
SAMFÉLAG  Átta af hverjum tíu 
sem taka afstöðu í nýrri könnun 
sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir 
Fréttablaðið eru ánægðir með störf 
Guðna Th. Jóhannessonar sem for-
seta Íslands.

Alls reyndust 57 prósent svarenda 
mjög ánægð með störf forsetans og 
23 prósent frekar ánægð. Tæp fjór-
tán prósent segjast hvorki ánægð 
né óánægð. Aðeins 6,5 prósent eru 
óánægð með störf forsetans.

„Ég sinni bara mínum störfum 
eftir bestu samvisku og bestu getu 
og er auðvitað þakklátur fyrir að 
njóta velvildar og stuðnings fólksins 
í landinu. Blessunarlega hafa Íslend-
ingar yfirleitt verið sáttir við sinn 
þjóðhöfðingja þótt þeir hafi ekki 
allir verið steyptir í sama mót, eða 
kannski vegna þess,“ segir Guðni 

um niðurstöður könnunarinnar.
Guðni tilkynnti í nýársávarpi 

sínu að hann gæfi áfram kost á sér í 
embætti forseta. Komi einhver mót-
framboð verða forsetakosningar 
haldnar laugardaginn 27. júní en 
nýtt kjörtímabil hefst þann 1. ágúst. 

Dómsmálaráðuneytið fékk á fjár-
lögum 398 milljóna aukaframlag 
vegna mögulegra kosninga.

Ekki reyndist marktækur munur 
á ánægju með störf forsetans eftir 
aldri. Konur eru ívið ánægðari en 
karlar og íbúar á höfuðborgar-
svæðinu aðeins ánægðari en íbúar 
á landsbyggðinni. Þá eykst ánægja 
með störf Guðna með hærri mennt-
un og auknum tekjum.

Sé litið til stjórnmálaskoðana 
skera kjósendur Miðf lokksins sig 
úr en 37 prósent þeirra eru óánægð 

—  M E S T   L E S N A   DAG B L A Ð   Á   Í S L A N D I * —1 4 .  T Ö L U B L A Ð  2 0 .  Á R G A N G U R F Ö S T U D A G U R   1 7 .  J A N Ú A R  2 0 2 0

Nýr Škoda Superb
Kóngurinn í rými, aksturseiginleikum
og þægindum.

Verð frá 4.990.000 kr.HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 www.skoda.is

✿  Könnun
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) 
ertu með störf Guðna Th. Jó-
hannessonar sem forseta Íslands?
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n Hvorki né  13,6%
n Óánægð  6,5%

Guðni þakklátur fyrir stuðning
Mikil ánægja er með störf Guðna Th. Jóhannessonar sem forseta samkvæmt nýrri könnun. Fyrsta kjör-
tímabili hans í embætti lýkur í sumar. Óánægju með störf hans er helst að finna meðal Miðflokksmanna.

með störf forsetans og 34 prósent 
ánægð.

Mest ánægja með störf for-
setans mælist hjá stuðningsfólki 
Viðreisnar, Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna en 95 til 97 prósent 
þeirra eru ánægð. Athygli vekur að 
meðal stuðningsfólks Framsóknar-
f lokksins, Samfylkingarinnar og 
Viðreisnar mælist engin óánægja.

Ánægjan reynist svipuð meðal 
stuðningsfólks Framsóknar, Pírata 
og Sósíalistaf lokksins, eða 85-86 
prósent, og 71 prósent hjá Sjálf-
stæðismönnum. 

Könnun Zenter sem er netkönnun 
var gerð á tímabilinu 10. til 15. janú-
ar. Í úrtaki voru 2.170 manns 18 ára 
og eldri en svarhlutfall var 52 pró-
sent. Gögnin voru vigtuð eftir kyni, 
aldri og búsetu. – sar

Formenn stjórnarf lokkanna, þau Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi Jóhannsson, f lugu til Vestfjarða í gær til að skoða ummerkin eftir snjóf lóðin sem féllu aðfara-
nótt miðvikudags og sýna samhug í verki. Samkvæmt Veðurstofu Íslands eru f lóðin sem féllu á Flateyri með þeim stærstu sem fallið hafa á leiðigarða í heiminum. MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

FÓTBOLTI Klara Bjartmarz, fram-
kvæmdastjóri Knattspyrnusam-
bands Íslands, KSÍ, fór yfir kostn-
aðinn við umspilsleik íslenska 
karlalandsliðsins í knattspyrnu 
fyrir Evrópumótið, gegn Rúmeníu.

Kostnaðurinn við undirbúning 
Laugardalsvallar gæti orðið 70 
milljónir króna sem hefði veruleg 
áhrif á fjárhagsáætlun. Lýsti stjórn 
KSÍ yfir þungum áhyggjum af því 
að kostnaður sem þessi komi aftur 
til eftir tvö ár ef landsliðið endar í 
umspili fyrir heimsmeistaramótið. 
Kostnaður við að leigja leikvang 
erlendis gæti orðið sambærilegur. 
– bbh / sjá síðu 10

Sjötíu milljóna 
högg fyrir KSÍ 

Klara Bjartmarz, 
framkvæmda-
stjóri KSÍ.



Það er hreinlega 
fyndið hvað maður 

skelfur mikið til að byrja 
með.
Emil Grímsson, 
stjórnarformaður 
Arctic Trucks

Veður

Vestan 5-13 í dag og víða dálítil él, 
en gengur í norðvestan 13-20 með 
snjókomu á köflum A-til á landinu. 
Frost 0 til 5 stig.  SJÁ SÍÐU 16

Fjölmenni á mannamóti

SAMFÉLAG Jeppaleiðangur á vegum 
Arctic Trucks náði aðfaranótt 
þriðjudags að komast á „óaðgengi-
lega pólinn“ á Suðurskautslandinu. 
Ökumennirnir Eiður Smári Vals-
son og Hlynur Sigurðsson, ásamt 
þremur öðrum, voru áður búnir að 
fara yfir sjálfan suðurpólinn.

„Þetta er búið að ganga rosalega 
vel. Við erum búnir að keyra yfir 
3.100 kílómetra. Þetta er seinfarið, 
smá bilanir, en veðrið er gott,“ segir 
Hlynur.

Leiðangurinn hófst 3. janúar 
í Puntar Arenas í Chile í Suður-
Ameríku og á að enda í Höfðaborg 
í Suður-Afríku á þriðjudaginn í 
næstu viku. Leiðangurinn er sá 
fyrsti í heiminum þar sem farið er 
þvert yfir Suðurskautslandið á milli 
Ronne- og Nivlesen-íshellunnar.

„Óaðgengilegi póllinn“ er sá 
staður sem lengst er frá hafi og er 
rúmum 500 kílómetrum frá sjálfum 
suðurpólnum. Þangað er líka tals-
vert erfiðara að komast. Sovétmenn 
byggðu þar rannsóknarstöð í kalda 
stríðinu og er hún grafin í fönn en 
upp úr stendur stytta af Lenín sem 
horfir í átt að Moskvu. Staðurinn er 
sá kaldasti á jörðu með -58,2 stiga 
meðalhita.

Þetta er í annað sinn sem leið-
angur Íslendinga fer á staðinn, í 
leiðangrinum árið 2011 fannst þeim 
Lenín nokkuð kaldur og klæddu 
hann í úlpu. Hlynur segir að þeir 
hafi hitt hann aftur núna. „Við 
föðmuðum hann aðeins.“

Emil Grímsson, stofnandi Arc-
tic Trucks, hefur farið í leiðangur 
á Suðurskautslandið og þekkir vel 
aðstæðurnar sem hópurinn er í. 
Hann segir það taka tíma að venj-
ast kuldanum. „Það er hreinlega 

fyndið hvað maður skelfur mikið 
til að byrja með. Svo er þetta í 3.000 
metra hæð yfir sjávarmáli, í saman-
burði við miðbaug jafngildir súrefn-
ismagnið nálægt 4.000 metra hæð. 
Í mínus fimmtíu, með háfjallaveiki, 

það er vont en það venst,“ segir Emil 
og hlær.

Tuttugu og sjö bílar frá fyrirtæk-
inu eru núna í notkun á Suðurskaut-
inu. Leiðangurinn er fjármagnaður 
af Rússa sem er með í ferðinni.

Hlynur segir að hitastigið hafi 
farið niður í -32 gráður á þriðju-
daginn, en nú er hásumar á suður-
hvelinu. „Maður verður að taka 
því rólega. Ljósmyndarinn okkar 
hreyfði sig of hratt og það leið yfir 
hann, en þetta er allt í lagi ef maður 
gerir þetta í rólegheitum. Það eru 
allir sprækir núna og ánægðir,“ segir 
Hlynur.

Þegar Fréttablaðið hafði sam-
band var hópurinn rétt ókominn 
að 83. breiddargráðu þar sem gist 
er. „Við eigum svo eftir 1.400 kíló-
metra.“ arib@frettabladid.is

Föðmuðu Lenín á 
kaldasta stað jarðar
Jeppaleiðangur á vegum Arctic Trucks á Suðurskautslandinu kom við á 
kaldasta stað jarðar. Leiðangurinn á eftir 1.400 kílómetra í átt að Afríku. Öku-
maður annars jeppans segir þá hafa faðmað styttu af Lenín sem er á staðnum.

Stytta af Vladímír Lenín horfir í átt að Moskvu frá kaldasta stað jarðar. Í 
leiðangrinum 2011 fannst þeim Lenín ansi kaldur og klæddu hann í úlpu. 

Auður og Gunnar Ingi eru stórhuga í 
ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum.

FERÐAÞJÓNUSTA  Hjónin Auður 
Ásgeirsdóttir og Gunnar Ingi Gísla-
son hafa keypt fyrirtækið Viking 
Tours sem var umsvifamikið í hvers  
kyns ferðaþjónustu í Vestmannaeyj-
um um árabil, bæði varðandi hvers 
konar hópbílaferðir og bátsferðir.

Auður og Gunnar Ingi hafa rekið 
bókunarfyrirtækið Booking West-
man Islands og hyggjast því færa 
verulega út kvíarnar. Það telja þau 
hægt með vörumerkinu sem þau 
festu kaup á.

„Viking Tours er stórt og vel metið 
fyrirtæki hér úti í Eyjum og við 
teljum að það séu mikil verðmæti 
fólgin í því að hefja aftur rekstur 
undir þessu nafni,“ segir Gunnar 
Ingi. Hjónin ætla að einbeita sér að 
hópbílarekstri en láta bátsferðir 
vera, enda sinni fyrirtækið Ribs 
Safari þeim markaði vel. Að þeirra 
mati sinni enginn stærri hópum 
og þann hóp ætla Viking Tours að 
herja á. „Við höfum verið að skipu-
leggja undanfarin misseri ferðir 
fyrir stærri hópa hingað, eins og til 
dæmis starfsmannahóp fyrirtækja. 
Það hefur gengið framar vonum. Við 
reynum að gera ferðirnar persónu-
legar og deilum með fólki alls konar 
sögum af lífi og starfi fólks hér. Það 
fellur vel í kramið, sérstaklega hjá 
Íslendingum,“ segir Gunnar Ingi.

Hjónin hafa fjárfest í úrvalsbílum 
til að sinna fjölbreyttum verkefnum 
um Heimaey. „Við opnuðum nýja 
vefsíðu og erum mjög bjartsýn,“ 
segir Gunnar Ingi. – bþ

Hyggjast hefja 
Viking Tours  
til fyrri dýrðar

NÁNAR Í SÍMA 585 4000 EÐA Á UU.IS

LISSABON
30. APRÍL – 5. MAÍ

VERÐ FRÁ 158.900 KR. 
Á MANN M.V. TVO FULLORÐNA

30. APRÍL – 5. MAÍ

LÖGREGLUMÁL Talið er að parið sem 
fannst látið á Sólheimasandi hafi 
orðið úti. Þau voru rúmlega tvítug, 
fædd 1999 og 1997 og voru bæði frá 
Kína.

Vinnu á vettvangi lauk í gær en 
rannsókn málsins heldur áfram 
næstu daga. Lögreglan vann að því 
í gærkvöld að hafa samband við 
aðstandendur parsins til að upp-
lýsa þá um líkfundinn. Þau virðast 
hafa ferðast saman samkvæmt upp-
lýsingum lögreglu.

Fram kom í fréttum í gær að um 
150 metrar hafi verið á milli stað-
anna þar sem líkin fundust.

Lög reglan á Suður landi fékk til-
kynningu um líkfundinn rétt fyrir 
hádegi í gær en lík konunnar fannst 
skammt frá göngu  stíg að flug  vélar-
flakinu á Sólheimasandi.

Lík mannsins fannst svo um 
klukkan 14.00 skammt frá líki kon-
unnar lá. – ilk

Kínverskt par 
talið hafa orðið 
úti á sandinum

Í gær fór fram svonefnt Mannamót Markaðsstofu landshlutanna í Kórnum í Kópavogi, sem var mjög vel sótt svo sem sjá má. Þar kynntu ferðaþjón-
ustufyrirtæki af landsbyggðinni sig og þjónustu sína fyrir þeim sem starfa við ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Sýnendum var raðað upp 
eftir landshlutum og því var sem ferðast væri um landið þegar farið var um sýninguna. Um árlegan viðburð er að ræða. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Nýr BMW X5 Plug-in Hybrid, með einstöku xDrive fjórhjóladrifi og stærri rafhlöðu sem skilar þér af öryggi 
allt að 80 kílómetra á rafmagninu einu saman. Fáguð innrétting og óviðjafnanlegur glæsileiki, ásamt 394 
hestöflum veita þér hina einu sönnu BMW upplifun sem gerir hverja ferð að spennandi ævintýri.
Komdu í reynsluakstur í dag.

www.bmw.is
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Sheer
Driving Pleasure

RAFMAGNAÐUR.
NÝR BMW X5 PLUG-IN HYBRID
TIL AFGREIÐSLU STRAX.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BMW X5 PHEV. Verð frá 11.190.000 kr.

80 km drægi á rafhlöðu.*

Nýr BMW X5 xDrive45e PLUG-IN HYBRID - 24 kWh rafhlaða
6 Cyl. bensín - 8 gíra sjálfskipting - Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP: 1,7-2,0 l/100 km 
Co2: 39-47 - 394 hestöfl - hröðun frá 0-100 km/klst 5,6 sek.
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FRUMSÝNT
Í KVÖLD

HEILBRIGÐISMÁL „Það er mikilvægt 
að fólk hafi aðgang að fyrstu hjálp 
eftir skelfilega lífsreynslu telji það 
sig þurfa hana. Það breytir því þó 
ekki að við þurfum að hlúa vel að 
þeim hópi sem er loksins að leita sér 
aðstoðar eftir ár eða jafnvel áratugi. 
Það er bagalegt að sá hópur þurfi 
að bíða í ár eða lengur,“ segir Agnes 
Björg Tryggvadóttir, sér fræðing ur 
í klín ískri sál fræði og teym is stjóri 
áfallat eym is Land spít ala.

Áfallateymið er með þrjár þjón-
ustulínur. Sú fyrsta er sálfræði-
þjónusta Neyðarmóttöku kyn-
ferðisof beldis, þar er engin bið eftir 
þjónustu. Önnur línan, sem kallast 
Áfallamiðstöð, er í boði fyrir þá sem 
leita sér aðstoðar á bráðamóttöku 
Landspítala vegna heimilisofbeldis, 
líkamsárása eða annarra áfalla,  þar 
er ekki bið eftir þjónustu. Þriðja 
þjónustuleiðin er meðferð við 
áfallastreituröskun, sú þjónusta er 
veitt í gegnum biðlista sem fagaðilar 
vísa á. Sá biðlisti er langur og heldur 
áfram að lengjast vegna mikillar 
eftirspurnar eftir þjónustunni.

„Þar er mjög löng bið, að minnsta 
kosti eitt ár eins og staðan er núna, 
en biðtíminn er þó aðeins misjafn 
eftir forgangsröðun mála,“ segir 
Agnes. Ástæðan er aukin eftirspurn 
eftir MeToo-byltinguna og skortur 
á starfsfólki. „Við sjáum mjög 
skýran mun fyrir og eftir janúar 
2018. MeToo-byltingin fer í hámæli 
haustið 2017. Svo í janúar tvöfaldast 
beiðnirnar úr fjórum til fimm í ell-
efu til tólf á mánuði. Það eru bara 
þær beiðnir sem við samþykkjum. 
Ég átti von á að það yrði kúfur á 
þessu, en þessi fjölgun hefur hald-

ist síðan þá.“ Einnig hefur komum á 
neyðarmóttökuna fjölgað.

Í dag starfa fjórir í teyminu. 
Stöðugildunum var fækkað um eitt 
á sama tíma og eftirspurnin jókst 

í byrjun árs 2018. „Eygló Harðar-
dóttir, þáverandi félagsmálaráð-
herra, fjármagnaði eitt stöðugildi á 
árunum 2015 til 2016 og Þorsteinn 
Víglundsson, þáverandi félags-

málaráðherra, hélt verkefninu 
áfram og fjármagnaði eitt stöðu-
gildi árið 2017. Það var sérstaklega 
til að bregðast við fólki sem var að 
takast á við áfallastreituröskun 
eftir ofbeldi,“ segir Agnes. Árið 2018 
gekk illa að fá svör. „Í fyrra fáum við 
þær upplýsingar að þetta sé komið 
inn á borð heilbrigðisráðuneytisins. 
Þaðan höfum við því miður ekki 
fengið nein svör. Við skiljum ekki af 
hverju, við getum sýnt fram á mjög 
góðan árangur og mikla þörf.“

Agnes undirstrikar að ekki allir 
sem lendi í áföllum þurfi á með-
ferð að halda. „Flestir lenda í áfalli 
á sinni lífsleið og f lestir jafna sig 
með eðlilegum hætti,“ segir Agnes. 
„Margir sem koma til okkar eru 
með mjög f lókna áfallasögu sem 
þarf að greiða úr. Fólk hefur lifað 
lífi sínu með áfallastreitu en hefur 
forðast að horfast í augu við það. 
Þegar það er tilbúið til að vinna 
með afleiðingar áfalls er mikilvægt 
að við getum gripið þann hóp. Þar 
er tiltölulega góður meðferðar-
árangur.“ arib@frettabladid.is

Langur biðlisti í meðferð við 
áfallastreituröskun úr fortíð
Þeir sem glíma við áfallastreituröskun úr fortíð þurfa að bíða í meira en ár eftir meðferð á Landspítal-
anum. Teymisstjóri áfallateymis Landspítalans segir fjölda sem hafi leitað eftir meðferð hafa tvöfaldast 
eftir MeToo-byltinguna. Á sama tíma og eftirspurnin hafi aukist hafi stöðugildum verið fækkað um eitt. 

Snjóflóð getur valdið áfallastreituröskun

Áfallateymið fær til sín breiðan 
hóp fólks sem glímir við áfalla-
streituröskun og vill Agnes ekki 
útiloka að snjóflóðið á Flateyri í 
vikunni kunni að vekja upp áfalla-
streitueinkenni tengd snjóflóð-
unum skelfilegu árið 1995. 

„Það var miklu minni þekking 

á þessu á sínum tíma. Ef fólk 
þarna úti telur að það gæti verið 
með áfallastreituröskun eftir 
snjóflóðin þá hvet ég það til að 
leita til fagaðila. Við viljum stytta 
þjáninguna og mikilvægt er að 
hafa í huga að hægt er að vinna 
úr áfallinu.“

Líkur eru á að snjóflóðin á Flateyri í vikunni hafi vakið upp einkenni 
áfallastreitu rösk  unar hjá einhverjum einstklingum.MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

Þar er mjög löng 
bið, að minnsta 

kosti eitt ár eins og staðan er 
núna.

Agnes Björg 
Tryggvadóttir, 
teym is stjóri 
áfallat eym is 
Land spít ala

HAFNARFJÖRÐUR Stefnt er að því 
að koma endurgerðri Krýsuvíkur-
kirkju upp í vor. Í sumar var klárað 
að undirbúa grunninn en best er að 
færa byggingar sem þessar í frosti.

Hin eldri kirkja var reist árið 1857 
en gjöreyðilagðist í íkveikju fyrir tíu 
árum. Voru þar að verki fjögur ung-
menni sem játuðu að tilviljun hefði 
ráðið för þegar þessi kirkja varð 
fyrir valinu. Skömmu síðar tóku 
nemendur Tækniskólans í Hafnar-
firði að sér að endurgera kirkjuna.

Hrafnkell Marinósson, kennari 
við skólann, segir hundruð nem-
enda hafa komið að endurgerðinni. 
Hefur verkefnið reynst einstakt 
tækifæri fyrir þá því að gamlar 
handverksaðferðir eru notaðar við 
verkið.

Kirkjan hefur verið tilbúin að 
mestu leyti um þó nokkurt skeið. 
Nokkrir innanstokksmunir eru þó 
eftir, nokkrir bekkir, altarisstóll 
og grátur. „Altaristaf lan er mál-
verk eftir Svein Björnsson, sem var 
í geymslu þegar bruninn varð og 
slapp því,“ segir Hrafnkell.

Upphaf lega var stefnt að því að 
f lytja kirkjuna og vígja hana árið 
2012 en síðan hefur ýmislegt valdið 
töfum. Má þar helst nefna að Þjóð-
minjasafnið fann grunn eldri bygg-
ingar við uppgröft og hafa Hrafn-
kell og nemendur hans f lýtt sér 
hægt eftir það. Þá hefur garðurinn 
við kirkjuna einnig verið endur-
hlaðinn. – khg

Stefna að því að 
flytja kirkjuna í 
Krýsuvík í vor

Krýsuvíkurkirkja eyðilagðist eftir 
íkveikju 2010. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

ORKUMÁL Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri Samtaka iðn-
aðarins, segir að sú mynd af orku-
markaðinum sem Martin Jackson 
dró upp á morgunverðarfundi 
Landsvirkjunar sé ekki lýsandi 
fyrir stöðuna. En Jackson, sem er 
álsérfræðingur hjá greiningarfyrir-
tækinu CRU, sagði orkuverðið sam-
keppnishæft fyrir íslensku álverin.

