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Fagnaðu vetri
með Touareg

Verð frá

9.850.000,- 

HEKLA · www.hekla.is/volkswagensalur

VIÐSKIPTI Til stendur að reisa 
fyrsta hótelið á Norðurlöndum 
undir merkjum Radisson RED á 
horni Skúlagötu og Vitastígs. Það 
er Rauðsvík ehf. í gegnum félag sitt 
S26 Hotel ehf. sem stendur að upp-
byggingunni. 

Fyrst var greint frá áformum um 
byggingu hótelsins á fyrri hluta 
árs 2018 og þá var ráðgert að hót-
elið myndi hefja rekstur nú í ár. Þær 
áætlanir töfðust, meðal annars út af 
skipulagsmálum en fyrri áform um 
bygginguna þóttu ekki uppfylla 
kröfur deiliskipulags. Þau vandamál 
hafa nú verið leyst.

RED-vörumerki Radisson er ætlað 
að ná til þúsaldarkynslóðarinnar 

með frumlegri hönnun, óformlegri 
þjónustu og mikilli fjölbreytni. Við 
hönnun hótelsins mun það hafa 
verið haft í huga. Göngustígur mun 
liggja í gegnum hótelið og veitinga-
staður verður á jarðhæðinni við sér-
stakt götutorg á áðurnefndu horni 
Skúlagötu og Vitastígs. 

Krúnudjásn byggingarinnar verð-
ur þó barsvæði og útiverönd á efstu 
hæð sem opin verður almenningi og 
hótelgestum og þangað er hægt að 
komast með sérstakri útsýnislyftu 
sem liggur utan á byggingunni.

Arkitekt verkefnisins er hinn virti 
breski arkitekt Tony Kettle en hans 
þekktasta verk er Falkirk-hjólið svo-
kallaða, hringsnúandi skipalyfta 

sem er eitt af helstu kennileitum 
Skotlands. Að auki hefur hann 
unnið mörg djörf verkefni í Mið-
Austurlöndum, Kína og Rússlandi. 
Meðal annars við Lakhta-turninn, 

höf uðstöðva r Ga z prom-stór-
veldisins í St. Pétursborg. Turninn 
er hæsta bygging Rússlands, heilir 
426 metrar.

 Kettle segir að hönnun hótelsins 
sé undir áhrifum frá náttúru Íslands 
og arkitektúr höfuðborgarinnar, 
sérstaklega Hallgrímskirkju og 
Hörpu. „Ég varð fyrir sterkum áhrif-
um af heimsókn minni til landsins 
enda er Ísland ótrúlega fallegt land,“ 
segir hann. 

„Hönnun hótelsins dregur að ein-
hverju leyti innblástur frá þessum 
tveimur byggingum og náttúrunni. 
Markmið okkar er að skapa nýtt og 
spennandi kennileiti fyrir Reykja-
vík og spennandi áfangastað fyrir 

íbúa höfuðborgarinnar og ferða-
menn.“

Eins og áður segir kom hann 
að verkefninu þegar áætlanir um 
byggingu hótelsins voru í ákveðinni 
pattstöðu hjá skipulagsyfirvöldum. 
Kettle segir að ferlið við hönnun 
hótelsins hafi verið ánægjulegt og þá 
sérstaklega viðmót borgaryfirvalda.

„Það var mjög skemmtilegt hvað 
skipulagsyfirvöld voru jákvæð 
gagnvart hinum ýmsu hugmyndum. 
Þau lögðu við hlustir en útilokuðu 
ekki neitt fyrirfram. Þannig náðist 
lausn sem ég vona að allir geti verið 
ánægðir með,“ segir Kettle. 

Myndir af byggingunni er hægt að 
skoða á frettabladid.is. – bþ

Nýtt kennileiti á að rísa við Vitastíg
Ráðgert er að nýtt 203 herbergja Radisson-hótel munu rísa á horni Skúlagötu og Vitastígs á næsta ári. Hótelið, sem verður sautján 
hæða, er hannað af þekktum skoskum arkitekt sem hannaði meðal annars hæsta turn Rússlands og eitt helsta kennileiti Skotlands.

Fjöldi fólks kom saman á þrettándabrennu í Gufunesi í gær þar sem jólin voru kvödd að hefðbundnum sið. Meðlimir björgunarsveitanna sáu til þess að enginn kæmist of nálægt bálinu. 
Skutu nokkrir upp f lugeldum í síðasta sinn í bili. Þá kom jólasveinninn vinsæli Kertasníkir í heimsókn til að kveðja, en hann kemur aftur til byggða í lok ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Markmið okkar er 
að skapa nýtt og 

spennandi kennileiti fyrir 
Reykjavík.

Tony Kettle,  
arkitekt



Veður

Gengur í austan 10-18 með slyddu 
eða rigningu, en norðaustan 18-23 
með slyddu eða snjókomu á Vest-
fjörðum. Hiti kringum frostmark, 
en að 6 stigum syðst. SJÁ SÍÐU 16

Unnið á mastri 

Vetrarharkan tók sér stutt hlé á höfuðborgarsvæðinu á þrettándanum í gær. Notaði þessi maður tækifærið til að vinna í mastri á bát í Reykjavíkur-
höfn. Eftir hádegi á morgun verður gul viðvörun í gildi á Suður- og Vesturlandi, Vestfjörðum, hálendinu og í höfuðborginni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LÖGREGLUMÁL „Það hefur snjóað og 
þetta eru bölvanlegar aðstæður,“ 
segir Jón Sigurður Ólafsson, hjá Lög-
reglunni á Vesturlandi, um leitina 
að Andris Kalvans.

Talið er að Andris hafi ætlað að 
leggja í göngu út frá Heydalsvegi á 
Snæfellsnesi 28. desember. Leitað 
var að honum 30. desember, á gaml-
ársdag og síðastliðinn föstudag.

„Nú er eiginlega biðstaða og ekki 
útlit fyrir leitarveður næstu daga,“ 
segir Jón sem ræddi við mann úr 
svæðisstjórninni sem var á leitar-
svæðinu í gær. „Hann sagði alveg 
glórulaust að reyna eitthvað, það 
sæist ekki úr augum.“

Bíll Andris var skilinn eftir á Hey-
dalsvegi niður af Hrútadal.

„Við höfum bara bílinn og 
nokkuð staðfest að hann hafi verið 
að fara þarna til göngu,“ segir Jón. 
Andris hafi ekki rætt við neinn um 
ferðina en þó sagst ætla í göngu. 
„Það er heimamaður sem fer að 
veita bílnum athygli. Það var enginn 
farinn að sakna hans,“ segir Jón.

Leitarsvæðið er um og í kring um 
Hrútadal. Þar eru fjöllin Hrútaborg 
og Kolbeinsstaðafjall. „Það er verið 
að skoða í hella og skúta og slíkt. 
Það á eftir að leita eitthvað en það er 
búið að fara í það sem er líklegast.“

Mörg gil eru á svæðinu og sum 
þeirra full af snjó. „Það er mjög bratt 
þarna og erfitt yfirferðar,“ segir Jón.

Fram kom á frettabladid.is á 
föstudag að fjallgöngubúnaður 
hefði verið í bíl Andris en Jón segir 
ekki hægt að draga af því neinar 
ályktanir. „Það gætu verið aukaföt 
hreinlega,“ bendir lögreglumaður-
inn á. – gar

Veðrið hamlar 
leit að Andris

Göngugarpurinn Andris Kalvans.

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

SAMFÉL AG Hildur Guðnadóttir 
tónskáld vann í fyrrinótt Golden 
Globes verðlaunin fyrir bestu 
frumsömdu tónlist í bíómynd fyrir 
tónlist sína í kvikmyndinni Joker. 
Hildur er fyrst kvenna til að vinna 
verðlaunin í nítján ár en einnig er 
hún fyrsta konan til að vinna verð-
launin ein síns liðs. Þá er Hildur 
annar Íslendinga til að hljóta verð-
launin en Jóhannes Jóhannesson 
hlaut verðlaun í sama f lokki árið 
2014 fyrir tónlist sína í kvikmynd-
inni Theory of Everything.

Hildur hefur unnið til fjölda ann-
arra verðlauna fyrir tónlist sína í 
Joker og hlaut hún að sama skapi 
mikið lof fyrir tónlist sína í þátt-
unum Chernobyl. Fyrir hana vann 
Hildur til Emmy-verðlauna og var 
tilnefnd til Grammy-verðlauna.

Í samtali við Fréttablaðið síðast-
liðið sumar sagðist Hildur vera alin 
upp af tónlistarfólki og að eðlilegt 
hefði verið að hún færi í tónlistar-
nám, en hún hóf að læra tónlist ein-
ungis um fjögurra ára. Áhugi Hildar 
á sögum var svo það sem leiddi hana 
inn í heim kvikmyndatónlistarinn-
ar. „Ég hef alltaf haft rosa mikinn 
áhuga á sögum. Ég vann mikið í 
leikhúsi og sæki oft innblástur í 
sögur þegar ég er að semja tónlist. 
Svo bara kom í ljós að þetta var form 
sem hentaði mér, að semja kvik-
myndatónlist,“ sagði Hildur.

Í þakkarræðu sinni á Golden 
Globes færði Hildur móður sinni 
og bræðrum þakkir ásamt því að til-
einka Kára syni sínum verðlaunin. 
Einnig þakkaði Hildur eiginmanni 
sínum og samstarfsfélögum.

Gunnar Tynes, samstarfsmaður 
Hildar, hefur unnið mikið með 
henni í tónlistinni og vann til að 
mynda með henni bæði að tón-

listinni í Chernobyl og Joker. „Við 
vorum þrjú sem unnum þessi tvö 
verkefni saman og það þykir mjög 
lítið teymi. Hildur semur að sjálf-
sögðu alla tónlistina en við hjálpum 
til með að sníða hana að myndinni,“ 
segir Gunnar.

Hildur, Gunnar og Sam Slater, 
eiginmaður hennar, unnu saman 
að verkefnunum og segir Gunnar 
að stundum hafi álagið verið mikið. 
„Við vorum á tímabili að vinna að 
báðum verkefnunum á sama tíma 
sem tók vissulega svolítið á en 
okkur tókst þetta einhvern veginn 
og Hildur er að sjálfsögðu himinlif-
andi,“ segir Gunnar. 
birnadrofn@frettabladid.is

Hildur himinlifandi 
með Gullna hnöttinn
Hildur Guðnadóttir hlaut í fyrrinótt hin virtu Golden Globes verðlaun fyrir 
tónlist sína í Joker. Engin kona hefur hlotið verðlaunin í 19 ár og er Hildur sú 
fyrsta til að vinna þau ein síns liðs. Samstarfsmaður segir hana í skýjunum.

Söng- og leikkonan Jennifer Lopez og leikarinn Paul Rudd afhentu Hildi verð-
launin aðfaranótt mánudags á Hilton í Beverly Hills. NORDICPHOTOS/GETTY

Hildur er annar Íslend-
ingurinn sem hlýtur Gullna 
hnöttinn. Jóhann Jóhanns-
son vann árið 2014, einnig 
fyrir tónlist.

DÓMSMÁL Í dag verður tekið fyrir 
meiðyrðamál Jóns Baldvins Hanni-
balssonar gegn dóttur sinni Aldísi 
Schram, þáttarstjórnandanum Sig-
mari Guðmundssyni og RÚV. Er það 
fyrir ummæli sem látin voru falla í 
Morgunútvarpinu á Rás 2 þann 
17. janúar á síðasta ári.

Ekki fjárkrafa á 
Aldísi Schram

Jón Baldvin 
Hannibalsson.

Jón Baldvin krefst þess að 14 
ummæli verði dæmd dauð og 
ómerk, tíu hjá Aldísi og fern hjá Sig-
mari en til vara hjá Aldísi. Einnig er 
krafa um birtingu afsökunarbeiðni 
en RÚV hefur hafnað kröfunum.

Gunnar Ingi Jóhannsson, lög-
maður Aldísar, segir engar sáttaum-
leitanir hafa átt sér stað. Fjárkrafa er 
gerð á Sigmar en ekki á Aldísi. – khg
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7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

www.kia.com

ASKJA · Krókhálsi 11–13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Sparneytinn sportjeppi sem hugsar fyrir öllu
Kia Sportage er snjall og glæsilegur sportjeppi, búinn fyrsta flokks tæknibúnaði. 

7“ snertiskjár með leiðsögukerfi, þráðlaus farsímahleðsla og akreinavari eru meðal spennandi 

staðalbúnaðar Kia Sportage. Honum fylgir hin einstaka 7 ára ábyrgð — sú lengsta frá nokkrum 

bílaframleiðanda.  

Komdu í hemsókn í Kia húsið og reynsluaktu Kia Sportage. Við tökum vel á móti þér.

4.990.777 kr.
Kia Sportage X, 2WD, sjálfskiptur verð frá:

Fæst einnig 4WD og sjálfskiptur verð frá 
5.790.777 kr.

Snjall og
glæsilegur
sportjeppi

38.777 kr.m.v. 50% útborgun og lán til 84 mánaða. 

Vextir 6,20%**

Afborgun á mánuði:



1 Maður stunginn í Garðabæ 
Sá sem framdi á rásina var 

hand tekinn á vett vangi en fórnar
lambið hafði flúið á samt öðrum 
fjöl skyldu með limum.

2 Kærasta Matt hew Perry 
tæp lega helmingi yngri Hin 

28 gamla Molly Hurwitz er fram
leiðandi og vinnur í skemmtana
iðnaðinum.

3 Mjög djúp lægð gengur yfir 
landið á þriðju dag Á vef 

Veður stofunnar er spáð að rigning 
og slydda muni fylgja ó veðrinu og 
að hiti verði kringum frost mark 
um mest allt land.

4 Hildur Guðnadóttir hlaut 
Golden Globe verðlaun Hildur 

hefur nú þegar unnið til fjölda 
verðlauna fyrir tónlistina í Joker 
sem og í sjónvarpsþáttunum 
Chernobyl en hún hlaut Emmy
verðlaun og hefur verið tilnefnd 
til Grammyverðlauna fyrir tón
listina í þáttunum.

5 Ó lík legt ástar sam band gat 
af sér nýja tegund Páfa

gaukarnir Kir by og Suzi e þóttu 
ó lík leg til þess að fella hugi saman 
þegar þau hittust í fyrsta skipti í 
gælu dýra búð í Virginia í Banda
ríkjunum.

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

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

Ódýr blekhylki  
og tónerar!

HEILBRIGÐISMÁL „Um 30 prósent 
þeirra sem verða vitni að því að 
einhver fari í hjartastopp treysta 
sér til að bregðast við. Því hlutfalli 
viljum við breyta þannig að f leiri 
taki við sér og reyni að bjarga lífi 
viðkomandi með því að byrja að 
hnoða,“ segir Sveinn Guðmunds
son, formaður Hjartaheilla.

Nú um áramótin lauk söfnunar
átaki Hjartaheilla sem bar heitið 
Hjartastopp. Þar var lögð áhersla 
á fyrstu hjálp og endurlífgun 
við hjartastopp. Sveinn segir að 
Hjartaheill vilji líka vekja athygli 
á mikilvægi hjartastuðtækja. Á 
hverju ári lenda um 200 manns á 
landinu í hjartastoppi.

„Við viljum að þau séu sem 
víðast og svona tæki ættu að vera 
til á öllum stórum vinnustöðum. 
Okkur langar á þessu ári að ýta á 
áhuga stjórnenda stofnana og fyr
irtækja til að koma sér upp svona 

tækjum,“ segir Sveinn og bætir við 
að hvert tæki kosti um 200 þúsund 
krónur.

Hann bendir líka á að það gæti 

gagnast 112 að vita hvar hjartastuð
tæki sé að finna. Fyrirkomulagið í 
Danmörku sé til dæmis þannig að 
100 metrar séu á milli tækja. Þann
ig geti neyðarlínan séð hvar næstu 
tæki séu staðsett þegar einhver fái 
hjartastopp.

„Þetta erum við að sjá fyrir 
okkur að geti orðið á Íslandi með 
einhverjum hætti og erum að reyna 
að koma því hægt og sígandi inn í 
myndina hjá okkur.“

Dæmi séu um tilvik þar sem 
svona tæki hefðu getað bjargað 
mannslífum en því miður hafi farið 
á verri veg.

„Það kom meira að segja upp til
vik hérna rétt hjá skrifstofu okkar. 
Það féll niður maður en við vissum 
ekki af því. Hefðum við vitað það 
hefðum við getað hlaupið út með 
tækið og jafnvel bjargað honum. 
Það særir okkur mjög að vita af 
svona dæmum.“ – sar

Nauðsynlegt að fjölga hjartastuðtækjum

Hjartaheill vilja hjartastuðtæki á 
vinnustaði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

STJÓRNSÝSLA Margir helstu stjórn
endur innan refsivörslukerfisins 
hafa verið orðaðir við embætti rík
islögreglustjóra sem auglýst var til 
umsóknar skömmu fyrir jól. Þeirra 
á meðal eru lögreglustjórar flestra 
lögregluumdæma landsins, héraðs
saksóknari og forstjóri Fangelsis
málastofnunar.

Dómsmálaráðherra gerði starfs
lokasamning við Harald Johannes
sen í lok síðasta árs eftir mikla gagn
rýni á störf hans síðustu misserin en 
hann hafði gegnt embætti ríkislög
reglustjóra í tæpan aldarfjórðung.

Í kjölfar starfsloka Haraldar var 
Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri 
á Suðurlandi, settur í embætti ríkis
lögreglustjóra til bráðabirgða en 
hann mun hafa greint ráðherra frá 
því að hann hafi ekki hug á að sækj
ast eftir skipun í embættið.

Telja verður líklegt að aðrir starf
andi lögreglustjórar á landinu hafi 
að minnsta kosti íhugað að sækja 
um starfið, en þau nöfn sem oftast 
eru nefnd úr hópi þeirra eru Sigríður 
Björk Guðjónsdóttir og Halla Berg
þóra Björnsdóttir. Páley Borgþórs
dóttir í Vestmannaeyjum er einnig 
sögð hafa áhuga á embættinu en 
hvorki er vitað um hug Úlfars Lúð
víkssonar, formanns lögreglustjóra
félagsins og lögreglustjóra á Vestur
landi, né Karls Inga Vilbergssonar, 
lögreglustjóra Vestfjarða. Inger L. 
Jónsdóttir, lögreglustjóri Austur
lands, er hins vegar að fara á eftir
laun og hefur staða hennar verið 
auglýst. Sterkur orðrómur var um 
að Ólafur Helgi Kjartansson, lög
reglustjóri á Suðurnesjum, myndi 
ljúka sínum starfsferli í sameinuðu 
lögreglustjóraembætti fyrir Suður
nes og Keflavíkurflugvöll en ekkert 
varð af sameiningunni um sinn og 
því ekki útilokað að Ólafur Helgi 
hafi hug á embættinu. Hann neitaði 
einn lögreglustjóra á landinu að 
undirrita vantraustsyfirlýsingu á 
Harald í kjölfar umdeilds viðtals 
sem hann veitti Morgunblaðinu í 
september síðastliðnum. Annað 
nafn hjá lögreglunni á Suðurnesjum 
hefur þó einnig verið í umræðunni 
um nýjan ríkislögreglustjóra, nafn 
Öldu Hrannar Jóhannsdóttur, sak
sóknara hjá embættinu

Þeir sem Fréttablaðið ræddi við í 
gær og orðaðir hafa verið við emb
ættið vildu ekki tjá sig opinberlega 
um áhuga á embættinu. 
adalheidur@frettabladid.is

Æðstu menn refsikerfisins 
líklegir eftirmenn Haraldar
Halla Bergþóra Björnsdóttir og Sigríður Björk Guðjónsdóttir eru oftast nefndar sem mögulegir eftirmenn 
Haraldar Johannessen í embætti ríkislögreglustjóra. Líklegt þykir að fleiri úr hópi lögreglustjóra sæki 
um. Nöfn Ólafs Þórs Haukssonar héraðssaksóknara og Páls Winkel fangelsismálastjóra hafa verið nefnd.

Haraldur Johannessen, fyrrverandi ríkislögreglustjóri, fær full laun í 18 mánuði samkvæmt starfslokasamningi 
sem gerður var við hann skömmu fyrir jól. Samningurinn kostar alls 57 milljónir króna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÓLAFUR ÞÓR HAUKSSON starfaði lengi sem sýslumaður á Akranesi en var skipaður sér
stakur saksóknari í málum föllnu bankanna árið 2009. Sjö árum síðar var hann skipaður 
héraðssaksóknari þegar það embætti var sett á fót árið 2016.

