttur.

Bjarni Bene-
diktsson snögg-

reiðist og gengur 
á dyr en kemur strax 

aftur til baka og sættir sig 
við orðinn hlut þegar hin Svanhild-
urin selur Áramótaskaupið til þess 
að fjármagna hlut RÚV í Ófærð 3.

Svanhildur Konráðsdóttir verður 
síðan óumdeildur útvarpsstjóri 
næstum allrar þjóðarinnar. Í það 
minnsta þeirra hægri sinnuðustu 
sem fagna ógurlega á málgagni sínu, 
Facebook-hópnum Stjórnmála-
spjallið, þegar einhliða ákvörðun 
er tekin í Efstaleitinu um að senda 
Ólaf F. Magnússon, lækni og fyrr-
verandi borgarstjóra, í Eurovision 
með grátbólgna ættjarðarballöðu 
sem hann f lytur sjálfur ásamt 
Gunnari Þórðarsyni og Páli Rós-
inkranz. Þetta verður sannkölluð 
sigurför og þegar tríóið syngur sig 
upp í 2. sætið í keppninni þykir full 
hefnt fyrir Hatara-skandalinn og þá 
vinstri vitleysu alla.

Tvær grímur renna síðan á Sig-
urð Inga Jóhannsson, formann 
Framsóknarflokksins, þegar Hulli 
upplýsir með torræðri spýtukalla-
teikningu í Stundarfrygð að Mið-
f lokkurinn hafi keypt Áramóta-
skaupið 2020. Fyrst og fremst til 
þess drepa skets um að fjármála-
ráðherra hafi tekist að yfirstíga 
pólitískan ómöguleika með því að 
standa við loforð, sem aldrei var 
gefið og átti að liggja gleymt og graf-
ið í þriggja sólarhringa óminni, með 
því að gera Gunnar Braga Sveinsson 
að sendiherra Íslands í Kakastan.

Katrín Jakobsdóttir vildi lítið 
gefa út á viðskipti Miðf lokksins 
með listrænt frelsi Mið-Íslendinga 
annað en að hún hafi hingað til 
ekki verið hlynnt þeirri afstöðu að 
smætta kerfislægan vanda í einstök 
siðferðileg álitamál.

Hún mun síðan prísa sig sæla 
fyrir framan sjónvarpið eftir slétt 
ár þegar Sigmundur Davíð fer 
mikinn í fullum herklæðum á baki 
Uppspuna frá Rótum í áramóta-
skaupinu sem Wintris framleiðir í 
samstarfi við RÚV ohf.

Vituð þér enn eða hvað?



Rafiðnaðarsamband Íslands þakkar félagsmönnum sínum sem hafa unnið baki brotnu 
við að laga raf- og fjarskiptakerfi landsins á síðustu vikum fyrir vel unnin störf. Á tíma 
þar sem landsmenn eru að undirbúa hátíðir og samveru með vinum og vandamönnum.

Við höfum lengi bent á mikilvægi iðnmenntunar, enda byggja grunnstoðir samfélagsins 
á þáttum sem félagar okkar halda gangandi. Verulega hefur skort á að stjórnvöld 

forgangsraði fjármagni til iðnmenntunar en við bindum miklar vonir við að veruleg
breyting verði þar á. 

 
Tökum höndum saman og sjáum til þess að landið sé sjálfbært með fólki sem þekkir 

til starfa eins og þeirra sem okkar félagar hafa verið að vinna að undanfarið.
Óskum félögum okkar og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári.

Rafiðnaðarsamband Íslands 
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:

KVEIKJUM Á PERUNNI
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MARKMIÐ VEGANÚAR 
ER AÐ VEKJA FÓLK TIL 

UMHUGSUNAR UM ÁHRIF 
NEYSLU DÝRAAFURÐA OG 
KYNNA KOSTI VEGAN FÆÐIS 
FYRIR HEILSUNA, UMHVERFIÐ 
OG DÝRAVERND.