Nefnir Sigurður nýtt gagnaver 
Advania í Svíþjóð sem dæmi fyrir 

ver sna nd i s a m keppn i s stö ðu 
Íslands. „Advania er fyrirtæki sem 
hefur fjárfest mikið uppi á Íslandi 
og byggt hér upp starfsemi. Það kýs 
samt að fara í næstu fjárfestingu 
annars staðar,“ segir hann. Raforku-
verðið sé stór hluti af ástæðunni þó 
að vissulega geti aðrir hlutir spilað 
inn í, svo sem að í Svíþjóð sé hægt að 
selja umframvarma.

Gagnrýnir Sigurður að Jackson 
hafi byggt sína ályktun á meðal-

verði og tölum frá árinu 2018. 
„Staðan er ekki sú sama í dag því 
það hefur verið endursamið við 
stóra orkukaupendur,“ segir Sig-
urður. Þetta eigi til dæmis við Elkem 
á Grundartanga og Norðurál. Þeir 
sem séu á eldri samningum njóti 
hagstæðari kjara 

Spurður hverju sé um að kenna 
segir Sigurður það helst vera nýrri 
verðstefnu Landsvirkjunar. Orku-
verð hafi farið hækkandi í tæpan 

áratug. Á hinum norðurevrópska 
markaði, Nordpool, hefur verðið 
hins vegar lækkað síðan 2018.

Þá gagnrýnir Sigurður einnig að í 
nýrri skýrslu Landsvirkjunar komi 
fram að samkeppnishæfi sé mikið 
hérlendis þegar litið sé til minni 
stórnotenda, sem nota 10 til 20 
megavött. Bæði séu notaðar tölur 
frá 2018 og að ekki sé hægt að taka 
lítið brot af markaðinum og heim-
færa allt upp á það. – khg

Samtök iðnaðarins segja Landsvirkjun draga upp ranga mynd
Staðan er ekki sú 
sama í dag því það 

hefur verið endursamið við 
stóra orku
kaupendur. 
Sigurður  
Hannesson,  
framkvæmda-
stjóri SI
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DÓMSMÁL Sigríður Andersen, fyrr-
verandi dómsmálaráðherra, hefur 
óskað eftir því að fá aðild þriðja 
aðila að Landsréttarmálinu sem 
rekið er fyrir efri deild Mannrétt-
indadómstóls Evrópu. Þetta kemur 
fram í yfirlýsingu hennar sem fylgir 
fjölda nýrra málsskjala ríkisins 
sem send voru dómstólnum áður 
en frestur til slíkrar gagnafram-
lagningar rann út í gær.

Samkvæmt reglum dómsins er 
heimilt að bjóða aðildarríki sem 
ekki er aðili að málaferlunum eða 
manni sem málið varðar og ekki er 
kærandi að leggja fram skrif legar 
athugasemdir eða taka þátt í munn-
legum málflutningi.

Sigríður segir í yfirlýsingu sinni að 
henni hafi borist greinargerð kær-
anda í málinu í árslok. Í henni komi 
fram alvarlegar ásakanir á hendur 
henni og hún hafi í kjölfarið, þann 
6. janúar síðastliðinn, sent dóm-
stólnum erindi með beiðni um að 
hún fengi aðild að málinu.

Enginn 24 manna listi til
Eins og Fréttablaðið greindi frá 
óskaði MDE meðal annars eftir 
upplýsingum frá ríkinu um lista 
yfir 24 umsækjendur sem þáver-
andi dómsmálaráðherra kvaðst, í 
svörum sínum um málið á Alþingi, 
hafa valið dómaraefni sín úr, í stað 
þess að skipa þá fimmtán sem dóm-
nefndin taldi hæfasta. Er ríkið spurt 
hvort ráðherra hafi búið slíkan lista 
til. Hafi hann gert það er óskað 
afhendingar á honum og sönnunar á 
því hvenær hann var búinn til. Þá er 
einnig óskað eftir upplýsingum um 
hvaða rök ráðherra færði fyrir vali á 
dómaraefnunum fimmtán úr þeim 
hópi sem var á fyrrnefndum lista.

Það er dómsmálaráðuneytið 
sem er til svara um þetta efni. Fram 
kemur í svari ráðuneytisins að eng-
inn formlegur 24 manna listi hafi 
verið gerður. Ekki hafi hins vegar 
farið á milli mála hvaða umsækj-
endur væru meðal þeirra tuttugu 

Sigríður krefst aðildar 
að Landsréttarmálinu 
Listi Sigríðar Andersen með 24 umsækjendum um dómaraembætti við Lands-
rétt var aldrei settur á blað í ráðuneytinu. Meðal málsgagna íslenska ríkisins 
til MDE er yfirlýsing Brynjars Níelssonar um meintar samsæriskenningar.

Sigríður Andersen boðaði blaðamenn til fundar í dómsmálaráðuneytinu þegar dómur féll í Strassborg í mars í 
fyrra og tilkynnti að hún myndi stíga tímabundið til hliðar sem dómsmálaráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Viðbrögð Brynjars við samsæriskenningum
Auk yfirlýsingar Sigríðar er 
yfirlýsing Brynjars Níelssonar, 
þingmanns Sjálfstæðisflokksins, 
meðal gagna sem ríkið sendi til 
efri deildar MDE í gær. Yfirlýs-
ingin ber yfirskriftina: Viðbrögð 
við samsæriskenningum um 
meinta spillingu sem fram koma 
í greinargerð lögmanns kæranda.

Brynjar segir fráleitt að dylgja 
um samning milli hans og 
dómsmálaráðherra um dómara-
embætti fyrir eiginkonu hans, 
Arnfríði Einarsdóttur, gegn odd-
vitasæti ráðherrans fyrir næstu 
kosningar sem þá stóðu ekki 
fyrir dyrum fyrr en 2020. „Það 
var einfaldlega ekki á okkar valdi 
að semja um slíkt af augljósum 
ástæðum.“

Brynjar segist engan samning 
hafa gert við ráðherra konu sinni 
viðvíkjandi. „Þessar aðdrótt-
anir og samsæriskenningar eru 
hugarburður og eiga sér enga 
stoð í veruleikanum. Hér er verið 
að reyna að skapa andrúmsloft 
spillingar og hrossakaupa án 
þess að nokkur gögn styðji slíkt,“ 
segir í yfirlýsingunni.

Brynjar rekur ástæður þess 
að hann lagði til að Sigríður 
yrði oddviti kjördæmisins fyrir 
kosningarnar 2017. Vísar hann 
til þrýstings innan flokksins um 

að kona yrði oddviti í einhverju 
kjördæma landsins en fyrir lá að 
karlmenn myndu leiða öll hin 
kjördæmin. Þá hafi Sigríður einn-
ig verið í ráðherraembætti og 
eðlilegt að hún leiddi listann.

Í lok yfirlýsingarinnar segir: 
„Ég starfaði sem lögmaður á 
Íslandi í áratugi fram að lokum 
árs 2015. Ég var einnig formaður 
Lögmannafélags Íslands frá 
2010 til 2012. Ég hef ekki á öllum 
þeim lögmannsferli orðið vitni 
að slíkum rakalausum aðdrótt-
unum lögmanns sem koma fram 
í greinargerð lögmanns kæranda 
þessa máls.“

og fjögurra sem ráðherra teldi koma 
til greina. Ráðherra hefði farið yfir 
þetta á fundum sínum með stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefnd. Auk 
þeirra fimmtán sem dómnefndin 
hefði talið hæfasta væru níu 
umsækjendur til viðbótar, með ára-
langa dómarareynslu efstir í huga 
ráðherra. Eru nöfn þeirra tiltekin í 
svari ráðuneytisins til dómsins. Þau 
eru Arnfríður Einarsdóttir, Ásmund-
ur Helgason, Bogi Hjálmtýsson, 

Hildur Breim, Jón Finnbjörnsson, 
Jónas Jóhannsson, Ólafur Ólafsson, 
Ragnheiður Bragadóttir og Sandra 
Baldvinsdóttir. Þau fjögur sem ská-
letruð eru voru skipuð dómarar. 
adalheidur@frettabladid.is

Meira á frettabladid.is

S J Á V A R Ú T V E G U R  He i ld a r a f l i 
íslenskra skipa á síðasta ári var rétt 
rúm ein milljón tonn samkvæmt 
bráðabirgðatölum sem Hagstofan 
hefur birt. Dróst heildarafli saman 
um 17 prósent milli ára eða um 211 
þúsund tonn.

Uppsjávaraf li minnkaði um 28 
prósent milli ára en hann fór úr 
tæpum 739 þúsund tonnum árið 
2018 í rúm 534 þúsund tonn á síð-
asta ári. Mestu munar þar um að 
engin loðnuveiði var á síðasta ári 
en þar að auki var samdráttur í kol-
munna og makríl.

Magn botnfisks var rúm 480 þús-
und tonn sem er nánast það sama og 
árið áður. Flatfiskaflinn minnkaði 
hins vegar úr rúmum 27 þúsund 
tonnum í rúm 22 þúsund tonn. Skel- 
og krabbadýraafli minnkaði úr um 
12.500 tonnum í rúm 10 þúsund 
tonn. – sar

Samdráttur í heildarafla

Hér er verið að 
reyna að skapa 

andrúmsloft spillingar og 
hrossakaupa án þess að 
nokkur gögn styðji slíkt.
Brynjar  
Níelsson,  
þingmaður  
Sjálfstæðis-
flokksins

Uppsjávarafli minnkaði 
úr 739 þúsund tonnum í 
534, eða um 28 prósent.
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Ekki skal 
gera lítið úr 
þeirri 
staðreynd 
að stjórn-
völd hafa 
lagt sitt af 
mörkum við 
að gera 
rekstrarum-
hverfið hvað 
erfiðast.

 

Öryggi er stór 
hluti af því að 
líða vel. Þess 
vegna höfum 
við byggt 
samfélag með 
sterku 
öryggisneti. 

Veturinn hefur verið okkur á Íslandi erfiður og 
er þá vægt að orði komist. Sérstaklega hefur 
þungi þessa vetrar lagst á íbúa Vestfjarða 

og Norðurlands, fyrst með ofsaveðri í desember 
og síðan með snjóflóðum á Vestfjörðum í þessari 
viku. Við þessar aðstæður, slík gjörningaveður, 
finnum við fyrir smæð okkar og vanmætti gagn-
vart náttúrunni en um leið fyrir því hversu hugvit 
og fyrirhyggja getur aukið öryggi okkar og lífsgæði 
eins og sýndi sig varðandi snjóflóðavarnargarða í 
Önundarfirði.

Við erum fámenn þjóð í stóru landi. Aðstæður 
okkar eru mjög misjafnar þótt hagsmunir okkar 
fari jafnan saman. Ég finn stundum fyrir því að það 
skortir á skilning þeirra sem búa utan hinna dreifðu 
byggða á aðstæðum eins og þeim sem komu upp í 
desember og nú í janúar 2020. 

Það er enda erfitt að setja sig í spor þeirra sem 
misstu allt samband við umheiminn, hvort heldur 
rafmagn, síma eða útvarp, í óveðrinu í desember. 
Þá vorum við minnt harkalega á að rafmagn er ekki 
einhver lúxus heldur grundvallarþáttur í öryggi 
okkar og lífsgæðum.

Öryggi er stór hluti af því að líða vel. Þess vegna 
höfum við byggt samfélag með sterku öryggisneti. 
Ég hef í störfum mínum sem samgönguráðherra sett 
umferðaröryggi í algjöran forgang þegar kemur að 
þeirri miklu uppbyggingu í samgöngum sem hafin 
er eftir alltof langa kyrrstöðu. Öryggið snýr ekki 
aðeins beint að vegunum heldur er það líka mikið 
öryggisatriði að samspil samgangna á landi, í lofti 
og á sjó gangi vel.

Þegar á bjátar og við heyrum erfiðar sögur með-
borgara okkar þá fáum við skilning og fyllumst 
samlíðan. Með þann skilning í farteskinu skiljum 
við betur nauðsyn þess að ef la innviði um allt 
land: leggja öruggari vegi, tryggja betur af hend-
ingaröryggi orku og jafna kostnað við dreifingu 
hennar og styðja betur við sveitir landsins. Þá 
farnast okkur vel.

Öryggi okkar allra

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra

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

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á   
frettabladid.is

Arðsemi bankanna hefur verið léleg um langt 
skeið. Ástæðurnar eru flestum vel kunnar. 
Erfitt rekstrarumhverfi, sem einkennist af 
stífum eiginfjárkröfum og háum sértækum 
sköttum, ásamt meiri samkeppni en áður 

með uppgangi nýrra leikenda í fjármálaþjónustu og 
stórauknum umsvifum lífeyrissjóða í útlánastarfsemi 
ræður þar mestu um. Eftir að hafa verið reknir sumpart 
á sjálfstýringu í of langan tíma, án aðkomu nokkurra 
virkra eigenda með hagsmuni undir hverju þurfi að 
breyta og hvað bæta, eru sumir bankanna farnir að 
grípa til róttækra aðgerða til að snúa við þessari stöðu. 
Ráðist hefur verið í stórfelldar uppsagnir á starfsfólki og 
vaxtaálög á útlán til fyrirtækja hækkuð umtalsvert.

Það mun hins vegar taka tíma að ná viðunandi arð-
semi. Þannig var arðsemi eigin fjár Íslandsbanka allt að 
fjórum prósentustigum undir ávöxtunarkröfu Banka-
sýslunnar, sem heldur um 100 prósenta hlut ríkisins í 
bankanum, á síðasta ári. Ávöxtunarkrafa stofnunarinn-
ar, sem hún setti Íslandsbanka í árslok 2018 og mælist í 
dag 7,75 prósent, skilgreinist sem áhættulausir vextir að 
viðbættu fimm prósenta álagi og hefur farið lækkandi 
samhliða vaxtalækkunum Seðlabankans.

Er það of há krafa? Sumir hafa fært fyrir því rök og 
sagt vel ásættanlegt fyrir ríkið að fá lægri ávöxtun á 
eigið fé, meðal annars á grundvelli þess að bankarnir séu 
með sterk eiginfjárhlutföll og ekki í mjög áhættusömum 
rekstri, auk þess sem háir skattar og þungt regluverk geri 
þeim erfitt að skila hærri arðsemi. Ekki skal gera lítið úr 
þeirri staðreynd að stjórnvöld hafa lagt sitt af mörkum 
við að gera rekstrarumhverfið hvað erfiðast en sú mynd 
er hins vegar ekki að fara að taka stakkaskiptum í 
náinni framtíð. Bankarnir eiga því ekki annarra kosta 
völ en að aðlaga sig þessu umhverfi og leita leiða til að 
bæta afkomuna svo eigendurnir – skattgreiðendur – fái 
ásættanlegt endurgjald af því að vera með hundruð 
milljarða bundin í áhættusömum bankarekstri.

Ávöxtunarkrafa Bankasýslunnar getur seint talist 
óhófleg. Sigurður Atli Jónsson, stjórnarformaður ÍV og 
fyrrverandi forstjóri Kviku, nefndi við Markaðinn að 
samkvæmt niðurstöðum Evrópska bankaeftirlitsins, 
sem Bankasýslan horfir til, sé ávöxtunarkrafa á eigið 
fé evrópskra banka nú að meðaltali 8 til 12 prósent. Þá 
er ekki hægt að réttlæta lægri kröfu með þeim rökum 
að bankarnir séu með há eiginfjárhlutföll, sem eigi að 
vera til marks um minni áhættu, heldur endurspeglar sú 
offjármögnun fremur óskilvirkni. Getur Bankasýslan 
sett bönkunum ávöxtunarkröfu sem er ekki á markaðs-
grundvelli – og um leið lægri en fjárfestar gera almennt 
til fjármálafyrirtækja? Tæplega. Það væri ígildi ólög-
mætrar ríkisaðstoðar og myndi þýða að ríkið þyrfti að 
endurmeta til lækkunar virði eignarhluta sinna í bönk-
unum, sem eru nú metnir á um 80 prósent af bókfærðu 
eigin fé þeirra, í samræmi við kröfu um lægri ávöxtun.

Það sagði enginn að þetta yrði auðvelt. Í stað þess að 
kvarta undan ávöxtunarkröfu Bankasýslunnar, sem 
er eðlileg og studd góðum rökum, ættu stjórnir ríkis-
bankanna, Íslandsbanka og Landsbankans, að leggja sitt 
af mörkum við að bæta reksturinn og þrýsta á frekari 
ráðstafanir svo arðsemin verði ásættanleg í aðdraganda 
fyrirsjáanlegs söluferlis og þannig auka virði bankanna. 
Það mun ekki gerast ef við sættum okkur við arðsemi 
sem stendur ekki undir sjálfbærum rekstri til lengdar.

Hófleg krafa 

VIP-partí ársins
Það er mikil spenna fyrir ofur-
VIP-partíi ársins. Nei, það er 
ekki kampavínshátíð Arion 
banka í Hörpu feat. Jógvan og 
Krjóli. Það er Brexit-ferðalag 
Heimssýnar í fararstjórn Halls 
Hallsonar. Hópurinn ætlar að 
vera í sjálfu Bretlandi þegar 
landið yfirgefur Evrópusam-
bandið. Geta Heimssýnar-
menn þá andað að sér hreinu 
lofti lýðræðis í stað skrif-
ræðisóþefsins frá Brussel. Á 
pöbbnum verður svo rifj-
aður upp sigur Churchills á 
nasistum. Má gera ráð fyrir að 
hópurinn taki með sér fullar 
töskur af krónum í söfnunina 
til að endurræsa Big Ben á 
sigurstundinni.

Munnmælasögur
Það eru svo f leiri sem ætla 
sér að fagna sigri á Evrópu-
mönnum. Sigríður Andersen 
hefur í hyggju að halda sjálf til 
Strassborgar til að taka þátt 
í slag ríkisins við „erlendu 
nefndina“ sem kennir sig við 
mannréttindi. Með henni í 
för verður 24 manna listinn 
sem aldrei fór á prent en 
sanna á að hún hafi upp-
fyllt rannsóknarskyldu sína 
sem ráðherra við skipun 
dómara í Landsrétt. Líkt og 
Biblíusögurnar forðum hefur 
sönnunargagnið varðveist í 
munnmælasögum sem hafa 
nú verið skrásettar.
arib@frettabladid.is
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Rafræn atkvæðagreiðsla um boðun vinnustöðvunar félags-
manna í Eflingu-stéttarfélagi sem starfa hjá Reykjavíkurborg 
hefst kl. 12:00 þriðjudaginn 21. janúar 2020 og lýkur kl. 12:00 
sunnudaginn 26. janúar 2020.

Vinnustöðvunin tekur til félagsmanna Eflingar sem vinna hjá 
Reykjavíkurborg skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Eflingar-
stéttarfélags sem rann út þann 31. mars 2019. 

Vinnustöðvunin tekur til allra þeirra starfa sem unnin eru sam-
kvæmt ofangreindum samningi.

Vinnustöðvunin er með þeim hætti að félagsmenn leggja niður 
vinnu annars vegar tímabundið á tilgreindum dögum og hins vegar 
ótímabundið frá tiltekinni dagsetningu.

Þriðjudagur 4. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 12:30 og fram til klukkan 23:59.

Fimmtudagur 6. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 00:01 og fram til klukkan 23:59.

Þriðjudagur 11. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 12:30 og fram til klukkan 23:59.

Miðvikudagur 12. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 00:01 og fram til klukkan 23:59.

Fimmtudagur 13. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 00:01 og fram til klukkan 23:59.

Mánudagur 17. febrúar 2020: 
Vinna lögð niður frá klukkan 00:01 og ótímabundið eftir það.

Atkvæðisrétt eiga félagsmenn Eflingar sem vinna hjá Reykjavíkur-
borg.

Telji einhver sig eiga atkvæðisrétt en er ekki á kjörskrá eða fái 
einhver sem telur sig eiga atkvæðisrétt ekki senda tilkynningu 
um atkvæðagreiðsluna, getur viðkomandi snúið sér til skrifstofu 
Eflingar fram til loka kjörfundar, og ef við á fengið sig færðan á 
kjörskrá og greitt atkvæði, enda leggi viðkomandi fram nauðsyn-
leg gögn.

Kjörstjórn Eflingar-stéttarfélags

hjá Reykjavíkurborg

Atkvæðagreiðsla
   um verkfallsboðun

Forsala hefst á 
morgun, laugardag. 
1.000 kr. afsláttur 
— aðeins þann eina dag.

Fyrir jól var sýnd á Stöð 2 
þáttaröð sem byggist á sagna-
heimi breska rithöfundarins 

Philip Pullman. Þættirnir heita 
á ensku „His Dark Materials“ og 
segja söguna sem kemur fram í 
þríleik með sama nafni. Sögu-
sviðið er veröld þar sem þrúgandi 
drottnunarvald trúarreglu nokk-
urrar togast á við hamingju-, visku 
og frelsisleit þeirra sem standa 
utan múra kirkjunnar og streitast 
gegn kæfandi áhrifum hennar. 
Hvort sem það er almenn lífsgleði, 
sköpun, gagnrýnin hugsun eða 
vísindaleg forvitni—öllu þessu 
vill Æðstaráðið halda í skefjum og 
beitir til þess öllum hugsanlegum 
ráðum.

Vondir og góðir
Að sjálfsögðu heldur ekki nokkur 
maður með grámyglulegum og 
augndauðum þjónum kirkjunnar 
sem bersýnilega haga öllu sínu 
starfi, og beita öllu sínu valdi, til 
þess eins að viðhalda stöðu sinni. 
Í sögunni hirðir kirkjan nákvæm-
lega ekkert um sannleika, réttlæti 
eða hamingju fólks. Kerfið sjálft, 
stofnunin, stöðugleikinn, röðin 
og reglan eru það eina sem skiptir 
máli. Í þannig stofnunum velst 
vitaskuld smám saman til forystu 
einungis fólk sem er ýmist siðblint 
frá fæðingu eða rótskemmt af 
mótlæti, spillingu og hugsýki. For-
senda þess að ná árangri er oftast 
sú að vera spilltari og harðsvíraðri 
heldur en aðrir sem keppast um 
völdin.