SIGRÍÐUR BJÖRK GUÐJÓNSDÓTTIR hefur gegnt lögreglustjórastöðu frá 
2009, fyrst á Suðurnesjum og svo á höfuðborgarsvæðinu þar sem hún 
starfar enn. Hún var sýslumaður á Ísafirði frá 2002 til 2006 þegar hún fór til 
ríkislögreglustjóra og gegndi meðal annars stöðu aðstoðarríkislögreglustjóra á árunum 
2007 til 2008.

PÁLL WINKEL varð forstjóri Fangelsismálastofnunar í ársbyrjun 2008. Hann hefur starfað í 
löggæslu og refsivörslukerfinu frá því hann útskrifaðist úr lagadeild um aldamót. Hann 
var framkvæmdastjóri Landssambands lögreglumanna um tveggja ára skeið áður en 
hann fór til Ríkislögreglustjóra þar sem hann stýrði fyrst stjórnsýslusviði áður en hann 
var gerður að aðstoðarríkislögreglustjóra í maí 2007. Hann gegndi þeirri stöðu aðeins um 
hálfs árs skeið áður en hann fór í fangelsismálin.

HALLA BERGÞÓRA BJÖRNSDÓTTIR hefur líkt og aðrir sem nefndir eru til sögunnar starfað í 
málaflokkum tengdum réttarkerfinu mestan hluta starfsævinnar. Hún var í átta ár í dóms
málaráðuneytinu en rak líka eigin lögmannsstofu og sinnti verjendastörfum. Hún leysti 
Ólaf Þór Hauksson af í embætti sýslumanns á Akranesi þegar hann tók við embætti sér
staks saksóknara og gegndi því embætti þar til hún var skipaður lögreglustjóri á Norður

landi eystra um mitt ár 2014.

STJÓRNSÝSLA „Það blasti við bóta
skylda í málinu,“ segir Einar Karl 
Hallvarðsson ríkislögmaður um 20 
milljóna bótagreiðslu til Ólínu Þor
varðardóttur í tengslum við að hún 
var ekki ráðin þjóðgarðsvörður á 
Þingvöllum.

Einar Karl segir að best hafi verið 
að ná samkomulagi frekar en fara 
með málið fyrir dóm. „Þetta var 
metin sem hæfileg upphæð.“ Var þá 
miðað við laun í 18 mánuði í starfi 
þjóðgarðsvarðar.

Ari Trausti Guðmundsson, for
maður Þingvallanefndar, hyggst 
ekki ræða málið þangað til nefndin 
hefur fundað 22. janúar næstkom
andi. – ab

Metin hæfileg 
upphæð í bætur
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Soleimani borinn til grafar

Gífurlegur fjöldi svartklæddra Írana kom saman í Teheran í gærmorgun til að vera við útför hershöfðingjans Qasem Soleimani sem Bandaríkja-
menn réðu af dögum í Írak í síðustu viku. Mátti sjá skilti þar sem hvatt var til hefnda gagnvart Bandaríkjunum. Spennan er mikil, Íranir hafa 
dregið sig út úr kjarnorkusamkomulaginu frá 2015 og íraska þingið kallað eftir að bandarískt herlið yfirgefi landið. NORDICPHOTOS/GETTY

Rostungstennur duttu úr tísku á mörkuðum Evrópu. NORDICPHOTOS/GETTY

GRÆNLAND Samkvæmt nýrri rann-
sókn vísindamanna við Cambridge-
háskólann í Bretlandi og norsku 
háskólana í Osló og Þrándheimi 
hvarf norræna byggðin á Græn-
landi þegar rostungastofninum 
þar hnignaði. Einnig er líklegt að 
norrænir menn hafi farið til Græn-
lands eftir að íslenski stofninn var 
við það að þurrkast út.

„ Nor r æn i r G r æn lend i ng a r 
þurftu að kaupa járn og timbur frá 
Evrópu, og í staðinn gátu þeir selt 
rostungsafurðir,“ segir James H. 
Barrett, doktor í fornleifafræði við 
Cambridge.

Samk væmt sög u nu m hófst 
byggðin með landnámi Eiríks Þor-
valdssonar, hins rauða, árið 985. Var 
hún viðvarandi fram á 15. öld þegar 
hún hvarf úr frásögnum. Þegar evr-
ópskt skip kom til eyjunnar um 
miðja 16. öld fundust þar aðeins lík 
og rústir.

Nýlega fundu vísindamenn frá 
Íslandi, Danmörku og Hollandi 
sérstakan íslenskan stofn rostunga 
sem lifði aðallega við vestur- og 
norðurstrendur landsins. Hann 
hvarf hins vegar við landnám og 
hefur hvarfið að öllum líkindum 
átt stóran þátt í að fólk f luttist 
búferlum til Grænlands.

Barrett telur að ofveiði rostung-
anna, minnkandi eftirspurn og 
breytingar á loftslagi hafi valdið 

því að norræna byggðin þurrkaðist 
út. Framan af voru rostungstennur 
verðmætar í Evrópu. Þær voru not-
aðar til þess að búa til ýmsa muni, 
svo sem krossa og leikpeð fyrir tafl. 
Helstu markaðir fyrir rostungstenn-
ur voru á stöðum eins og Dyflinni, 
Þrándheimi og Björgvin.

Fornleifarannsóknir frá þessum 
stöðum sýna að eftir sem á leið voru 
notaðar tennur úr kvendýrum og 

minni rostungum. Veiðimenn 
þurftu sífellt að sækja norðar á 
bóginn, á hættulegri slóðir, til þess 
að finna rostunga, en byggðin sjálf 
var bundin við suðvesturhluta eyj-
unnar.

Á 12. öld breyttist tískan, Afríku-
markaðir opnuðust og fílabein fór 
að verða algengara á mörkuðum 
Evrópu. Fílabeinið tók þá við hlut-
verki rostungstannanna. Eftir alda-
mótin 1400 finnast varla nokkrir 
munir úr rostungstönnum í Evrópu.

„Okkur grunar að þegar rostungs-
tennurnar hrundu í verði hafi veiði-
menn þurft að veiða meira til þess 
að viðhalda byggðinni. Ofveiði 
getur leitt til þess að rostungar 
hverfa frá hvíldar- og mökunar-

svæðum sínum,“ segir Barrett.
Ofan á þetta bættust versnandi 

náttúruleg skilyrði fyrir byggðina. 
Hin svokallaða „litla ísöld“ gekk í 
garð og aðstæður til landbúnaðar á 
Grænlandi versnuðu.

Sagt hefur verið að norrænu 
byggðinni hafi staðið ógn af Inú-
ítum frá Ameríku sem f luttu inn 
á svæðið frá norðri um þetta leyti. 
Barrett og félagar telja hins vegar 
að veiðimenn hafi keypt rostungs-
tennur af Inútíum, enda veiddu þeir 
fremur kvendýr en karldýr. Þegar 
hafísinn jókst og rostungunum 
fækkaði hafi hinir norrænu jafnvel 
verið ófærir um að veiða sjálfir og 
þurft að reiða sig á Inúíta. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Norræna byggðin hvarf vegna 
ofveiði og loftslagsbreytinga

Rostungstannamarkaðir 
voru í Dyflinni, Þrándheimi 
og Björgvin.

Samkvæmt nýrri rann-
sókn hvarf norræna 
byggðin á Grænlandi 
þegar rostungastofn-
inum þar hnignaði og 
fílabein flæddi inn á evr-
ópska markaði. Á sama 
tíma skall á hin litla 
ísöld sem gerði veiðar og 
landbúnað erfiðari. 

Hundruð björgunarmanna leituðu 
um helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

KAMBÓDÍA Þrjátíu og sex létu lífið 
og 23 særðust þegar bygging hrundi 
í Kep í Kambódíu á föstudag. 
Meðal látinna eru sex börn og í það 
minnsta tvö ungbörn.

Byggingin var ókláruð og þeir 
látnu verkamenn voru sem unnu að 
byggingunni og fjölskyldur þeirra. 
Mikil uppbygging hefur verið í 
Kambódíu síðastliðin ár. Stór hluti 
landsmanna vinnur í byggingar-
iðnaði og margir búa á byggingar-
svæðum til þess að spara.

Sama dag höfðu verkamennirnir 
lokið við að leggja gólf á sjöundu 
hæð hússins og héldu veislu til að 
fagna því.

Eigendur byggingarinnar hafa 
verið handteknir en ekki ákærðir. 
Ken Satha, ríkisstjóri Kep, sagði við 
Reuters að verkafólk mætti ekki búa 
á byggingarsvæðum. „Það er ekki 
til húsnæði fyrir þetta fólk en við 
munum gera ráðstafanir.“

Leit stóð yfir á svæðinu alla helg-
ina en um leið og henni lauk í gær 
fylltist svæðið af söfnurum í leit að 
verðmætum. Forsætisráðherrann, 
Hun Sen, gerði lítið úr hættunni 
sem því fylgdi og sagði að hörm-
ungar ættu sér stað alls staðar. – bdj

Tugir létust er 
bygging hrundi 
í Kambódíu

BANDARÍKIN Innan við mánuður er 
í fyrsta forval bandarísku stjórn-
málaflokkanna fyrir forsetakosn-
ingarnar, en það fer fram í fylkinu 
Iowa 3. febrúar. Búist er við því að 
Donald Trump sigri í forvali Repú-
blíkana með miklum yfirburðum 
en töluverð spenna er fyrir forval 
Demókrata.

Samkvæmt veðbönkum leiðir 
Joe Biden, fyrrverandi varaforseti, 
forvalið og er hjá f lestum með um 
40 prósenta vinningslíkur. Á hæla 
honum kemur hinn róttæki Bernie 
Sanders með um 25 prósent. Þar á 
eftir kemur öldungadeildarþing-
maðurinn Elizabeth Warren með 
13 til 20 prósenta möguleika.

Fulltrúi yngri kynslóðarinnar, 
hinn 37 ára Pete Buttigieg, er í fjórða 
sæti með 12 prósenta möguleika 
en möguleikar f lestra annarra eru  
hverfandi. Þetta gæti þó allt breyst 
eftir forvalið í Iowa og því leggja 
frambjóðendur mikla áherslu á það.

Hægt er að veðja á fjölmarga 
þekkta einstaklinga sem ekki hafa 
boðið sig fram eða neitað að gera 
það, til dæmis Hillary Clinton sem á 
þó meiri möguleika en margir fram-
bjóðendur. Þá má veðja á fyrrver-
andi forsetafrúna Michelle Obama, 
spjallþáttastjórnandann Opruh 
Winfrey, leikarann George Clooney, 
glímukappann The Rock, samfélags-
miðlamógúlinn Mark Zuckerberg og 
Mark Cuban, eiganda körfuknatt-
leiksliðsins Mavericks. – khg

Joe Biden með 
40 prósenta 
vinningslíkur

Joe Biden.
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Bókaðu draumaferðina þína á vita.is

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

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

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

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

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

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

Sumarsæla 
2020 er handan 
við hornið

Njóttu þess að hlakka til
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Meðal 
opinberra 
starfsmanna 
eru stórar 
kvennastéttir 
sem ráða-
menn mæra 
gjarnan á 
tyllidögum. 
Svigrúm til 
að bæta kjör 
þessara stétta 
er hins vegar 
aldrei til 
staðar þegar 
á reynir.

 

Við viljum 
snjalllausnir 
eins og við 
þekkjum 
erlendis.

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísumFlísabúðin

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Vinna eða varðhald
Það má alveg klóra sér í höfðinu 
um hvernig það gat gerst að 
greiða þurfi Ólínu Þorvarðar-
dóttur 20 milljónir króna í 
bætur fyrir að verða ekki 
þjóðgarðsvörður á Þingvöllum. 
Hefur hún sjálf sagt að ríkislög-
maður hefði ekki þurft að bjóða 
svona mikið ef einhver hefði 
einfaldlega tekið upp tólið og 
beðið hana afsökunar. Athygli 
vekur að upphæðin er fimm 
milljón krónum lægri en ríkis-
lögmaður býður Alberti Klahn 
Skaftasyni. Svo virðist sem ríkið 
meti það meiri hremmingar að 
fá ekki huggulega vinnu en sitja 
saklaus í gæsluvarðhaldi í 118 
daga og síðan fangelsi.

Steralasinn
Vofu sósíalismans hefur svo 
sannarlega tekist að ná ból-
festu í Gunnari Smára Egilssyni. 
Miðað við skrif hans á sam-
félagsmiðlum, sem verða gefin 
út í 46 bindum fyrir næstu jól, er 
ekkert sem gerist í okkar sam-
félagi ótengt bolsévisma. Tengir 
hann meðal annars glæsilegan 
sigur Hildar Guðnadóttur á 
Golden Globe við tónlistar-
nám ríkisins, fyrir tíð nýfrjáls-
hyggjunnar sem gerði pöpulinn 
að heiladauðum K100-hlust-
endum. Minna orð sósíalista-
foringjans helst á „afrek 
Austur-Þýskalands“ í íþróttum 
forðum, þar sem steralasni ein-
staklingurinn skipti engu.
arib@frettabladid.is

Veðrið er oft vinsælt umræðuefni á manna-
mótum, en hefur á síðustu árum fengið vaxandi 
keppinaut; umferðina í Reykjavík. Þó höfuð-

borgin okkar sé með þeim fámennari hefur stjórn-
endum borgarinnar tekist að gera umferðina að 
vaxandi vandamáli. Í stað skynsamlegra lausna sem 
liggja fyrir eru væntingar bundnar við eina lausn; 
borgarlínu.

Eitt dæmi um það sem bæta má er ljósastýring. Í 
þeim bransa eins og öðrum tæknigeirum hefur orðið 
snjallvæðing. Í f lestum borgum er notast við sjálfvirk-
ar stýringar með hreyfiskynjurum. Kerfin ná fram 
„grænni bylgju“ svo bílarnir komist sem greiðasta 
leið. Í Reykjavík er þessu öðru vísi farið. Við erum enn 
með ljósastýringar sem stjórnast af klukku og nýtum 
lítið þær tækniframfarir sem hafa orðið á síðustu ára-
tugum. Hér eru svo sett upp umferðarljós í tengslum 
við byggingaframkvæmdir. Á þessum stöðum bíða 
bílar oft við rauð ljós þó enginn sé að nota þau grænu. 
Í sumum tilfellum lenda menn á röð rauðra ljósa og 
hefur vinnuvikan heldur lengst vegna tafanna.

Fyrir átta árum síðan töldu borgaryfirvöld að draga 
myndi úr umferð einkabíla. Hið þveröfuga gerðist. Í 
stað þess að greiða úr umferðinni hefur verið þrengt 
að henni. Í stað þess að bæta umferðarstýringu með 
grænni bylgju, hafa rauðu ljósin logað. Allt var þetta 
gert til að minnka hlutfall ferða með einkabílum en 
það hefur heldur hækkað. Umferðartafirnar bitna 
nefnilega á öllum ferðamátum, líka strætó.

Leysum umferðarvandann
Það þarf að taka upp nýjar áherslur í umferðarmálum 
í Reykjavík. Vera leiðandi í snjöllum lausnum, en 
ekki leiðandi í umferðartöfum. Skipulagið er á rangri 
braut þar sem stofnunum fjölgar áfram í miðbænum 
og umferðin liggur áfram með þunga í vestur á 
morgnana og austur síðdegis. Ekkert hefur verið gert í 
að skipuleggja Keldnalandið sem er hagkvæmt svæði 
sem gæti létt á umferðinni. Það viljum við gera. Við 
viljum snjalllausnir eins og við þekkjum erlendis. Það 
þarf ekki að finna upp hjólið í þeim efnum.

Rauða bylgjan

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokksins 
í Reykjavík

Ef lýsa ætti yfirstandandi kjaravið-
ræðum á opinbera vinnumarkaðnum 
með einu orði yrði „hægagangur“ án 
efa fyrir valinu. Samningar f lestra 
opinberra starfsmanna hafa nú verið 
lausir í rúma níu mánuði og enn 

virðist nokkuð í land á f lestum vígstöðvum þótt 
vissulega hafi nokkur aðildarfélög BHM skrifað 
undir samninga.

Mikillar þreytu og óþreyju er farið að gæta 
hjá forsvarsmönnum þeirra stéttarfélaga sem 
standa nú í samningaviðræðum við ríki, Sam-
band íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkur-
borg. Mestrar óþreyju gætir þó hjá félagsmönn-
um sem hafa horft upp á sama fréttaf lutninginn 
af árangursleysi viðræðnanna allt of lengi.

Það hefur meira að segja ekki enn tekist að 
klára kjarasamninga þeirra hópa sem eru innan 
félaga sem stóðu að gerð lífskjarasamninga í vor. 
Þó liggur fyrir að þeir samningar munu í öllum 
aðalatriðum byggja á lífskjarasamningnum.

Samhljómur virðist vera hjá f lestum stéttar-
félögunum sem semja fyrir hönd opinberra 
starfsmanna um að viðsemjendur þeirra leggi 
einfaldlega of litla áherslu á viðræðurnar. 
Fundir séu of fáir og of langt á milli þeirra.

Meðal opinberra starfsmanna eru stórar 
kvennastéttir sem ráðamenn mæra gjarnan á 
tyllidögum. Svigrúm til að bæta kjör þessara 
stétta er hins vegar aldrei til staðar þegar á 
reynir. Hér virðist lögmálið um framboð og 
eftirspurn ekki virka sem skyldi. Skortur á 
hjúkrunarfræðingum, ljósmæðrum og mennt-
uðum kennurum leiðir ekki til þess að þessum 
starfsstéttum sé boðið sé upp á betri starfskjör. 
Hér er mikið í húfi því hætta er á f lótta úr þess-
um stéttum takist ekki viðunandi samningar.

Ein af megináherslum í viðræðum opinberra 
starfsmanna hefur verið á styttingu vinnu-
vikunnar. Samkomulag hefur náðst hjá félögum 
BSRB en það tekur aðeins til dagvinnufólks og 
enn er ósamið um styttinguna hjá vaktavinnu-
hópum. Þau tilraunaverkefni sem farið hefur 
verið í varðandi styttingu vinnuvikunnar hafa 
gefið góða raun. Hið opinbera sem vinnuveit-
andi hlýtur að sjá hvert stefnir í þróun fram-
tíðarvinnumarkaðarins og ætti því að leggja sitt 
af mörkum til að koma þessu sjálfsagða máli í 
gegn.

Sanna Marin, sem varð forsætisráðherra 
Finnlands í desember síðastliðnum, hefur kynnt 
framtíðarsýn ríkisstjórnar sinnar um sveigjan-
legri vinnutíma sem gæti endað í fjögurra daga 
vinnuviku. Hún segir að fólk eigi skilið að eyða 
meiri tíma með fjölskyldum sínum og öðrum 
ástvinum. Þótt við Íslendingar séum kannski 
ekki komnir eins langt og frændur okkar í 
þessum efnum hljótum við að geta verið sam-
mála markmiðum hins 35 ára gamla forsætis-
ráðherra.

Hægagangur
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Óhætt er að fullyrða að óveðr-
ið sem gekk yfir landið í 
desember síðastliðnum 

hafi svo um munar af hjúpað veik-
leika raforkuf lutningskerfisins. 
Landsnet hefur bent á þessa veik-
leika árum saman og bera áætlanir 
fyrirtækisins um uppbyggingu 
f lutningskerfisins þess vitni. Áætl-
anir um uppbyggingu eru birtar í 
kerfisáætlun Landsnets sem er 
uppfærð árlega og samþykkt af 
Orkustofnun að undangengnu víð-
tæku umsagnarferli.

Ný kynslóð byggðalínu  
er lykilatriði
Í kerfisáætlun má m.a. finna lang-
tímaáætlun um nýja kynslóð 
byggða línu. Hún verður byggð úr 
stálmöstrum, sambærileg þeim sem 
byggð voru á NA-landi, sem síður 
brotna þrátt fyrir ísingu og mun 
hafa f lutningsgetu sem fullnægir 
þörfum landsins næstu áratugina. 

Þegar verkefninu verður lokið 
verða virkjanakjarnar í mismun-
andi landshlutum samtengdir 
með fullnægjandi tengingum og 
þannig minnka líkur á að einstök 
svæði verði rekin í svokölluðum 
eyjarekstri og þar með í hættu á að 
verða fyrir straumleysi við truflun. 
Einnig mun ný kynslóð byggðalínu 
gefa nýjum framleiðsluaðilum víða 
á landinu færi á að tengjast kerf-
inu og auka þannig skilvirkni og 
afhendingaröryggi enn frekar.

En hvað með landshlutakerfin?
En uppbygging meginf lutnings-
kerfis dugir ekki ein og sér til að 
tryggja af hendingaröryggi. Sam-
kvæmt stefnu stjórnvalda eiga allir 
af hendingarstaðir í landshluta-
kerfum að vera komnir með tvöfalt 
öryggi eigi síðar en árið 2040 (N-1). 