Þú færð Auði á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Auður er ein af þeim flottustu.
Rauðar og grænar kúlur skjótast upp 
og springa í glitrandi blóm. Ýlur sem 
synda ískrandi upp himininn og gyllt 
stjörnuglitur sem springur út með 
braki og brestum. 

skot

40
SEK

4
5
9

100

kg

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

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

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

Sími: 561 1433

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

PREN
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N
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• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

Nú er nýtt ár að hefj-
ast og strengja þá 
margir þess heit 
að huga betur að 
heilsunni. Það er 
stór hópur sem 

ákveður að prufa grænkerafæði í 
þessum mánuði, hvort sem það er 
tímabundið eða til lengri tíma. Það 
er því kjörið fyrir þá sem langar að 
taka skrefið að taka þátt í Veganúar. 
Næsta fimmtudagskvöld verður 
Veganúar settur í Bíó Paradís. Við-
burðurinn er sá fyrsti af mörgum 
sem Samtök grænkera standa fyrir 
nú í janúarmánuði. Þetta er í sjötta 
skiptið sem Veganúar er haldinn 
sérstaklega hérlendis. Valgerður 
Árnadóttir er varaformaður sam-
takanna.

Vekja til umhugsunar
„Markmið Veganúar er að vekja fólk 
til umhugsunar um áhrif neyslu 
dýraafurða og kynna kosti vegan 
fæðis fyrir heilsuna, umhverfið og 
dýravernd. Dagskráin hefst í kvöld 
á kynningarfundinum. Þar förum 
við yfir hvað veganismi er, ræðum 
réttindi dýra og hvers vegna vegan 

fæði er gott fyrir umhverfið,“ segir 
Valgerður.

Alla fimmtudaga í mánuðinum 
verður boðið upp á viðburði.

„Við verðum með bíósýningar í 
Bíó Paradís. Við erum að sýna nýja 
mynd sem heitir Animal People, 
hún kom út núna í desember. Svo 
erum við með gest, Jake Conroy, 
sem myndin fjallar einmitt um. 
Hann verður með fyrirlestur og 
gestum er boðið að spyrja hann 
spurninga. Þetta verður í boði bæði 
í Reykjavík og á Akureyri.“

Fyrrverandi fangi  
ræðir veganisma
Jake Conray er einnig þekktur sem 
Cranky Vegan, eða Fúli veganistinn. 

Hann heldur úti vinsælli YouTube-
rás.

„Hann ferðast um heiminn og 
ræðir réttindabaráttu sína fyrir 
velferð dýra. Hann var fangelsaður 
í fjögur ár á sínum tíma vegna þess 
að hann hélt úti heimasíðu sem 
sagði frá mótmælum við sláturhús. 
Hann var kærður fyrir sína aðkomu, 
en myndin fjallar fyrst og fremst um 
það. Hann mun svo segja gestum frá 
reynslu sinni, sínum aktívisma og 
af hverju hann er vegan,“ segir Val-
gerður.

Í fyrsta sinn var ákveðið að blása 
til barnaviðburðar í tengslum við 
mánuðinn.

„Einn laugardaginn verðum við 
svo með viðburð sérstaklega ætlað-
an börnum sem eru vegan eða hafa 
áhuga á að gerast vegan. Þar verður 
sýnd bíómynd og síðan verða Spila-
vinir líka staðnum, í rýminu fyrir 
framan salinn þar sem eru sófar. 
Þar ættu krakkar á öllum aldri að 
geta fundið sér spil við hæfi. Okkur 
langaði bara að skapa skemmtilega 
stund, því það eru mörg börn sem 
hafa ákveðið upp á sitt eindæmi 
að gerast grænkerar. Þeim finnst 
gaman að hitta aðra krakka sem 
eru í þeirra sporum og sjá að þau eru 
ekki ein, því þetta er enn þá ákveð-
inn minnihlutahópur,“ segir hún.