Hetjur sögunnar eru svo þau 
sem hafa hugrekki til þess að 
standa gegn kreddunum og leita 
sannleikans gegn hinu alltumlykj-
andi ógnarvaldi trúarreglunnar. 
Illskan sem við er að glíma er ekki 
aðeins voldug ein og sér, heldur 
hefur hún einnig spillt mörgu góðu 
fólki, ýmist til sinnuleysis eða 
meðvirkni. Vald hins illa er djúp-
stætt en tekst þó aldrei að þurrka 
endanlega út hið góða.

Sagan er hrollvekjandi lýsing 
á því ástandi sem ríkir þegar 
búið er að steypa saman í eina 
stofnun bæði veraldlegu valdi og 
óskoraðri túlkun á þeirri trúar-
legu rétthugsun sem ætlast er til 
þess að samfélag beygi sig undir. 

Boðskapurinn er bráðhollur fyrir 
hugsandi fólk á öllum aldri. Mann-
kynssagan geymir því miður svo 
ótal mörg dæmi um hörmulegar 
afleiðingar þess þegar rétttrúnað-
ur nær völdum, hvort sem honum 
er haldið fram af kirkju, ríkisvaldi 
eða hvoru tveggja saman. Frjáls 
og gagnrýnin hugsun er nefni-
lega æðsta gildi mennskunnar og 
mikilvægasta vörnin gegn kúgun 
og blekkingum. Jafnvel þótt slík 
hugsun geti leitt til óþægilegra 
deilna og vesens fyrir valdhafa þá 
er mikilvægt að gleyma því ekki 
hvaða afleiðingar það hefur að 
kæfa óþægilegar skoðanir.

Þeir sem ekki kynnast kirkjunni 
nema í gegnum svona skáldskap 
eða söguleg dæmi um svipað 
ástand gætu haldið að ástand 
eins og greint er frá í þáttunum 
sé óhjákvæmilegur fylgifiskur 
skipulagðra trúarbragða. Og sagan 
kennir okkur að góð ástæða sé til 
að fara varlega, einkum í því að 
blanda saman trúarsetningum og 
refsimætti ríkisvaldsins. En raun-
veruleikinn er hins vegar sá að 
langoftast—og hjá langflestum—
getur skipulagt trúarlíf, óháð 
kennisetningum, verið ákaflega 
dýrmætur og nærandi þáttur í til-
verunni.

Vissulega eru dæmi um það í 
f lestum trúarbrögðum, bæði nýleg 
og gömul, fjarlæg og nálæg, að 
áhrifavald trúarleiðtoga hafi verið 
misnotað til ills. Meira að segja 
sakleysislegir jóga-gúrúar virðast 
hafa ríka tilhneigingu til þess að 
sannfærast smám saman um að 
það sé mikilvægt fyrir sáluhjálp 
söfnuða sinna að þeir fái sjálfir að 
sænga hjá sem flestum konum og 
eignast sem flesta bíla. Breyskleiki 
þeirra sem fara með trúartengd 
völd einskorðast því svo sannar-
lega ekki við kristna kirkju.

Siðrof eða rofnir siðir
Það er mjög vinsælt að núa biskupi 
Íslands því um nasir að hún hafi 
fyrir skemmstu notað orðið „sið-

rof“ í tengslum við þá breytingu að 
ekki sé lengur kennd kristnifræði 
í skólum. Það má vel vera að orðið 
sjálft sé notað í öðrum skilningi í 
félagsfræðilegri umræðu; en það er 
orðhengilsháttur og rangtúlkun að 
ætla biskupnum að hafa með því 
viljað ásaka alla aðra en kristna 
menn um siðleysi.

Að sjálfsögðu hefur það haft 
áhrif á íslenskt samfélag að ekki 
sé lengur kennd kristnifræði í 
skólum. Sum áhrifin af því eru 
góð, önnur slæm—og fyrir suma 
er þetta góð breyting en fyrir aðra 
verri. Það er ekki nema hjá allra 
heittrúaðasta fólkinu sitt hvorum 
megin umræðunnar sem ekki 
blasir við hið augljósa að svörin 
eru ekki svört eða hvít.

Þeir sem tortryggja kirkjuna 
sem mest (einkum þá sem þeir 
telja sig þekkja skást, sína eigin) 
eiga það til að fjalla um hana 
af ákefð sem best er lýst sem 
trúarlegri heift. En ástæða þess 
að hugtakið trúarleg heift er svo 
auðskilið er einmitt að það er því 
miður oft einkenni á trúarlegri 
sannfæringu—hvort sem hún er 
kristin, and-kristin, nýaldartengd 
eða jafnvel satanísk—að trúin 
sjálf, hefðirnar og ritúalið eru ekki 
lengur stuðningsstafur sem styður 
við fólk þegar þörf er á, heldur 
refsivöndur sem notaður er til þess 
að berja á þeim sem ekki hafa enn 
„séð ljósið“—hvað svo sem „ljósið“ 
er.

Flestir kynnast því snemma í 
lífinu að í einhvers konar trú og 
hefðum er hægt að finna stuðning 
og huggun þegar verkefni lífsins 
virðast óleysanleg. Í þessu felst 
engin blekking, algjörlega óháð 
því hvort fólk trúir hverjum bók-
staf í helgum bókum, spádóms-
kökum eða nýaldarþvaðri. Skiln-
ingur á þessu mikilvæga hlutverki 
trúarbragða, að vera einfaldlega til 
staðar og veita stuðning og stöðug-
leika, gæti dregið úr heiftinni sem 
oft heyrist í garð íslensku þjóð-
kirkjunnar. Þrátt fyrir að vera 
gölluð þá er hún örugglega afl til 
góðs í íslensku samfélagi þegar á 
heildina er litið.

Heiftúðlegar árásir á þjóð-
kirkjuna í nafni umburðarlyndis 
og víðsýni eru því oftast til marks 
um hvorugt.

Hengjum alla öfgamenn

Breyskleiki þeirra sem fara 
með trúartengd völd ein-
skorðast því svo sannarlega 
ekki við kristna kirkju.

Vegna síðasta pistils …
Ef laust hafa margir lesendur verið undr-
andi á fyrirsögn pistils míns í síðustu 
viku. Prentfyrirsögnin var „Þórlindur“ 
en átti að vera „Þórlindur Kjartansson 
hf. dæmt fyrir vanrækslu“. Handvömm 
leiddi til þessarar spaugilegu niður-
stöðu. Það hefði getað verið verra.
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FÓTBOLTI Klara Bjartmarz, fram-
kvæmdastjóri Knattspyrnusam-
bands Íslands, KSÍ, fór yfir kostn-
aðinn við umspilsleik íslenska 
karlalandsliðsins í knattspyrnu 
fyrir Evrópumótið gegn Rúmeníu á 
síðasta stjórnarfundi sambandsins.

Í máli Klöru kom fram að kostn-
aðurinn við undirbúning Laugar-
dalsvallar gæti orðið allt að 70 millj-
ónum króna, samkvæmt áætlun. 
Vinni Ísland þann leik verður spilað 
við annaðhvort Búlgari eða Ung-
verja ytra.

Sagði K lara að gæta þyr fti 
aðhalds í rekstri sambandsins og 
fara vel yfir allan rekstrarkostnað 
sambandsins. Þá bætti hún því við 
að seinni leikurinn myndi hafa 
veruleg áhrif á fjárhagsáætlun árs-
ins. Lýsti stjórn KSÍ yfir þungum 

áhyggjum af því að kostnaður sem 
þessi komi aftur til eftir tvö ár ef 
landsliðið endar í umspili fyrir HM 
2022.

Stjórn KSÍ fagnaði þó fréttum 
þess efnis að Reykjavíkurborg ætli í 
viðhald á Laugardalsvelli á árinu, til 
dæmis á búningsklefum og salern-
isaðstöðu við austurstúku. Flestir 
áhorfendur þekkja þá sorgarsögu ef 
þeir þurfa að pissa sitji menn þeim 
megin.

Í minnisblaði, sem lagt var fyrir 
stjórnarfundinn sem haldinn var 
9. janúar segir að ástand vallarins 
miðað við árstíma sé viðunandi. Þá 
kynnti Klara einnig minnisblað um 
mögulegan kostnað við það að leika 
leikinn utan Íslands.

Kostnaður við að leigja leikvang 
erlendis og halda leik þar gæti orðið 

sambærilegur og við að leika á 
Íslandi, en stór óvissuþáttur í þeirri 
áætlun er vallarleiga í viðkomandi 
landi. Stjórn er sammála um að 
staðan sé erfið og kostnaður við 
heimaleikinn í mars sé óásættan-
legur og getur komið niður á öðru 
starfi sambandsins. – bbh

Gæti kostað um það bil 70 milljónir að hafa völlinn leikfæran

KSÍ fagnaði fréttum um að gera ætti við salerni og búningsklefa á árinu.

 Lýsti stjórn KSÍ yfir 
þungum áhyggjum af því að 
kostnaður sem þessi komi 
aftur til eftir tvö ár ef 
landsliðið endar í umspili 
fyrir HM 2022.

Ísland

27,7 mörk skoraði Ísland að 
meðaltali.

25,7 mörk fékk liðið að 
meðaltali á sig.

60,6 prósent var skotnýting 
liðsins.

60% vítakasta enduðu í 
netinu.

92,3% hraðaupphlaupa 
enduðu í netinu.

27% markvarsla var í riðla-
keppninni hjá þeim 

Björgvini og Viktori.

12 stoðsendingar komu að 
meðaltali í hverjum leik.

10,7 sinnum tapaði liðið 
boltanum að meðaltali 

í hverjum leik.

Leikmenn

100% skotnýting er hjá 
Ými Erni og Hauki 

Þrastarsyni. Haukur úr einu skoti 
en Ýmir úr tveimur. 

0 mörk skoraði Aron Pálmars-
son gegn Rússum eftir að 

hafa komið að 20 mörkum gegn 
Dönum. 

8 bolta vörðu Björgvin og Vikt-
or gegn Ungverjum en ekkert 

úr hornunum. Þar voru þeir með 
0 af 5.

88,9% skotnýting hefur 
verið hjá Kára 

Kristjáni á línunni.

6 stoðsendingar gaf Aron 
Pálmarsson að meðaltali í 

leik. Alexander Petersson kom 
næstur með 2,3 að meðaltali.

5,7 löglegar stöðvanir hefur 
Elvar Örn Jónsson átt að 

meðaltali í leik.

14 mörk hafa þeir Alexander 
Petersson og Aron Pálmars-

son skorað. Þrír skoruðu átta mörk 
í riðlunum. Kári Kristján, Bjarki Már 
og Guðjón Valur.

67% vítakasta hefur Viktor 
Gísli varið. Tvö af 

þremur vítaköstum sem hann 
hefur fengið á sig hefur hann 
varið. Roland Mikler hefur varið 
fimm af átta sem hann hefur 
fengið á sig.

Evrópa

28 mörk skoraði Mykola Bilyk 
í riðlakeppninni og er hann 

markahæstur. Einu marki meira 
en Sander Sagosen frá Noregi og 
Andre Schmid frá Austurríki.

42% markvörslu var Andr-
eas Palicka hjá Svíum 

með í riðlakeppninni. Varði 30 
bolta af 71 skoti sem hann hefur 
fengið á sig.

75 sentimetra hoppaði 
Miguel Martins, leikmaður 

Portúgal, upp um. Hann á hæsta 
hoppið í riðlakeppninni.

141 kílómetrar mældist 
hraði þrumuneglu frá 

Filip Taleski, leikmanni Norður-
Makedóníu, örlítið meira en 
þrumunegla Stanislavs Kasparek.

10 leikmenn hafa náð 31 kíló-
metra hraða það sem af er 

móti – enginn Íslendingur.

206 mínútur hefur Alexand-
er Petersson spilað á 

mótinu. Andre Schmid, leikmaður 
Sviss, hefur spilað mest á mótinu 
eða 241 mínútu.

1 jafntefli leit dagsins ljós í 
riðlakeppninni milli Ungverja 

og Dana.

11 marka sigur Íslands gegn 
Rússlandi var næststærsti 

sigur riðlakeppninnar. Þrír leikir 
enduðu með 11 marka mun en 
sigur Svía á Sviss, 34-21 var stærsti 
sigur riðlakeppninnar.

54,1 mark ar skorað að 
meðaltali í leikjunum 

36 í riðlakeppninni. Alls voru 
skoruð 1.948 mörk í riðlakeppn-
inni.

65 mörk fengu Króatar á sig 
í þremur leikjum og voru 

þeir með bestu vörnina.

102 mörk skoruðu Spán-
verjar í þremur leikjum 

og voru þeir með bestu sóknina.

Tölfræði riðlanna á Evrópumótinu
Riðlakeppnin á EM í handbolta er nú búin og milliriðlarnir þegar farnir af stað. Það er lítið hlé á stórmóti í handbolta. Heimasíða 
Evrópumótsins og HBStatz hefur tekið saman áhugaverða tölfræði úr riðlakeppninni þar sem kennir ýmissa handboltagrasa.

Alexander Petersson spilaði 206 mínútur í riðlakeppninni. Andre Schmid, leikmaður Sviss, spilaði mest, eða 241 
mínútu. Alexander sneri aftur í landsliðið nú í janúar og hefur verið lykilmaður í vörn og sókn. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Nissan Pulsar - 2018

Tilboð: 1.990.000

60.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 2.490.000

Toyota Corolla - 2017

Tilboð: 1.790.000

26.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 2.490.000

Skoda Octavia - 2019

Tilboð: 2.890.000

34.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 3.490.000

Nissan Qashqai - 2018

Tilboð: 2.890.000

64.000 km. - Dísel - Beinskiptur
Ásett verð: 3.490.000

Opel Corsa - 2015

Tilboð: 790.000

107.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 1.190.000

Toyota Auris - 2017

Tilboð: 1.590.000

79.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 2.090.000

Toyota Aygo - 2019

Tilboð: 1.790.000

26.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 2.090.000

Opel Astra - 2015

Tilboð: 790.000

127.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 1.290.000

SsangYong Korando - 2016

Tilboð: 1.590.000

149.000 km. - Dísel - Sjálfskiptur
Ásett verð: 2.290.000

Opel Astra - 2015

Tilboð: 990.000

128.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 1.590.000

Dacia Duster - 2016

Tilboð: 1.190.000 Tilboð: 1.290.000 Tilboð: 1.090.000

128.000 km. - Dísel - Beinskiptur
Ásett verð: 1.990.000

Opel Mokka - 4x4 - 2015
134.000 km. - Dísel - Beinskiptur
Ásett verð: 1.890.000

Kia Ceed - 2012
113.000 km. - Dísel - Beinskiptur
Ásett verð: 1.390.000

Hyundai Tucson- 2019

Tilboð: 4.090.000

31.000 km. - Dísel - Sjálfskiptur
Ásett verð: 4.690.000

Opel Vivaro- 2018

Reykjavík
Krókháls 9 
540 2035
Opið virka daga frá 9 - 18
Laugardaga frá 12 - 16
Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
420 3330
Opið virka daga frá 9 - 18

Bílabankinn
Eirhöfða 11 
588 0700
Opið virka daga frá 10 - 18

Tilboð: 4.090.000

24.000 km. - Dísel - Beinskiptur
Ásett verð: 4.850.000

Renault Captur - 2019

Tilboð: 2.890.000

34.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 3.190.000

LÆKKAD VERD – ÓTRÚLEGT ÚRVAL!

BÍLALEIGUBÍLARNIR ERU KOMNIR Í SÖLU!

BÍLALEIGUBÍLAR Á MÖGNUDUM KJÖRUM! MEIRA ÚRVAL Á SIXTBILASALA.IS
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Toyota CHR - 2018

Tilboð: 3.190.000

50.000 km. - Hybrid - Sjálfskiptur
Ásett verð: 3.690.000
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Toyota Yaris - 2018

Tilboð: 1.290.000

68.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 1.790.000

50
0.0

00
 kr

.

afs
lát

tur

740458

Opel Corsa - 2015

Tilboð: 790.000

117.000 km. - Bensín - Sjálfskiptur
Ásett verð: 1.190.000
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Tilboð: 499.000

Chevrolet Spark - 2015
131.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 790.000
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445948 445976 445283

Suzuki Baleno - 2019

Tilboð: 1.790.000

19.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 2.190.000
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Nissan X-Trail Tekna - 2019

Tilboð: 5.690.000

29.000 km. - Dísel - Sjálfskiptur
Ásett verð: 6.490.000
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Nissan Micra - 2019

Tilboð: 2.090.000

31.000 km. - Bensín - Beinskiptur
Ásett verð: 2.490.000
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

  
Callowfit sósur eru án laktósa, 

glútens og aspartam
Enginn sykur engin fita 

  
Näno prótein bar 

  
Ripped Cherry 

  
Lífrænt ræktað snakk 
úr kjúklingabaunum 

Cheese, chilli og herbs 

Meira fyrir lífsstílinn
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Crunchy keto bar 

KJÚKLINGAVEISLA

 
Kjúklingaleggir

 
649 kr/kg

Verð áður 999

 
Kjúklingavængir

 

374 kr/kg

Verð áður 499

 
Kjúklingalæri með legg

 
824 kr/kg

Verð áður 1.099

 
Blandaðir kjúklingabitar

 
649 kr/kg

Verð áður 999

 
Úrbeinuð kjúklingalæri

 

2.079 kr/kg

Verð áður 2.599

 
Kjúklingalundir

 
2.039 kr/kg

Verð áður 2.549

 
Heill kjúklingur

 
697 kr/kg

Verð áður 929

 
Kjúklingalæri

 

909 kr/kg

Verð áður 1.29920% 30%

20%

25%

25%

35%

35%

25%

  
Nick´s ís án sykurs með vanillu-, 

súkkulaði- og saltkaramellubragði
 

NÝJUNGNÝJUNG NÝJUNG

NÝJUNGNÝJUNG

  
25% afsláttur af öllum 

NOW vítamínum 

25%
afsláttur

 
Eat Real 

linsu-, kínóa- og hummus snakk
 

 
ELDGRILLAÐUR KJÚKLINGUR

Gríptu með þér tilbúinn kjúkling sem 
er grillaður í verslunum okkar daglega 

 

 
Ripper fyrir æfingu

 

Tilboð

159 kr/stk 

verð áður 

219 kr

Tilboð

679 kr/stk 
verð áður 

799 kr

Tilboð

299 kr/pk 

verð áður 

359 kr

Tilboð

599 kr/stk 

verð áður 

799 kr

Tilboð

229 kr/pk 
verð áður 

299 kr

Tilboð

198 kr/stk 
verð áður 

299 kr

Tilboð

3.799
kr/stk

Tilboð

1.399 kr/stk 

verð áður 

1.799 kr

Allt að 35%
 

afsláttur

Tilboð

198 kr/stk 

verð áður 

299 kr
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verð áður 

359 kr

Tilboð

599 kr/stk 

verð áður 

799 kr

Tilboð

229 kr/pk 
verð áður 

299 kr

Tilboð

198 kr/stk 
verð áður 

299 kr

Tilboð

3.799
kr/stk

Tilboð

1.399 kr/stk 

verð áður 

1.799 kr

Allt að 35%
 

afsláttur

Tilboð

198 kr/stk 

verð áður 

299 kr



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

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

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Ásta Finnbogadóttir
frá Vallartúni, Vestmannaeyjum, 

Sólvangsvegi 3, Hafnarfirði,
sem lést laugardaginn 11. janúar á 

Hrafnistu Hafnarfirði, verður jarðsungin frá 
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 27. janúar kl. 13.00.

Lilja Björgvinsdóttir Þórhallur Óskarsson
Gunnar Björgvinsson Birna Blöndal
Elva Björk Gísladóttir Einar Helgi Jónsson
Helena Sif Gísladóttir Jón Ragnar Magnússon
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför ástkærs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Guðjóns Haraldssonar
Bjarkargrund 42, Akranesi.

Herdís Magnúsdóttir
Jón Magnús Guðjónsson
Sigríður Guðjónsdóttir Brynjólfur Sigurvinsson

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Þóra Jakobsdóttir
Brúarflöt 1, Garðabæ,

lést á líknardeild Landspítalans 
mánudaginn 13. janúar sl. 

Útförin fer fram frá Vídalínskirkju í 
Garðabæ föstudaginn 24. janúar kl. 13. 

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Kvenfélagið Hringinn.

Friðrik Sveinn Kristinsson
Kristinn Friðriksson  Helga Gréta Kristjánsdóttir
Jakob Friðriksson Carolin Huehnken
Svanhvít Friðriksdóttir Ólafur Guðbjörn Skúlason

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir ómetanlegan 
stuðning og hlýju vegna andláts og 
útfarar eiginmanns míns og föður,

Þórðar Oddssonar
skipstjóra.

Hildur Maríasdóttir
Linda Bára Þórðardóttir

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, móðurbróðir,  

afi og langafi,
Gísli Guðgeir Guðjónsson

Sóleyjarima 1, Reykjavík,
andaðist á Landspítalanum  

                   í Fossvogi 10. janúar.  
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju fimmtudaginn  

23. janúar kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast 
afþökkuð en þeim sem vildu minnast hans er bent á 

Framþróunarsjóð skilunardeildar. Kennitala: 640394-4479. 
Banki: 513-26-22243.

Guðrún Alexandersdóttir
Guðlaug Gísladóttir Theodór Sveinjónsson
Aldís Bára Gísladóttir Þröstur Már Þrastarson
Jóna Rún Gísladóttir Sveinn Fjalar Ágústsson
Anna Dögg Gísladóttir Úlfur Gunnarsson
Þorgerður Ernudóttir Reynir Jónsson

og afabörn.

Við höldum ekki sérstak-
lega upp á sjálfan afmæl-
isdaginn sem er í dag, 
nema náttúrlega mæta 
spariklædd til vinnu 
okkar,“ segir Gunnlaug 

Thorlacius, formaður hins sjötíu ára 
Geðverndarfélags Íslands, glaðlega. 

Stjórn Geðverndar er skipuð fagfólki 
sem allt er í sjálfboðavinnu fyrir félagið, 
að sögn Gunnlaugar. Sjálf er hún þroska-
þjálfi og félagsráðgjafi og starfar á Land-
spítalanum. „Fyrir ári síðan mótuðum 
við okkur forvarnarstefnu í Geðverndar-
félaginu, höfum verið að þýða fræðslu-
efni og halda námskeið um Solihull-
aðferðina sem snýst um snemmtækar 
forvarnir. Við förum á fundi með félags-
þjónustu og bæjarstjórnum því planið 
er að vekja nýja hugsun í þjónustu við 
fjölskyldur. 