Eins og staðan er í dag eru 
þó nokkrir af hendingarstaðir í 
f lutningskerfinu þar sem ekki er 
um að ræða tvöfalt öryggi, m.a. á 
Norðurlandi, en einnig á Austur-
landi, Vestfjörðum og á Snæfells-
nesi. Kerfisáætlun Landsnets hefur 
m.a. tekið mið af þessari stefnu og 
í framkvæmdaáætlun má finna 
áætlun um tvítengingar hluta af 
þessum af hendingarstöðum. Má 
þar nefna Sauðárkrók, Neskaup-
stað og Húsavík, en aðrir staðir eru 
einnig á langtímaáætlun s.s. Dal-
vík, Fáskrúðsfjörður og sunnan-
verðir Vestfirðir. 

Aðrir af hendingarstaðir eru til 
skoðunar og hafa verkefni ekki 
verið skilgreind ennþá en benda 
má á að greiningar og áætlanir eru 
í stöðugri endurskoðun og taka 
ávallt mið af stöðu kerfisins og 
stefnum og straumum hverju sinni.

Annað sem á stóran þátt í bættu 
afhendingaröryggi er hvernig upp-
byggingu og endurnýjun er háttað. 
Það er stefna Landsnets að öll ný 
og endurnýjuð tengivirki séu yfir-
byggð og hefur verið unnið eftir 
þessari stefnu undanfarin ár. Yfir-
byggð tengivirki eru ekki útsett 
f y r ir veður farsleg um þáttum 
og minnka líkurnar á að skapist 
ástand eins og í Hrútatungu í des-
ember síðastliðnum, þar sem selta 
á tengivirkinu olli víðtækum og 
langvarandi rafmagnstruf lunum.

 Hvað varðar uppbyggingu og 
eða endurnýjun f lutningslína í 
landshlutakerfunum, þá hefur 
Landsnet eingöngu lagt 66 kV 
f lutningslínur sem jarðstrengi 
sem gerir það að verkum að þær 
eru ekki útsettar fyrir veðri eins og 
loftlínur. Kostnaður við lagningu 
jarðstrengja á 66 kV spennu er á 
pari við loftlínur og lagning 66 kV 

Hvernig bætum við afhendingaröryggi raforku á landsbyggðinni
Gnýr  
Guðmundsson
yfirmaður 
greininga hjá 
Landsneti

jarðstrengja er víðast hvar tækni-
lega möguleg. Þó eru svæði þar 
sem skammhlaupsaf l er það lágt 
að ekki er unnt að leggja allar nýjar 
66 kV línur í jörðu og er bygging 
loftlína því óhjákvæmileg á þeim 
svæðum.

En það er ljóst að uppbygging 
og endurnýjun kerfisins mun taka 
tíma. Ekki er hægt að byggja upp 
allt kerfið samtímis og því þarf að 
forgangsraða verkefnum eins vel og 
hægt er, m.a. til að halda f lutnings-
kostnaði innan eðlilegra marka, 

en Landsnet er á tekjumörkum 
sem þýðir að allur kostnaður við 
rekstur og uppbyggingu kerfisins 
lendir á notendum. Til að tryggja 
af hendingaröryggi til skamms 
tíma eru varaaf lstöðvar því nauð-
synlegar. Landsnet hefur unnið að 
undirbúningi að kaupum á færan-
legum varaaf lstöðvum. 

Samtals er að ræða 12 MW af af li 
í nokkrum stöðvum, sem verða 
í færanlegum gámaeiningum. 
Ætlunin er að koma þeim fyrir 
á stöðum sem eru útsettir fyrir 

truf lunum, s.s. Dalvík, Snæfells-
nesi og á Vestfjörðum en auðvelt 
verður að f lytja þær á milli staða 
ef þurfa þykir. Reiknað er með að 
fyrsti hluti varaaf lstöðvanna komi 
til landsins á fyrri hluta ársins og 
verði þá tilbúnar til notkunar.

Það er því ljóst að ef áætlanir 
Landsnets um uppbyggingu f lutn-
ingskerfisins ganga eftir eins og 
þær eru kynntar í kerfisáætlun, 
munu líkurnar á ástandi eins og 
skapaðist í desember 2019 verða 
mun minni en eru í dag.

Ekki er hægt að byggja upp 
allt kerfið samtímis og því 
þarf að forgangsraða verk-
efnum eins vel og hægt er.
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Verð áður 48.900 kr. 
Tilboð: 34.000 kr.

Verð áður 34.900 kr. 
Tilboð: 18.000 kr.

Verð áður 59.900 kr. 
Tilboð: 44.000 kr.

Verð áður 45.900 kr. 
Tilboð: 30.000 kr.

Verð áður 6.990 kr. 
Tilboð: 4.500 kr.

Verð áður 8.990 kr.
Tilboð: 6.500 kr.

Verð áður 18.500 kr. 
Tilboð: 13.000 kr.

Verð áður 39.990 kr. 
Tilboð: 25.000 kr.

Verð áður 59.900 kr. 
Tilboð: 44.000 kr.

Verð áður 49.990 kr. 
Tilboð: 36.900 kr.

Verð áður 48.900 kr. 
Tilboð: 30.000 kr.

Verð áður 45.900 kr. 
Tilboð: 30.000 kr.

LjÓMaNdI
ÚTsAlA
AlLt Að 70% VeRðLæKkUn
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Delta GRAY ANZIO SWEAT 
JACKET XL

7.192
Áður kr. 8.990

ALVÖRU  ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

Borðssög 230V  
50HZ 1800W 

23.192
Áður kr. 28.990

Guoren 4F Hitastýrt 
baðtæki Exclusive 

14.243
Áður kr. 18.990

25%
AFSLÁTTUR

Drive Smergel 150w

3.743
Áður kr. 4.990

25%
AFSLÁTTUR

Karbít dósaborasett í tösku. 6stk

3.493
Áður kr. 4.990

30%
AFSLÁTTUR

Drive Bonvel/rokkur1100w

6.743
Áður kr. 8.990

25%
AFSLÁTTUR

Bíla búkkar max 3 tonn  2stk

2.529
Áður kr. 3.890

35%
AFSLÁTTUR

Drive Fjölnotatæki 280W

3.743
Áður kr. 4.990

Drive lóðbolti

658
Áður kr. 940

30%
AFSLÁTTUR

Pallettutjakkur Rafmagns 
1,5tonna 70Ah

223.920 kr. 
Áður 279.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR LuTool gráðukúttsög  

305mm blað  

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

DELTA Föðurland bolur M

4.792
Áður kr. 5.990

Delta föðurland buxur M

2.792
Áður kr. 3.490

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR 20%

AFSLÁTTUR

Gúmmí takkamottur

61x81cm  kr. 2.872 Áður kr. 3.590

81x100cm kr. 4.792 Áður kr. 5.990

91 x 183cm kr. 7.192 Áður kr. 8.990

20%
AFSLÁTTUR

Gúmmí gatamotta gróf, 
1mx1,5mx22mm

5.992
Áður kr. 7.490

Gúmmí gatamotta 
mjúk fyrir vinnustaði, 
30x90x12mm 

1.672
Áður kr. 2.090

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Flísasög  
BL200-570A 800W 

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

Hrærivél Drive-HM-120  
1200W. 40-60 ltr. 

14.392
 Áður kr. 17.990

20%
AFSLÁTTUR

Strekkiband lás-krók.  
5cm x 8 mtr 4.545 kg 

2.468
Áður kr. 3.290

25%
AFSLÁTTUR

King Pvc mottur

45x75cm  kr. 792 Áður kr. 990

90x150cm kr. 2.632 Áður kr. 3.290

Drive-HM-140  1600W  18.392 Áður 22.990
Drive-HM-160  1600W  22.392 Áður 27.990

Pro Flex Gulir hanskar

260
Áður kr. 325

20%
AFSLÁTTUR

Drive Pro  
Ryk/vatnssuga ZD90 1400W 

10.792
Áður kr. 13.490

20%
AFSLÁTTUR

Made by Lavor

Glerþil 75x220x8 
álhliðar/ryðfrítt stál

15.992
Áður kr. 19.990

Stálvaskur 1 hólf 37x33x16cm 

4.753
Áður kr. 6.790

30%
AFSLÁTTUR

Stálvaskur  1 hólf 80x48x18,5cm

7.693
Áður kr. 10.990

30%
AFSLÁTTUR

Stálvaskur  1 hólf 86x50x20,5cm 

9.723
Áður kr. 13.890

30%
AFSLÁTTUR

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
31.112
Áður kr. 38.890

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

Riga salerni með setu   
m/stút í gólf

17.993 
Áður kr. 23.990

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Ceravid vegghengd 
handlaug

4.837
Áður kr. 5.690

15%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Guoren-BO Hitastýrt  
sturtutæki með niðurstút

9.743
Áður kr. 12.990

Guoren 1L Hitastýrt  
baðtæki standard

12.743
Áður kr. 16.990

25%
AFSLÁTTUR

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

28.425
Áður kr. 37.900

25%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

60%
AFSLÁTTUR

Ceravid Bathlin Classic 
hornbaðkar 140cm 

13.156
Áður kr. 32.890

Sturtuhaus 200 mm      

3.192
Áður kr. 3.990

20%
AFSLÁTTUR

31.992
Áður kr. 39.990

Kaliber Black II 
gasgrill 
3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

20%
AFSLÁTTUR

19.672
Áður kr. 24.590

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

Kaliber        
Ferðagasgrill 

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

Oulin Florens 
eldhústæki 

7.623  
Áður 10.890 kr.  

Hoga Athos eldhústæki      

4.232
Áður kr. 5.290

20%
AFSLÁTTUR

Harðparket,  
vínilparket, 
Verðdæmi:  
8,3mm Harðparket Dökk Eik Verð nú: 989 kr/m2 áður: 1.690 kr m2

10mm Harðparket Oak Supreme Natural Verð nú 989 kr/m2 áður 2.590 kr/m2

12mm Harðparket Chalet Rustic Verð nú 989 kr/m2 áður 3.590 kr/m2

Vinyl parket með áföstu undirlagi nú 4.718 kr/m2 áður 6.290 kr/m2

Frá kr.

989 
pr.

 m2

20-50%
AFSLÁTTUR

Mistillo  
Sturtusett,
svart 

7.495
Áður kr. 14.990

Snjóskófla 110cm 
m. Y-handfangi  

1.836
  Áður kr. 2.295

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskófla medium  
m. Y-handfangi

2.156
Áður kr. 2.695

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskófla stór 135cm  
m. Y-handfangi 

2.316
Áður kr. 2.895

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskafa löng 170cm  
m. tréskafti 

1.116
Áður kr. 1.395

20%
AFSLÁTTUR

Tengibox 3ja fasa 
32A1x16A-4x230v

15.992 kr. 
Áður 19.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Tengibox 3ja fasa 
32A-2x16A-4x230v

22.392 kr. 
Áður 27.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Gólfskafa 450mm

712
Áður kr. 890

20% 
AFSLÁTTUR

25%AFSLÁTTUR

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

10.493
Áður kr. 13.990

25%
AFSLÁTTUR

Frá kr.

989 
pr.

 m2

Gott úrval flísa
Verðdæmi:  
Ceraviva SN04 Veggflís 30x60  Verð nú 989 kr/m2 áður: 2.990 kr/m2

Ceraviva Desert Olive vegg/gólfflísar  Verð nú: 1.794 kr/m2 áður 2.990 kr/m2

Netto Roverwood Natural parketflísar  Verð nú: 1.734 kr/m2 áður: 2.890 kr/m2

Netto White Shiny veggflís  Verð nú: 1.014 kr/m2 áður: 1.690 kr/m2

20-50%
AFSLÁTTUR

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

5.243
Áður kr. 6.990

25%
AFSLÁTTUR

Gua-543-1 vegghengdur vaskur, 
1mm stál, einnig fáanlegur í borð

10.392
Áður kr. 12.990

20%
AFSLÁTTUR

Vínilparket – Harðparket – Flísar

Fy
rir

va
ri 

um
 p

re
nt

vi
llu

r. 

Lavor Ninja
Plus 130
háþrýstidæla

 
1800W, 130 bör  
420 L/klst.

11.992
Verð áður 14.900

20%
AFSLÁTTUR  

Lavor SMT 
160 ECO 
2500W, 160 bör  
(245 m/túrbóstút) 
510 L/klst. 
Þrjár stillingar: mjúk 
(t.d. viður), mið (t.d. 
bill) og hörð (t.d. 
steypa).

23.992
Verð áður 29.990

20%
AFSLÁTTUR



Delta GRAY ANZIO SWEAT 
JACKET XL

7.192
Áður kr. 8.990

ALVÖRU  ÚTSALA

20%
AFSLÁTTUR

Borðssög 230V  
50HZ 1800W 

23.192
Áður kr. 28.990

Guoren 4F Hitastýrt 
baðtæki Exclusive 

14.243
Áður kr. 18.990

25%
AFSLÁTTUR

Drive Smergel 150w

3.743
Áður kr. 4.990

25%
AFSLÁTTUR

Karbít dósaborasett í tösku. 6stk

3.493
Áður kr. 4.990

30%
AFSLÁTTUR

Drive Bonvel/rokkur1100w

6.743
Áður kr. 8.990

25%
AFSLÁTTUR

Bíla búkkar max 3 tonn  2stk

2.529
Áður kr. 3.890

35%
AFSLÁTTUR

Drive Fjölnotatæki 280W

3.743
Áður kr. 4.990

Drive lóðbolti

658
Áður kr. 940

30%
AFSLÁTTUR

Pallettutjakkur Rafmagns 
1,5tonna 70Ah

223.920 kr. 
Áður 279.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR LuTool gráðukúttsög  

305mm blað  

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

DELTA Föðurland bolur M

4.792
Áður kr. 5.990

Delta föðurland buxur M

2.792
Áður kr. 3.490

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR 20%

AFSLÁTTUR

Gúmmí takkamottur

61x81cm  kr. 2.872 Áður kr. 3.590

81x100cm kr. 4.792 Áður kr. 5.990

91 x 183cm kr. 7.192 Áður kr. 8.990

20%
AFSLÁTTUR

Gúmmí gatamotta gróf, 
1mx1,5mx22mm

5.992
Áður kr. 7.490

Gúmmí gatamotta 
mjúk fyrir vinnustaði, 
30x90x12mm 

1.672
Áður kr. 2.090

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Flísasög  
BL200-570A 800W 

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

Hrærivél Drive-HM-120  
1200W. 40-60 ltr. 

14.392
 Áður kr. 17.990

20%
AFSLÁTTUR

Strekkiband lás-krók.  
5cm x 8 mtr 4.545 kg 

2.468
Áður kr. 3.290

25%
AFSLÁTTUR

King Pvc mottur

45x75cm  kr. 792 Áður kr. 990

90x150cm kr. 2.632 Áður kr. 3.290

Drive-HM-140  1600W  18.392 Áður 22.990
Drive-HM-160  1600W  22.392 Áður 27.990

Pro Flex Gulir hanskar

260
Áður kr. 325

20%
AFSLÁTTUR

Drive Pro  
Ryk/vatnssuga ZD90 1400W 

10.792
Áður kr. 13.490

20%
AFSLÁTTUR

Made by Lavor

Glerþil 75x220x8 
álhliðar/ryðfrítt stál

15.992
Áður kr. 19.990

Stálvaskur 1 hólf 37x33x16cm 

4.753
Áður kr. 6.790

30%
AFSLÁTTUR

Stálvaskur  1 hólf 80x48x18,5cm

7.693
Áður kr. 10.990

30%
AFSLÁTTUR

Stálvaskur  1 hólf 86x50x20,5cm 

9.723
Áður kr. 13.890

30%
AFSLÁTTUR

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
31.112
Áður kr. 38.890

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

Riga salerni með setu   
m/stút í gólf

17.993 
Áður kr. 23.990

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Ceravid vegghengd 
handlaug

4.837
Áður kr. 5.690

15%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

Guoren-BO Hitastýrt  
sturtutæki með niðurstút

9.743
Áður kr. 12.990

Guoren 1L Hitastýrt  
baðtæki standard

12.743
Áður kr. 16.990

25%
AFSLÁTTUR

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

28.425
Áður kr. 37.900

25%
AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

60%
AFSLÁTTUR

Ceravid Bathlin Classic 
hornbaðkar 140cm 

13.156
Áður kr. 32.890

Sturtuhaus 200 mm      

3.192
Áður kr. 3.990

20%
AFSLÁTTUR

31.992
Áður kr. 39.990

Kaliber Black II 
gasgrill 
3 brennarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm

20%
AFSLÁTTUR

19.672
Áður kr. 24.590

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm

Kaliber        
Ferðagasgrill 

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

Oulin Florens 
eldhústæki 

7.623  
Áður 10.890 kr.  

Hoga Athos eldhústæki      

4.232
Áður kr. 5.290

20%
AFSLÁTTUR

Harðparket,  
vínilparket, 
Verðdæmi:  
8,3mm Harðparket Dökk Eik Verð nú: 989 kr/m2 áður: 1.690 kr m2

10mm Harðparket Oak Supreme Natural Verð nú 989 kr/m2 áður 2.590 kr/m2

12mm Harðparket Chalet Rustic Verð nú 989 kr/m2 áður 3.590 kr/m2

Vinyl parket með áföstu undirlagi nú 4.718 kr/m2 áður 6.290 kr/m2

Frá kr.

989 
pr.

 m2

20-50%
AFSLÁTTUR

Mistillo  
Sturtusett,
svart 

7.495
Áður kr. 14.990

Snjóskófla 110cm 
m. Y-handfangi  

1.836
  Áður kr. 2.295

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskófla medium  
m. Y-handfangi

2.156
Áður kr. 2.695

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskófla stór 135cm  
m. Y-handfangi 

2.316
Áður kr. 2.895

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskafa löng 170cm  
m. tréskafti 

1.116
Áður kr. 1.395

20%
AFSLÁTTUR

Tengibox 3ja fasa 
32A1x16A-4x230v

15.992 kr. 
Áður 19.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Tengibox 3ja fasa 
32A-2x16A-4x230v

22.392 kr. 
Áður 27.990 kr.

20%
AFSLÁTTUR

Gólfskafa 450mm

712
Áður kr. 890

20% 
AFSLÁTTUR

25%AFSLÁTTUR

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

10.493
Áður kr. 13.990

25%
AFSLÁTTUR

Frá kr.

989 
pr.

 m2

Gott úrval flísa
Verðdæmi:  
Ceraviva SN04 Veggflís 30x60  Verð nú 989 kr/m2 áður: 2.990 kr/m2

Ceraviva Desert Olive vegg/gólfflísar  Verð nú: 1.794 kr/m2 áður 2.990 kr/m2

Netto Roverwood Natural parketflísar  Verð nú: 1.734 kr/m2 áður: 2.890 kr/m2

Netto White Shiny veggflís  Verð nú: 1.014 kr/m2 áður: 1.690 kr/m2

20-50%
AFSLÁTTUR

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

5.243
Áður kr. 6.990

25%
AFSLÁTTUR

Gua-543-1 vegghengdur vaskur, 
1mm stál, einnig fáanlegur í borð

10.392
Áður kr. 12.990

20%
AFSLÁTTUR

Vínilparket – Harðparket – Flísar
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Lavor Ninja
Plus 130
háþrýstidæla

 
1800W, 130 bör  
420 L/klst.

11.992
Verð áður 14.900

20%
AFSLÁTTUR  

Lavor SMT 
160 ECO 
2500W, 160 bör  
(245 m/túrbóstút) 
510 L/klst. 
Þrjár stillingar: mjúk 
(t.d. viður), mið (t.d. 
bill) og hörð (t.d. 
steypa).

23.992
Verð áður 29.990

20%
AFSLÁTTUR



Ég var að spila gegn 
eldri mönnum sem 

eru einhverjir að detta í 
ellilífeyrinn þessa dagana.

Hlynur Bæringsson um andstæðinga 
sem hann mætti árið 1997 sem sex-
tán ára drengur.

FÓTBOLTI Stjórn Knattspyrnusam
bands Íslands hefur samþykkt að 
styrkja rannsóknarverkefni Eureka 
Golf um eina og hálfa milljón króna, 
eða fimm hundruð þúsund á ári 
næstu þrjú árin. Verkefnið varðar 
bindingu kolefnis með slegnu grasi 
og KSÍ sá hag í því enda er gras ein
faldlega gras, hvort sem það er á 
golfvelli eða knattspyrnuvelli.

Ingi Sigurðsson, formaður mann
virkjanefndar KSÍ, segir að verk
efnið sé spennandi og knattspyrnan 
geti nýtt sér þann fróðleik sem fæst 
með verkefninu. 