Pálínuboðið vinsælt
Einnig verður boðið upp á trúnó, 
málþing og í lok mánaðarins er svo 
Pálínuboð þar sem gestir koma með 
vegan fæði, bjóða upp á saman og 
njóta.

„Allir koma með á hlaðborðið og 
borða saman. Það hefur alltaf verið 
of boðslega vinsælt. Það er haldið 
á Hallveigarstöðum á Túngötunni 
30. janúar,“ segir Valgerður.

Fyrsti viðburður, kynningar-
fundurinn, fer fram í Bíó Paradís við 
Hverfisgötu fimmtudaginn 2. janúar 
og hefst kl. 20.00. Veganúar stendur 
yfir allan mánuðinn. Nánari upp-
lýsingar er hægt að fá á veganuar.is. 
steingerdur@frettabladid.is

Holl leið til að 
hefja nýtt ár
Nýtt ár hefst á morgun og margir sem 
strengja þess heit að tileinka sér meiri holl-
ustu. Þá er kjörið að taka þátt í Veganúar, 
Valgerður Árnadóttir er varaformaður 
Samtaka grænkera sem sjá um viðburðinn.

Í ár verður í fyrsta sinn staðið fyrir sérstökum barnaviðburði í Veganúar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Eimskip óskar landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar á komandi 
ári með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða.



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.

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

FRÍTT KAFFI 
Í DESEMBER

Skúbb ísgerð   
Laugarásvegi 1 • 104 Reykjavík 

Ístertur

Opið til 16:00 í dag

Ég er annálaður annálamaður 
svo mín mesta skemmtan þessi 
dægrin er að horfa á annála. 

Það er mér líka hollt því á hverjum 
degi hellast yfir mann ósköpin öll af 
fréttum og fjölmiðlaefni. Þar koma 
við sögu menn sem eru handvissir 
um hverjum hið góða er að þakka 
og hverjum er hið vonda að kenna. 
Heilinn er orðinn aumur undan 
áreitinu og nánast hættur að taka 
eftir öðru fólki sem upplifir sína 
fimmtán mínútna frægð þann 
daginn. Hann telur skúrkinn vera 
þann sem misstígur sig samkvæmt 
tíðindum dagsins. Skiptir þá einu 
þótt þar á undan hafi hann reist 
tíu manns upp frá dauðum. Hetjan 
virðist honum sú sem kemur vel út 
tiltekinn dag, þótt hún hafi fram 
að því verið hið mesta dusilmenni. 
Norður-Kórea er fínt land ef for-
setinn er viðkunnanlegur þann dag 
og Íran er skelfilegt ef það hentar 
hernaðarstefnu Bandaríkjanna 
sama dag.

En þegar röðull rís næsta dag er 
þetta allt einn tittlingaskítur enda 
nýr sannleikur með nýjum fréttum 
tekinn við. Tveggja daga gamlar 
fréttir eru síðan orðnar að fornleif-
um. Heimsmynd mín er því svipuð 
og hjá gullfiskum eða hjá hégóm-
legum kaupanda á bílasölu.

Það er því ágætt að fá annál til að 
teygja úr hugsuninni. Ekki er verra 
að fá áratuga annál þó svo áratugur-
inn sé ekki úti enn.

Kannski tekst mér að innræta mér 
eins konar eilífðarannál sem setur 
allar þessar fréttir í samhengi, lætur 
mig sjá í gegnum falsfréttir, skúrka 
og hetjur. Sannleikurinn  kemur 
alltaf í ljós en það getur hins vegar 
tekið óratíma. Á meðan eru ótal 
hégómlegir eða gráðugir áhrifavald-
ar að störfum. En hið mikilvægasta 
er að í eilífðarannálnum verði nýja 
árið gott fyrir þig. Ég  er ekki að óska 
þér neins hégóma, eins og fimm-
tán mínútna frægðar, heldur að þú 
vaknir á hverjum morgni fullur 
tilhlökkunar til þess dags sem er að 
renna upp.

Vil alvöru annál