Við viljum meina að fyrsti 1001 dag-
urinn í tilveru barns, sem sagt í móður-
kviði og fyrstu tvö árin eftir fæðingu, 
séu langmikilvægasti tíminn í lífi þess. 
Ef aðbúnaðurinn er slæmur, vanræksla 
eða líkamlegt og andlegt of beldi, geti 

hann haft alvarlegar afleiðingar seinna 
á lífsleiðinni. Þetta hefur verið sýnt fram 
á með viðurkenndum rannsóknum.“

Gunnlaug segir vissulega allar for-
varnir góðar en þær einföldustu, ódýr-
ustu og bestu séu að styðja á kerfis-
bundinn hátt við barnafjölskyldur sem 
eigi í vanda vegna geðrænna kvilla eða 
vímuefnaneyslu.

Geðverndarfélagið var stofnað í þágu 
fólks með geðraskanir, af fagfólki og 
aðstandendum og Gunnlaug segir það 
alltaf hafa verið í takt við tíðarandann. 
„Auðvitað breytist tíðarandinn í tím-
ans rás, viðhorf til geðsjúkra, lækning-
araðferðir og allur aðbúnaður. En stefna 
félagsins hefur alltaf verið framsýn. 

Í upphafi var  Tómas Helgason geð-
læknir formaður og lagði áherslu á að 
koma geðsjúklingum í endurhæfingu 
og út í samfélagið, í stað þess að hafa 
alla á stofnunum. Félagið einbeitti sér 
að rekstri á endurhæfingarbúsetu og 
vernduðum heimilum, átti til dæmis 
hlut í Reykjalundi, og á enn, til að 
tryggja geðpláss þar. Lagði til tvær hús-
eignir þar og hluta í viðbyggingu. En 
þörfin breyttist, sveitarfélögin tóku að 
mörgu leyti yfir búsetuúrræði fatlaðra, 
samkvæmt lögum, og á Reykjalundi er 
fullkomlega viðurkennt að þar sé geð-
ræn endurhæfing. Félagii breytti því 
kúrsinum og einbeitir sér nú meira að 
forvörnum, án þess að við séum að snið-
ganga aðra þætti málaflokksins.“ 
gun@frettabladid.is

Vill vekja nýja hugsun í 
þjónustu við fjölskyldur
Geðverndarfélag Íslands á sjötíu ára sögu að baki og heldur upp á tímamótin með há-
tíðarfundi þann 23. janúar. Gunnlaug Thorlacius félagsráðgjafi, formaður Geðverndar, 
segir stefnu félagsins alltaf hafa verið framsýna þó að áherslur hafi breyst í tímans rás.

Gunnlaug leggur mikið upp úr fyrirbyggjandi starfi sem snýr að ungbörnum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hátíðarfundur 23. janúar

Stórafmælis Geðverndar verður 
minnst með hátíðarfundi næsta 
fimmtudag í sal Íslenskrar erfða
greiningar milli kl. 20.00 og 22.00. 
Sérstakir heiðursgestir verða Eliza 
Reid forsetafrú sem mun ávarpa 
fundinn og dr. Hazel Douglas, stofn
andi og stjórnandi Solihull Approach 
í Birmingham á Englandi, sem flytur 
aðalræðu kvöldsins. Fleiri taka til 
máls og fundinum stjórnar fram
kvæmdastjóri félagsins, Kjartan Val
garðsson. Að fundi loknum verður 
boðið upp á veitingar.

Sænski kaupsýslumaðurinn 
og erindrekinn Raoul 
Wallenberg sást síðast 
á lífi þennan mánaðar
dag árið 1945. Hann 
starfaði sem sænskur 
diplómati í Búdapest 
í nokkur ár, meðal 
annars undir lok heims
styrjaldarinnar síðari. 
Á þeim tíma gaf hann út 
fjölda vegabréfa til gyðinga í 

borginni til að forða þeim frá 
gasklefanum.

Þann 17. janúar 1945, 
meðan á umsátri Rauða 
hersins um Búdapest 
stóð, var Wallenberg 
kallaður til yfirheyrslu 
af rússneskum yfir

völdum. Hann sást aldr
ei aftur á lífi svo vitað sé.
Árið 1981 varð Wallen

berg annar maðurinn í 

sögunni, á eftir Winston Churchill, til 
að hljóta nafngiftina heiðursborgari 
Bandaríkjanna.

Upplýsingar um hvarf Wallenbergs 
komu upp á yfirborðið árið 2016, þær 
benda til að hann hafi verið fangi í 
Lúbjankafangelsinu í Moskvu. Þar 
hafi hann síðar verið tekinn af lífi af 
leyniþjónustunni KGB. Í framhaldinu 
var hann úrskurðaður látinn af 
sænskum skattayfirvöldum.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  17.  J A N ÚA R  19 4 5

Hinn sænski Raoul Wallenberg hvarf sporlaust
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Það er ekkert smávegis skemmtilegt að horfa á kokkinn við teppanyaki borðið þegar eldurinn brýst fram. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Loksins teppanyaki  
veitingahús á Íslandi
Flame er nýr veitingastaður við Katrínartún 4 í Reykjavík. Staðurinn býður 
upp á nýja upplifun í matargerð hér á landi þar sem kennir ýmissa grasa. Sótt 
er til japanskrar eldunaraðferðar þar sem eldurinn leikur stórt hlutverk .  ➛2



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,

Eigendur Flame eru hjónin 
Betty og David Wang en þau 
hafa rekið veitingastaðinn 

Bambus við Borgartún frá árinu 
2013. Þau hafa mikla ástríðu fyrir 
íslenskum og asískum mat en 
bæði eru frá Kína. David hóf nám í 
íslensku við Háskóla Íslands fyrir 
24 árum og settist hér að í fram-
haldinu. Betty stundaði nám í 
hótel- og ferðaþjónustu í Singapore 
og starfaði sem gestatengslastjóri 
á fimm stjörnu hóteli þar í borg og 
í heimalandinu til ársins 2007 er 
hún kynntist David og elti hann til 
Íslands, eins og hún orðar það.

Betty segir að hana hafi langað 
til að koma með eitthvað alveg nýtt 
til Íslands og hún hafi sérstakan 
áhuga á að blanda saman íslensk-
um og asískum mat. Eftir meira 
en árs undirbúning opnuðu þau 
Flame þann 8. janúar síðastliðinn. 
„Sérsmíðaða teppanyaki borðið er 
það fyrsta á Íslandi en 32 gestir geta 
setið við það. Borðið er gert úr stáli 
og marmara. Við hlökkum mikið 
til að bjóða fólki að prófa þessa ein-
stöku matarupplifun með okkur,“ 
segir hún. „Flame er bæði veitinga-
hús og bar með Asíu-Evrópu 
áherslur í mat. Við leggjum áherslu 
á ferskleika og hágæða hráefni,“ 
segir Betty en þótt aðeins nokkrir 
dagar séu síðan staðurinn var 
opnaður hefur hann strax fengið 
frábærar móttökur Íslendinga enda 
skemmtileg nýjung, og maturinn 
bragðgóður og fallegur. „Kokkarnir 
elda af miklum eldmóði. Þeir vilja 
koma gestum á óvart.“

Ekki bara teppanyaki
Það er ekki einungis teppanyaki 
á Flame því þar er hægt að setjast 
niður í glæsilegu umhverfi og 
borða alls kyns skemmtilega rétti 
úr íslensku gæðahráefni en eldur 
kemur við sögu í flestum þeirra 
líka. Matseðillinn er fjölbreyttur 
og eitthvað við allra hæfi. Meðal 
annars er hægt að fá blandaða 
sjávarrétti sem samanstanda af 
stórum laxi, þorski, risarækjum 
og skelfiski. Einnig er hægt að fá 
fjögurra rétta upplifun. Kokkurinn 
kemur að borði gesta og flamberar 
sjávarrétti, súpu, steikur, jafnvel ís. 
„Filip Rigall yfirmatreiðslumeistari 
ásamt öðrum matreiðslumönnum 
leggur áherslu á einstaklega 
bragðgóða rétti sem gerðir eru úr 
ferskasta hráefni sem völ er á enda 
með ástríðu fyrir íslensku bragði. 
Réttirnir eru bornir á borð eins 
og um listaverk væri að ræða. Við 
viljum sjá undrunarsvip á gestum 
okkar við þessa matarupplifun,“ 
segir Betty. „Filip hefur verið 

ástríðukokkur frá 7 ára aldri. Hann 
er einungis 25 ára en hefur starfað á 
fjölda veitingastaða, bæði í Póllandi 
og hérlendis. Filip byrjaði ungur 
að læra matreiðslu á þekktum veit-
ingahúsum í heimalandinu.“

Eldur á barnum
Flame kokteil- og ginbarinn er 
sömuleiðis öðruvísi því einnig 
þar kemur eldur við sögu. „Við 
sækjum innblástur frá London og 

Bandaríkjunum en einnig frá Asíu. 
Austurlenskar árstíðabundnar 
afurðir eru notaðar í drykkina 
sem gefur þeim nýjan og spenn-
andi blæ. Gestir fá því líka nýja 
upplifun á barnum,“ segir Betty og 
bendir á að hún vilji leggja áherslu 
á nýtt og framandi andrúmsloft.

Saga teppanyaki
Teppanyaki matreiðsla á sér meira 
en 200 ára sögu í Japan. Það var þó 

ekki fyrr en 1945 sem veitingastað-
ur í Kobe í Japan bauð fyrst upp á 
teppanyaki eins og við þekkjum 
eldunarstílinn. Margir Íslendingar 
hafa kynnst þessari skemmtilegu 
matarupplifun erlendis. Maturinn 
er gerður úr eðal hráefni og gestir 
geta fylgst með frá upphafi til 
enda þar sem kokkurinn eldar 
fyrir framan þá. Sumir kokkar 
sýna alls konar listir á meðan þeir 
elda og síðan er kveikt í þannig að 
mikill eldur stígur upp af borðinu 
gestum til undrunar og ánægju. 
Helstu hráefni sem notuð eru í 
teppanyaki eru hágæða nautakjöt, 
lamb, sjávarréttir og grænmeti. 
Með þessu eru boðnar æðis-
legar pipar, rauðvíns og teryaki og 

Starfsfólkið á Flame hlakkar mikið til að taka á móti gestum en lögð er áhersla á mjög góða þjónustu.

Sérsmíðað teppanyaki borð tekur 32 gesti. Þar skapast skemmtileg upplifun.

Sjávarréttasúpa með humri, hörpuskel og bláskel.

Steikin er girnileg og fallega á borð borin. 

Mælt er sérstaklega 
með að smakka

n Teppanyaki upplifun
n Flamberaða sjávarréttasúpu
n Flamberaða grillaða nautalund
n  Flame banana með heima

gerðum vanilluís

special sojasósur sem unnar eru frá 
grunni á staðnum. Betty segir að 
það að borða teppanyaki eldaðan 
mat sé ekki einungis skemmtilegt 
heldur einnig heilbrigður lífs-
stíll enda heldur ferskleikinn sér 
í hráefninu. „Japanir leggja mikla 
áherslu á hollustu og góða næringu 
og kannski má þakka því langlífi 
þeirra.“

Þeir sem leggja leið sína á Flame 
ættu að skoða matseðilinn vel því 
úr mörgum spennandi réttum er 
að velja. Staðurinn var hannaður 
fyrir Íslendinga og Betty og starfs-
fólkið bjóða þá velkomna að upp-
lifa nýjung í veitingahúsaflórunni. 
Einnig er staðurinn sniðugur til 
að halda upp á afmæli, jafnt fyrir 
yngri sem eldri.

Flame er í Katrínartúni 4, sími 552 
9888. Á heimasíðunni, flamerest
aurant.is, er hægt að panta borð. 
Staðurinn er opnaður kl. 17 alla 
daga nema sunnudaga. Flame er 
einnig með Facebooksíðu þar 
sem hægt er að fylgjast með upp
lifun gesta.

Betty Wang 
rekur Flame 
ásamt manni 
sínum, David 
Wang. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Framhald af forsíðu ➛
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Þorrinn

„Þarna situr fólk oft í fallegum klæðum, glæsilegum lopapeysum sem eru orðnar tískuvara um allan heim, og étur sauðkindina upp til agna,“ segir vinsælasti ræðumaður landsins á þorrablótum, 
Guðni Ágústsson, sem segir að þorrablótin séu magnaðar menningarsamkomur þar sem fólk kemur saman, dansar og syngur, flytur leikrit og annála.   FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þorrablótin  
eru magnaðar 
samkomur
Guðni Ágústsson, fyrrverandi 
landbúnaðarráðherra, er 
einn vinsælastri ræðumaður 
á þorrablótum landsmanna. 
Hann hefur víða komið við sem 
slíkur, einnig hjá Íslendinga-
félögum erlendis. Hann hefur 
ekki tölu á þeim þorrablótum 
sem hann hefur mætt á. ➛2
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Guðni er alinn upp á stóru 
heimili, Brúnastöðum í 
Hraungerðishreppi, þar 

sem allur matur var nýttur, settur 
í súr, reyk eða saltaður. Hann 
var því snemma vaninn á þorra
matinn. Guðni segist ekki hafa 
verið ýkja hrifinn af súrmat sem 
barn og ekki heldur hafragraut en 
matarsmekkurinn hafi breyst með 
aldrinum. „Mysan var notuð til að 
sýra matinn þegar ég var að alast 
upp. Þetta var hversdagsmatur 
Íslendinga í þúsund ár eða þar til 
tæknin kom með ísskápa og frysti
kistur,“ segir hann og bætir við að 
þorrablótin hafi hins vegar verið 
hafin til vegs og virðingar með 
miklum hugsjónaeldi, rómantík 
og fornaldardýrkun hjá stúd
entum í Kaupmannahöfn fyrir 150 
árum. „Síðan hófst þorraævintýri 
séra Halldórs Gröndal í Naustinu 
árið 1958. Ég heiðraði hann fyrir 
þorrablótin á mínu fyrsta ráð
herraári á Búnaðarþingi,“ upplýsir 
Guðni og rifjar upp hvernig Hall
dór hafi borið þorramatinn fram í 
trogum og auglýst í blöðum:

Nú er þorrablót
„Guð gæfi, að ég væri kominn í 
rúmið, háttaður, sofnaður, vakn-
aður aftur og farinn að éta.“

„Þarna fékk þorramaturinn 
nýjan tón og þorrablótin urðu 
að tískubylgju. Frá þessum tíma 
eru þorrablótin orðin að árs
hátíð í hverjum einasta hreppi og 
bæjarfélögum um allt Ísland auk 
þess sem átthagafélögin koma 
saman hér í Reykjavík. Menn og 
konur borða þennan forna mat 
sem margir eiga enn minningar 
um frá æskuheimilum. Yngra 
fólkið hefur líka tekið upp þennan 
sið. Þorrablótin voru auðvitað í 
anda heiðinna manna og dýrkun 
við Óðin og Þór. Með matnum 
var drukkinn Svartidauði eða 
íslenskt brennivín og skálað fyrir 
þjóðerninu og landinu en aldrei 
kónginum.“

Mysan er orkudrykkur
Guðni minnir á að þorrinn og 
góan hafi oft verið ógnvænlegur 
tími hér á landi. „Menn þurftu 
að þreyja þorrann og góuna. Við 
þekkjum öll lagið Þorraþræl – Nú 
er frost á Fróni, frýs í æðum blóð, 
sem sungið er á öllum þorra
blótum. Þorradagur var dagur 
karlmannsins og góudagur var 
dagur konunnar sem enn tíðkast. 
Bændur sögðu að stutt væri í 
einmánuð með hækkandi sól og 
að blessuð kýrin bæri. Þá kæmi 
mjólkin og barnið lifði af.“

Guðni segir að það að geyma 
matinn í mysu, eins og gert var í 
gamla daga, sé góð geymsluaðferð 
og bæti matinn og mysan sé besti 
orkudrykkurinn. „Hún inni
heldur hollasta prótín sem völ er á 
í veröldinni,“ segir hann. „Mysan 
byggir upp vöðva og visku. Það má 
segja að mysan, sem var svala
drykkur okkar krakkanna og 
fólksins sem unnum á engjum 
áður fyrr, hafi verið orkudrykkur 
kynslóðanna. Þegar komið var 
með mysuna á heitum sumardög
um færðist í alla líf og þróttur. Það 
er skömm að því að ekki séu gerðir 
orkudrykkir úr mysu í stað þess
ara sykurdrullu sem er óholl og 
með alls kyns öðrum aukaefnum 
sem eru slæm fyrir heilsuna,“ segir 
Guðni með sinni alkunnu djúpu 
röddu og leggur áherslu á orð sín 
ekki síður en í ræðumennskunni.

Eins og þrumuguðinn Þór
„Þorrablótin eru magnaðar menn
ingarsamkomur. Þar er sungið, 
dansað og fluttar ræður. Ég var 
til dæmis á stærsta þorrablóti 

heimsins í fyrra í Kópavogi með 
Ara Eldjárn, þeim meistara, þret
tán hundruð manns. Einnig hef ég 
mætt á stærstu þorrablót íþrótta
félaganna, það þarf kraft og snerpu 
til að ávarpa þau. Það eru ekki allir 
sem fá hljóð í þúsund manna sal. 
Þá byrjar maður gjarnan á hinum 
forna sið: Hljóðs bið ég þá sem mig 
heyra og sjá, blóta vilja enn hinir 
bestu menn því skal þetta mót 
vera þorrablót, en þetta er upphaf 
ljóðs eftir Davíð Stefánsson. Það er 
gott að hafa kröftuga rödd þegar 
maður ávarpar gesti þorrablóta, 
rétt eins og þrumuguðinn Þór,“ 
segir Guðni og minnist sauð
kindarinnar sem leggur mikið til 
á blótunum. „Þarna situr fólk oft 
í fallegum klæðum hennar, glæsi
legum lopapeysum sem eru orðnar 
tískuvara um allan heim, og étur 
sauðkindina upp til agna. Það eru 
sviðakjammar, sviðalappir, sviða
sulta, saltað og reykt kjöt, súrsaðir 

Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhjálmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, 

Guðni minnir 
á að þorra-
blótin hafi 
auðvitað verið 
í anda heiðinna 
manna og 
dýrkun við 
Óðin og Þór. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Guðni gerir ekki upp á milli þeirra tegunda sem bornar eru á borð í þorra-
blótum. „Þetta er allt gott,“ segir hann og hrútspungarnir eru kóngamatur. 

bringukollar og hrútspungar. Svo 
má ekki gleyma kæsta hákarl
inum, brennivíninu og bjórnum 
sem lengi var bannaður. Þarna 
höldum við Íslendingar í gamla 
hefð, fögnum því að styttist í vorið 
sem er ákaflega skemmtilegt og 
brýtur upp vetrardrungann og 
skammdegið.“

Halda hátíð fyrir bóndann
Guðni segir að fólk leggi mikið á 
sig fyrir þorrablótin, æfð séu leik
rit og annálar í sveitum landsins 
og upp spretti listamenn og skáld. 
Blótin séu einstök tilhlökkunar
efni í sveitum og unga fólkið sem 
flutt er burtu f lykkist í heima
hagana til að taka þátt í gleðinni. 
„Mér þykir allur þorramatur 
góður. Hangikjöt er alltaf gott og 
súrsaðir hrútspungar eru kónga
matur, sviðin og sviðasultan. Þá er 
hákarlinn hollur og góður svo það 
er erfitt að gera upp á milli,“ segir 
Guðni þegar hann er spurður um 
uppáhaldsmatinn. Hann þver
tekur fyrir að þorramaturinn sé 
frekar karlayndi. „Nei, nei, konur 
eru alveg vitlausar í þorramatinn. 
Þær setja líka svip á þorrann og 
halda bónda sínum hátíð. Síðan 
kemur góan og þá halda kven
félögin víða hátíðir,“ segir Guðni 
og viðurkennir að eiginkonan færi 
honum alltaf gjöf á bóndadaginn. 
„Ég færi henni síðan blómvönd á 
konudaginn eins og myndarlegir 
eiginmenn eiga að gera.“

Þorrablótin voru 
hafin til vegs og 

virðingar með miklum 
hugsjónaeldi, rómantík 
og fornaldardýrkun hjá 
stúdentum í Kaup-
mannahöfn fyrir 150 
árum.

Framhald af forsíðu ➛
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Múlakaffi er staðurinn 
sem kemur upp í hugann 
þegar fólk langar í góðan 

þorramat því það veit að við erum 
best í þorramat. Það þekkir okkur 
og treystir okkur því við höfum 
búið til landsins besta þorramat í 
meira en hálfa öld, segir Jóhannes 
Stefánsson, veitingamaður í Múla-
kaffi.

Jóhannes ólst upp með annan 
fótinn í fjölskyldufyrirtækinu 
Múlakaffi sem foreldrar hans, 
Stefán Ólafsson og Jóhanna 
Jóhannesdóttir, stofnuðu árið 
1962.

„Ég fékk að fara með pabba 
í vinnuna sem smástrákur og 
fann til mín að mega gera gagn, 
þurrka af borðum, fara út með 
ruslið og hjálpa til um helgar. Ég 
smitaðist því f ljótt af veitinga-
húsabakteríunni, lærði til kokks 
og vann sem matreiðslumaður hjá 
föður mínum í mörg ár eða þar 
til hann féll frá árið 1989 og við 
hjónin tókum við rekstrinum,“ 
segir Jóhannes í veitingahúsinu 
Múlakaffi sem hefur alla tíð verið 
starfrækt í húsinu sem faðir hans 
byggði við Hallarmúla 1.