„Þetta er stórt og mikið verk
efni sem snýr fyrst og fremst að 
golfvöllum en þetta tengist víða. 
KSÍ fékk erindið inn á borð til sín, 
hvort áhugi væri á að nýta sér upp
lýsingarnar fyrir knattspyrnuvelli. 
Mannvirkjanefndin fór í gegnum 
það, og þeir sem þekkja vel til 
varðandi þessi mál, hvernig við 
gætum komið að málinu til að nýta 

fyrir knattspyrnuna,“ segir Ingi. Á 
síðasta stjórnarfundi KSÍ var einn
ig tekið fyrir bréf til aðildarfélaga í 
kjölfar bréfs ECHA, Efnastofnunar 
Evrópu, frá því í júní 2019 um inn
fylliefni gervigrasvalla. Samþykkti 
stjórn KSÍ að senda bréf til aðildar
félaga um málið og í framhaldinu til 
sveitarfélaga. Í bréfinu verður vísað 
í leiðbeiningar á heimasíðu ECHA 
um málið.

„Það fjallar um þetta míkróplast. 
Innfylliefni á gervigrasvöllum 

f lokkast undir míkróplast. Þess 
vegna koma gervigrasvellir inn á 
þeirra borð. Þetta er mál sem hefur 
verið í gangi og UEFA hefur verið 
að ræða við stofnunina fyrir hönd 
knattspyrnusambanda,“ segir Ingi.

Hann segir að ekki hafi tekist að 
finna jafngott efni og dekkjakurlið 
þegar kemur að innfylliefni á gervi
grasi. 

„Knattspyrna á norðurslóðum er 
háð gervigrasi. Það er áskorun fyrir 
þá sem eru að framleiða gervigrasið 
að finna umhverfisvænni innfylli
efni því dekk sem slík eru auðvitað 
ekkert ólögleg eða slæm en um leið 
og þau eru kurluð þá fellur það 
undir míkróplast.

Það er spennandi tilraun í gangi í 
Svíþjóð sem önnur Norðurlönd eru 
að horfa til. Sú snýst um hvernig er 
hægt að koma í veg fyrir að dekkja
kurl fari af vellinum og í holræsin. 
Það dekkjakurl sem fari í völlinn 
upphaflega haldist innan hans.“ – bb

KSÍ styrkir golfverkefni um eina og hálfa milljón króna

Gervigrasið hefur gjörbylt knattspyrnuiðkun á Íslandi og fallegur fótbolti 
sést nú á iðagrænum völlum víðsvegar um landið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mannvirkjanefndin 
fór í gegnum það, og 

þeir sem þekkja vel til varð- 
andi þessi mál, hvernig við 
gætum komið að málinu til 
að nýta fyrir knattspyrnuna.
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SPORT
KÖRFUBOLTI Þrír leikmenn náðu 
þeim magnaða áfanga um helgina 
að spila leik á fjórða mismunandi 
áratugnum á ferlinum í fyrstu 
umferð Domino’sdeildarinnar eftir 
jólafrí. Logi Gunnarsson, bakvörður 
Njarðvíkur, lék tæplega 20 mínútur 
í sigri Njarðvíkinga á ÍR, Helgi Már 
Magnússon lék tæplega 40 mínútur 
í naumum sigri KRinga í Grindavík 
og Hlynur Elías Bæringsson lék 25 
mínútur í fjórtán stiga sigri á Þór 
Þorlákshöfn. Það gerðist sömu helgi 
og Vince Carter, leikmaður Atlanta 
Hawks, náði þessu afreki í NBA, 
fyrstur í sögu deildarinnar.

„Það var skrýtið að sjá þetta en 
maður er hættur að velta sér upp úr 
svona áföngum, líka þegar kemur 
að fæðingardögum eftir að ég sá 
að margir í liðinu voru ekki fæddir 
þegar ég lék minn fyrsta landsleik. 
Fæstir í liðinu mínu og ef til vill 
deildinni voru fæddir þegar ég lék 
fyrsta leik minn í deildinni,“ segir 
Hlynur, léttur í lund, þegar Frétta
blaðið heyrir í honum til að spyrja 
út í þennan áfanga.

Aðspurður segist Hlynur hafa 
tekið eftir þessum möguleika fyrr á 
þessu tímabili þegar hann las afrek 
að Carter.

„Ég fór einmitt að velta því 
fyrir mér á dögunum þegar ég sá 
umfjöllunina um að Vince Carter 
yrði sá fyrsti í NBAdeildinni og við 
erum nokkrir sem eru að ná þessu.  
Helgi  og Jakob voru að stíga fyrstu 
skref sín í KR fyrir aldamót og Logi 
var byrjaður að spila með Njarðvík. 
Lykillinn er að byrja undir lok ára
tugarins,“ segir Hlynur þegar hann 
bendir á að hann sé ekki sá eini sem 
sé að ná þessu afreki.

Jón Arnór Stefánsson lék fyrsta 
opinbera keppnisleik sinn með 
KR vorið 2000 og nær því ekki að 
komast með liðsfélögum sínum til 
margra ára í þennan fámenna klúbb.

„Þetta er orðið rosalega langur 
tími, 23 ár núna í haust frá því að 
ég kom inn í lið Snæfells, þá ennþá í 
10. bekk. Ég hef oft pælt í því, þegar 
menn spila eins lengi og ég hver 
aldursmunurinn er á liðsfélögum 
mínum í dag og liðsfélögum mínum 
í byrjun. Alexander Ermolinskij, 
sem var liðsfélagi minn fyrsta árið, 
var fæddur 1959 og ég var að spila 
gegn eldri mönnum sem eru ein

hverjir að detta í ellilífeyrinn þessa 
dagana. Ég fékk fljótlega stórt hlut
verk og lék með mörgum heiðurs
mönnum,“ segir Hlynur um tíma 
sinn hjá Snæfelli þegar hann var að 
stíga fyrstu skref sín í efstu deild.

Aðspurður segir Hlynur deildina 
í dag vera mun sterkari.

„Deildin hefur breyst mikið og er 
miklu miklu sterkari í dag. Það er 
annað landslag, önnur nálgun og 
hlutirnir teknir mun fastari tökum í 
dag. Eins og margar íþróttir er margt 
búið að breytast,“ segir Hlynur um 
breytt landslag deildarinnar. 

„Ég naut góðs af því að ég var í 

slakara liði og komst fyrr inn en 
margir jafnaldrar mínir. Það eru 
færri tækifæri með yngri leik
mönnum þegar það eru komnir 
svona margir útlendingar. Kannski 
eru þeir fullmargir en auðvitað er á 
sama tíma frábært hvað deildin er 
orðin sterk.“

Jakob Örn Sigurðarson verður frá 
næstu vikurnar vegna meiðsla og á 
því eftir að jafna áfanga Hlyns, Loga 
og Helga Más.

„Það er nú ekkert öruggt að þetta 
náist miðað við ástandið í dag,“ segir 
Hlynur hlæjandi og segir endurhæf
inguna daginn eftir yfirleitt ganga 

vel þrátt fyrir að vera að nálgast 
fimmtugsaldurinn.

„Skrokkurinn er fínn, ég hef verið 
heppinn með meiðsli í ár og er góður 
í dag. Auðvitað er smá stíf leiki og 
eftir suma leiki er maður eins og 
maður hafi lent í bílslysi en heilt yfir 
er ég ánægður. Á meðan mér líður 
svona held ég áfram. Markmiðið er 
að þetta sé ekki mitt síðasta tímabil 
en ég er líka meðvitaður um það 
hvenær tíminn kemur til að hætta. 
Ég ætla ekki að vera neinn farþegi 
undir lokin, frekar stefni ég á að fara 
út með reisn.“ 
kristinnpall@frettabladid.is

Hættur að velta mér upp úr áföngum
Þrír leikmenn náðu þeim merka áfanga að leika deildarleik á Íslandi fjórða áratuginn í röð um helgina. Hlynur Bæringsson, Helgi 
Magnússon og Logi Gunnarsson náðu því og getur Jakob Örn Sigurðarson náð því í vor ef hann nær sér af meiðslum í tæka tíð.

Hlynur hefur verið einn besti miðherji deildarinnar frá því að hann samdi við Stjörnuna á haustdögum fyrir þremur árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

mailto:kristinnpall@frettabladid.is
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Júlían J.K. Jóhannsson er kominn með glæsilegt safn af verðlaunum heima hjá sér en er samt bara rétt að byrja. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Stoltur en stefnir hærra
Júlían J.K. Jóhannsson varð nýverið fyrsti kraftlyftingamaðurinn til að verða 
valinn íþróttamaður ársins í 38 ár. Júlían er afar stoltur af árangrinum.   ➛2

Markaðurinn er á
frettabladid.is

Markaðurinn færir þér 
nýjustu viðskiptafréttirnar 
og greinargóða um�öllun 

um viðskiptalí�ð.



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

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

Kraftlyftingamaðurinn Júlían 
Jóhann Karl Jóhannsson var 
valinn íþróttamaður ársins 

2019 í árlegri kosningu Samtaka 
íþróttafréttamanna. Júlían segir 
að það hafi verið ótrúlega góð til-
finning að fá titilinn, þótt það hafi 
að vísu tekið hann nokkra daga að 
átta sig á því sem hefði gerst.

„Þetta kjör er stærsta svona 
tilnefningin á Íslandi, þannig að 
þetta er rosa stórt, bæði fyrir mig 
persónulega og kraftlyftingar 
almennt,“ segir Júlían. „Ég bjóst 
í rauninni ekki við þessu, en ég 
vissi samt að ég væri í topp tíu og 
ég lenti í öðru sæti í fyrra, þannig 
að ég leyfði mér að vona og var 
undirbúinn.

Ég man eftir að  fylgjast með 
kjörinu í sjónvarpinu sem barn og 
maður hefur alltaf horft til þess,“ 
segir Júlían. „Manni hefur þótt 
mislíklegt að vinna, enda langt 
síðan kraftlyftingamaður vann, 
en maður hefur alltaf haft það á 
bak við eyrað að stefna að þessum 
titli.“

Stoltur af árangrinum á HM
Júlían segir að árangur hans á 
heimsmeistaramótinu í Dúbaí í 
lok nóvember sé það sem hann sé 
stoltastur af frá liðnu ári.

„Þetta er í raun þriðja árið sem 
ég lendi í þriðja sæti, en núna 
bætti ég samanlagðan árangur 
minn rosalega, sem og heimsmet-
ið í réttstöðulyftu og sýndi að ég er 
kominn til að vera,“ segir Júlían.

Hann segir að ýmsar breytingar 
hafi gert þennan frábæra árangur 
mögulegan.

„Ég fer inn í þetta mót með 
æfingafélaga minn til 10 ára, 
Auðun Jónsson, sem þjálfara. Það 
er gríðarlega sterkt að hafa svona 
reynslubolta með sér og við fórum 
í ýmsar breytingar, bæði í hné-
beygjustíl og bekkpressu,“ segir 
Júlían. „Ég tók líka 16 vikur í að 
hugsa bara um þetta mót og það er 
fátt sem toppar slíka einbeitingu.

Þessar breytingar komu sér-
staklega í ljós í bekknum, þar sem 
ég bætti mig um 15 kíló og tók 

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það er stórt ár 
fram undan 
hjá Júlían. 
Hann verður 
pabbi í mars og 
ætlar að verða 
Evrópumeistari 
í maí. Svo 
tekur við undir-
búningur fyrir 
heimsmeistara-
mótið í lok árs 
og heimsleik-
ana á því næsta. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Júlían í réttstöðulyftu á Reykjavíkurleikunum 2017. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

330 kíló í heild,“ segir Júlían. „Ég 
hef átt í stormasömu sambandi 
við bekkinn og reglulega lent í 
álagsmeiðslum og tognað í brjóst-
vöðvum. Það gerðist líka í fyrra, en 
Ellen Ýr Jónsdóttir, kærastan mín, 
sagði samt við mig: „Júlían, ég finn 
það á mér að þú ert að fara að bæta 
þig í bekk á þessu móti.“ Það eru 
örugglega ekki margar kærustur 
sem sjá bekkbætingar fyrir.

Það er líka mjög sjaldgæft að 
ná svona mikilli bætingu þegar 
maður er kominn á þennan stað,“ 
segir Júlían. „Samtals lyfti ég 1.148 
kílóum, en fyrir mótið var minn 
besti árangur 1.115 kíló, þannig að 
bætti ég mig um 33 kíló.

Ég þakka árangurinn líka því 
marga góða fólki sem er í kringum 
mig og styður við bakið á mér, sem 
og því að ég hef hagað aðstæðum 
þannig að þetta sé númer eitt hjá 
mér,“ segir Júlían.

Goðsagnakennd lyfta
Júlían hefur tvíbætt heimsmetið 
í réttstöðulyftu. Fyrst í nóvember 
2018, en þá hafði það verið óhreyft 
í 7-8 ár, og í nóvember síðastliðn-
um bætti hann svo sitt eigið met.

„Það var rosalega góð tilfinning. 
Það er búið að vera langtíma-
draumur og markmið að snerta 
á þessum tölum,“ segir Júlían. 
„Þegar ég bætti mitt eigið heims-
met fannst mér það til marks um 

að ég hefði komist í þetta heims-
metaform, bætt metið og svo 
haldið mér í því formi, þannig að 
ég gef ekkert eftir og held áfram að 
bæta mig.“

Kraftlyftingar snúast um þrjár 
lyftur, hnébeygju, bekkpressu og 
réttstöðulyftu.

„Af þeim finnst mér réttstöðu-
lyftan skemmtilegust og hún hefur 
legið best fyrir mér. Í grunninn er 
þetta skemmtilega einföld lyfta, 
en hún er líka ansi margslungin,“ 
segir Júlían. „Í kraftaíþróttum 
á Íslandi hefur lyftan líka haft 
menningarlegt gildi og verið 
hálf goðsagnakennd, en margir 
Íslendingar hafa sett met í henni. 
Það hefur veitt mér innblástur og 
ég hef æft fyrir þetta met í átta ár 
að einhverju leyti, ég hef alltaf haft 
þetta í huga.“

Dýrmætt að finna sína 
ástríðu og ganga vel í lífinu
Lyftingar hafa átt allan hug Júlíans 
síðan hann var 15 ára.

„Það er dýrmætt að hafa fundið 
mína ástríðu í íþróttinni,“ segir 
Júlían. „Kraftlyftingar gefa mér 
rosa mikið. Þetta er heilbrigð 
hreyfing sem hefur jákvæð áhrif 
á líkamlega og andlega heilsu og 
maður kynnist mörgu fólki við að 
vera við æfingar 12-18 tíma á viku í 
10 ár. Það eru mörg góð áhrif af því 
að vera í íþróttastarfi og í svona 
einstaklingsíþrótt læri ég líka aga, 
að treysta á sjálfan mig og að taka 
ábyrgð á sjálfum mér.

Stundum gengur vel og stundum 
ekki, eins og með allt í lífinu. Eftir 
góðar æfingar svífur maður um en 
eftir lélegar æfingar finnst manni 
allt glatað og maður er alveg búinn 
á því. Það sama gildir um mót og 
lélegt gengi þar getur dregið mann 
langt niður,“ segir Júlían. „En ég 
held að það sé hluti af þessu. Ef 
það gengi alltaf vel væri maður 
ekki svona lengi í þessu.“

Júlían hefur sagst vera ástfang-
inn af því að æfa og keppa og er 
með góð ráð fyrir þá sem vilja eiga 
auðveldara með að finna löngun-
ina til hreyfa sig.

„Númer eitt er að fólk er mis-
munandi og það eru ekki allir 
gefnir fyrir sömu íþróttirnar. Hver 
og einn þarf því að finna sína 
ástríðu og til þess þarf að prófa 
nóg af ólíkum íþróttum,“ segir 

hann. „Eftir að fólk hefur fundið 
sína íþrótt þarf líka að átta sig á 
að í íþróttum, eins og öllu öðru, 
ganga hlutirnir misjafnlega og 
ekkert er gefið.

Ég hef líka uppgötvað hvað 
forgangsröðun er mikilvæg, því 
maður er alltaf að forgangsraða 
því sem mann langar mest í núna 
á móti því sem mann langar mest 
í, punktur,“ segir Júlían. „Þá verða 
fórnir hluti af þessu.“

Lyftingar, vinna, barn og 
nám
Það er nóg fram undan hjá 
Júlían á nýju ári. Næsta stórmót 
er Evrópumeistaramótið í maí og 
Júlían stefnir á að koma heim með 
Evrópumeistaratitilinn.

„Það verður ekkert gefið eftir 
og þetta ár fer í að tryggja mér 
farmiða á heimsleikana sem 
fara fram á næsta ári, en þeir eru 
haldnir fjórða hvert ár,“ segir 
Júlían. „Til þess þarf ég að stimpla 
inn góðan árangur á heimslista og 
tryggja mér sæti á heimsmeistara-
mótinu í lok ársins. Ég er bjart-
sýnn á að það gangi, en maður þarf 
að vinna fyrir þessu, mæta og gera 
sitt. Minn æðsti draumur er svo að 
verða heimsmeistari.“

En Júlían er ekki bara upptekinn 
við kraftlyftingarnar. Hann og 
Ellen Ýr, kærasta hans, eiga von 
á barni í mars, svo að föðurhlut-
verkið heldur honum líka upp-
teknum á nýju ári.

„Það er rosalega spennandi. Við 
búum tvö saman núna og hlökk-
um til að stækka fjölskylduna,“ 
segir hann.

Þar fyrir utan vinnur Júlían 
hlutastörf sem hann púslar í 
kringum æfingarnar. Hann hefur 
lengi unnið á Listasafni Einars 
Jónssonar en nú er hann aðallega 
að vinna sem ráðgjafi á Stuðlum.

„Það er hluti af þessu, ég get 
ekki verið atvinnumaður í þessari 
íþrótt. Það getur verið vinna að 
púsla þessum öllu saman en ég 
hef lært þetta, að forgangsraða og 
púsla saman tíma,“ segir Júlían. „Ég 
get ekki sagt að ég hafi tíma fyrir 
nein áhugamál en ég hef lagt stund 
á nám í sagnfræði við Háskóla 
Íslands, þó að ég hafi reyndar 
tekið hlé í aðdraganda HM. En 
mér finnst það mjög áhugavert og 
dropinn holar steininn.“
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Með vél við hæfi

Enn meiri ánægja

8 6

  Toyota og Alonso    
      saman í Dakar

Heimsmeistarinn fyrrverandi úr Formúlu 1 
Fernando Alonso glímir nú við erfiðustu 

akstursraun sína til þessa en hann kepp-
ir nú í Dakarrallinu. Honum gekk vel 

á fyrstu sérleið sunnudagsins og var 
í fjórða sæti í gær þegar hann var 

svo óheppinn að keyra á stein 
og skemma dekk og fjöðrun. 

Honum tókst þó að kom-
ast aftur af stað eftir 

tveggja tíma viðgerð.  2

Hafið samband við sérfræðinga Olís í síma 515 1100 
eða pontun@olis.is og fáið nánari upplýsingar.

ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE 
RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir 
flestar gerðir bifreiða. Veldu þaulreynda vöru 
frá gæðaframleiðanda.



Dakarrallið hófst um helgina í 
Sádi-Arabíu í fyrsta skipti í sögu 
rallsins. Keppnin hófst í Jedda og 
eftir að ökutækin 334, sem taka 
þátt í fimm flokkum ökutækja, 
hafa lokið tæplega 8.000 kíló-
metra akstri á 13 dögum endar 
það föstudaginn 17. janúar í 
bænum Qiddiyah, rétt fyrir utan 
höfuðborgina Ríad.

Meðal keppanda í Dakarrallinu 
í Sádi-Arabíu er enginn annar 
en fyrrverandi heimsmeistari 
Formúlu 1, Fernando Alonso. 
Spánverjinn, sem er orðinn 38 ára, 
segir að þetta rall verði erfiðasta 
þolraun hans í mótorsporti hingað 
til. Alonso varð heimsmeistari í 
Formúlu 1 árið 2005 og 2006 og 
vann 24 stunda þolkappaksturinn 
tvö ár í röð fyrir Toyota 2018 og 
2019. Hann á því aðeins eftir að 
vinna Indianapolis 500 til að ná 
hinni þreföldu kórónu mótor-
sportsins, en eini ökumaðurinn 
sem náð hefur þeim árangri er 
Bretinn Graham Hill. Mun Alonso 
reyna við það verkefni síðar á 
árinu. Fernando Alonso mun 
keppa í Dakar fyrir Toyota Gazoo 
keppnisliðið á sérútbúnum Hilux. 
Vélin í keppnisbílnum er aftur í 
og er fimm lítra V8-vél sem skilar 
385 hestöflum. Það sem skiptir þó 
meira máli í keppni sem þessari 
er hvernig snúningsvægi hennar 
er, en af nógu er að taka með 620 
newtonmetra til að spila úr og ætti 
Hilux-jeppinn að ráða vel við risa-
stórar sandöldurnar.

Það er ekki aðeins aksturinn 
sem er erfiður í keppni sem þess-
ari því að stór hluti af því að ná 

árangri í Dakarrallinu er að rata. 
Til þess að hjálpa Alonso við það 
verkefni er fimmfaldur sigurverari 
Dakarrallsins í mótorhjólaflokki, 
enginn annar en Marc Coma, og ef 
einhver getur ratað gegnum sand-
hóla og vegleysur er það einmitt 
hann. Um 20 ökuþórar úr Formúl-
unni hafa reynt við Dakarrallið en 
Alonso er sá eini sem landað hefur 
heimsmeistaratitli. Sá fyrsti þeirra 
til að vinna Dakarrallið var Jacky 
Ickx sem vann 1983 og varð annar 
1986 og 1989. Að vinna Dakar-
rallið er ekki auðvelt verkefni eins 
og nífaldur heimsmeistari í ralli, 
Sebastien Loeb, getur vitnað um. 
Hann keppti 2016-2019 og þó að 
hann hafi unnið 13 sérleiðir náði 
hann aldrei að vinna sjálft rallið 
þrátt fyrir alla reynslu sína.

Þrátt fyrir að hafa 
átt í erfiðleikum í 

gær vegna skemmda á 
bíl sínum er ekki hægt 
að afskrifa Alonso enda 
var hann meðal efstu 
keppenda þegar það 
gerðist. Hann tapaði 
tveimur stundum 
vegna viðgerða og er í 
61. sæti eins og er.
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Sala nýrra bíla 2019

Toyota og Alonso saman í Dakar

Fernando Alonso er hæfileikaríkur ökumaður en hvað það dugar honum 
þegar á sandhólminn er komið sjáum við á næstu dögum.

Toyota Hilux keppnisbíllinn er sérsmíðað tryllitæki með tæplega 400 hestafla V8-vél aftur í bílnum.

Til landsins er komið eitt eintak 
af Honda E raf bílnum úr for-
framleiðslu á honum og er hér 
um sýningareintak að ræða. Ekki 
verður því hægt að reynsluaka 
þessum bíl enn sem komið er. Að 
sögn Jónasar Kára Eiríkssonar hjá 
Öskju verða tvær gerðir bílsins í 
boði. „Báðar útfærslur eru mjög vel 
búnar en þetta er fyrsti rafmagns-
bíll Honda og er tæknilega mjög 
fullkominn. Hann mun kosta frá 
3.950.000 krónum og verður dýrari 
útfærslan á 4.290.000 krónur,“ 
segir Jónas Kári. Drægi Honda E er 
220 km samkvæmt WLTP-staðl-
inum enda bíllinn hugsaður sem 
borgarbíll. Báðir bílarnir verða 
með þremur skjáum í mælaborði, 
8,8 tommu skjá fyrir framan öku-
mann en tvo 12,3 tommu vinstra 
megin í mælaborðinu. Auk þess 
eru svo tveir minni sem sýna aftur 
með hliðum bílsins enda engir 
hliðarspeglar á Honda E. Í dýrari 
útfærslunni kemur hann svo með 
360° myndavél, stafrænum bak-
sýnisspegli, sjálfvirkri stæðalögn, 
376 vatta hljóðkerfi með bassa-
keilu og 154 hestöfl í stað 136. 
Fyrstu bílarnir verða afhentir 
væntanlegum kaupendum í júlí.

Honda NSX er sannkallaður 
ofurbíll enda átti hann að keppa 
við Ferrari 348 og heimsmeistarinn 
Ayrton Senna kom að hönnun 
undirvagnsins. Sá bíll þótti 
framúrstefnulegur þegar hann 
kom fram á sjónarsviðið á miðjum 
níunda áratugnum, með yfirbygg-
ingu og grind úr áli. Í dag er bygg-
ingin flóknari, með miðjugrind úr 
áli ásamt tveimur aukagrindum 
fyrir fjöðrun og vél. Dempararnir 
eru segulstýrðir í tvöfaldri klafa-
fjöðrun. Vélin er fyrir miðjum 
bíl, 3,5 lítra V6-bensínvél með 
tveimur forþjöppum. Vélin fer á 
rauða strikið við 7.500 snúninga 
og skilar 500 hestöflum og 550 
newtonmetra togi. Þá er aflið ekki 
upptalið því að við vélina er 47 
hestafla rafmótor og svo fyrir aftan 
hann níu þrepa sjálfskipting með 
tveimur kúplingum. Að framan eru 
svo tveir 36 hestafla rafmótorar, 
einn við hvort hjól. Samtals er bíll-
inn því um 600 hestöfl og er aðeins 
3,3 sekúndur í hundraðið sem er 
ansi gott fyrir sex strokka bíl. Þeir 
sem vilja skoða þennan bíl í fyrsta 
skipti á Íslandi geta mætt í Honda 
umboðið á Fosshálsi áður en hann 
fer aftur til síns heima næstu daga.

Tveir frumlegir á Fosshálsinum

Honda E vekur athygli fyrir þann mikla tæknibúnað sem í honum er, eins og 
skjáum hlaðið mælaborðið.

Vélin í Honda NSX er V6 bensínvél en með hjálp rafmótora skilar bíllinn 
tæpum 600 hestöflum.

Sala nýrra fólksbíla á árinu 2019 
var nokkuð minni en 2018 en í 
heildina seldust 11.728 nýir fólks-
bílar árið 2019 en 17.976 bílar árið 
2018. Samdráttur milli ára var 
34,8% en hafa ber í huga að 2018 
var fyrir ofan meðallag söluára 
eftir aldamót. Vinsælasta einstaka 
vörumerkið var Toyota með 16,8% 
hlutfall, þar á eftir fylgdu Kia með 
12,6% og Hyundai með 6,8%.

Þegar sölutölur ársins 2019 eru 
skoðaðar út frá því hver var vin-
sælasti bíllinn kemur ekki á óvart 
að Toyota-bíll tróni þar á toppn-
um en nýr RAV4 var vinsælastur 
með 696 seld eintök. Toyota RAV4 
var líka ofarlega í valinu á bíl 

ársins í ár og vann flokk jepplinga. 
Í öðru sæti varð Dacia Duster með 
552 bíla og MMC Outlander þriðji 
með 418 eintök. Toyota var með 
þrjá bíla í topp 10 en Land Cruiser 
varð í fjórða sæti með 384 bíla, en 
til að eiga fyrir einum slíkum þarf 
að punga út að lágmarki 8.480.000 
krónum. Toyota Yaris var svo 
fimmti en af honum seldist 371 
bíll.

Dæmið breytist svo aðeins 
þegar skoðað er hvaða bílar eru 
keyptir af almenningi og hvaða 
bíla hinar fjölmörgu bílaleigur 
landsins kaupa, en þær keyptu 
41,5% allra bíla á árinu 2019. Vin-
sælasti bílaleigubíllinn er Dacia 

Duster en hann kemst ekki einu 
sinni inn á listann yfir 10 vin-
sælustu bíla meðal almennings. 
Þar fer MMC Outlander fremstur 
í f lokki með 397 bíla selda til ein-
staklinga. Toyota RAV4 er þar 
fast á hæla honum í öðru 
sæti með 347 eintök 
og Hyundai 
Kona jepp-
lingurinn 
þriðji 
með 
208 bíla. 
Toyota 
RAV4 er 
einnig 
í öðru sæti 

þegar kemur að bílaleigum með 
346 bíla og Land Cruiser salan er 
greinilega mest bílaleigumegin en 
þær keyptu 234 slíka.

Toyota RAV4 mest seldi bíllinn 2019
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Núna bjóðum við úrval jeppavænna tilboðspakka með Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi. 
Jeppaðu upp tilveruna með aukahlutapakka á sjaldséðum kjörum.
Sjá nánar á toyota.is

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUS2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert 
getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

33" breyting með Goodyear dekkjum og dráttarbeisli.

TILBOÐSVERÐ 420.000 kr.  Fullt verð 783.000 kr.

Dráttarbeisli, Goodyear dekk, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

TILBOÐSVERÐ 290.000 kr.  Fullt verð frá 497.000 kr.

Protect lakkvörn, brettakantar og húddhlíf.  
TILBOÐSVERÐ 120.000 kr.  Fullt verð 201.000 kr.

Hilux AUKAHLUTAPAKKAR
EINN, TVEIR & ÞRÍR



Blaðamaður hjá The Washington 
Post lét hakkara brjótast inn í 
tölvu bíls og ná í upplýsingar um 
eiganda hans.

Bílar í dag eru að verða sífellt 
fullkomnari og tengdari en áður. 
Sumir nýir bílar eru meira að 
segja orðnir nettengdir beint við 
þjónustutölvur viðkomandi fram-
leiðanda og þarf þá ekki einu sinni 
tengingar á verkstæði við. Vegna 
þessarar þróunar hefur sú umræða 
hver eigi að hafa vald yfir þessum 
gögnum aukist að undanförnu. 
FIA mótorsportsambandið hefur 
þar verið í fararbroddi og sett af 
stað herferð sem heitir „Bíllinn 
minn – gögnin mín“ og beint er 
gegn framleiðendum. Bíllinn þinn 
getur nefnilega sagt hvar hann 
hefur verið, í hverja þú hringdir, 
hvernig þú keyrðir og margt, 
margt f leira.

Flestir bílar í dag geyma tals-
vert af gögnum og má þar meðal 
annars finna síðustu 100 staði þar 
sem bílnum var lagt, síðustu staði 
sem slegnir voru inn í leiðsögu-
kerfið, viðhaldssögu og gögn um 
aksturslag eiganda. Þetta kom 
fram í skýrslu ADAC árið 2015. 
Hann geymir einnig hversu oft það 
teygðist á öryggisbeltum vegna 
þess að þú hemlaðir snögglega. 
Allar þessar upplýsingar skapa 
vissa hættu fyrir eigendur öku-
tækjanna. Það er betur hægt að 
fylgjast með viðkomandi sem 
kemur inn á persónuverndarlög, 
það er hægt að skoða aksturslag 
sem getur leitt til lækkunar á 

ábyrgð framleiðanda, auk þess 
sem aukinn búnaður af þessu tagi 
leiðir venjulega til þess að auðveld-
ara verður að hakka sig inn á kerfi 
bílanna og stela upplýsingum. 
Bílaframleiðendur vilja kalla þetta 
hliðarsjálf bílsins, að þeir geti haft 
afrit af gögnum bílsins á tölvu í 
höfuðstöðvum sínum. Þetta þýðir 
í raun að framleiðendur hafa tögl 
og hagldir þegar kemur að geymslu 

gagna. Framleiðendur geta notað 
gögnin til að bæta þjónustu og 
jafnvel bæta bíla sína því að í þeim 
má sjá ýmislegt sem notendur 
þeirra gera. Framleiðendur vilja 
ekki að utanaðkomandi komist 
inn á tölvukerfi bíla sinna og bera 
við öryggi til að réttlæta einokun 
þeirra á upplýsingunum.

Blaðamaður The Washington 
Post fékk á dögunum bíltölvusér-

fræðing til að prófa að brjótast inn 
í tölvu 2017 árgerðar af Chevr-
olet Volt. Það tók sérfræðinginn 
nokkra klukkutíma að rífa í 
sundur mælaborð bílsins til að 
hægt yrði að komast að tölvunni 
sem stýrir upplýsingakerfi bílsins. 
Eftir að hafa tengt hana við far-
tölvu gat sérfræðingurinn sýnt 
eiganda bílsins hvar hann hafði 
verslað og borðað að undanförnu. 

Einnig gat hann séð í hverja hann 
hefði hringt, séð alla tengiliði 
hans, suma með myndum ásamt 
netfangi þeirra. Auk þess opnaði 
sérfræðingurinn sams konar tölvu 
sem blaðamaðurinn keypti notaða 
á eBay og viti menn. Þar mátti sjá 
að fyrri eigandi ferðaðist aðallega 
um norðurhluta New York-fylkis, 
hringdi oftast í aðila sem kallaðist 
„Sweetie“ og náði meira að segja 
í mynd af viðkomandi. Það mátti 
einnig sjá að bensín var venjulega 
keypt á Gulf-stöð og vinsælasti 
veitingastaður viðkomandi var 
Taste China.

Upplýsingakerfi eru þau kerfi 
sem eigendur bílanna eiga mest 
samskipti við og því þarf ekki að 
koma á óvart að slíkar upplýsingar 
sé að finna í tölvunum. Hægt er 
að þurrka út þessi gögn með sér-
stökum smáforritum eins og Pri-
vacy4Cars. Samkvæmt sérfræðingi 
The Washington Post hefur hann 
hakkað sig inn í Ford-bíla sem skrá 
staðsetningu á nokkurra mínútna 
fresti. Hann hefur séð þýska 
bíla sem eru með 300 gígabita 
hörðum diskum, sem er stærra en 
í nokkrum farsíma. Tesla Model 
3 getur safnað myndbandsupp-
tökum frá myndavélum bílsins. 
Það sem er svo næst á dagskrá eru 
hlutir eins og andlitsskanni sem 
fylgist með athygli ökumannsins 
og tenging bíla við veraldarvefinn 
gegnum 5G-dreifikerfi. Allt sem 
tengist innra neti bílsins er þar 
með orðið viðkvæmt fyrir að þriðji 
aðili geti nálgast upplýsingar. 
njall@frettabladid.is

Hver á gögnin sem bíllinn þinn geymir?

410 4000landsbankinn.isLandsbankinn

Lægra lántökugjald við 
kaup á vistvænum bílum
Viðskiptavinir Landsbankans greiða ekkert lántökugjald 
við fjármögnun rafbíla og fá 50% afslátt af lántökugjaldi 
við fjármögnun bíla sem skil greindir eru sem vistvænir.

Gegnum tölvu bílsins sem tengist upplýsingaskjá má nálgast aragrúa upplýsinga um notandann, oft í gegnum far-
símatengingu viðkomandi.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Lager
hreinsun!

Við rýmum  fyrir nýrri árgerð og bjóðum úrval 
bíla á tilboði í janúar. Líttu við og skelltu þér 
í reynsluakstur eða finndu draumabílinn í 
vefsýningarsal okkar á bl.is

GRÍPTU
TÆKIFÆRIÐ

NISSAN LEAF
Tilboð: 4.490.000 kr.

4.890.000 kr.

100%
RAFBÍLL

BMW X5 Dísil

MINI COOPER

NISSAN QASHQAI

SUBARU XV NISSAN MICRA

RENAULT KOLEOS
Tilboð: 12.590.000 kr.

14.320.000 kr.

Tilboð: 3.590.000 kr.
4.245.000 kr.

Tilboð: 4.990.000 kr.
5.340.000 kr.

Tilboð: 4.990.000 kr.
5.490.000 kr.

Tilboð: 2.540.000 kr.
2.840.000 kr.

Tilboð: 6.190.000 kr.
6.790.000 kr.

SUBARU FORESTER
Tilboð: 5.490.000 kr.

5.990.000 kr.
FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4
FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

4X4

AFSLÁTTUR AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR AFSLÁTTURAFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

-400.000 KR. -500.000 KR.

-1.730.000 KR. -350.000 KR.

-500.000 KR. -300.000 KR.-650.000 KR.

-600.000 KR.



Að keyra Mini er góð skemmtun 
og nú er komin rafmagnsútgáfa 
sem er með enn lægri þyngdar-
punkti. Því var spennandi að sjá 
hvort það kæmi vel út í bílnum 
sem við höfðum til prófunar um 
helgina.

Kannski muna einhverjir eftir til-
raun Mini til að smíða rafmagnsbíl 
fyrir rúmum áratug. Sá bíll kom 
fram á sjónarsviðið árið 2008 
en fór þó ekki í opinbera fram-
leiðslu vegna ofvaxinnar rafhlöðu 
bílsins sem fyllti plássið fyrir aftan 
framsætin. Samt voru 500 eintök 
smíðuð og flutt til Bandaríkjanna 
þar sem bílarnir voru leigðir, en að 
lokum fluttir aftur til Þýskalands 
þar sem þeir voru teknir í sundur 
aftur. Nú er hann hins vegar loks-
ins kominn á markað með sæti og 
pláss fyrir farangur en byggir þó að 
sumu leyti á því sem gert var fyrir 
áratug, enda var Mini E rixavaxið 
þróunarverkefni langt á undan 
mörgu því sem við sjáum í dag.

Auðvitað væri auðvelt að dæma 
þennan bíl hart ef út í það er farið 
fyrir margra hluta sakir. Hann 
er ekki með besta drægið enda 
hannaður sem borgarbíll. Hann er 
þriggja dyra svo að það að koma 
sér í aftursætin er aðeins fyrir 
liðugra fólk og alls ekki stórvaxna. 
Aðeins er gert ráð fyrir tveimur 
í aftursætum og ef þeir eru ekki 
fótastórir og háir í loftinu ætti að 
fara ágætlega um þá. Farangurs-
rýmið rúmar bara nokkra inn-

kaupapoka og fótarýmið aftur í 
er takmarkað. Maður fyrirgefur 
honum þó að mestu leyti þessa 
vankanta fyrir hversu bíllinn er 
skemmtilegur að öðru leyti. Hann 
er fallegur og vekur eftirtekt hvert 
sem hann fer, en best af öllu er að 
keyra hann. Það fer líka ágætlega 
um þá sem sitja í framsætum, enda 
eru þau með hliðarstuðningi, auk 
þess sem hægt er að lengja setuna. 
Ef ökumaður hefur yfir einhverju 
að kvarta væri það helst útsýni en 
breiðir A- og B-bitar hindra aðeins 
útsýni við akstur.

Rafhlaðan í Mini-raf bílnum 
er undir aftursætinu en teygir sig 
líka fram á milli framsætanna 
svo að hún er eins og T í laginu. 
Hún er 32,6 kWh og dugir bílnum 
fyrir 235-270 km drægi. Hann er 
framhjóladrifinn og skilar BMW-
rafmótorinn 184 hestöflum og 
270 newtonmetra togi sem kemur 
bílnum frá 0-100 km á 7,3 sek-
úndum. Rafmótorinn notar meira 
að segja sömu festingar og vélin 
myndi gera í öðrum Mini-bílum 
sem einfaldar framleiðsluferlið. 
Það sem gerir bílinn hins vegar 
skemmtilegri í akstri er hversu vel 
hann svarar öllum hreyfingum 
ökumanns. Hann er snöggur að 
taka við sér, stýrið er í næmara 
lagi og síðast en ekki síst, þyngdar-
punkturinn er enn lægri en í 
öðrum Mini-bílum svo að hann er 
mjög skemmtilegur í hreyfingum 
og liggur sérlega vel. Þrátt fyrir það 
situr bíllinn 15 mm hærra en bens-
ínbíllinn en það er gert til að skapa 
næga veghæð undir rafhlöðuna, 
og notar bíllinn því sömu fjöðrun 
og í Countryman. Þegar tekir er á 
honum er ekki laust við að hann 

yfirstýri örlítið sem er óvenjulegt 
fyrir framdrifsbíl.

Bíllinn er með fjórar aksturs-
stillingar, og það þarf engan að 
undra að sú skemmtilegasta er 
Sport, sem skilar sneggra upptaki. 
MID-stillingin er nokkurs konar 
Comfort-stilling en það má líka 
velja tvær Eco-stillingar. Eco Plus 
slekkur á hlutum eins og loft-
kælingu og miðstöð og minnkar 
afl bílsins til að kreista út sem 
flesta kílómetra. Tvær stillingar 
eru á endurnýtingu rafmagns og 
virkar það svo vel að mestallan 
tímann þarf ökumaður ekki að 

nota bremsuna. Hjálpar þar til 
hversu gjöfin er næm og auð-
velt að stjórna bílnum einungis 
með henni. Við prófuðum bílinn 
í talsverðum kulda svo að ekki 
reyndist unnt að fullhlaða bílinn í 
heimahleðslu, þrátt fyrir að hann 
hafi verið í sambandi í þá 15 tíma 
sem eiga að duga til þess. Hann er 
þó gefinn upp fyrir 233 km drægi 
samkvæmt WLTP-staðlinum.

Aðalsamkeppnisaðili Mini 
Gooper S E er einnig að koma 
fram á sjónarsviðið, en það er nýr 
Honda E. Mini Electric kostar 
frá 3.980.000 krónum svo hann 

er nánast á pari við grunnverð 
Honda E sem er 3.950.000 krónur. 
Því miður eru hlutir eins og 
leiðsögukerfi og Apple Carplay 
flokkaðir sem aukabúnaður og 
þarf að punga út 170.000 krónum 
bara fyrir það tvennt. Þótt Honda 
E verði eflaust betur búinn má á 
móti lofa því að akstursánægjan er 
ósvikin bak við stýrið á Mini Elect-
ric. Annar samkeppnisaðili er hinn 
vinsæli Renault Zoe sem kostar 
frá 3.990.000 krónum. Þar fæst 
talsvert meira drægi en í mörgum 
öðrum borgarraf bílum af minni 
gerðinni.