„Pabbi var stórhuga og fram-
sýnn þegar hann byggði þetta hús 
með Emil Hjartarsyni byggingar-
meistara og fleirum. Þá þurfti 
kjark og þor enda stóðu bara 
fáeinir bóndabæir við Suðurlands-
brautina í þá daga. Þetta voru 
hörkumenn sem hugsuðu til fram-
tíðar og enn stendur Múlakaffi 
sterkara sem aldrei fyrr árið 2020.“

Rammíslenskur þorramatur
Múlakaffi er elsta veitingahús 
landsins. Það er brautryðjandi í 
þorramat og hefur verkað sinn 
eigin dýrindis þorramat í hartnær 
sextíu ár.

„Þorramaturinn í Múlakaffi 
er rómaður fyrir bragð og gæði 
og hann er vel útilátinn. Þetta er 
alvöru matur fyrir alvöru Íslend-
inga, dýrt hráefni sem þarf að 
höndla vel ef það á að vera gott. Við 
verkum allan okkar þorramat sjálf 
nema harðfisk og hákarl sem við 
kaupum af gæða framleiðendum 
og fólk veit að það gengur að 
gæðunum vísum hjá Múlakaffi,“ 
segir Jóhannes sem veit hvað hann 
syngur enda reynslumikill á þessu 
sviði.

„Við höfum aldrei verið í því 
að flækja þennan mat enda eru 
engar nýjungar í þorramat. Þorra-
maturinn er rammíslenskur eins 
og hann kemur af sauðkindinni 
og þar þarf engu að bæta við. Á 
tímabili þótti fyndið að bæta við 
selshreifum, magál eða súrsuðum 
kindalöppum en það á ekkert skylt 
við þorramat og hreinlega passar 
ekki,“ segir Jóhannes.

Hann segir hefðbundinn þorra-
mat samanstanda af súru slátri, 
hrútspungum, bringukollum, 
lundaböggum og sviðum.

„Hrútspungar og sviðasulta 
eru alltaf það vinsælasta í þorra-
matnum en fólk borðar líka mikið 
af hangikjöti og heitu saltkjöti, 
harðfiski, síld og nýrri sviðasultu. 
Við erum líka alltaf með svið, kart-
öflumús og rófustöppu, rúgbrauð, 
f latkökur og súrsað hvalrengi og 
svo kryddum við borðið með ýmsu 
nýmeti; lambalæri, pottréttum 
og grænmetisréttum fyrir græn-
metisætur og grænkera,“ segir 
Jóhannes.

2.400 saddir og sælir gestir
Jóhannes ætlar að þjófstarta þorr-
anum nú um helgina en á bónda-
daginn, 24. janúar, hefst þorra-
veisla Múlakaffis fyrir alvöru.

Þau hjá Múlakaffi kunna að sönnu þá list að útbúa glæsilegt þorrahlaðborð.

Þorramaturinn 
í Múlakaffi er 
fádæma girni-
legur og bragð-
góður, unninn 
frá grunni af 
meistarakokk-
um Múlakaffis.

Alvöru íslenskur þorramatur 
Múlakaffi er elsta veitingahús landsins, rómað fyrir gæði og metnað. Þar hafa færustu kokkar 
landsins glatt munn og maga Íslendinga með gómsætum þorramat í meira en hálfa öld. 

Jóhannes Stefánsson er af annarri kynslóð matreiðslumanna í fjölskyldufyrirtækinu Múlakaffi en börn hans eru nú líka í rekstrinum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Á bóndadaginn opnum við 
okkar gríðarvinsæla og glæsilega 
þorrahlaðborð í Múlakaffi og 
bjóðum okkar vinsælu hjónakassa 
fyrir tvo. Þá verðum við með hefð-
bundinn þorramat í trogum fyrir 
10 manna hópa og upp úr en vegna 
mikillar eftirspurnar þjófstörtum 
við um helgina með þorramat í 
trogum,“ upplýsir Jóhannes.

Hann segir vinsældir þorra-
matar vaxa með ári hverju.

„Það er virkilega skemmtilegt 
og það sem hefur breyst á síðustu 
árum eru risastór þorrablót á Stór-
Reykjavíkursvæðinu, allt frá 1.000 
upp í 2.000 manna veislur. Fólk 
flykkist á þessi blót og alltaf er 
uppselt, það mætir spariklætt og 
mikið er í lagt og ofsalega gaman 
þar sem það sest að þjóðlegri, 
íslenskri veislu,“ segir Jóhannes 
sem á bóndadaginn verður með 
stærstu þorraveislu Múlakaffis 
frá upphafi, eða alls 2.400 matar-
gesti á Kópavogsblótinu, og auk 
þess margar fleiri stórar og minni 
veislur þann daginn.

„Bóndadagurinn í ár verður 
gríðarstór og merkisdagur í fyrir-
tækinu en við erum engir nýgræð-
ingar á þessu sviði, kunnum þetta 
upp á tíu og allir 2.400 gestirnir 
fara glaðir heim af blótinu, saddir 
og sælir,“ segir Jóhannes sem nýtur 
hvers dags í Múlakaffi.

„Mér finnst alltaf gaman í 
vinnunni og hætti þann dag sem 
mér þykir hún leiðinleg. Ég hef 
gaman af aksjón og því að ögra 
sjálfum mér. Maður hittir marga 

og hefur afrekað margt á lífs-
leiðinni, séð um margar af glæsi-
legustu veislum Íslandssögunnar 
og er alltaf að bæta fyrri met. Ég 
er alltaf í brúnni en sú gæfa hefur 
fylgt okkur fjölskyldunni að hafa 
ætíð verið með úrvals matreiðslu-
menn og starfsfólk og því hefur 

þetta gengið,“ segir Jóhannes sem 
í Múlakaffi rekur eina stærstu 
veisluþjónustu landsins, mötu-
neyti víðsvegar, ferðaþjónustu og 
svo auðvitað veitingastaðinn góða.

„Múlakaffi varð strax gríðar-
vinsælt veitingahús og það hefur 
alltaf verið mikið að gera. Fyrir-

tækið hefur aldrei verið stærra og 
við höfum bætt í eftir því sem árin 
hafa liðið, umsvifin orðið meiri og 
reksturinn blómstrað.“

Yfirburða góðir pungar
Þorrinn er uppáhaldstími hjá 
Jóhannesi.

„Þetta er skemmtileg vertíð og 
mikill stemningstími. Fólk lyftir 
sér upp í skammdeginu og gaman 
að sjá nútímann halda í gömlu 
hefðirnar, þjóðlega menningu og 
rammíslenskan mat. Íslendingar 
eru stoltir af þorramatnum og við 
finnum vinsældir hans aukast ár 
frá ári, eins og með skötuna á Þor-
láksmessu og saltkjöt og baunir á 
sprengidag,“ segir Jóhannes, fullur 
tilhlökkunar fyrir þorranum.

„Mitt eftirlæti eru súrir hrúts-
pungar. Þeir eru yfirburða góðir 
með heitri rófustöppu og heitu 
saltkjöti.“

Múlakaffi er í Hallarmúla 1. Sími 
553 7737. Netfang: mulakaffi@
mulakaffi.is. Nánar á mulakaffi.is

Við höfum aldrei 
verið að flækja 

þennan mat enda eru 
engar nýjungar í þorra-
mat. Þorramaturinn er 
rammíslenskur eins og 
hann kemur beint af 
sauðkindinni.

KYNNINGARBLAÐ  3 F Ö S T U DAG U R    1 7 .  JA N ÚA R  2 0 2 0 ÞORRINN



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Þetta er í tíunda sinn sem 
þorrablótið er haldið, 
segir Málfríður Sigurhans-

dóttir, íþrótta- og félagsmálastjóri 
ungmennafélagsins Fjölnis í 
Grafarvogi og einn skipuleggjenda 
þorrablótsins.

„Fyrsta blótið var 15. janúar 
2011 með hljómsveitinni Buffinu. 
Við byrjuðum með rúmlega 200 
manna blót fyrir tæpum 10 árum 
og erum komin núna í rúmlega 
1.700 manns.“

Það er því nokkuð ljóst að 
hróður þorrablótsins hefur breiðst 
út í Grafarvogi og færri komast að 
en vilja. Málfríður segir að uppselt 

hafi orðið í matinn á innan við 
sólarhring. 

„Það er alltaf spurning um 
hversu langt þú teygir þig án þess 
að breyta viðburðinum mikið 
og stemmingunni,“ segir hún 
aðspurð að því hvort Egilshöllin 
sé þá kannski að verða of lítil fyrir 
viðburðinn.

Margir tengja þorrablót aðallega 
við landsbyggðina og lítil bæjar-
félög þar sem allir þekkja alla. En 
þorrablót á höfuðborgarsvæðinu 
hafa þó notið aukinna vinsælda 
undanfarin ár. „Við búum vel að 
því hér í Grafarvogi að vera svo-
lítið „sveitó“ bæði landfræðilega 
og í menningu. Stemningin hér er 
algjörlega frábær,“ segir Guðmund-
ur L. Gunnarsson, framkvæmda-
stjóri Fjölnis, sem skipuleggur 
þorrablótið ásamt Málfríði.

Við erum svolítið sveitó
Þorrablót Grafarvogs verður haldið næsta föstudag í tíunda sinn. Skipuleggjendur mótsins segja 
þorramatinn njóta mikilla vinsælda meðal Grafarvogsbúa og stemminguna fyrir blótinu góða.

Guðmundur 
L. Gunnars-
son, Málfríður 
Sigurhans-
dóttir og Jósep 
Grímsson hafa 
unnið hörðum 
höndum að 
skipulagningu 
eins fjölmenn-
asta þorrablóts 
landsins. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Á hlaðborðinu er hefðbundinn þorramatur en líka glóðarsteikt lambalæri 
og nautapottréttur fyrir fólk sem leggur ekki í þorramatinn.

Vildu hrista  
Grafarvogsbúa saman
Þorrablótið skiptir gríðarlegu 
máli fyrir félagið. „Í byrjun var 
hugsunin að gera viðburð til að 
hrista alla Grafarvogsbúa saman 
og gera skemmtilegan félagsvið-
burð og er það ennþá aðalástæðan 
fyrir því að við höldum þennan 
viðburð. Að skemmta okkur og 
öðrum,“ segir Guðmundur.

Öllu verður til tjaldað á þorra-
blótinu sem verður með Bond-
þema í ár að sögn Málfríðar. Ingó 
Veðurguð, Ragga Gísla, Sigga 
Beinteins, Margrét Eir, Regína 

Ósk, Steindi og Auddi Blö munu 
skemmta gestum og svo verður 
að sjálfsögðu leynigestur. Boðið 
verður upp á ekta þorrahlaðborð 
frá Múlakaffi, en einnig verður 
glóðarsteikt lambalæri og nauta-
pottréttur ásamt öðrum kræs-
ingum fyrir þá sem ekki leggja í 
þorramatinn.

Málfríður segir að þorramatur-
inn sé allur mjög vinsæll. „En 
pungarnir hans Jóa vekja alltaf 
sérstaka lukku,“ bætir hún við.

Það er ljóst að það liggur mikil 
vinna á bak við þorrablót af þess-
ari stærðargráðu. Allur salurinn 

er skreyttur, borð dúkuð og 
borðin svigna undan kræsingum. 
Eftir matinn er svo ball þar sem 
Grafarvogsbúar geta dansað af sér 
þorramatinn. 

„Við Guðmundur byrjuðum 
bara tvö með viðburðinn árið 
2011 en árið 2016 bættust tveir 
sjálf boðaliðar við nefndina, Jósep 
Grímsson og Valgerður Sigurðar-
dóttir. Við fjögur sjáum enn þá 
um að skipuleggja allt blótið og 
græja það sem þarf,“ segir Mál-
fríður sem hlakkar til að skemmta 
sér ærlega með Grafarvogsbúum 
næsta föstudag.

Allt í einum pakka í Víkingaþorpinu – Öðruvísi stemmning
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Þrumandi þorrablót að hætti 
Víkinga hefjast 24. janúar

Pakkatilboð í Víkingastræti

ATH.  Morgunmatur innifalinn í öllum pökkum. - Aukanótt í 2ja manna herbergi kr. 5.800, á mann

1. Þorrapakki:
Gisting, bjór og þorrahlaðborð
Víkingasveitin leikur fyrir matargesti
Tveggja manna herbergi kr. 14.500 á mann

                   Tilboð gilda til 22 febrúar 2020

2. Árshátíðarpakki: 
Gisting með fordrykk og þriggja rétta hátíðarkvöldverði
Tveggja manna herbergi  kr. 15.900 á mann

            Tilboð gilda til 15. apríl 2020

3. Sælkerapakki:
Gisting og kvöldverður með þriggja rétta sælkeraveislu
Tveggja manna herbergi kr. 14.500 á mann

           Tilboð gilda til 15. apríl 2020

Nánari upplýsingar á heimasíðu okkar: www.fjorukrain.is
Víkingasveitin leikur fyrir 
matargesti eins og þeim 

einum er lagið

Gerum tilboð fyrir hópa 
í gistingu og mat

Sérréttamatseðill

HLIÐ ÁLFTANESI

Gisting og veitingar

Hlið á Álftanesi

Við kynnum nýjan 
möguleika í

gistingu og mat
Verið velkomin 
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VERSLANIR NETTÓ 
ERU MEÐ ALLT FYRIR 
GÓÐA ÞORRAVEISLU!

Lægra verð – léttari innkaup



Mér fannst vanta 
eitthvað þorra-

tengt fyrir veganfólk svo 
að ég sagðist ætla að búa 
til tófúsultu og það 
hlógu allir að mér.

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Ég er fæddur og uppalinn á 
Reyðarfirði. Lærði þar kjötiðn 
og fór svo suður í meistara

nám í kjötiðn, fór svo í kokkinn og 
tók meistarann í því og hef eigin
lega bara verið í því síðan ég var 
fimmtán ára gamall,“ segir Bjarki. 
„Ég hef mikinn áhuga á útivist og 
veiðum, veiði mikið, sérstaklega 
skotveiði. Svo hef ég náttúrulega 
mikla ástríðu fyrir því að elda, þá 
sér í lagi villibráð og þess háttar. 
Ég verka líka mikið villibráð fyrir 
veiðimenn, er að reykja og grafa, 
gera paté ásamt því að úrbeina og 
slíkt. Ef ég er ekki að veiða þá er ég 
að vinna í mat.“

Finnst súrmaturinn  
betri en nýi maturinn
Bjarki er aðdáandi þorramatar og 
hefur verið það frá barnæsku. „Ég 
er mikill þorramaður og ólst auð
vitað upp við það heima að borða 
súran mat. Það var mikið um súr
mat, sérstaklega með hafragraut, 
þá var raunar alltaf súrt slátur, 
bæði lifrarpylsa og blóðmör. Svo 
þegar maður var að læra og vinna í 
þessu þá byrjaði maður í þorramat 
í ágúst/september og var í honum 
eiginlega bara út febrúar. Þetta er 
svo langt ferli, þetta framleiðslu
ferli á þorramatnum.

Ég hugsa að ég geti sagt að ég sé 
bara alæta á þorramat. Mér finnst 
súrmaturinn betri en nýi matur
inn.“ Þó nefnir hann tvennt sem sé 
í miklu eftirlæti. „Góður hákarl og 
góðir pungar eru toppurinn,“ segir 
hann ákveðinn.

Þá hefur hann oft upplifað 
skemmtilegt andrúmsloft við 
undirbúning á þorramat í gegnum 
tíðina. „Þetta hefur breyst svo 
mikið en þegar maður var að læra 
skapaðist oft rosaleg stemning 
í vinnslunni þegar maður var 
að pilla sviðahausana. Það voru 
teknir nokkrir dagar í það þar sem 
allir sátu saman við langborð og 
bara svaka skemmtileg stemning. 
Að gera sviðasultuna var alltaf 
ákveðið augnablik í vinnslunni.“

Tilraunastarfsemi með tófú
Bjarki er sannarlega framsækinn 
þegar kemur að nútímavæðingu 
þjóðlegra rétta en hann var 
harðákveðinn í því að búa til 
vegan „sviðasultu“. „Ég er rosalega 
frjór og hefur dottið í hug að detta 
í hug að framleiða ýmislegt. Ég er 
til dæmis fyrsti Íslendingurinn til 
þess að framleiða kalda bearn
aisesósu, að ég held, og selja. Og 
mér fannst vanta eitthvað þorra
tengt fyrir veganfólk svo að ég 
sagðist ætla að búa til tófúsultu og 
það hlógu allir að mér.“

Hann lét þau viðbrögð ekki 
stoppa sig. „En ég fékk bara hug
mynd, sá þetta fyrir mér strax, 
sem gerist yfirleitt þegar ég fæ 
hugmyndir, og ég fór bara beint í 
að framkvæma hana, ég er búinn 
að búa þetta til og þetta bragðast 
bara mjög vel. Ég hafði hana svo
lítið súra, ediksúra, til að reyna 
að ná þessum þorrafíling. Þetta er 
bara hugmynd sem varð að veru
leika.“

Bjarki segir ýmsar ástæður fyrir 
því að tófú hafi orðið fyrir valinu. 
„Vegna þess að það er bragð
minnsta og mýksta efnið sem 
við erum að fá tilbúið í próteini, í 
staðinn fyrir að nota baunir, það 
er erfitt að fara að skera þær niður. 
Þannig að tófúið varð fyrir valinu 
vegna mýktar og hlutleysis, það er 

auðvelt að krydda það fram og til 
baka og vinna með það.“

Agar-duft í stað gelatíns
„En að vinna með vegan „matar
lím“ er auðvitað öðruvísi en að 
vinna með gelatínið, þetta eru 
ekki sömu hlutföll og svona þann

ig að ég þurfti að fara í dálitla 
tilraunastarfsemi. Svo ertu nátt
úrulega með súrt, edik og svona, 
í soðinu, þá var sýran líka að 
stríða mér með því að brjóta niður 
hleypiefnið þannig að það tók 
alveg þrjá, fjóra tíma bara að prófa 
mig áfram í hlaupinu.“

Eins og ýmsir vita er gelatín, eða 
matarlím, sennilega eins langt frá 
því að vera vegan og hugsast getur, 
en Bjarki var ekki lengi að finna 
þrælsniðugan staðgengil. „9899 
prósent af gelatíni eru unnin úr 
svína eða nautaskinni og beinum 
en þetta efni sem ég er að vinna 
með heitir agar, það er í duftformi 
og var svolítið að stríða mér út af 
öllu edikinu,“ segir Bjarki og hlær. 
„Þetta var svona pínu efnafræði. 
Ef maður vill reyna að halda tær
leikanum í hlaupinu þá er mun 

erfiðara að vinna með það, það er 
miklu auðveldara ef þú litar það 
með einhverjum lit, þá skiptir ekki 
máli ef þú notar aðeins of mikið, 
því það verður pínu yrjótt af agar 
ef þú notar það ekki rétt. Þetta er 
eins og ef maður er að leysa upp 
Maizena, þá sérðu hvernig það 
koma svona árur í það.“

Bjarki hefur undanfarin misseri 
verið að prófa sig áfram í ýmsu 
sem viðkemur grænmetisfæði. 
„Ég hef síðastliðin tvö ár dálítið 
hent mér út í grænmetisrétti og 
grænmetisfæði, og hef verið að 
reyna að sanka að mér því sem er 
á markaðinum í dag, þá sér í lagi 
próteinum, fyrir grænmetisætur 
og veganfólk. Þannig að ég hef 
svona aðeins verið að vinna með 
það, að reyna að finna rétta sam
setningu á réttinn, kolvetni, pró
tein og grænmeti. Það er búið að 
vera rosalega þróun í framboðinu 
síðustu tvö árin sem við erum að 
fá hérna á Íslandi, í próteininu sér
staklega.“

Grillhlaðvarp á léttum og 
glaðlegum um nótum
Samhliða veiðunum og elda
mennskunni heldur Bjarki úti 
hlaðvarpi ásamt félaga sínum. 
„Grillvarpið heitir þetta og við 
munum vera með það einu sinni í 
mánuði yfir vetrartímann og svo 
svona þrisvar, fjórum sinnum á 
viku yfir háannatímann. Við erum 
í þessu, við Kristján Kristjánsson, 
áhugamaður um matreiðslu.“ 
Græna tilraunastarfsemin fylgdi 
Bjarka í hlaðvarpið. „Við vorum 
með svona veganvarp og vorum 
að nota grill til að reykja rauð
rófur, gera rauðrófubuff og tvær 
gerðir af hamborgurum, annars 
vegar svartbaunaborgara og hins 
vegar rauðrófuborgara úr reyktri 
rauðrófu.“

Hann segir hugmyndina að 
hlaðvarpinu hafa sprottið út frá 
símtali sem hann fékk frá Krist
jáni. „Hugmyndin að grillvarpinu 
kom upp í símtali þegar Kristján 
var að fá sér nýtt grill og hringdi 
í mig og vildi afla sér upplýsinga 
um hvort það þyrfti að hita grillið 
upp áður, hvort hann þyrfti að 
brenna eitthvað af því áður en 
hann færi að nota það, og segja 
mér frá því hvað hann væri að 
fara grilla og hvernig. Þá heyrði 
ég hvað hann var mikill amatör 
og hvað hann var að fara rosalega 
rangt með góða steik þannig að ég 
gaf honum svona lúmska ábend
ingu og svo hringdi hann í mig 
nokkrum sinnum á meðan hann 
var að grilla og úr varð þessi hug
mynd, að búa til svona hlaðvarp 
um grill fyrir alla. Ekki of þungt 
eða faglegt, bara tveir vitleysingar 
að spjalla og hafa gaman og gera 
vel það sem við erum að gera,“ 
segir Bjarki, léttur í lund.

Bjó til sviðasultu úr tófú
Bjarki Gunnarsson, matreiðslumeistari og kjötiðnaðarmeistari, er metnaðarfullur í matargerð. Þá 
heldur hann úti hlaðvarpi, stundar skotveiði, dáir súrmat og bjó á dögunum til vegan „sviðasultu“.

Bjarki Gunnarsson er hér ásamt nýstárlegu veganútgáfunni sem hann bjó til af sviðasultu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vegan „sviðasultan“ er bæði litrík og tilkomumikil. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

„Sviðasultan“ hans Bjarka er 
 dálítið framandi við fyrstu sýn. 
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Nóatún býður upp á eitt 
stærsta og flottasta kjöt-
borð á landinu og þar fæst 

þorramatur í gríðarlegu úrvali. 
Nóatún getur séð fyrir öllum 
þörfum þorrablótsins, hvort sem 
það er lítið eða stórt, innlent eða 
erlent.

„Í kjötborðinu okkar erum við 
með allan hefðbundinn þorramat 
frá bæði Norðlenska, Sláturfélagi 
Suðurlands og Kjarnafæði,“ segir 
Trausti Reynisson, framkvæmda-
stjóri Nóatúns. „Við reynum að 
teygja okkur eins langt í úrvali og 
hægt er og bjóðum upp á sömu 
vörurnar frá f leiri en einum fram-
leiðanda. Því er úrvalið gríðarlegt, 
við bjóðum til dæmis upp á sjö eða 
átta tegundir af sviðasultu.

Við erum með allan þorramat 
tilbúinn bæði niðurskorinn í 
fötum og sérinnpakkaðan og það 
gildir líka um allt sem fylgir þorra-
matnum, harðfiskinn og annað 
meðlæti,“ segir Trausti.

Sendu þorramat til Ástralíu
„Við finnum það ár frá ári að 
þorrablót eru að verða vinsælli og 
það er sífellt meiri eftirspurn eftir 
þorramat,“ segir Trausti. „Það er 
orðið miklu algengara að vinnu-
staðir og vinahópar taki sig saman 
og haldi minni þorrablót, hvort 
sem það er heima eða á vinnu-
stöðum, þannig að fjöldinn allur 
af 10-50 manna veislum fer fram á 

þorranum. Við fundum aukning-
una í þessu rosa sterkt í fyrra og 
búumst við enn meiri eftirspurn 
í ár.

Við sjáum það líka að þorra-
spennan byrjar f ljótlega eftir 
áramót. Þá byrjar fólk að spyrja 
um þorramatinn og hvenær hann 
verður í boði,“ segir Trausti. „Við 

finnum það ekki síst frá öllum 
stóru Íslendingafélögunum erlend-
is, sérstaklega á Norðurlöndunum. 
Það eru líka bara Íslendingar úti 
um allt erlendis og þeir vilja fá 
þorramatinn sinn, hvar sem er í 
heiminum. Við sendum hann til 
þeirra með DHL og í fyrra fóru 
200 sendingar af þorramat utan. 

Mest af því fór til Norðurlanda, en 
við sendum um allan heim. Það 
lengsta sem við sendum þorramat 
var alla leið til Ástralíu.“

Þorrinn hefur tekið völdin
„Þorramaturinn er kominn í búð-
irnar núna, hann hefur verið að 
hrúgast inn. Færðin hefur reyndar 

sett smá strik í reikninginn, en það 
er eiginlega allt komið í hús núna,“ 
segir Trausti. „Þetta verður svo 
í boði út febrúar, en þegar fer að 
líða á mars fara vörur að klárast og 
þá förum við að huga að sumar-
grillinu.

Við leggjum aðaláhersluna á 
að vera með gæða vöru og sinna 
veislum vel. Við erum með stórt 
veislueldhús þar sem við erum 
að undirbúa veislur og sjóða svið, 
hangikjöt, saltkjöt og annað 
slíkt allan daginn,“ segir Trausti. 
„Maður upplifir svo sannarlega 
þorrastemminguna við kjötborðið 
núna, þar sem þorrinn hefur eigin-
lega alveg tekið yfir. Það er því um 
að gera að kíkja við og skoða eitt 
albesta úrval landsins af þorra-
mat.“

Þorrastemming í kjötborðinu
Í Nóatúni er eitt flottasta kjötborð landsins og þar hefur þorrinn tekið völd. Þar fæst gríðarlegt 
úrval af þorramat og Nóatún getur séð fólki um allan heim fyrir því sem þarf í þorrablót.

Trausti segir að þorrinn hafi tekið völdin í kjötborði Nóatúns og að þar sé lögð áhersla á að bjóða upp á mikið úrval 
af þorramat. Þar fæst þorramatur frá Norðlenska, Sláturfélagi Suðurlands og Kjarnafæði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við finnum það ár 
frá ári að þorrablót 

eru að verða vinsælli og 
það er sífellt meiri eftir-
spurn eftir þorramat. 
Það er orðið miklu 
algengara að vinnustaðir 
og vinahópar taki sig 
saman og haldi minni 
þorrablót. 

Í KJÖTBORÐ NÓATÚNS
ÞORRINN ER KOMINN

Pantið þorraveisluna á www.noatun.is

Við gerum meira fyrir þig – Nóatún Austurveri – www.noatun.is
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Fyrsti dagur þorra var tileinkaður 
húsbændum, þá var veitt vel í mat.

Þorri hefst á föstudegi í 13. 
viku vetrar, á bilinu 18. til 24. 
janúar, og er persónugerður 

sem vetrarvættur í sögnum frá 
miðöldum. Þar er getið um þorra-
blót en þeim ekki lýst. Til eru 
heimildir um að þorra sé fagnað 
frá öndverðri 18. öld. Upphaf lega 
virðist húsfreyja hafa boðið þorra 
velkominn enda ljóst að fyrsti 
dagur þorra var tileinkaður hús-
bóndanum og var honum þá veitt 
sérstaklega í mat og þá átti að gera 
vel við sitt fólk.

Á síðari hluta 19. aldar fóru 
mennta- og embættismenn að 
tíðka samkomur sem þeir kölluðu 
„þorrablót“ að fornum hætti, 
matar- og drykkjarveislur þar sem 
sungin voru ný og gömul kvæði og 
drukkin minni Þorra og heiðinna 
goða. Þessar veislur lögðust af 
eftir aldamótin í kaupstöðum 
en þá hafði þorrablótssiðurinn 
borist í sveitirnar. Um miðja 20. 
öld hófu átthagasamtök á höfuð-
borgarsvæðinu þorrablót aftur 
til vegs og virðingar í þéttbýli og 
buðu þá upp á íslenskan mat sem 
var orðinn sjaldgæfur í kaup-
stöðum. 

Heimild: Saga daganna eftir 
Árna Björnsson, 1996

Vel gert við 
bændur á þorra

Mikil var 
trú manna 
á hollustu 
og lækn-
ingamátt 
hákarlsins 
hér áður 
fyrr. 

Þeim sem kunna að meta kæstan 
hákarl finnst hann mikið lostæti og 
svo er hann sagður bráðhollur. Fyrir 

margt löngu var sagt að hákarl væri sérlega 
góður fyrir barnshafandi konur og konur 
með barn á brjósti því hann kæmi í veg 
fyrir að þær fengju sár á geirvörturnar. Auk 
þess átti hann að auka mjólkurframleiðslu 
þeirra. Þá hefur hann verið talinn sérlega 
góður fyrir þá sem eiga við einhvers konar 
maga- eða meltingaróþægindi að stríða. 
Hákarl var þekkt magalyf í gamla daga. 

Sagt er að betra sé að hann sé millistífur 
en mjög mjúkur ef hann á að gagnast sem 
magalyf.

Trú manna var sú að hákarl hefði góð 
áhrif á gigtveiki. Sömuleiðis var talið að ef 
hákarlsbiti væri lagður á ígerð, til dæmis 
á fingri, þá hvarf hún. Kannski finnst 
einhverjum skemmtilegt að heyra að ef 
brennivín væri drukkið með hákarli yrðu 
menn ekki drukknir. Þá má minnast á það 
að sjómenn drukku hákarlalýsi til að halda 
á sér hita.

Hákarlinn er bráðhollur

Kartöflusalatið er kjörið með 
þorramatnum. MYND/GETTY

Þorramaturinn getur verið 
þungur í maga og því er gott 
að hafa til hliðar létt meðlæti. 

Hérna er uppskrift að kartöflu-
salati sem auðvelt er að útfæra eftir 
eigin höfði.

Innihald:
700 grömm gular kartöflur að 
eigin vali
1 bolli hefðbundið eða vegan-
majónes
2 msk. hvítvínsedik
1 msk. gult sinnep
¾ bollar saxað sellerí
2-3 saxaðir vorlaukar eða ½ bolli 
saxaður graslaukur
1 smátt skorin súrsuð gúrka
Lúka af fersku dilli
Salt og pipar eftir smekk

Aðferð:
Sjóðið kartöflurnar (gætið þess að 
ofsjóða þær ekki) og leyfið þeim 
svo að kólna. Á meðan kartöfl-
urnar sjóða er ráð að byrja á dress-
ingunni. Blandið saman í stórri 
skál majónesi, hvítvínsediki, sinn-
epi, selleríi, vorlauk (eða öðrum 
lauk), súru gúrkunni og pipar, 
hrærið og kælið inni í ísskáp. Þegar 
kartöflurnar eru búnar að kólna, 
afhýðið þær og skerið í hæfilega 
stóra bita. Bætið þeim varlega 
saman við dressinguna. Smakkið 
til með salti, pipar og öðru kryddi 
(til dæmis lauk- og/eða hvítlauks-
dufti). Kælið í ísskáp í að minnsta 
kosti klukkutíma áður en salatið 
er borið fram.

Létt og kræsilegt 
kartöflusalat

ÞORRA-
MATURINN

ELSKAR

Þarf aðeins að hita!
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Þegar hún reyndi að 
fá hlutverk aftur að 

stríði loknu var henni 
alls staðar hafnað því 
henni var sagt að hún 
myndaðist ekki vel.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til bóta 
við hinum ýmsu meinum. Kín-

verjar kalla sæbjúgu gjarnan „gin-
seng hafsins“ og til eru sagnir um 
notkun sæbjúgna þar fyrir meira 
en þúsund árum.

Arctic Star sæbjúgnahylkin 
innihalda yfir fimmtíu tegundir 
af næringarefnum sem geta haft 
jákvæð áhrif á lífeðlisfræðilega 
starfsemi mannslíkamans, til 
dæmis er mikið kollagen í þeim en 
það er eitt helsta uppbyggingar-
prótein líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic 
Star sérhæft sig í þróun á fæðu-
bótarefnum, svo sem framleiðslu, 
markaðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. Hylkin eru 
framleidd úr íslenskum, hágæða, 
villtum sæbjúgum sem eru veidd í 
Atlantshafinu.

Magnús Friðbergsson, verkefna-
stjóri hjá Landspítala, hefur tekið 
sæbjúgnahylkin frá Arctic Star 
undanfarin tvö ár. „Vinur minn 
kynnti mig fyrir sæbjúgnahylkj-
unum og þar sem ég hafði lengi 
verið slæmur í hnjám, 
með liðverki og lítið 
getað beitt mér, 
ákvað ég að prófa. 
Tveimur til þremur 
vikum seinna fann 
ég mikinn mun. 
Nú hef ég tekið 
sæbjúgnahylkin í 
tvö ár og fer allra 
minna ferða án 
óþæginda. Það 
er algjör bylting 
frá því sem áður 
var. Nú get ég 
gert hluti eins og 
að fara í langar 
gönguferðir, sem 
ég gat varla gert 

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús Friðbergsson mælir með sæbjúgnahylkjum frá Arctic Star en hann finnur mun á sér  
eftir að hann fór að nota þau. Sæbjúgu innihalda fimmtíu tegundir af næringarefnum.

Magnús er 
betri í hnjám og 
finnur minna 
fyrir liðverkjum 
eftir að hann 
fór að taka sæ-
bjúgnahylkin. 
MYND/GVA 

áður. Að minnsta kosti gerði ég 
það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir 
álag,“ útskýrir hann.

Magnús, sem er 69 ára gamall 
í dag, hafði fengið að heyra frá 
lækni að mikið slit væri í hnjám 
hans og ekki væri von á að það 
gengi til baka. „Hann sagði mér að 
kíkja á fæðingardaginn minn og að 
ég gæti ekki búist við að fara aftur 
í tíma. Mér fannst vont að heyra 
þetta og var því tilbúinn að prófa 
ýmislegt sem gæti mögulega lagað 
þetta. Sæbjúgnahylkin frá Arctic 
Star virka mjög vel á mig og ég 
mæli með að fólk prófi þau.“

Framleiðandi sæbjúgna er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upp-
lýsingar fást á arcticstar.is. Arctic 
Star sæbjúgnahylki fást í flestum 
apótekum og heilsubúðum og í 
Hagkaupum.

Betty White er fædd 17. janúar 
árið 1922. Hún hóf leiklistar-
feril sinn árið 1939, þremur 

mánuðum eftir að hún útskrifaðist 
úr menntaskóla. Þá söng hún lög 
úr Kátu ekkjunni ásamt bekkjar-
félaga sínum á tilraunasjónvarps-
stöð í Los Angeles.

Betty var brautryðjandi í sjón-
varpi en hún er fyrsta konan til að 
vera við stjórnvölinn bæði fyrir 
framan og aftan myndavélina. 
Einnig er hún þekkt fyrir að vera 
fyrsta konan til að framleiða 
gamanþáttaröð. Það var þátta-
röðin Life with Elizabeth sem átti 
þátt í að Betty hlaut heiðursnafn-
bótina borgarstjóri Hollywood 
árið 1955.

Betty er meðal annars þekkt 
fyrir hlutverk sín í þáttunum 
The Mary Tyler Moore Show og 
Golden Girls og vann til verðlauna 
fyrir bæði hlutverkin. Hún átti þó 
frekar erfitt uppdráttar á fyrstu 
árum ferils síns. Eftir að hún kom 
fyrst fram í sjónvarpi hóf hún að 
starfa sem fyrirsæta og einnig fékk 
hún einhver hlutverk í leikhúsi. 

Hún tók svo hlé frá leikstörfum 
þegar seinni heimsstyrjöldin 
braust út og þegar hún reyndi 
aftur að fá hlutverk að stríði loknu 
var henni alls staðar hafnað því 
henni var sagt að hún myndaðist 
ekki vel. Það varð til þess að Betty 
fór að vinna í útvarpi þar sem hún 
endaði með að stjórna sínum eigin 

útvarpsþætti árið 1949. Það varð 
stökkpallur fyrir hana í sjónvarpið 
aftur. Hún varð meðstjórnandi í 
sjónvarpsþætti sem hún endaði 
svo á að stjórna sjálf. Það var svo 
ekki fyrr en árið 1962 sem hún 
fékk fyrsta hlutverk sitt í kvik-
mynd í fullri lengd. Það var kvik-
myndin Advise & Consent. Hún 
fékk góða dóma fyrir frammistöðu 
sína en þrátt fyrir það liðu mörg 
ár þar til hún fékk aftur hlutverk í 
kvikmynd.

Betty hefur unnið átta Emmy-
verðlaun en árið 2015 hlaut hún 
heiðursverðlaun fyrir ævistarf sitt 
í þágu sjónvarps á dagtíma. Þrátt 
fyrir háan aldur er Betty White 
ekki sest í helgan stein en síðasta 
hlutverk hennar var í teiknimynd-
inni Toy Story 4 þar sem hún ljáði 
persónunni Bitey White rödd sína.

Ennþá í fullu fjöri 
á tíræðisaldri

Betty White hefur ekki sagt skilið við leiklistina ennþá. MYND/GETTYNýjar fréttir daglega frá EM í handbolta

frettabladid.is  
er með þér á EM!  

FRÉTTABLAÐIÐ.IS Ekki missa af neinu, fylgdu 
Fréttablaðinu á Facebook

Bandaríska leik-
konan Betty 
White fagnar 
98 ára afmæli á 
morgun. Leik-
listarferill hennar 
spannar hvorki 
meira né minna 
en 80 ár og hún er 
enn að.
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Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 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
Getum bætt við okkur verkefnum í 
almennt múrverk- flísalagnir-flotun 
og fl. Uppl hjá Þórði í s: 618-5286 
eða thordurmurari@gmail.com

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

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

Skemmtanir

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

50 nýjar íbúðir við Hlíðarenda 
102Reykjavík komnar í sölu. 
Valshlíð – Fálkahlíð 
 og Smyrlahlíð
Íbúðirnar verða tilbúnar  
til afhendingar 
vor/sumar 2020.

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra 
og 5 herbergja íbúðir
• Megin áhersla er á litlar og 

meðalstórar vandaðar íbúðir,  
inn rétt aðar á hagkvæman og 
þægilegan máta.

• Húsin liggja umhverfis garð í 
miðjunni og þar undir er tveggja 
hæða bílakjallari. 

Pantið söluskoðun í síma 569-7000  
– Sýnum alla daga

Verð frá : 39,9 millj.

OPIÐ HÚS Föstudaginn 17. janúar frá kl. 12 -13
Sýningaríbúð er í Fálkahlíð 2

Sýningaríbúð er 
í Fálkahlíð 2

Hringbraut

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is 
sími: 775 1515

Friðjón Ö. Magnússon
aðst. fasteignasala 
fridjon@miklaborg.is 
Sími: 692 2704

Skoða má  

allar íbúðirnar á 

102reykjavik.is

og miklaborg.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00



LÁRÉTT
1. Fjöldi
5. Óvissa
6. Úr hófi
8. Forn
10. Tveir eins
11. Skordýr
12. Eind
13. Kró
15. Merking
17. Mildun

LÓÐRÉTT
1. Mjókka
2. Einkar
3. Pili
4. Haldast
7. Margbrotinn
9. Síðdegi
12. Skurður
14. Prettir
16. Tveir eins

LÁRÉTT: 1. margt, 5. efi, 6. of, 8. gamall, 10. rr, 11. 
fló, 12. stak, 13. stía, 15. táknun, 17. linun.
LÓÐRÉTT: 1. megrast, 2. afar, 3. rim, 4. tolla, 7. 
flókinn, 9. aftann, 12. síki, 14. tál, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Björn Þorfinnsson átti leik 
gegn Bárði Erni Birkissyni  í  
2. umferð Skákhátíðar MótX.

25. Bxh6! 1-0. Bárður gafst 
upp því hann er óverjandi mát 
eftir 25…Dxa1 26. Bxg7+! Guð-
mundur Kjartansson og Sigur-
björn Björnsson eru efstir og 
jafnir með fullt hús eftir fjórar 
umferðir á Skákþingi Reykja-
víkur. Davíð Kjartansson og 
Júlíus Friðjónsson koma næstir 
með 3½ vinning. 

www.skak.is:  Kvennalands-
liðið í Prag.       

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Vestan 5-13 í dag og víða 
dálítil él, en gengur í 
norðvestan 13-20 með 
snjókomu á köflum A-til 
á landinu. Frost 0 til 5 
stig.

9 5 6 1 4 7 2 3 8

7 1 3 8 2 5 6 9 4

8 4 2 9 3 6 7 5 1

4 6 9 5 7 2 8 1 3

5 7 8 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 8 9 5 6 7

6 8 5 2 1 4 3 7 9

1 2 7 6 9 3 4 8 5

3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

7 4 9 8 1 2 3 5 6

4 2 7 9 3 1 5 6 8

8 5 3 2 6 4 7 1 9

9 6 1 7 5 8 4 2 3

1 7 6 4 2 3 9 8 5

2 8 5 1 9 7 6 3 4

3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5

9 3 4 7 1 5 8 2 6

5 7 8 9 6 2 1 3 4

2 5 3 8 7 6 9 4 1

7 4 6 2 9 1 3 5 8

1 8 9 4 5 3 6 7 2

8 9 5 1 2 7 4 6 3

4 6 1 5 3 9 2 8 7

3 2 7 6 4 8 5 1 9

7 4 5 9 8 1 6 3 2

6 2 1 7 3 5 4 9 8

3 8 9 2 4 6 1 5 7

9 3 8 4 1 7 2 6 5

1 6 2 5 9 8 7 4 3

4 5 7 3 6 2 8 1 9

8 7 3 6 5 4 9 2 1

2 9 6 1 7 3 5 8 4

5 1 4 8 2 9 3 7 6

8 9 7 4 2 3 5 1 6

4 6 2 5 1 8 3 7 9

1 3 5 6 7 9 2 4 8

5 2 8 7 3 1 9 6 4

3 4 9 8 5 6 1 2 7

6 7 1 2 9 4 8 3 5

2 5 3 9 6 7 4 8 1

7 1 4 3 8 5 6 9 2

9 8 6 1 4 2 7 5 3

9 2 7 1 3 6 5 4 8

1 8 3 5 9 4 6 2 7

4 5 6 7 8 2 1 9 3

6 7 8 3 1 9 4 5 2

2 9 1 4 5 8 7 3 6

3 4 5 6 2 7 8 1 9

5 6 4 9 7 3 2 8 1

7 3 2 8 4 1 9 6 5

8 1 9 2 6 5 3 7 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Ég sé þína 
fögru hönd, 

elskan! En ég sé 
engan hring!

Þarna var 
hann, já!

Og svo tístir gaurinn 
aftur til barþjónsins 

#makeitadouble

Ég gæti það – en ég hugsa að 
ég sleiki bara sultuna beint úr 
krukkunni eins og venjulega.

Gerðu ristað 
brauð með 
sultu fyrir 
mig líka.

Gerðu  
það  

sjálfur.

Ég ætla 
aldrei að borða 

morgunmat 
aftur!

Takk fyrir 
brauðið!

Ekki segja 
mér að þú 
hafir ekki 

skilið þennan 
heldur.

Kanntu  
einhverja 

Hafnarfjarð-
arbrandara?

#makeitadouble

Ótrúleg gjöf að fá að lifa
Árið 2015 sögðu læknar Sirrý Ágústs
dóttur að hún ætti eitt til þrjú ár eftir 
ólifað. Í byrjun aprílmánaðar ætlar hún 
að ganga þvert yfir Vatnajökul með 14 
konum til að fagna því að vera enn á lífi.

Tærnar hluti af 
 persónuleikanum
Fann ey Benja míns dóttir 
há skóla nemi og Pétur Hjör
var Þor kels son réttinda-
fræðslu full trúi komust að 
því tveimur dögum eftir 
fæðingu frumburðar síns 
að hann væri með tólf tær.

Boðar nýja ástarbyltingu
Helga Snjólfsdóttir er ein þeirra sem tala 
á fyrirlestraröðinni Bara það besta 2020 
sem fram fer í Hörpu á morgun, laugar-
daginn 18. janúar. Fyrirlestur hennar ber 
yfirskriftina Kynorka og nánd en hún vill 
kenna konum að vera sinn besti elskhugi.
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VERTU GRAND
Í VETUR!