Enn meiri akstursánægja í rafmagnaðri útgáfu

KOSTIR OG GALLAR

Mini Cooper SE 
Electric 

Rafhlaða: 32,6 kWh
Drægi: 233 km
Hestöfl: 184
Tog: 270 Nm

0-100 km: 7,3 sek.
Hámarkshraði: 150 km
Farangursrými: 211 lítrar
Verð: 3.980.000 kr.

n Aksturseiginleikar
n Hönnun

n Staðalbúnaður
n Farangursrými

KOSTIR GALLAR

Það eru skemmtilegir taktar í akstri Mini Cooper SE rafbílsins og gefur hann bensínbílnum ekkert eftir í skemmtanagildi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hringlaga form eru allsráðandi innan í Mini-rafbílnum sem og neonblá díóðulýsing.

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 
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Rafmótorinn er festur með sömu festingum og bensínvélin sem auðveldar 
framleiðsluferlið.

Eins og sjá má er farangursrými af skornum skammti enda aðeins 211 lítrar.

Mini-rafbíllinn er ágætlega snöggur af stað en hann fer í hundraðið á 7,3 sekúndum.

2.870.000 kr.   

VIVARO VAN
Listaverð 3.890.000 kr.

Tilboðsverð
án vsk. 3.742.000 kr.   

VIVARO COMBI - 9 manna 
Listaverð 4.990.000 kr.

Tilboðsverð
án vsk.

Birt m
eð fyrirvara um

 verð- og textabrengl.

2.145.000 kr.   

COMBO CARGO
Listaverð 2.990.000 kr.

Tilboðsverð
án vsk.

benni.is Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

TILBOÐ Á OPEL ATVINNUBÍLUM FRAMLENGT TIL 31. JANÚAR

Frábær vinnukraftur!
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Það munar hressilega um nýja 
vél í Toyota CHR sem nú kemur 
með 182 hestafla, tveggja lítra 
vél. Einnig hefur hann fengið 
milda andlitslyftingu og betri 
búnað.

Það eru þrjú ár liðin síðan hinn 
eftirtektarverði Toyota CHR kom 
á markað og kannski var kominn 
tími á smávegis andlitslyftingu, 
og þó. Bíllinn var framúrstefnu-
legur fyrir þremur árum og þykir 
það enn svo að útlitsbreytingar 
eru litlar. Að framan eru smávægi-
legar breytingar á grilli og endur-
hönnuð ljós og að aftan breytingar 
á stuðara og afturljósum. Loks var 
vindskeið að aftan máluð svört og 
nýir litir kynntir til sögunnar, og 
eru þá ytri breytingar upptaldar. 
Vinsældir CHR hafa að mestu leyti 
einskorðast við tvinnútgáfuna en 
8 af hverjum 10 seldum CHR voru 
tvinnbílar. Því kemur ekki á óvart 
að komin sé útgáfa með tveggja 
lítra vél sem eykur til muna afl 
bílsins miðað við fyrri útgáfur.

Þegar sest er inn í bílinn sjást 
minniháttar breytingar á innrétt-
ingu sem eru allar af hinu góða. 
Betri efnisval er á sumum snerti-
flötum og komið er nýtt og betra 
upplýsingakerfi með átta tommu 
snertiskjá. Auðveldara er að nota 
nýja kerfið sem fljótlegt er að 
tengja við símann og það styður 
bæði Apple Carplay og Android 

Auto. Auk þess er komin velkomin 
viðbót sem er þráðlaus uppfærsla á 
leiðsögukerfi. Prófunarbíllinn var 
vel búin HIC-útgáfa og því voru 
leðursæti staðalbúnaður. Bíllinn 
er þokkalega rúmgóður fram í og 
útsýni ágætt miðað við bíl með 
afturhallandi þaki. Að vísu eru 
C-bitarnir aftast þykkir og búa til 
blint horn en stórir hliðarspeglar 
með blindhornsviðvörun gera sitt 
til að bjarga því. Aðeins þrengra 
er um aftursætisfarþega og það er 
ókostur að opnun á afturhurð er 
með handfangi sem er alltof hátt 
fyrir smáfólkið. Loks er lítið pláss 
í farangursrými og er það jafn-
vel aðeins minna í tveggja lítra 
bílnum og munar þar 19 lítrum.

Stærsta breytingin á bílnum felst 
í vél og breytingum á undirvagni 
en hann er á GA-C undirvagninum 

sem er sami og Corolla er byggður 
á. Komin er ný tveggja lítra vél 
með CVT-skiptingu sem er sama 
uppsetning og í RAV4 og Corolla. 
Vélin sjálf er 152 hestöfl og sam-
eiginlegt afl vélar og rafmótors er 
184 hestöfl. Það er aukning í afli um 
50% á meðan eyðsla eykst aðeins 
um 10% miðað við 1,8 lítra vélina. 
Það finnst vel í akstri hvað bíllinn 
er allur snarpari þrátt fyrir CVT-
skiptingu, sem er endurhönnuð og 
mun akstursvænni en áður. Segja 
má að bíllinn sé loksins kominn 
með vél í stíl við útlitið. Með 
tveggja lítra vélinni er bíllinn 8,2 
sekúndur í hundraðið og hjálpar 
rafmótorinn við að ná betra upp-
taki. Auk þess liggur CHR ágætlega 
þótt hann sé enginn sportbíll og 
hann er líka hljóðlátari en áður.

Toyota CHR hefur hækkað 

aðeins í verði með nýrri útfærslu, 
kostaði 4.630.000 krónur áður en 
hækkar núna í 4.840.000 krónur í 
grunnútfærslu sinni. Toyota CHR 
2,0 kostar hins vegar frá 5.540.000 
krónum og í dýrustu útfærslu 
5.990.000 krónur svo auðvelt er að 
sjá að bestu kaupin eru í vel búinni 
tvinnútgáfu með tveggja lítra vél.

En hverjir skyldu helstu keppi-
nautar CHR vera hér á Íslandi? Sá 
helsti er eflaust nýr Nissan Juke 
sem væntanlegur er á allra næstu 
mánuðum. Sá er þó aðeins minni 
og CHR er í raun og veru nær 
Nissan Qashqai í stærðartölum. 
Verð á Nissan Juke er frá 3.890.000 
krónum en Qashqai kostar frá 
4.050.000 krónum og eru því báðir 
töluvert ódýrari. Á móti kemur 
meiri tækni í tvinnútfærslu CHR 
og góður staðalbúnaður.

Loksins kominn með vél í stíl við útlitið
Bíllinn er snarpari í akstri en áður en útlitsbreytingar eru minniháttar. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON

Handfang fyrir afturhurð er eins 
ofarlega og hægt er sem er ekki gott.

Það munar um  182 hestöfl á móti 122 hestöflum í 1,8 lítra vélinni. Komið er betra efnisval í innréttingu og fullkominn upplýsingaskjár.

Reynsluakstur 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

KOSTIR OG GALLAR

Toyota CHR
Grunnverð: 4.840.000 kr.
Hestöfl: 184/6.000 sn.
Tog: 190 Nm/4.400-5.200 sn.
Hröðun: 0-100 km 8,2 sek.
Hámarkshraði: 180 km
Eyðsla bl.ak.: 5,2 lítrar
CO2 losun: 118 g/km

L/B/H: 4.390/1.795/1.555 mm
Hjólhaf: 2.640 mm
Rafmótor: 80 kW
Eiginþyngd: 1.485 kg
Farangursrými: 358 lítrar

n Búnaður
n Afl
n Hljóðlátur

n Handfang á afturhurð
n Farangursrými
n Verð

KOSTIR GALLAR
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · Bílakjarninn Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðumwww.volkswagen.is

Litlu atriðin skipta máli
Meiri drægni en nokkru sinni fyrr. Fleiri eiginleikar á betra verði. Og enn meira hönnunarfrelsi 
fyrir alla sem keyra í takt við tímann: nýr e-up! gerir það enn auðveldara að eiga rafbíl. 
Og einfaldlega betra.

Veldu þinn uppáhalds e-up! á
www.hekla.is/volkswagensalur

Verð frá
2.990.000 kr.

Frumsýndur
11. janúar

Nýr e-up!
Ódýrasti rafbíllinn
260 km drægni
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Komnir eru fram á sjónarsviðið 
tveir tyrkneskir rafbílar sem 
verða settir á markað eftir tvö ár.

Tyrkneska raf bílamerkið TOGG 
frumsýndi seint á liðnu ári tvo 
fyrstu raf bíla sína sem eru nánast 
tilbúnir til framleiðslu. TOGG 
stendur fyrir Turkiye'nin Otomo-
bili Girisim Grubu sem þýðir ein-
faldlega Tyrkneska bílasamsteyp-
an en meðal þeirra sem koma að 
verkefninu er tyrkneska ríkið. Sá 
sem frumsýndi bílana var enginn 
annar en Erdogan Tyrklandsfor-
seti en ríkið styður framleiðsluna 
um 450 milljarða króna sem þýðir 
að TOGG mun geta framleitt allt 
að 175.000 bíla á ári. Fyrsti bíllinn 
á markað verður jepplingur sem 
kemur á markað árið 2022 bæði 
fyrir Evrópu- og Tyrklandsmarkað.

Þótt útlit jepplingsins minni 
talsvert á Mercedes-Benz EQC er 
ljóst að tækni hans verður í fáu 
ábótavant. Hönnun ytra byrðis 
kemur frá Pininfarina að nokkru 
leyti. Tvær gerðir rafhlaða verða 
í boði sem bjóða upp á drægi frá 
300-500 km. Hægt verður að velja 
um afturdrif með 200 hestöfl að 
lágmarki eða fjórhjóladrif með 
allt að 400 hestöflum. Í þeirri út-
gáfu verður bíllinn 4,8 sekúndur 
í hundraðið en 7,6 sekúndur með 
afturhjóladrifinu. Ekkert hefur 
verið gefið upp um stærð rafhlöð-
unnar að öðru leyti en miðað við 
drægi og að hægt verði að hlaða 
bílinn upp í 80% hleðslu á hálftíma 
má búast við rafhlöðu lítið undir 
80 kWh. TOGG lofar líka hálfsjálf-
keyrandi búnaði frá upphafi sölu 
bílanna og mun uppfærsla fara 
fram í gegnum netið.

Það sem er þó merkilegt við 
bílinn er þessi mikli stuðningur 
tyrkneska ríkisins við verkefnið. 
Sala raf bíla þar er talsvert undir 
sölu raf bíla í öðrum löndum 
Evrópusambandsins, en þar er 
sala raf bíla um 2% allra bíla. Þar 
eru það bílar eins og Tesla Model 
3, Nissna Leaf og Renault Zoe 
sem leiða sölutölur. Með auknu 
framboði er líklegt að sala þeirra 
muni aukast talsvert og TOGG vill 
eflaust eiga sinn hluta kökunnar, 
sérstaklega í heimalandinu. Búast 
má við talsverðri f lotasölu til 
stofnana tyrkneska ríkisins til 
að hjálpa til með söluna. Eflaust 
munum við sjá ívilnanir þar líka 
og þá jafnvel sérstakar ívilnanir 
fyrir kaupendur TOGG í Tyrk-
landi. Hvort það muni svo hjálpa 
TOGG í Evrópu með lægra verði 
sem verður samkeppnishæft við 
kínverskan innflutning verður svo 
að koma í ljós.

Athyglisvert er að 
tyrkneska ríkið 

skuli styðja jafn vel við 
framleiðslu TOGG-raf-
bílanna og raun ber 
vitni. Gæti það jafnvel 
haft áhrif á verð bílanna 
þegar fram í sækir og 
hvort þeir verði sam-
keppnishæfir á Evrópu-
markaði.

Tyrkland styður við bakið á 
innlendri rafbílaframleiðslu

Nú um áramótin tóku ný 
umferðarlög gildi sem höfðu verið 
lengi í smíðum, en vinna við þessa 
útfærslu laganna hófst 2007. Sam-
hliða útgáfu laganna voru ný sekt-
arákvæði samþykkt um áramót í 
nýrri reglugerð. Samkvæmt henni 
mega sektir vegna umferðarlaga-
brota nema 20-500.000 krónum 
eftir eðli og umfangi brots. Við 
skulum aðeins skoða nokkur ný 
atriði úr nýju lögunum og hvaða 
sektir eiga við þau atriði.

Lögboðin ökuljós
Í nýjum umferðarlögum segir að 
við akstur vélknúins ökutækis 
skuli lögboðin ökuljós ávallt vera 
tendruð. Í skilgreiningu umferðar-
laga kemur fram að það eru lög-
boðin aðalljós eða dagljós sem loga 
að framan og að aftan á ökutæki. 
Því er komin heimild til að sekta 
þá sem keyra með aðeins dagljós 
og engin ljós að aftan, og er sekt við 
því broti 20.000 krónur.

Hættuljós og 
viðvörunarþríhyrningur
Nú er það orðin skylda að nota 
bæði viðvörunarþríhyrning og 
hættuljós þegar ökutæki hefur 
stöðvast á þeim stað sem ekki má 
leggja því. Einnig er nú leyft að 
nota hættuljós þegar ökumaður 
þarf að draga snögglega úr hraða 
svo að það geti valdið hættu. Sekt 
við því að nota ekki hættuljós eða 
viðvörunarþríhyrning á réttan 
hátt er 20.000 krónur.

Snjalltækjanotkun
Stjórnanda ökutækis er við akstur 
óheimilt að nota farsíma, snjall-
tæki eða önnur raftæki er truflað 
geta aksturinn, án handfrjáls bún-
aðar. Það gefur lögreglu ansi víð-
tæka heimild til að skilgreina hvað 
telst snjalltæki en gera má ráð fyrir 
að notkun spjaldtölvu, leiðsögu-
tækja og annarra nettengdra tækja 
sé bönnuð við akstur. Sekt við 
notkun snjalltækja án handfrjáls 
búnaðar er áfram 40.000 krónur.

Óhreinkun vegar
Í nýju lögunum er lagt blátt bann 
við að fleygja sorpi úr ökutæki, 
og gildir þá einu hvort það sé á 
vegi eða í náttúrunni. Valdi það 
hættu fyrir aðra vegfarendur er 
sektin 30-250.000 krónur en ef það 
óhreinkar aðeins veg eða náttúru 
er sektin 10-50.000 krónur.

Forgangur eigi virtur
Forgangur er nú betur skilgreindur 
í lögunum en áður og gagnvart 
hvaða ökutækjum hann gildir. Til 
dæmis þarf ökumaður nú að veita 
reiðhjólum á hjólarein forgang ef 
beygja á þvert á hana. Einnig má 
nú sekta fyrir að virða ekki hægri 
reglu. Sekt við þessum brotum er 
20.000 krónur.

Akstur á akreinum
Bannað er samkvæmt nýjum 
lögum að aka ökutækjum eftir 
gangstétt með undanþágu fyrir 
létt bifhjól í f lokki I. Veghaldari 
má nú ákveða hverjir mega nota 

sérreinar eins og til dæmis strætó-
reinar. Hafa skal eigi minna en 
þriggja sekúndna bil milli öku-
tækja. Þar sem tvær beygjureinar 
eru inn á akbraut með tvær eða 
fleiri akreinar fyrir umferð í 
sömu akstursstefnu skal sá sem 
velur hægri akrein í beygju koma 
inn á akrein lengst til hægri á 
akbraut sem ekið er inn á. Sektir 
við brotum á þessum greinum eru 
20.000 krónur.

Akstur í vistgötum  
og bílastæðum
Þau nýmæli eru í lögunum að vist-
gata er sérstaklega skilgreind og 
er hámarkshraði þar aðeins 10 km 
á klst. Ef ekið er hraðar en 10 km 
á klst. er sektin 20.000 krónur og 
ef ekið er hraðar en 20 km á klst. 
hækkar hún upp í 40.000 krónur. 
Ef ekið er á bílastæði þar sem 
hámarkshraði er 15 km á klst. er 
hægt að missa prófið í 3 mánuði 
ef ekið er yfir 30 km hraða og er 
sektin þá 30.000 krónur.

Lagning ökutækis
Einungis raf bílar mega nú nota 
stæði sem merkt eru til rafhleðslu. 
Einnig er bannað að leggja í snún-
ingshaus botnlangagötu og nú má 
ekki leggja á móti akstursstefnu. 
Loks er óheimilt að stöðva eða 
leggja ökutæki á gangstétt og gildir 
það um öll ökutæki. Viðurlög við 
brotum á lagningu ökutækja eru 
20.000 krónur.

Um akstur bifhjóla
Létt bifhjól í f lokki I (gangstéttar-
vespur) eru nú skráningar- og 
skoðunarskyld. Skylda er að nota 
hjálm við akstur allra bifhjóla, 
einnig léttra bifhjóla í f lokki I. Þá 
má eigi reiða á léttum bifhjólum 
nema viðkomandi sé orðinn 20 
ára. Einnig má ekki lengur lyfta 
framdekki samkvæmt 45. grein 
laganna. Sektir á brotum í þessum 
flokki eru 20.000 krónur.

Akstur án réttinda
Nú er komin heimild í lögum til að 
svipta þann sem ekur án réttinda 
heimild til að öðlast ökuskírteini 
í fjóra mánuði. Má framlengja um 
fjóra mánuði fyrir hvert brot í við-
bót. Gildir þetta um öll ökutæki, 
einnig bifhjól og létt bifhjól. Sektir 
við brotum hér eru háar. Þegar við-
komandi hefur ekki öðlast ökurétt-
indin áður er sektin 40.000 krónur 
í fyrsta sinn og 80.000 í annað sinn. 
Ef viðkomandi hefur verið svipur 
er sektin 120.000 krónur í fyrsta 
sinn og 200.000 í annað sinn. Auk 
þess má sekta um 10.000 krónur ef 
ökuskírteini er ekki meðferðis.

Tíu ný atriði sem sekta 
má fyrir í umferðinni

Samkvæmt nýjum umferðarlögum má nú sekta fyrir þetta uppátæki, að 
reiða undir aldri, að aka hjálmlaus og eftir atvikum án réttinda.

TOGG-jepplingurinn er fyllilega sambærilegur við þá rafjepplinga sem væntanlegir eru 2022 í tæknilegu tilliti.

TOGG mun einnig framleiða þennan sportlega fólksbíl sem er settur til 
höfuðs Tesla Model S.



522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið



Með örfáum undantekningum 
notast f lestir raf bílar við einfalda 
eins gírs skiptingu til að senda afl 
rafmótorsins til hjólanna. Leik-
reglur í þessari deild gætu þó verið 
að breytast því að ZF, tæknirisinn 
í framleiðslu sjálfskiptinga, er að 
kynna til sögunnar nýja tveggja 
þrepa skiptingu. Skiptingin 
samanstendur í raun og veru af 140 
kW rafmótor og tveggja gíra kassa. 
Rafmótorar hafa hingað til hentað 
best í borgarakstri þar sem minni 
hraði og tíðari hemlun, sem felur 

í sér niðurhröðun rafmótorsins, 
gerir honum kleift að endurhlaða 
rafhlöðuna. Á meiri hraða til 
lengri tíma þegar rafmótorinn 
snýst hratt reynir hann mun meira 
á rafhlöðuna vegna meiri loftmót-
stöðu og viðnáms dekkjanna.

Með nýja gírkassanum munu 
bílar með tveggja hraða ZF-
skiptingunni skipta upp um gír 
þegar komið er yfir 70 km á klst. 
Við það lækkar snúningshraði raf-
mótorsins og hann reynir minna 
á sig og nýtir betur snúningsvægi 

sitt. Hingað til hafa framleið-
endur raf bíla þurft að velja á milli 
snúningsvægis á minni hraða eða 
endingar á meiri hraða og læsa þá 
ákvörðun í gírhlutfalli raf bílsins. 
Þessi nýja lausn mun því breyta 
því og hafa jákvæð áhrif á þætti 
eins og drægi og afköst. Fyrir 
lönd eins og Norður-Ameríku og 
Ástralíu skiptir þetta miklu máli 
þar sem mikið er um langar vega-
lengdir. Eflaust mun þróunin leiða 
til f leiri gíra eins og í skiptingum 
með brunahreyflum, þar sem 

ZF-skiptingar eru nú 
með níu þrep mest. 
Það sem mun þó mest 
muna um er lægri 
kostnaður fyrir 
svona skiptingar með 
fjöldaframleiðslu 
þýska risans ZF.

Ný skipting fyrir rafbíla

RAFMAGNAÐUR 
AMPERA-E

Nýr Opel

Allt að 423 km. drægni*

Opnunartímar
Virka daga 9–18*Samkvæmt wltp staðli.