Opel Grandland X 

Verð frá 3.990.000 kr.

pakki að verðmæti 400.000 kr.
fylgir öllum nýjum Grandland X

• Aukin veghæð
• Toyo harðskelja vetrardekk
• Toppgrind og skíðabogar

• Vetrarmottur
• Aurhlífar
• Árskort á skíðasvæði

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

benni.is
Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000



595 1000  .   heimsferdir.isBókaðu þína ferð á Heimurinn stækkar með Heimsferðum
– fáðu meira út úr fríinu

SÓLARÁFANGASTAÐIR
SUMARIÐ 2020

Íslensk fararstjórn, 
taska og handfarangur 
innifalið.

BÓKAÐU SÓL
ALLUR PAKKINN 

Verð á mann frá

69.995

Flug frá kr.

49.900
Á mann báðar leiðir m/tösku 

og handfarangri

Frá kr.
94.745

Tamaimo Tropical **

FRÁ KR. 77.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 19. ágúst í 7 nætur

94.745 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

TENERIFE

Don Jorge Apartments **

FRÁ KR. 89.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 2. júlí í 7 nætur

113.895 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Albir Playa Hotel and Spa ****

FRÁ KR. 79.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 27. ágúst í 7 nætur

97.595 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

Estrella de Mar Apartments **

FRÁ KR. 69.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 20. ágúst í 7 nætur

95.795 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Hotel Jardin D Ajuda ***

FRÁ KR. 119.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 15. apríl í 8 nætur

MEÐ MORGUNVERÐI
Bluesun Hotel Marina ***

FRÁ KR. 119.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 25. Maí í 11 nætur

124.995 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

Carisa Maleme Hotel ***

FRÁ KR. 114.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 23. júní í 10 nætur

144.195 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Bajondillo Apartments ***

FRÁ KR. 88.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 11. júní í 7 nætur

100.395 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Marbella Playa Hotel ***

FRÁ KR. 87.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 4. júní í 7 nætur

106.595 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

BEINT FLUG Í ALLT SUMAR VIKULEGAR BROTTFARIR SUMARIÐ 2020

BENIDORM ALBÍR KRÍT COSTA DEL SOL MARBELLA

ALMERÍA MADEIRA KRÓATÍA VERONA BIBIONE Á ÍTALÍU
Flug frá kr.

49.900
Á mann báðar leiðir m/tösku 

og handfarangri

Verð á mann frá

139.995
Frá kr.

141.295
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FRÁ KR. 79.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 27. ágúst í 7 nætur

97.595 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

Estrella de Mar Apartments **

FRÁ KR. 69.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 20. ágúst í 7 nætur

95.795 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Hotel Jardin D Ajuda ***

FRÁ KR. 119.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 15. apríl í 8 nætur

MEÐ MORGUNVERÐI
Bluesun Hotel Marina ***

FRÁ KR. 119.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 25. Maí í 11 nætur

124.995 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

Carisa Maleme Hotel ***

FRÁ KR. 114.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 23. júní í 10 nætur

144.195 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Bajondillo Apartments ***

FRÁ KR. 88.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 11. júní í 7 nætur

100.395 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

Marbella Playa Hotel ***

FRÁ KR. 87.995
Verð á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn

Innifalið: Flug, Gisting. Verð m.v. 4. júní í 7 nætur

106.595 m.v. 2 fullorðna saman í herbergi

MEÐ MORGUNVERÐI

BEINT FLUG Í ALLT SUMAR VIKULEGAR BROTTFARIR SUMARIÐ 2020

BENIDORM ALBÍR KRÍT COSTA DEL SOL MARBELLA

ALMERÍA MADEIRA KRÓATÍA VERONA BIBIONE Á ÍTALÍU
Flug frá kr.

49.900
Á mann báðar leiðir m/tösku 

og handfarangri

Verð á mann frá

139.995
Frá kr.

141.295
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MENNING

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Föstudagur

hvar@frettabladid.is

17. JANÚAR 2020 
Hvað?  Ábyrgð
Hvenær?  18.30
Hvar?  Norræna húsið
Kvikmyndadagarnir Nordisk Film 
Fokus hefjast á heimsfrumsýningu 
færeysku myndarinnar Ábyrgð 
í leikstjórn Katrin Joensen-Næs. 
Leikstjórinn heldur stutta ræðu 
fyrir sýningu myndarinnar.

Hvað?  Maria’s Paradise
Hvenær?  21.30

Hvar?  Norræna húsið
Finnsk mynd í leikstjórn Zaida 
Bergroth. 

Hvað?  Afrit – ljósmyndasýning
Hvenær?  19.00
Hvar?  Gerðarsafn
Sýningin Afrit er hluti af Ljós-
myndahátíð Íslands 2020. Á sama 
tíma verður ný grunnsýning, 
Gerður, opnuð á neðri hæð.

Sigurjón Baldur er ritstjóri bókar um listasöfn landsins. Verkin sem sjást á myndinni eru í eigu Listasafns Háskóla Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bókin Saga listasafna á 
Íslandi geymir 25 rit-
gerðir um jafnmörg 
listasöfn í landinu, 
eftir 26 höfunda. Um 
eitt hundrað myndir 

eru í bókinni en ritstjóri hennar 
er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 
prófessor í safnafræði við Háskóla 
Íslands.

„Í bókinni er farið yf ir sögu 
nánast allra listasafna sem til eru í 
landinu frá 1884 þegar fyrsta safn-
ið, Listasafn Íslands, var stofnað og 
til ársins 2007 þegar síðasta safnið 
var stofnað, Vatnasafnið í Stykkis-
hólmi,“ segir Sigurjón.

Greinargott yfirlit
Sér fræðingar voru fengnir til 
verksins og sem dæmi má nefna að 
Auður Ava Ólafsdóttir skrifar um 
Listasafn Háskóla Íslands, Harpa 
Þórsdóttir um Hönnunarsafnið, 
Aðalsteinn Ingólfsson um Listasafn 
Sigurjóns Ólafssonar og Ágústa 
Kristófersdóttir um Hafnarborg.

„Í ritgerðunum er f jallað um 
upphaf safnanna, aðdragandann 
að stofnun þeirra, þróunina í 
starfseminni, hverjir hafa veitt 
söfnunum forstöðu, starfsemi safn-
anna í samfélaginu og hvernig þau 
hafa aukið við safnkostinn,“ segir 
Sigurjón. „Þarna er líka fjallað um 
þær fjárhagslegu hremmingar sem 
söfnin hafa lent í og einnig hvernig 
þau hafa með misjöfnum hætti 
getað aukið við safnkostinn.

Þetta er greinargott yfirlit yfir 
einar merkustu menningarstofn-
anir sem við eigum. Hér er bæði 
fjallað um stór söfn og minni söfn, 
sem eru aðallega úti á landsbyggð-
inni. Þarna er verið að draga fram 
upplýsingar sem eru á margra vit-
orði í þeim samfélögum þar sem 
þessi söfn eru, en eru ekki á vitorði 
almennings.“

Listræn þjóð
Sigurjón segir að í bókina vanti 
f jögur söfn. „Stærsta listasafn 
landsins er Þjóðminjasafn Íslands 
sem geymir miðaldalistina. Um 
það er ekki fjallað sérstaklega í 
bókinni en Heiða Björk Árnadóttir 
kemur inn á það í ritgerð sinni um 
Listasafn Íslands. Sambúð Þjóð-
minjasafnsins og Listasafns Íslands 
var mjög náin fram undir 1950 
þegar ákveðinn viðskilnaður varð. 
Það vantar líka ritgerð um safn 
Ásgríms Jónssonar sem var starf-

rækt sérstaklega á árunum 1960-
1987 en fór síðan undir verndar-
væng Listasafns Íslands. Svo vantar 
tvö söfn sem sem ég vissi ekki af og 
virðast hafa verið á fárra vitorði: 
Listasafn á Akranesi og annað lista-
safn á Sauðárkróki. Þegar ég upp-
götvaði þessi tvö söfn þá hugsaði 
ég með mér að gildi þessarar bókar 

kæmi þarna mjög vel í ljós. Bókin 
getur mögulega orðið til þess að 
gera fólki grein fyrir því hvað við 
erum með í handraðanum og ef lt 
um leið vitund og vilja til að styðja 
við menningu.“

Sigurjón segir að við lestur bók-
arinnar opinberist að Íslendingar 
séu listræn þjóð. „Þeir eru miklir 

unnendur lista og gera sér grein 
fyrir gildi listarinnar. Ein niður-
staðan er sú að þegar upp er staðið 
þá er menningarlífið úti um allt 
land byggt upp á mikilli gjafmildi 
fólks og fórnfýsi en f lestar af þess-
um listastofnunum eru byggðar 
upp á gjöfum, stórum sem smáum. 
Annað sem lesa má úr þessari 
bók er að þegar starfsemi safna er 
komin í gang þá er það því miður í 
mörgum tilvikum þannig að mjög 
dregur úr opinberum stuðningi. 
Það sýnir sig líka að þessi listasöfn 
eru virk í menntastarfi, þau eru 
mörg hver að taka við skólahópum 
á ýmsum aldri og gegna ríku hlut-
verki í myndlistar- og mennta-
stefnu á þeim stöðum þar sem þau 
starfa.“

Merkar menningarstofnanir
Sigurjón Baldur Hafsteinsson er ritstjóri bókar þar sem fjallað er 
um listasöfn í landinu. Safn ritgerða eftir sérfræðinga á sínu sviði.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

EIN NIÐURSTAÐAN ER 
SÚ AÐ ÞEGAR UPP ER 

STAÐIÐ ÞÁ ER MENNINGARLÍFIÐ 
ÚTI UM ALLT LAND BYGGT UPP 
Á MIKILLI GJAFMILDI FÓLKS OG 
FÓRNFÝSI.

Fyrir skemmstu f luttu í Gryfj-
una í Ásmundarsal þær Valdís 
Steinarsdóttir og Tanja Huld 

Levý Guðmundsdóttir sem mynda 
tvíeykið We are studio. Á morgun, 
17. janúar klukkan 17.00, verður 
vinnustofan þeirra í Gryfjunni í 
Ásmundarsal formlega opnuð. Þá 
gefst gestum og gangandi kostur á 
að fræðast um vinnuferlið og kynn-
ast hönnuðunum betur.

Þær munu dvelja í Gryfjunni í um 
mánuð og safna saman sögum af 
mistökum sem endar svo í sýningu. 

Vinnustofa um 
mistök

Valdís og Tanja minna á að öll erum 
við mannleg og gerum mistök.

Tíu þúsund og eitt ár eftir Bjarka 
Bragason er í Gerðarsafni.
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Tryggðu þér áskrift

Í KVÖLD
KL. 20:10

KAUPTU STAKAN LEIK: 

Plan B er fyrsta skáld-
saga Guðrúnar Ingu 
Ragnarsdóttur. Bókin 
kom út í kiljuklúbbi 
Forlagsins í nóvember 
og er nú komin í bóka-

verslanir.
Spurð um efni bókarinnar segir 

Guðrún Inga: „Hún fjallar um 
ungan rithöfund, Gyðu, sem er að 
reyna að skrifa skáldsögu byggða á 
skrautlegu fólki sem hún vann með 
í heimaþjónustu í Kaupmannahöfn. 
Henni gengur brösuglega við skrift-
irnar en í stað þess að gefast upp 
ákveður hún að skrifa dagbók, til að 

halda sér í formi. Það er hennar plan 
B. Gyða heldur síðan af stað í ferða-
lag sem tekur óvænta stefnu. Þessi 
frásagnarháttur, þar sem sögukona 
er að skrifa söguna sem verið er að 
lesa, býður upp svolítinn leik með 
form og framvindu.

Á hálfkláruð handrit
Spurð hvort hún sæki söguefni 
eða persónur í eigin raunveru-
leika segir Guðrún Inga: „Við Gyða 
eigum ýmislegt sameiginlegt. Ég bjó 
í Kaupmannahöfn í fimm ár og var 
að vinna í heimaþjónustu fyrir aldr-
aða, eins og hún. Ég ílengdist dálítið 
í því starfi, en þar kynntist ég ótrú-
lega litríkum karakterum, bæði 
vinnufélögum og skjólstæðingum. 
Þarna eru persónur byggðar á raun-

verulegu fólki, en fyrst og fremst er 
sagan skáldskapur.“

Guðrún Inga segist hafa skrifað 
frá því hún var unglingur. Árið 2015 
kom út ljóðabókin Ég erfði dimman 
skóg með efni eftir sjö konur og 
Guðrún Inga var ein þeirra. „Ég 
hef birt smásögur í tímaritum og á 
nokkur hálfkláruð handrit en Plan 
B er fyrsta skáldsagan sem ég hef 
fulllokið við,“ segir hún.

Auður Ava og Bragi í uppáhaldi
Spurð um bóklestur sinn seg-
ist Guðrún Inga aðallega lesa á 
íslensku. „Það er af nógu að taka 
hérna heima, við eigum svo marga 
góða höfunda, svo finnst mér svaka-
lega mikil gróska í spennandi þýð-
ingum þessi misserin. Sjálf á ég 
tvo uppáhaldshöfunda, Auði Övu 
Ólafsdóttur og Braga Ólafsson, þau 
hafa að mínu mati smá forskot á 
aðra íslenska höfunda. Svo verð ég 
eiginlega að nefna Murakami líka, 
hann hefur fylgt mér svo lengi.“

Hún segist ekki vera byrjuð á nýju 
verki, en víst er að hún hefur ekki 
sagt sitt síðasta. „Næst langar mig 
að gefa út smásögur. Ég á nú þegar 
dágott safn af smásögum og ætla að 
skrifa f leiri.“

Leikur með form og framvindu
Guðrún Inga Ragnarsdóttir sendir frá sér fyrstu skáldsögu sína. Fjallar um ungan 
rithöfund sem glímir við að skrifa skáldsögu. Á nokkur hálfkláruð handrit.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Næst langar mig til að gefa út smásögur, segir Guðrún Inga Ragnarsdóttir, höfundur skáldsögunnar Plan B. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ljósmyndarýni verður haldin 
í fimmta skipti á Ljósmynda-
hátíð Íslands dagana 17. og 

18. janúar og sem fyrr er það Ljós-
myndasafn Reykjavíkur (Borgar-
sögusafn) sem hefur veg og vanda 
af skipulagningu hennar. Rýnin 
verður haldin á Sjóminjasafninu 
Grandagarði, í dag, föstudaginn 17. 
janúar, kl. 9.00-15.00 og laugardag-
inn 18. janúar kl. 9.00-12.00.

Ljósmyndarýni er 20 mínútna 
fundur þar sem ljósmyndari mætir 
með myndir sínar, á pappír eða á 
stafrænu formi, og sýnir viðkom-
andi rýnanda. Markmiðið með 
henni er að útvíkka tengslanet 
milli ljósmyndara í öllum greinum 
og gefa þeim tækifæri til að fá ráð-
leggingar og endurgjöf um verk sín.

Virtir erlendir rýnendur
Auk íslenskra sérfræðinga á sviði 
ljósmyndunar munu virtir erlendir 
rýnendur, sem ýmist eru sýningar-
stjórar á söfnum og galleríum eða 
ritstjórar ljósmyndatímarita, veita 
íslenskum ljósmyndurum umsögn 
um verk þeirra. Þar á meðal má 
nefna þau Kristine Kern, stjórnanda 
Fotografisk Center í Kaupmanna-
höfn, dr. Moritz Neumüller, stjórn-
anda ljósmyndadeildar IED Madrid 
og yfirsýningarstjóra Photobook-
week í Árósum í Danmörku, og Nela 
Eggenberger, sem er listfræðingur 
og aðalritstjóri tímaritsins EIKON 
– International Magazine for Photo-
graphy and Media Art staðsett í Vín 
í Austurríki.

Styrkur úr minningarsjóði
Þátttaka í rýninni getur fært ljós-
myndurum ýmis tækifæri, eins og 
boð á erlendar hátíðir og/eða sýn-
ingaþátttöku en einnig hlýtur einn 
heppinn þátttakandi 400.000 króna 
styrk úr minningarsjóði Magnúsar 
Ólafssonar (1862-1937). Eins og fyrr 
mun dómnefnd, sem samanstendur 
af öllum rýnendum, velja styrkþega 
úr hópi allra þátttakenda. Sjóður-
inn er eini sjóður sinnar tegundar 
hér á landi og er tilgangur hans að 
styrkja ljósmyndun á Íslandi sem 
listgrein.

Ljósmyndarýni í 
Sjóminjasafninu

ÞARNA ERU PERSÓNUR 
BYGGÐAR Á RAUN-

VERULEGU FÓLKI, EN FYRST OG 
FREMST ER SAGAN SKÁLD-
SKAPUR.

Frá Ljósmyndarýni árið 2018.
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Friends
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Famous In love
10.10 Lego Master
11.00 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.25 Lóa Pind. Viltu í alvöru 
deyja?
12.10 Fósturbörn
12.35 Nágrannar
13.00 Rocky Horror Picture Show. 
Let’s Do the The Warp Again 
14.40 Swiped. Hooking Up in the 
Digital Age
16.05 Ice On Fire
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Allir geta dansað
20.40 Moulin Rouge
22.45 211
00.10 The Equalizer 2  Spennu-
mynd frá 2018 með Denzel 
Washington. Robert McCall fékk á 
sínum tíma nóg af starfi sínu í sér-
sveit lögreglunnar þar sem hann 
eignaðist marga óvini enda dug-
legur við að koma glæpamönnum 
á bak við lás og slá. Hann ákvað 
því einn daginn að setja sinn eigin 
dauða á svið og hefja nýtt líf undir 
dulnefni í Boston þar sem enginn 
kannaðist við hann. 
02.10 The Predator  Hrollvekja af 
bestu gerð frá 2018. 

19.10 Fresh Off The Boat
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 The Simpsons
21.15 American Dad
21.40 Crashing
22.10 Jett
23.10 Fresh Off The Boat
23.35 Schitt’s Creek
00.00 Friends
00.25 Seinfeld
00.50 Tónlist

10.55 Paterno
12.40 Daphne & Velma
13.55 Mary Shelley
15.55 Paterno
17.40 Daphne & Velma
19.00 Mary Shelley
21.00 The Lord of the Rings. The 
Two Towers
23.55 Night School
01.50 The Duel

07.00 Abu Dhabi HSBC Cham-
pionship  Bein útsending frá Abu 
Dhabi HSBC Championship á 
Evrópumótaröðinni.
13.00 PGA Tour 2020
17.00 Diamond Resorts Tourna-
ment of Cha  Bein útsending frá 
Diamond Resorts Tournament of 
Champions.
20.00 PGA Tour 2020  Bein út-
sending frá The American Express.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1991 MS - FÁ
14.00 Söngvaskáld Björn 
Jörundur
14.50 EM í handbolta  Bein út-
sending frá leik í milliriðli á EM 
karla í handbolta.
16.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
16.50 Siglufjörður - saga bæjar 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvergidrengir 
18.27 Tryllitæki 
18.40 Krakkavikan
19.00 Fréttir   Helstu fréttir dags-
ins af innlendum og erlendum 
vettvangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Gettu betur - Stjörnustríð 
Heimavistarskólinn - Reykjavíkur-
skólinn
21.00 Vikan með Gísla Marteini
21.45 Martin læknir – Doc Martin  
22.35 Vera - Náttúruval Vera. 
Natural Selection  Bresk saka-
málamynd byggð á sögu eftir 
Ann Cleeves um Veru Stanhope 
rannsóknarlögreglukonu á Norð-
ymbralandi sem rannsakar dular-
fullt dauðsfall á afskekktri eyju. 
Með aðalhlutverk fara Brenda 
Blethyn og David Leon. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra 
barna.
00.05 In the Valley of Elah – 
Dalur óttans   Sakamálamynd 
með Tommy Lee Jones, Char-
lize Theron og Susan Sarandon í 
aðalhlutverkum. Myndin fjallar 
um Hank Deerfield, föður ungs 
hermanns sem kemst að því að 
sonur hans hefur horfið, aðeins 
nokkrum dögum eftir heimkom-
una frá Írak. Hank er staðráðinn í 
að komast að því hvað kom fyrir 
son hans og blandast þannig inn 
í rannsókn málsins. Tommy Lee 
Jones var tilnefndur til Óskars-
verðlauna fyrir frammistöðu sína 
í myndinni. Leikstjóri: Paul Haggis. 
Atriði í myndinni eru ekki við hæfi 
barna. e.
02.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show 
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil
13.50 Family Guy 
14.15 Amazing Hotels. Life 
Beyond the Lobby 
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 Will and Grace
19.45 So Undercover
21.15 The Bachelor 
22.40 Jägarna
23.25 The Late Late Show 
00.10 NCIS 
00.55 The Intouchables
02.45 Mayans M.C.  Spennandi 
þáttaröð um ungan mann sem 
gengur til liðs við mótorhjólagengi 
eftir að hann losnar úr fangelsi. 
Þættirnir eru frá þeim sömu og 
gerðu Sons of Anarchy
03.45 Kidding 

19.40 Fulham - Middlesbrough 
 Bein útsending.

07.00 Manchester United - Manc-
hester City  Útsending frá leik í 
ensku deildabikarkeppninni.
08.40 Leicester - Aston Villa 
 Útsending frá leik í ensku deilda-
bikarkeppninni.
10.20 Inter - Atalanta
12.00 NFL. Road to the Playoffs
12.55 Baltimore Ravens - Ten-
nessee Titans
15.10 Minning um Ölla - upphitun 
frá Njarðvík
15.40 Njarðvík - Keflavík  Útsend-
ing frá leik í Dominos deild karla.
17.50 La Liga Report
18.20 Grindavík - Haukar  Bein 
útsending frá leik í Dominos deild 
karla.
20.10 Stjarnan - Tindastóll  Bein 
útsending frá leik í Dominos deild 
karla.
22.10 Dominos Körfuboltakvöld 
karla
23.40 Umræða um 16. umferð 
kvenna
00.00 San Francisco 49ers - 
Minnesota Vikings

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunhugleiðsla
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður 
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.50 Veðurfregnir
19.00 Flugur – Bítlalög í túlkun 
íslensks tónlistarfólks
19.30 Brot úr Morgunvaktinni
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hjartastaður 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Eldhugar: Sería 3  Í Eld-
hugum fer Snædís Snorradóttir 
og viðmælendur hennar út á jaðar 
hreysti, hreyfingar og áskorana 
lífsins. (e)
20.30 Fasteignir og heimili   
Upplýsandi og fróðlegur þáttur 
um allt sem viðkemur fasteignum 
og góðum húsráðum. (e)
21.00 Stóru málin   Þjóðmála-
þáttur sem tekur á því sem máli 
skiptir.
21.30 Saga og samfélar  Saga og 
samfélag  Nýr þáttur þar sem mál-
efni líðandi stundar verða rædd 
í sögulegu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræðimanna 
á margvíslegum sviðum. (e)

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Stóru málin 
í kvöld kl. 21:00

Stóru málin er þjóðmálaþáttur 

sem tekur á því sem máli skiptir og 
brennur á almenningi. 

Þáttastjórnendurnir Valur Grettisson 
og Bjartmar Oddur Þeyr 
Alexanderson, fá stjórnmálafólk 

landsins í heimsókn í leit að skýrri mynd 

af helstu málum líðandi stundar.

Þátturinn er endursýndur á 

sunnudögum kl. 11:00.
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Það sem er svo sjúklega 
spennandi við þessa 
jógísku leið til bata sem 
við köllum Handan 
fíknar er að þarna er 
talað um fíkn á svo ótrú-

lega fallegan og skiljanlegan hátt 
sem ég held að allir geti tengt við,“ 
segir Sigrún Halla Unnarsdóttir um 
námskeiðið Beyond Addiction sem 
hún og stalla hennar Estrid Þor-
valdsdóttir ætla að bjóða upp á í 
tveimur hlutum í febrúar og apríl.

„Nýjungin í þessu er að það er 
horft á svo margar hliðar,“ bætir 
Estrid við en hún kynntist nám-
skeiðinu á eigin skinni og jógadýnu  í  
Ungverjalandi undir leiðsögn sjálfs 
Gabor Maté. 

Ekki bara áfengi og gras
„Við erum ekki bara að tala um alkó-
hól og eiturlyf eins og flestir halda,“ 
segir Sigrún Halla og bendir á að 
orðin „fíkn“ og „fíkill“ séu svo gildis-
hlaðin að rétt sé að taka sérstaklega 
fram að skaðleg ávanabinding eigi 
við í miklu víðara samhengi.

„Allur flótti frá tilfinningalegum 
sársauka býr til ávanabindandi 
mynstur og fólk er að vinna til 
dæmis með ADHD, kvíða, þung-
lyndi, erfið samskipti, reiði, lágt 
sjálfsmat og svo auðvitað líka dóp 
og drykki.“

Sigrún Halla bendir á að aðferðir 
Maté gangi ekki síst út á að komast 
að rótum fíknivandans og þann-
ig reyna að rjúfa vítahringinn með 
áherslu á áföll í æsku og hvaða lang-
varandi áhrif þau geti haft. „Gabor 
Maté er einn flottasti fíknisérfræð-
ingur samtímans og hann hefur 
þróað þetta mjög fræðilega.“

Rétta stöffið
„Áfengis- og eiturlyfjameðferðir 
sem voru kannski komnar fram 
1930 eru kannski ekki eins öflugar 
núna vegna þess að við erum búin 
að þróast svo mikið og fíknin hefur 
breyst mjög.

Þegar ég fór til Búdapest var 
Gabor Maté að kenna og hann er 
svo flottur af því að hann opnar á 
að þetta er ekki bara alkóhólisti 
og meðvirkill og ekkert annað. 
Kannski smá marijúana þar inni á 
milli. Þarna er þetta sett í svo flottan 
búning og skömmin og skringileg 
notkun hennar víkur fyrir því sem 
hann kallar á ensku „compassionate 
inquiry“ og gengur út á að maður 
horfir alveg á heildarmyndina og 
fer að skilja þetta betur þegar hann 
snýr þessu öllu við þannig að maður 
hættir að hugsa um að einhver sé 
vonlaus aumingi þegar hann hefur 
kannski bara aldrei fengið faðmlag.

Ef maður er með erfiða sögu þá 
er líka ekkert djók að vera alltaf á 
staðnum í núinu. Þá er það bara 
hundleiðinlegt og ógeðslega erfitt og 
þá þarf maður að fá eitthvert stöff,“ 
segir Estrid og bendir á námskeiðið 
sem raunhæfan valkost. „Það er fullt 
af þessu stöffi sem við erum að leita 
að en við fáum það í nýjum og mjög 
góðum búningum.“

Þær vinkonur eru báðar Kunda-
lini jógakennarar og sem slíkar 
vanar því að nota jóga og hugleiðslu 
til að endurnýja líkama, huga og sál 
og segja aðferðir Maté og félaga falla 
afskaplega vel að jóganu.

Í hund og kött á dýnunni
„Ég hef kennt jóga í ellefu ár og mér 
hefði ekki gengið svona vel í jóganu 

Fíklajóga fer ekki í hund og kött
Gabor Maté er víða dáður fyrir kenningar um skaðlega ávanabindingu. Jógakennararnir Estrid og Sigrún Halla 
hafa kallað til sérfræðinga í aðferðum hans til þess að hjálpa fíklum á Íslandi að ná bata á jógadýnu á gólfinu.

Estrid og Sigrún segja undirtektirnar við níu daga jóganámskeiðinu gegn fíkn góðar en þær þurfi þó oft að útskýra til dæmis hvort fólk þurfi að kunna jóga 
og þetta henti ekki aðeins fólki í alvarlegum fíknivanda heldur ekki síður fólki sem tekst á við kvíða, þráhyggju og kulnun. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

nema af því að það var svo margt 
gott sem ég fékk frá AA,“ segir Estrid 
sem eins og ótal aðrir steig sín fyrstu 
spor til betra lífs í þeim félagsskap 
áður en hún lét reyna á jógískar 
lausnir.

„Þetta virkar mjög vel saman,“ 
skýtur Sigrún Halla inn í en hún 
hefur aðeins kynnst prógramm-
inu sem jógakennari eftir að Estrid 
boðaði henni fagnaðarerindið frá 
Búdapest og þær ítreka að nám-
skeiðið geti hjálpað fleirum en fólki í 
bata frá fíknum og áföllum og nefna 
til dæmis heilbrigðisstarfsfólk, jóga-
kennara og í raun alla sem vilja leita 

jákvæðra breytinga með andlegum 
aðferðum.

Nú er ég stirður og klaufskur þótt 
ég sé búinn að vera edrú í hálft ár en 
á ég þá eitthvert erindi í jóga gegn 
fíkn? Fell ég ekki bara ef ég lendi í ein-
hverjum vandræðum á dýnunni með 
köttinn, hundinn eða hvað þessar 
stellingar heita?

„Nei. Það skiptir nefnilega engu 
máli hvar maður er staddur í jóganu 
eða hversu liðugur maður er. Þetta er 
fyrir alla og eins og Estrid hefur sagt 
þá voru sálfræðingar, geðlæknar og 
bara fólk af götunni sem hafði aldrei 
farið í jóga í bland við jógakennara í 
þessu þegar hún fór í þetta úti í Ung-
verjalandi,“ svarar Sigrún Halla að 
bragði.

„Auðvitað erum við að fara að 
gera fullt af jóga og hugleiðslu en í 
Kundalini er alltaf hægt að finna 
leið sem hentar öllum. Þannig að 

það þarf enginn að vera með fimm 
ára reynslu í hundinum,“ heldur Sig-
rún Halla áfram og Estrid staðfestir 
orð hennar:

„Þetta er hörkupúl, mikið jóga, 
mikið svitnað og grátið. Það er 
nefnilega hörkuvinna að vera í lagi 
en það er líka hörkupuð að vera á 
þessum óþægilega stað.“

Dýr lausn við dýrari vanda
Námskeiðið teygir sig yfir níu daga 
og þáttökugjaldið er rúmar hundrað 
þúsund krónur þannig að það er 
nokkuð vel í lagt og því má kannski 
spyrja hvort ég nái eitthvað að slaka 
á á dýnunni þegar ég kem á hlaupum 
úr vinnunni til þess að jóga mig frá 
fíkn?

Estrid bendir á að kannski sé þó 
enn dýrara að vera á slæmum stað 
í viðjum fíknar og skaðlegs ávana. 
Hún hafi þó engu að síður lagt sig 

fram um að ná kostnaðinum niður.
„Ég var í marga daga á fullu með 

Excel-skjöl að vinna í því með þeim 
í Kanada að ná kostnaðinum niður 
svo við fengjum nú einhverja Íslend-
inga til að mæta.

Þetta er líka tímafrekt og þau hafa 
þetta venjulega níu daga í röð en ég 
sagði þeim að það myndi aldrei tak-
ast í fyrsta skipti að fá Íslendinga í 
níu daga í röð þótt svo verði vonandi 
í framtíðinni,“ segir Estrid.

„Þú ætlar að gefa sjálfum þér frí 
frá öllu öðru,“ segir Sigrún Halla 
máli stöllu sinnar til stuðnings. 
„Vegna þess að þú átt það skilið. 
Það er málið og nefnilega svolítið 
lykilatriði í þessu. Fyrir utan auð-
vitað spurninguna um þörfina fyrir 
að fjárfesta í sjálfum sér og gefa sér 
tíma í þetta.“

Estrid grípur þráðinn og segist 
vonast til þess að fleiri en fíklar sjái 
möguleikana í þessari jógísku leið. 
„Bara venjulegt fólk sem er kannski 
á barmi kulnunar. Það er alþekkt 
orðið í dag að fólk gengur á slíka 
veggi þannig að kannski er besta 
fjárfestingin að fjárfesta í sjálfum 
sér og leyfa sér að gera þetta.

Það er hörkuvinna að leiðrétta 
sig en það góða er að þetta er hörku-
vinna og mikið sem þarf að gera en 
þú upplifir á móti rosalegt frelsi. 
Ég hef prófað þetta sjálf og þetta er 
engin skyndilausn. Maður gerir alla 
vinnuna sjálfur. Það gerir þetta eng-
inn fyrir mann.“ toti@frettabladid.is

VIÐ ERUM EKKI BARA 
AÐ TALA UM ALKÓHÓL 

OG EITURLYF EINS OG FLESTIR 
HALDA.

Handan fíknar
Sat Dharam Kaur þróaði nám-
skeiðið innblásinn af Kundalini 
jóga meistaranum Yogi Bhajan 
og dr. Gabor Maté lækni, sér-
fræðingum í fíknihegðun.

Námskeiðið tekur níu daga 
frá klukkan 9-18 og er skipt í tvo 
hluta; 5.- 9. febrúar og 16. - 19. 
apríl.

Kennararnir Sat Dharam Kaur 
og dr. Maria Egervari eru báðar 
Kundalini-kennarar en sú fyrr-
nefnda er stofnandi og skóla-
stjóri Beyond Addiction þar sem 
Maria er aðstoðarkennari.

Frekari upplýsingar eru á 
Facebook-síðunni Beyond 
Addiction.Fíknifræðastjarnan Gabor Maté hefur lagt einna mest til fíkniskólans sem 

jógavinkonurnar aðhyllast og ruddi sér til rúms árið 2008. MYND/GETTY

ALLUR FLÓTTI FRÁ 
TILFINNINGALEGUM 

SÁRSAUKA BÝR TIL ÁVANA-
BINDANDI MYNSTUR.
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frettabladid.is er 
með þér á EM! 

FRÉTTABLAÐIÐ.IS

frettabladid.is færir landsmönnum fréttir daglega frá EM í handbolta.

Ekki missa af neinu, fylgdu 
Fréttablaðinu á Facebook



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,  
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann 
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir 
elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

KOMIN Í BÍÓ
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

H A NN  SK IL UR  D Ý R IN 
BE T UR  EN  M A NNF Ó L K I Ð

R O B E R T  D O W N E Y  J R .

ÁLFABAKKI

DAG HVERN LESA
96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

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

FRÉTTABLAÐIÐ - MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Vinnustofa fata- og 
textílhönnuðarins 
Tönju Huldar Levý 
og vöruhönnuðarins 
Valdísar Steinars-
dóttur verður opnuð 

í Ásmundarsal í dag. Á vinnustof-
unni munu þær vinna að sýningu 
sem opnuð verður 6. febrúar en hún 
ber yfirskriftina „Ótrúlega mannleg 
sýning“. Á henni verða verk sem 
stöllurnar vinna út frá sögum fólks 
af eigin mistökum. Þær túlka þau 
svo í gegnum listina. Fólki er vel-
komið að mæta á vinnustofuna, 
skrifa niður nafnlaust um mistök 
sín og deila með tvíeykinu.

Hollt að gera mistök
„Hugmyndin kviknaði fyrir ári á 
Ölstofunni þar sem við vorum að 
segja hvor annarri frá eigin mis-
tökum og hlæja. Við komumst að 
því að margar af okkar sögum voru 
keimlíkar. Sumar þeirra höfðu 
legið þungt á okkur á þeim tíma 
sem mistökin gerðust. En í samtali 
fundum við hvað það var gaman og 
hollt fyrir okkur að hafa gert þessi 
mistök. Í kjölfarið byrjuðum við 
að stúdera mistök, hvaða áhrif þau 
hafa á okkur og hversu mannleg þau 
eru,“ segir Valdís.

„Við ræddum einnig hvernig við 
höfum upplifað að hræðsla við 
mistök getur verið hamlandi og ein-
mitt hamlað skapandi flæði. Okkur 
langaði að breyta þessu viðhorfi 
hjá okkur þannig að sköpunarferli 
okkar yrði í frjálsara f læði. Svo 
finnst okkur svo miklir töfrar í því 
að okkur langaði að fá aðra með 
okkur í þennan leik,“ bætir Tanja 
við.

Mætti í vitlaust partí
Þær segja hugmyndavinnuna hafa 
hafist þetta örlagaríka kvöld á 
Ölstofunni. En hver eru þeirra eigin 
eftirminnilegustu mistök?

„Mitt eftirminnilegasta óhapp 
er þegar ég var á leiðinni heim frá 

Aldrei fór ég suður í bíl með vin-
konum mínum. Ég varð svo bílveik 
á leiðinni, eða kannski bara þunn. 
Þannig að ég bað þær um að stoppa 
til að fá mér ferskt loft. Svo í þess-
ari ótrúlega fallegu náttúru fyrir 
vestan spúði ég innyf lunum út úr 
mér, aðallega út um nefið. Þetta 
er til dæmis saga sem við gætum 
unnið með og hannað gosbrunn út 
frá,“ segir Tanja og hlær.

„Ég var einu sinni að fara að hitta 
vinkonu mína í partíi, en þekkti 
enga aðra þar. Ég mæti og svipast 
um eftir henni, það eru margir 
mættir og ég finn hana ekki strax. 
Ég byrja bara að blanda geði við 
fólkið sem var mjög vinalegt og 
skemmtilegt. Eftir um tíu mínútur 

hringir vinkona mín í mig og spyr 
hvar ég sé. Ég var í vitlausu partíi hjá 
allt öðru fólki. Hún var í húsinu við 
hliðina. Ég fór án þess að kveðja,“ 
segir Valdís brosandi.

Stelpurnar mæla eindregið með 
að fólk mæti og deili mistökum 
sínum með þeim. Það geri fólki 
ekki bara gott, heldur sé líka mikla 
fegurð að finna í mistökum, en oft 
sé flókið að sjá það án aðstoðar ann-
arra.

„Mistök geta verið svo yndis-
lega tragísk. Oft þegar maður gerir 
mistök langar mann að heimurinn 
gleypi mann til þess að maður þurfi 
ekki að horfast í augu við vand-
ræðaleikann. En með tímanum 
verða þessar sögur partur af manni 
og hjálpa manni að þroskast. Við 
viljum minna fólk á að upphefja 
mistök sín og rífa sig ekki niður 
fyrir þau. Það að opna sig um mis-
tök sín tekur skömmina og alvar-
leikann mögulega í burtu og þau 
verða að skemmtilegri og fyndinni 
sögu,“ segir Valdís.

Farsælt samstarf
Tanja og Valdís eru sammála um 
að samstarf þeirra hingað til hafi 
gengið einstaklega vel en þær reka 
saman hönnunarstúdíóið Are 
We Studio? Þær hafa áður unnið 
saman við að halda viðburði eins 
og Kynjakokteil á HönnunarMars í 
fyrra ásamt brauðtertukeppni sem 
haldin var á Menningarnótt.

„Ég er svo ótrúlega skotin í hvern-
ig Valdís hugsar og mig langar bara 
að vera með í þessum þankagangi 
og komast inn í hugarheim hennar. 
Og hvað þá þegar okkar hugarheim-
ar blandast saman og við finnum 
eina heild, ég trúi því að þá verði til 
einhverjir töfrar,“ segir Tanja.

Vinnustofan er í Guðríðargryfju 
í Ásmundarsal, en hann er við 
Freyjugötu 41. Hún verður opin frá 
17.00-19.00 og tvíeykið vonar að fólk 
geri ekki þau mistök að mæta ekki. 
steingerdur@frettabladid.is

Ældi yfir einstaka náttúru
Innblásnar af eigin mistökum ætla Tanja og Valdís að gera lista-
verk úr hrakfarasögum sem fólk sendir þeim á vinnustofuna.

Valdís og Tanja gefa hér gott dæmi um sígild mistök með lokuð augu á ljósmynd. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÞAÐ AÐ OPNA SIG UM 
MISTÖK SÍN TEKUR 

SKÖMMINA OG ALVARLEIKANN 
MÖGULEGA Í BURTU OG ÞAU 
VERÐA AÐ SKEMMTILEGRI OG 
FYNDINNI SÖGU. 
Valdís

SVO Í ÞESSARI ÓTRÚ-
LEGA FALLEGU 

NÁTTÚRU FYRIR VESTAN SPÚÐI 
ÉG INNYFLUNUM ÚT ÚR MÉR, 
AÐALLEGA ÚT UM NEFIÐ. 

Tanja
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Útsalan
er í fullum gangi!

69.900
SPARaðu 25.000

CLEVELAND 3JA SÆTA SÓFI
með ljósbleiku áklæði og furufótum. 
L 208 x D 86 cm. Áður 94.900 kr. NÚ 69.900 kr.

AMBER LOFTLJÓS Reyklitað gler. 
Ø25 cm. eða Ø18 cm. 
Áður 13.995 kr. Áður 10.495 kr. 

KARETTA HÆGINDASTÓLL
með gráu áklæði og grind úr reyklitaðri eik.  

Áður 99.900 kr. NÚ 64.900 kr.

64.900
SPARaðu 35.000

37.400
SPARaðu 12.500

149.900 
SPARaðu 70.000

13.930 
SPARaðu 5.970

GARLAND SÓFABORÐ með marmaraplötu 
og eikarfótum.  L 120 x B 60 x H 45 cm. 

Áður 49.900 kr. Nú 37.400 kr.

MORI YOGABOLTI gulur eða dökkgrár, felt 
áklæði. Áður 19.900 kr. Nú 13.930 kr. 

MALLORCA GLERSKÁPUR með 4 
hurðum. 107x35x190 cm. Áður 219.900 kr. 

Nú 149.900 kr.  

CLOCK KLUKKA
Ø30 cm. 3 mismunandi gerðir.
Áður 2.995 kr. NÚ 2.097 kr

2.097
SPARaðu 2.995

LAKE BORÐSTOFUBORÐ Olíuborin gegnheil eik.  100x200 cm. Áður 119.900 kr. NÚ 79.900 kr.
CONRAD BORÐSTOFUSTÓLL Ljósgrátt áklæði, svartir málmfætur. Áður 8.900 kr. NÚ 6.600 kr. 

Verð á borði og 6 stólum. Áður 173.300 kr. NÚ 119.500 kr.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Þórarins 
Þórarinssonar

BAKÞANKAR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

60%
A F S L ÁT T U R

A L LT  A Ð 
ÚTSALA

 VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

UNDRI
HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR Í  
MIKLU ÚRVALI

SÆNGURFÖT 
MIKIÐ ÚRVAL

SLOPPAR FYRIR 
HANN & HANA

VÁ VERÐ
GÓU

RISAHRAUN
50 G  

99
KR/STK

1980 KR/KG

Ég væri að ljúga ef ég segði 
áfengið hafa bjargað mér 
ungum frá íþróttum þar 

sem eðlislæg leti, metnaðar-
leysi og fullkominn skortur á 
keppnisskapi voru búin að því 
löngu áður en ég byrjaði seint, 
og sem síðar reyndist illa, að 
drekka.

Sennilega eru leti og heim-
spekileg meðvitund um til-
gangsleysi allra hluta þroska-
merki og ég þá bara býsna 
góður að vera kominn þó þetta 
langt á andans blindgötu á rétt 
innan við hálfri öld.

Og aldrei sit ég betur í mínum 
bísamrottufeldi en þegar lands-
lið íslenskra A-karla etja kappi 
með boltum á fjölþjóðlegum 
stórmótum. Yfirleitt ganga 
helstu ósköpin yfir áður en ég 
verð þeirra var. Þannig frétti 
ég til dæmis af sögulegum leik 
við Dani á laugardaginn þegar 
honum var lokið og ég var að 
vaska upp með Vikulokin hans 
Bergsteins frá því um morgun-
inn í eyrunum. Þar sagðist fólk 
ætla að horfa á einmitt þennan 
æsispennandi leik sem þá til-
heyrði fortíðinni.

Sigurgleðin keyrði ekki upp 
blóðþrýstinginn hjá mér þann 
daginn frekar en nokkrum 
dögum seinna þegar gleðin 
varð að beiskri gúllassúpu. 
Sjálfsagt á ég alveg inni að úða í 
mig kílói af Appollo-lakkrís til 
þess að þjóðrembujafna hand-
boltaáhugaleysi mitt?

Þau ykkar sem eruð enn í 
sárum eftir Ungverjaleikinn 
get ég þó glatt með því að völva 
Fréttablaðsins sá glitta í brons 
í áramótaspá sinni og að vand-
lega athugðu máli sé ég ekki 
enn ástæðu til að rengja þann 
spádóm.

Leti

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.