  Kynntu þér þína drægni á opel.is

• Kemst lengra en þú heldur
• Rúmar meira en þú heldur
• Er sneggri en þú heldur

Verð frá 4.990.000 kr.
Verð á mánuði frá 139.900 kr. í langtímaleigu

 

Laugardaga 12–16

Opel á Íslandi
Reykjavík | Krókhálsi 9
Reykjanesbæ | Njarðarbraut 9

100% RAFMAGN

Næsta kynslóð rafmótora 
frá breska tæknifyrirtækinu 
Swindon eru fréttir þegar kemur 
að framleiðslu raf bíla. Fyrir-
tækið mun frumsýna í júni nýjan 
rafmótor sem kallast einfaldlega 
HPD. Skammstöfunin stendur 
einfaldlega fyrir „High Power 
Density“ og heitir það vegna þess 
að mótorinn verður sá öf lugasti 
í boði miðað við þyngd. HPD-
vélin er aðeins 70 kíló og skilar 
að hámarki 107 hestöf lum og var 
hönnuð til að komast ofan í vélar-
sal Mini-bíls. Sá hluti mótorsins 
sem sér um endurhleðslu er ofan 
á og þar af leiðandi er samstæðan 
minni um sig.

Öflugri kynslóð 
rafmótora frá 
Swindon

Rafmótorinn nýi er minni um sig en 
samt 107 hestöfl og aðeins 70 kg.

Mazda-bílamerkið vill halda 
rafhlöðum bíla sinna af minni 
gerðinni til að minnka kolefnisfót-
spor raf bíla sinna. Mazda MX-30 
raf bíllinn er væntanlegur í sumar 
en hann verður með 35 kWh raf-
hlöðu og rafmótor hans mun skila 
141 hestafli og hafa um 210 km 
drægi. Mazda gengur svo langt að 
segja að þeir muni aldrei framleiða 
raf bíl með stórri rafhlöðu þar sem 
slíkir raf bílar séu jafnvel síður 
vistvænni en Skyactiv-dísilbíll yfir 
líftíma sinn. Benda þeir á japanska 
rannsókn því til staðfestingar. 
Mazda MX-30 raf bílsins er þó 
varla að vænta hingað til lands fyrr 
en á árinu 2021.

Mazda á móti 
stórum rafhlöðum 
í bílum sínum

Mazda MX-30 rafbíllinn var frum-
sýndur á Bílasýningunni í Tókýó í 
nóvember.

Tveggja þrepa skiptingin 
skiptist í 140 kW rafmótor 
og gírkassann sjálfan sem 
kemur í einu stykki.
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SKÓLAVÖRÐUSTÍG 22, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809      BOEL      boelisland

www.boel.is

ÚTSALA

TÖSKUR OG BAKPOKAR 

30% afsláttur
MANDARINA DUCK

FATNAÐUR 50% afsláttur  
RUNDHOLZ, studiob3 og YAYA

SKÓR 40% afsláttur 
LOFINA – PURO og TRIPPEN



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

 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

BK BÓKHALD EHF.
Ég tek að mér ráðgjöf og bókhald 
fyrir lítil fyrirtæki og einstaklinga.

Fjárhagsbókhald, Vsk uppgjör, 
launabókhald, ársreikningagerð, 

skattframtöl ofl.
Vinsamlegast hafið samband í 

tölvupósti bjorn@bkbokhald.is 
eða síma 858 6565

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

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Spádómar
Spái í spil, ræð drauma, tek líka fólk 
heim.Tímapantanir. S. 891 8727. 
Stella. Geymið auglýsinguna.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla.- 
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Viljum ráða verkstjóra í frystihús 
okkar í Þorlákshöfn. Frekari uppl í s: 
483-3548 Hafnarnes Ver hf.-

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Hitavír

Hljóðlátir
100 mm

Öflugir blásarar með þykkum koparpípum 
og léttari hönnun.

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Dreifðu varmanum
-haltu loftinu á hreyfingu

Loftviftur

Hljóðlátar 
baðvifturVatnshitablásarar

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata
Verð frá 89.990 kr

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Verð
frá kr

39.990

Verð
frá kr/m1.450

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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20%-50%
AFSLÁTTUR

ÚTSALAN
ER HAFIN



Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigurþór Hjartarson
rafvirki,

sem lést föstudaginn 20. desember, 
verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju, 

föstudaginn 10. janúar kl. 13.

Bergljót Hulda Sigurvinsdóttir
Júlíus Sigurþórsson Justyna Kłosińska
Hulda Sigurþórsdóttir Guðjón Örn Emilsson

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.

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

Sverrir Björnsson 
frá Brautarholti Hrútafirði,

lést á sjúkrahúsinu Hvammstanga,  
 4. janúar. Útför hans verður auglýst síðar.

Guðbjörg Á. Kristinsdóttir
Björn Ingi Sverrisson Margrét K. Guðmundsdóttir
Kristín Anna Sverrisdóttir
Ásgeir Sverrisson Katrín Schmitt
Alda Berglind Sverrisdóttir Lárus Jón Lárusson

afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Ásmundur Jónsson 
Kópavogstúni 3, 

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi að kvöldi 31. desember. 

Útförin fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi 
föstudaginn 10. janúar kl. 13.00.

Birgit Andersdóttir
Jón Anders Ásmundsson Mette Korsmo
Guðmundur Ólafur Ásmundsson Ingveldur Jónsdóttir 
Sólveig Margrét Ásmundsdóttir 
Lovísa Björg Ásmundsdóttir 
Bergur Martin Ásmundsson  Bettina Seifert

og barnabörn.

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

Gunnar Gunnarsson
fyrrum bóndi Selfossi I,

sem lést mánudaginn 30. desember, 
verður jarðsunginn frá Selfosskirkju, 

fimmtudaginn 9. janúar kl. 14.00.

Steinunn Eyjólfsdóttir
börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku eiginmaðurinn minn og allra 
besti vinur, faðir, tengdafaðir, 

stjúpfaðir, afi og langafi, 
Þorsteinn Sigurgeir 

Theodórsson 

lést á Landspítalanum Fossvogi  
31. desember. Útförin fer fram frá 

Lágafellskirkju í Mosfellsbæ 9. janúar kl. 13.

Elsa Helga Sveinsdóttir
Ágústa Jóna Þorsteinsdóttir
Birna Þorsteinsdóttir
Theodóra Þorsteinsdóttir  Olgeir Helgi Ragnarsson
Þorsteinn Þór Þorsteinsson  Guðrún Rúnarsdóttir 
Sveinn Þór Gíslason 
Ómar Sævar Gíslason  Rakel Løkken 
Elísabet S. Gísladóttir  Jónas Már Hreggviðsson

afa- og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, 
bróðir, mágur og afi,

Sigurður Hjálmar Gústafsson
Lindarbraut 634, 

Reykjanesbæ,
lést föstudaginn 27. desember.  

Útför hans fer fram frá 
Keflavíkurkirkju fimmtudaginn 9. janúar kl. 13.00.

Björgvin Sigurðsson Elísabet Hall Sölvadóttir
Bjarni Sigurðsson Bryndís Björg Jónasdóttir
Ingibjörg Finndís 
Sigurðardóttir Gísli Gíslason
Þórður Sigurðsson Kolbrún Ágústsdóttir
Karl Sædal Sheila Jane
Anna Gústafsdóttir Tryggvi Ingvarsson
Inga Hildur Gústafsdóttir
 Vilhjálmur Pétur Björgvinsson
Gísli Jón Gústafsson, Bahja Zaami

og barnabörn.

Okkar ástkæri
Magnús Grétar Filippusson

Hjúkrunarheimilinu Fossahlíð, 
Seyðisfirði,

lést á heimili sínu á gamlársdag. 
Útför hans fer fram frá 

Seyðisfjarðarkirkju laugardaginn  
                                            11. janúar klukkan 14.

Sigurður Filippusson Soffía Ívarsdóttir
Andrés Filippusson
Sunneva Filippusdóttir Torfi Matthíasson
Ragnhildur Filippusdóttir Kristján Helgason
Steinunn Stefánsdóttir Freysteinn Þórarinsson
Árni Jón Sigurðsson Pálína Haraldsdóttir
Gissur Sigurðsson Guðrún Árnadóttir

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Bjarney Guðrún Ólafsdóttir
hárgreiðslumeistari,

lést á Hrafnistu í Reykjavík  
                       föstudaginn 3. janúar sl. 

Útförin fer fram frá Háteigskirkju 
miðvikudaginn 15. janúar kl. 13. 

Margrét Elín Guðmundsdóttir Guðmundur Sophusson
Kristín Guðmundsdóttir Ólafur Jónsson
Bjarni Guðmundsson María G. Sigurðardóttir
Þuríður Guðmundsdóttir Jonathan Wiedemann
Rós Guðmundsdóttir Þorvaldur Ingimundarson
Jason Guðmundsson Tinna Sigurðardóttir   

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri og yndislegi  
sonur og bróðir,

Sigurgeir Örn Sigurgeirsson
Brekkubyggð 29, Garðabæ,

lést 29. desember sl. 
Útför verður auglýst síðar.

Arna Sæmundsdóttir
Jóhanna Margrét Sigurgeirsdóttir

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

Ólafur Th. Ingimundarson

lést þann 31. desember sl. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðar- 

kirkju fimmtudaginn 9. janúar kl. 13.00.

Guðbjörg Inga Ágústsdóttir
Guðríður Gía Ólafsdóttir Daníel Árnason
Jóhannes Ólafsson Guðríður Gunnsteinsdóttir
Jónína Grímsdóttir

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 kl. 13.00.

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.

María Markan söngkona var fyrst Íslendinga til að syngja í Metropolitan.

Óperusöngkonan María Markan var 
fyrst Íslendinga til að syngja stórt 
hlutverk í Metropolitan-óperunni í 
New York-borg í Bandaríkjunum. Það 
var 7. janúar 1942.

Óperuhúsið er eitt elsta og virtasta 
óperuhús Bandaríkjanna. María steig 
þar á svið í hlutverki greifafrúarinnar í 
Brúðkaupi Fígarós eftir Mozart.

María kom til New York haustið 
1941 eftir að hafa starfað í Kaup-
mannahöfn, Ósló, Stokkhólmi, Berlín, 

Lundúnum og við Glyndeburne-
óperuna á Englandi auk þess að hafa 
farið í söngför um Ástralíu. Hún var 
fastráðin við Metropolitan frá 1941 
til 1944. Þá var síðari heimsstyrj-
öldin í algleymingi í Evrópu og rætin 
blaðaskrif um meint tengsl Maríu 
við nasista í Þýskalandi reyndust 
henni fjötur um fót á framabraut við 
óperuna.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  7.  J A N ÚA R  19 4 2

María Markan söng í Metropolitan fyrst Íslendinga

Tengsl Maríu við nasista í 
Þýskalandi reyndust henni 
fjötur um fót. 
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LÁRÉTT
1. lögunar
5. ái
6. tveir eins
8. radar
10. tveir eins
11. sönghús
12. rusl
13. skeifa
15. tindar
17. tuldra

LÓÐRÉTT
1. reiðir af
2. niður
3. bók
4. bitlaus
7. ávöxtur
9. lotu
12. kústa
14. garðshorn
16. bardagi

LÁRÉTT: 1. forms, 5. afi, 6. ll, 8. ratsjá, 10. nn, 11. 
kór, 12. sorp, 13. skór, 15. toppar, 17. tauta.
LÓÐRÉTT: 1. farnast, 2. ofan, 3. rit, 4. sljór, 7. lár-
pera, 9. skorpu, 12. sópa, 14. kot, 16. at.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Sigurbjörn Björnsson (2.331) 
áti leik gegn Kristjáni Geirssyni 
(1.709) í fyrstu umferð Skák-
þings Reykjavíkur. 

15...Hxd4! 16. Dxd4 Bxh6 og 
svartur vann skömmu síðar. 
Helgi Áss Grétarsson sigraði 
á hraðskákmóti Hróksins 
sem fram fór í Pakkhúsinu 
sl. laugardag. Í fyrradag hófst 
heimsmeistaraeinvígi kvenna. 
Í kvöld hefst Skákhátíð MótX. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Gengur í austan 10-18 
með slyddu eða rign-
ingu, en norðaustan 18-
23 með slyddu eða snjó-
komu á Vestfjörðum. 
Hiti kringum frostmark, 
en að 6 stigum syðst. 

4 8 2 1 9 5 3 6 7

9 3 7 2 6 8 4 5 1

5 1 6 4 7 3 2 8 9

6 2 5 7 8 4 9 1 3

7 4 1 9 3 6 5 2 8

3 9 8 5 1 2 6 7 4

2 7 3 6 4 1 8 9 5

8 5 9 3 2 7 1 4 6

1 6 4 8 5 9 7 3 2

4 6 1 5 7 2 9 8 3

7 3 5 9 8 4 2 1 6

2 8 9 3 6 1 5 7 4

3 1 7 4 2 8 6 9 5

5 9 8 6 3 7 4 2 1

6 2 4 1 5 9 7 3 8

8 4 6 2 9 3 1 5 7

9 5 3 7 1 6 8 4 2

1 7 2 8 4 5 3 6 9

5 6 1 3 7 4 8 9 2

7 3 8 2 6 9 1 5 4

9 2 4 5 1 8 3 6 7

8 1 3 9 4 5 7 2 6

2 5 7 6 3 1 4 8 9

6 4 9 7 8 2 5 3 1

3 7 5 1 2 6 9 4 8

1 8 2 4 9 3 6 7 5

4 9 6 8 5 7 2 1 3

1 4 2 8 9 3 6 5 7

5 3 8 6 1 7 4 2 9

6 7 9 2 4 5 8 1 3

7 8 4 5 6 9 1 3 2

3 6 1 4 7 2 5 9 8

2 9 5 1 3 8 7 4 6

4 1 7 3 2 6 9 8 5

8 2 6 9 5 4 3 7 1

9 5 3 7 8 1 2 6 4

1 9 5 4 2 6 8 3 7

2 3 4 5 7 8 1 9 6

6 7 8 1 9 3 2 4 5

9 8 7 6 5 2 3 1 4

4 6 1 7 3 9 5 2 8

3 5 2 8 4 1 6 7 9

5 1 3 9 6 4 7 8 2

7 2 9 3 8 5 4 6 1

8 4 6 2 1 7 9 5 3

3 7 9 5 8 2 6 4 1

2 6 4 7 9 1 5 3 8

8 1 5 3 4 6 2 9 7

4 2 7 6 5 8 3 1 9

5 8 3 4 1 9 7 6 2

6 9 1 2 7 3 8 5 4

7 3 6 9 2 4 1 8 5

9 5 8 1 6 7 4 2 3

1 4 2 8 3 5 9 7 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ókei, krakkar! 
Við höldum á 

símunum fyrir 
framan okkur 

svona!

Svo lyftum við þeim 
eins og handlóðum! 

Koma svo! 
Gefið mér 25!

Við erum 
búin að 

vera!
Hngjeehhh!

Hahaha hahaha

Gætirðu rétt mér smjörið?

Jamm.

Mig verkjar í 
kólesterólinu við að 
horfa á þig borða.

Það þyrfti 
að mála 
stofuna.

Ætli það 
ekki.

Takk! Við förum í það 
einn daginn.

Þú gerir þér 
aldrei grein 

fyrir hvað er 
í aðsigi, er 

það?

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!

– S.J. Fréttablaðið

– DV

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

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

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

Barnasýning ársins 2015 !

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó

Tilvalið í jólapakkann! 
Allra síðustu sýningar!

LAU . 01 . FEB kl . 13 00

LAU . 29 . FEB kl . 13 00

LAU . 14 . mar kl . 13 00
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Færsla Hringbrautar, Skógarhlíð
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. nóvember 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 14. 
nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Færslu Hringbrautar vegna 
afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi að Skógarhlíð. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitast eftir að koma 
fyrir smáhýsum á völdum stöðum í borginni sem búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga sína. Í breytingunni felst 
að koma fyrir allt að 3 smáhýsum á nýrri lóð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Veðurstofuhæð, Bústaðavegur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. nóvember 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 14. 
nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Veðurstofuhæðar vegna 
afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi að Bústaðavegi. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitast eftir að koma 
fyrir smáhýsum á völdum stöðum í borginni sem búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga sína. Í breytingunni felst 
að koma fyrir allt að 5 smáhýsum á nýrri lóð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Borgartúnsreitur Vestur 1.216, Guðrúnartún
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. nóvember 2019 og borgarráðs Reykjavíkur þann 14. 
nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Borgartúnsreits Vestur 1.216 
vegna afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi að Guðrúnartúni. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitast eftir að 
koma fyrir smáhýsum á völdum stöðum í borginni sem búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga sína. Í breytingunni 
felst að koma fyrir allt að 3 smáhýsum á nýrri lóð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 7. janúar 2020 til og með 18. febrúar 2020. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 18. febrúar 2020. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 7. janúar 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Grasið græna, hassið væna
TÓNLIST

Stórsveit Reykjavíkur flutti 
sveiflualdartónlist 
Eldborg í Hörpu
Sunnudaginn 5. janúar
Stjórnandi: Sigurður Flosason 
Fram komu: Stína Ágústsdóttir, 
KK, Björgvin Franz Gíslason og 
dansarar frá Sveiflustöðinni

Einhver brandarakarl sagði að saxó-
fónar væru í rauninni ásláttarhljóð-
færi. Það ætti að berja þá með hömr-
um. Stórum hömrum. Saxófónarnir 
geta vissulega verið skerandi, en það 
voru þeir þó ekki á tónleikum Stór-
sveitar Reykjavíkur á sunnudags-
kvöldið. Stjórnandinn var líka einn 
besti saxófónleikari landsins, Sig-
urður Flosason.

Sigurður kynnti jafnframt hvert 
atriði tónleikanna, og hann var haf-
sjór af fróðleik. Efnisskráin saman-
stóð af svokallaðri sveif lutónlist 
frá fyrri hluta aldarinnar sem leið. 
Þekktasta tónlistarfólkið sem til-
heyrir þessari stefnu er m.a. Count 
Basie, Ella Fitzgerald, Glenn Miller, 
Benny Goodman og Artie Shaw. 
Sá síðastnefndi var helvítis drullu-
sokkur að sögn Sigurðar. Hann var 
með átta mislukkuð hjónabönd á 
samviskunni, fór illa með allar eigin-
konurnar og fleiri til.

Drukkin tónlist
Lögin á tónleikunum voru yfirleitt 
býsna fjörug, og sum voru meira að 
segja ögn tilraunakennd. Hassvím-
an var sennilega umfjöllunarefnið í 
laginu Chant of the Weed eftir Don 
Redman. Það byggðist að hluta til á 
svokölluðum heiltónaskala. Hann 

er alltaf dálítið annarlegur, og fyrir 
bragðið var heildarsvipurinn á tón-
listinni ekki beinlínis edrúlegur. 
Útsetningin einkenndist af fjöl-
breytileika, málmblásarar og tré-
blásarar kölluðust á, sem var smekk-
lega útfært. Útkoman var mögnuð.

Þrír söngvarar tróðu upp með 
sveitinni. Stína Ágústsdóttir söng 
Tisket, a Tasket sem Ella Fitzgerald 
gerði frægt. Stína söng með afbrigð-
um fallega. Alveg rétta stemningin 
var í söngnum, hann var dillandi 
fjörugur, örlítið barnslegur og ávallt 
gæddur réttu litbrigðunum. Tvö lög 
sem Marylin Monroe söng svo eftir-
minnilega, Diamonds are a Girl’s 
Best Friend og I Want to be Loved by 
You, voru ekki síðri. Þau voru full af 
smitandi innlifun og gleði. Þannig 
mætti áfram telja.

Röddin of hörð
Björgvin Franz Gíslason var ekki 
eins sannfærandi. Hann var bestur 
í laginu Minnie the Moocher, sem 
hann söng með tilþrifum, en ýmis 
Sinatra-lög náðu aldrei flugi. Röddin 
var of hörð, söngstíllinn stirður. KK 
var miklu betri, enda gamalt brýni í 
svona tónlist. Lögin sem hann söng 

virkuðu, flutningurinn var áreynslu-
laus, röddin sjarmerandi hrjúf, 
sviðsframkoman heillandi.

Dansarar úr danshópnum Sveiflu-
stöðinni voru augnayndi. Dansinn 
þeirra var hrár og hömlulaus. Fyrsta 
dansatriðið, sem var sóló, minnti 
mjög á Josephine Baker, en hún 
gerði allt brjálað þegar hún dans-
aði næstum nakin í París árið 1927. 
Dansinn nú gaf tónlistinni líf, og 
ekki bara það, maður fór hreinlega 
aftur í tímann, slík var stemningin.

Hér mætti halda að söngvararnir 
og dansararnir hafi verið í aðalhlut-
verki, en svo var ekki. Um helmingur 
dagskrárinnar var „aðeins“ tónlist 
með Stórsveitinni sjálfri, og hvert 
atriði var öðru betra. Í lokin brast á 
ægilegur trumbusláttur í laginu Sing, 
Sing, Sing (With a Swing), en þar fór 
trommuleikarinn á kostum. Mig 
langaði þá mest til að standa upp 
og stíga trylltan dans, og svo var um 
fleiri eins og greinilegt var. Þetta var 
flott. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Stórfenglegir tón-
leikar með líflegri tónlist, frábær-
lega leikin. Söngurinn var yfirleitt 
góður og dansinn líka.

Lögin á tónleikunum voru yfirleitt býsna fjörug, segir Jónas Sen.

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur
hvar@frettabladid.is

7. JANÚAR 2020 

Hvað?  Eðlisfræði alheimsins og 
fjarreikistjörnur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Þjóðminjasafnið
Eðlisfræðingarnir Lárus Thor-
lacius og Guðmundur Kári Stef-
ánsson kynna Nóbelsverðlauna-
hafana í eðlisfræði 2019.

Hvað?  Fyrsta kúnstpása ársins
Hvenær?  12.15
Hvar?  Norðurljós, Hörpu
Barítónsöngvarinn Jóhann 
Schram Reid og píanóleikarinn 

Aladaar Racz f lytja ljóðasöngva. 
Enginn aðgangseyrir.

Hvað?  Kvartettinn Smekksatriði
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex Hostel, Skúlagötu 28

Hvað?  Tango milonga
Hvenær?  20.30-22.30
Hvar?  Iðnó
Argentínskur tangó dunar. Dj 
er Kristinn og gestgjafi er Svan-
hildur Ó.
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DAGSKRÁIN 
á Hringbraut

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is/sjonvarp

Fylgstu með!

Alltaf á fimmtudögum 
kl. 20.00  -  Stjórnandi 
þáttarins er Sigmundur 
Ernir Rúnarsson.

MANNAMÁL

Mannamál er persónulegur viðtalsþáttur 

þar sem áhugaverðir og jafnvel þjóðkunnir 

Íslendingar segja frá lífi sínu og starfi á 

opinskáan og hispurslausan hátt.

Frétta- og  
umræðu þátturinn 21  
alla virka daga 
klukkan 21.00



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 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 God Friended Me
10.15 First Dates
11.00 NCIS
11.45 Masterchef USA
12.35 Nágrannar
13.00 Nettir Kettir
13.45 The X-Factor
14.30 The X-Factor
15.30 The X-Factor
16.20 War on Plastic with Hugh 
and Anita
17.18 Mom
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.47 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 The Goldbergs
19.30 Mom
19.50 All Rise
20.40 Bancroft
21.30 Castle Rock
22.20 Transparent
22.45 NCIS
23.30 NCIS
00.15 Tin Star
01.00 Tin Star
01.45 Tin Star
02.35 The Bold Type  Önnur þátta-
röð þessara frábæru þátta sem 
fjalla um þrjár glæsilegar frama-
konur og líf þeirra og störf á al-
þjóðlegu tísku- og lífsstílstímariti. 
03.20 The Bold Type
04.00 The Bold Type 

19.10 The New Girl
19.35 Fresh Off The Boat
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 The Truth About Stress
21.45 Hand i hand
22.30 Random Acts of Flyness
23.05 Warrior
00.05 The New Girl
00.30 Fresh Off The Boat
00.55 Friends
01.20 Seinfeld
01.45 Tónlist

10.30 Trumbo
12.30 Despicable Me 3
14.00 Brad’s Status
15.40 Trumbo
17.45 Despicable Me 3
19.15 Brad’s Status
21.00 Geostorm
22.45 A Good Man
00.30 Love Me True
01.55 Geostorm

08.30 Sentry Tournament of 
Champions  Útsending frá Sentry 
Tournament of Champions á PGA 
mótaröðinni.
12.30 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
13.25 Sentry Tournament of 
Champions
17.25 Golfing World  Skemmti-
legur þáttur sem fjallar um allt 
sem við kemur golfheiminum.
18.15 Sentry Tournament of 
Champions
22.15 PGA Highlights
23.10 PGA Special. Gary Player. 
Picture This  Skemmtilegur þáttur 
frá PGA.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1990 MH - MR
13.30 Veröld Ginu 
14.00 Tónstofan Kristinn H. 
Árnason
14.30 Pricebræður bjóða til veislu 
15.10 Viðtalið Dr. Michael Byers
15.35 Stiklur
16.25 Okkar á milli 
16.55 Íslendingar Jóhannes S. 
Kjarval  Í menningar- og listasögu 
þjóðarinnar skipar Jóhannes 
S. Kjarval sérstakan sess. Hann 
málaði ævintýrin sem leynast í 
landslaginu og kenndi þjóðinni að 
sjá náttúru landsins á nýjan hátt. 
Hann dró líka upp myndir af fólki 
með einstæðum hætti og málaði 
verk af táknrænum toga. Dag-
skrárefnið er úr safni Sjónvarpsins. 
Umsjón og dagskrárgerð: Andrés 
Indriðason.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkar í nærmynd Suma
18.20 Sköpunargleði. Hannað 
með Minecraft 
18.35 Bestu vinir 
18.40 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku   Við höfum séð Sebastian 
Klein vera bitinn, brenndan og 
stunginn – en nú fer hann til Afríku 
og kynnist áhugaverðum dýrum.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Besta mataræðið Bästa 
dieten  Sænsk þáttaröð í þremur 
hlutum um mataræði og kúra. Í 
þáttunum er ferns konar matar-
æði prófað á fjórum pörum 
og fylgst með því hvaða áhrif 
mataræðið hefur á líkamlega 
heilsu þeirra.
21.10 Stórgróði Cleaning Up  Bresk 
glæpaþáttaröð um Sam, ræsti-
tækni í Lundúnum sem glímir við 
spilafíkn. Þegar hún kemst yfir 
upplýsingar um hlutabréfavið-
skipti á vinnustað sínum heldur 
hún að hún hafi fundið lausn á 
vandamálum sínum en smátt 
og smátt dregst hún lengra inn 
í hættulegan heim innherjavið-
skipta. 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Fyrir allra augum In 
Plain Sight   Skoskir spennuþættir 
byggðir á sönnum atburðum um 
eltingarleik rannsóknarlögreglu-
mannsins William Muncie við 
raðmorðingjann Peter Manuel á 
sjötta áratug síðustu aldar. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
23.05 Rívíeran 
23.50 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show 
19.00 America’s Funniest Home 
Videos
19.20 The Mick
19.45 The Neighborhood
20.10 The Biggest Loser
21.50 Evil 
22.35 Waco
23.25 The Late Late Show
00.10 NCIS
01.40 Stumptown  Spennandi 
þáttaröð um unga konu sem 
starfar sem einkaspæjari í Port-
land. Hún er fyrrverandi hermaður 
og mikið hörkutól, sem á auðveld-
ara með að leysa vandamál ann-
arra en sín eigin. Aðalhlutverkið 
leikur Cobie Smulders (How I Met 
Your Mother).
03.10 Síminn + Spotify

08.10 Burnley - Peterborough  Útsend-
ing frá leik í ensku bikarkeppninni.
09.50 Valur - Skallagrímur  Útsending 
frá leik í Domino’s-deild kvenna.
11.30 Spænsku mörkin   Leikirnir í 
spænsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
12.00 Napoli - Inter  Útsending frá leik 
í ítölsku úrvalsdeildinni.
13.40 Leicester - Wigan  Útsending frá 
leik í ensku bikarkeppninni.
15.20 Ensku bikarmörkin
15.50 Keflavík - Tindastóll  Útsending 
frá leik í Domino’s-deild karla.
17.30 Dominos Körfuboltakvöld 
karla  Leikirnir í Domino’s-deildinni 
gerðir upp.
19.10 Ítölsku mörkin   Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
19.40 Manchester United - Manches-
ter City  Bein útsending frá leik í ensku 
deildabikarnum.
21.45 Valur - Fjölnir  Útsending frá leik 
í Dominos deild karla.
23.25 UFC Now  Flottir þættir þar sem 
farið er ítarlega í allt sem við kemur 
UFC og blönduðum bardagalistum.

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 Morgunhugleiðsla
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Kvöldsagan. Hús úr húsi 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Tryggðu þér áskrift

KAUPTU STAKAN LEIK: 

MIÐVIKUDAGUR

KL. 19:55

ÞRIÐJUDAGUR

KL. 19:55

UNDANÚRSLIT
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • Sími 568 7777 • heyra.is

Hlustaðu
á hjartað þitt

Beltone Trust™

Beltone Trust™ heyrnartækin gera þér kleift að heyra jafnvel minnstu 
smáatriði – sem stundum reynast þau mikilvægustu. Við hjá Heyrnarstöðinni 
leggjum allan okkar metnað í að veita góða þjónustu og bjóða upp á hágæða 
heyrnartæki. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki 
lánuð til reynslu.



Ragnar Bragason státar 
sem leikstjóri af úrvals-
kvikmyndum á borð 
við Börn, Foreldra og 
Bja r n f reða r son að 
ógleymdum Vaktar-

seríunum vinsælu sem einmitt gátu 
af sér síðastnefndu bíómyndina.

Hann reyndi fyrir sér með góðum 
árangri á leiksviði með Gullregni 
2012 en verkið hlaut átta tilnefn-

ingar til Grímuverðlaunanna sem 
Ragnar hlaut síðan sem besti leik-
stjóri þess árs.

Gullregn fjallar um kerfisfræðing-
inn Indíönu sem býr í Fellahverfinu 
og lifir á bótum þótt hún sé alheil-
brigð. Þar ræktar hún gullregn og 
hatast við útlendinga þangað til 
sonur hennar birtist með pólska 
kærustu og stoðir heimsmyndar 
hennar bresta.

Kunnugleg andlit úr menningar-
lífinu voru áberandi á hátíðarfrum-
sýningu myndarinnar í Háskóla-
bíói en almennar sýningar hefjast á 
föstudaginn og í Bíó Paradís kveður 
við þau nýmæli að myndin verður 
sýnd á víxl með pólskum og enskum 
texta en íslensk bíómynd í fullri 
lengd hefur ekki áður verið frum-
sýnd með pólskum texta á landi hér. 
toti@frettabladid.is

Gullregn á Hagatorgi
Gullregn, frumraun Ragnars Bragasonar í leikhúsi, gerði storm-
andi lukku á sínum tíma. Samnefnd kvikmynd verður frumsýnd 
í vikunni en ekki var laust við að eftirvæntingar gætti í andlitum 
gesta á hátíðarfrumsýningunni í Háskólabíói á sunnudagskvöld.

Hallgrímur Ólafsson, Sigrún Edda Björnsdóttir og Halldóra Geirharðsdóttir sem öll leika í Gullregni voru í góðum 
gír með Ragnar leikstjóra og Guðna Th. Jóhannesson, forseta Íslands, á milli sín. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Leikaraparið Sveinn Geirsson og Tinna Hrafnsdóttir brostu sínu blíðasta.

Hagfræðingurinn Rósa Björk Sveinsdóttir og leikarinn Jóhannes Haukur 
Jóhannesson létu sig ekki vanta á hátíðarfrumsýninguna á Gullregni.

Skarphéðinn Guðmundsson, dagskrárstjóri RÚV, og Hrund Þrándardóttir 
sálfræðingur könnuðu stöðuna hjá kerfisfræðingnum í Fellunum. 

Hjónin Ingibjörg Ösp og Magnús Geir voru að sjálfsögðu mætt en það var ein-
mitt í leikhússtjóratíð Magnúsar Geirs sem Ragnar frumsýndi Gullregnið. 

Fréttasysturnar Lára og Alma Ómarsdætur í stuðinu.
Lena Viderø og Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir sem störf-
uðu í eina tíð saman á tímaritinu Nýju Lífi brostu breitt.
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MOLAR

Njóttu þess að ferðast um íslenska náttúru og taktu inn allt  
það góða sem hún hefur að bjóða, á meðan ferskur andvari fyllir 
vitin og hreinsar hugann. Mundu bara að búa þig vel og halda 
hálsinum í lagi með bragðgóðum, fyrirbyggjandi hálsmolum. 
Nú í endurlokanlegum umbúðum — fyrir umhverfið.

Háls, meðal okkar allra.



BYGGINGARIÐNAÐURINN

Nánari upplýsingar veitir:

Ruth Bergsdóttir
ruth@frettabladid.is • Sími 694 4103

Mánudaginn 10. febrúar gefur Fréttablaðið út sérblað um allt sem 
viðkemur byggingariðnaðinum á Íslandi, hvort það eru bæjarfélög, 
verktakafyrirtæki, trésmiðjur og söluaðilar byggingarvöru.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Aðfaranótt mánudags-
ins fór Golden Globe 
verðlau na hát íði n 
fram í 77. skipti í 
Beverly Hills í Kali-
forníu . Leikarinn 

Ricky Gervais var kynnir hátíðar-
innar, en nokkrum þóttu brandarar 
nokkuð vafasamir. Í ár voru stjörn-
urnar áberandi meira tilbúnar að 
taka áhættu í klæðavali. Sviðshöf-
undurinn, athafnakonan og sér-
fræðingur í samfélagsmiðlum hjá 
UN Women, Hekla Elísabet Aðal-
steinsdóttir, hefur frá barnsaldri 
haldið upp á verðlaunahátíðir sem 
þessa, en er í raun nokkuð sama um 
verðlaunaafhendinguna sjálfa.

Orðnar pólitískari
„Ég hef alla tíð haft áhuga á verð-
launahátíðum, en kannski ekki 
verðlaununum sjálfum, heldur 
frekar umgjörðinni í kringum 
hátíðirnar. Svo hef ég alveg sérstak-
lega áhuga á kjólavalinu. Það er 
gaman að skoða hverja hátíð fyrir 
sig, það koma oft einhver trend 
sem eru áberandi á hverri hátíð. 
Árið 2018 mættu til dæmis margar 
í svörtu til stuðnings Time’s Up-
hrey f ing unni til að 
sýna hver annarri 
s a m stöðu . Þe s s a r 
hátíðir hafa orðið 
pólitískari síðastliðin 
ár, mun meira en þær 
voru,“ segir Hekla.

Á hátíðinni í ár 
minntu stjörnurnar 
áhor fendu r á þá 
hræðilegu gróður-
elda sem geisa 
nú í Á st ra líu . 
Ákveðið var að 
bjóða gestum 
hát íða r inna r 
e i nvö r ð u n g u 
upp á veganfæði.

„ Þ a k k a r -
r æ ðu r na r er u 

Glæðir annars litlausa mánuði lífi
Heklu Elísabetu Aðalsteinsdóttur hefur frá barnsaldri þótt gaman að fylgjast með kjólavali á verðlaunahátíðum. 
Hún segir alls ekki samasemmerki milli þess að velta fyrir sér klæðavali stjarnanna og að dæma útlit þeirra.

Heklu finnst verðlaunahátíðir á borð við Golden Globes vera orðnar pólitískari. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Zoey Deutch var 
í samfestingi 
frá Fendi, sem 
Heklu fannst 
koma vel út. 
Henni fannst 
skartið passa 
mjög vel við, 
en það var frá 
Harry Winston.

„Mér finnst J. Lo líta út eins og jóla-
pakki í þessum kjól frá Valentino, 
þótt hún sé á listum yfir þær best 
klæddu á hátíðinni,“ segir Hekla.

ÞAÐ ER SVO GAMAN 
AÐ GETA LYFT SÉR 

AÐEINS UPP MEÐ ÞVÍ AÐ SKOÐA 
LITRÍKA OG FALLEGA KJÓLA. 
ÞAÐ AÐ PÆLA Í KJÓLUM Á VERÐ-
LAUNAHÁTÍÐUM FINNST MÉR  
EKKI VERA ÞAÐ SAMA OG AÐ 
GAGNRÝNA ÚTLIT KVENNA EÐA 
META ÞÆR ÚT FRÁ ÞVÍ.

alltaf að verða pólitískari. Fólkið 
í bransanum er að nýta betur dag-
skrárvald sitt til koma einhverju á 
framfæri. Mér finnst það jákvætt,“ 
segir Hekla.

Missterkar skoðanir
Hún segist sjálf pæla meira í klæða-
valinu og að í raun sé þetta líka 
nokkurs konar keppni stóru tísku-
húsanna.

„Þarna fá þau tækifæri til að sýna 
sínar bestu hliðar. Þau keppast um 
að fá að klæða sem f lestar stjörn-

ur. Í rauninni er 
þetta bara mjög 

stórt tækifæri 
t i l að aug-
lýsa. Margar 
s t j ö r n u r 
er u í sér-
sau muðu m 
f líkum sem 
er u gerða r 

bara fyrir þær 
og eru kannski 

m e ð  s t e r k a r 
skoðanir á þessu, 

velja kannski eitthvað sem þær hafa 
séð á tískupöllunum og láta breyta 
og bæta eftir sínum smekk. Svo eru 
aðrar sem leita beint til hönnuð-
anna og biðja um að láta klæða sig,“ 
segir Hekla.

Flott að breyta klassík
Hekla segist hafa langmest gaman 
af því þegar stjörnurnar taki séns 
og séu reiðubúnar að prufa eitt-
hvað nýtt, klæða sig öðruvísi en 
aðrir.

„Mér finnst það skemmtileg-
ast. Það er líka að verða algengara 

og algengara. Í ár voru sterkir litir 
áberandi og „twist“ á klassískri 
hönnun. Mér fannst það mjög f lott, 
að taka einhverja algjöra klassík 
og breyta henni innan ákveðins 
ramma, mér finnst það f lottast.“

Að mati Heklu glæðir tími verð-
launahátíðanna annars frekar 
viðburðalausa mánuði, janúar, 
febrúar og mars, lífi og lit.

„Það er svo gaman að geta lyft sér 
aðeins upp með því að skoða litríka 
og fallega kjóla. Það að pæla í kjól-
um á verðlaunahátíðum finnst mér 
ekki vera það sama og að gagnrýna 
útlit kvenna eða meta þær út frá 
því. Þessi hluti verðlaunahátíðar-
innar snýst um tísku, það er bara 
þannig. Þarna fær maður tækifæri 
til að sjá hvað stóru tískuhúsin 
og stílistarnir í Hollywood eru að 
gera.“ steingerdur@frettabladid.is

Charlize Theron var í kjól frá 
Christian Dior. Heklu fannst sniðið 
og liturinn flottur. Hún var tilnefnd 
fyrir kvikmyndina Bombshell.
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1.999 kr.1.299 kr.
Boss borgari, 3 Hot Wings, 

franskar, gos og Californiu rúsínur
Original kjúklingaborgari með beikoni, káli,
lauk, osti, piparmajónesi og Boss sósu

BACON
B.O.S.S

BYRJUM ÁRIÐ
Á BEIKONI



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.

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

Skúbb ísgerð   
Laugarásvegi 1 • 104 Reykjavík 

Ístertur

Opið til 16:00 í dag

Samkvæmt niðurstöðum afar 
óvísindalegrar rannsóknar 
minnar á samfélagsmiðlun-

um, er konum umhugað um útlit 
vinkvenna sinna. Ég efast ekki 
um að karlar hugsi líka um útlitið 
en það ber minna á því.

Í hvert sinn sem stúlka á aldr-
inum 20-50 ára setur inn mynd 
af sér á samfélagsmiðil keppast 
vinkonurnar við að hæla útlitinu. 
„Fallegust“, „sæta mín“ og „sæta, 
sæta“ sést gjarnan við þessi til-
efni. Þetta er hið besta mál og 
sprottið af velvilja einum saman.

Það vekur hins vegar athygli 
mína að strákar gera þetta ekki. 
Hvorki gagnvart vinum sínum né 
vinkonum. „Þú ert sætastur“ eða 
„fallegi vinur minn“ eru athuga-
semdir sem ég hef aldrei séð á 
Facebook-veggjum vina minna og 
eru þeir þó langt frá því að vera 
allir ljótir. Yfirlýsingin „f lottur!“ 
er eins langt og nokkur gaur 
er tilbúinn að ganga í þessum 
efnum.

Reglulega birtast fréttir þess 
efnis að líkamsmynd stúlkna fari 
versnandi. Það er alls ekki gott 
að heyra og mikilvægt að sporna 
gegn því. Orsakirnar eru lík-
legast margvíslegar en þær stafa 
ekki síður frá konum en körlum. 
Konur gera glæsilegt útlit annarra 
kvenna að umtalsefni, ekki síður 
en karlar. Jafnvel oftar.

Á sama tíma og fullyrt er að 
útlit kvenna eigi ekki að skipta 
máli keppast konur við að hrósa 
hver annarri fyrir útlitið. Af 
hverju er það? Þótt um hrós sé að 
ræða, getur verið að fókusinn á 
fegurðina eigi sinn þátt í versn-
andi sjálfsmynd? Og hvað gerist 
þegar hrósin eru ekki nógu mörg 
eða þau hætta að berast? Það 
kann að vera óþægilegt að horfast 
í augu við það en líklegast erum 
við lent í vítahring.

 Sætust


