
Samsung
sæla!

Samsung Galaxy

A21s 32GB

34.990 kr.

Samsung Galaxy

A71 128GB

69.990 kr.

Samsung Galaxy

A41 64GB

49.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 FE 128GB

119.990 kr.

Úrlausn hjá Nova!

Úr er allt  
sem þarf!
Hringdu, hlustaðu á tónlist og taktu á móti 
símtölum í snjallúrinu, án þess að síminn 
sé nálægur. Farðu út að leika og upplifðu 
fullkomið sím-zen.

Samsung Galaxy 
Active 2 Ál 40 mm 

54.990 kr. 
44mm: 59.990 kr.

eSIM

Samsung Galaxy 
Watch 3 41mm 

84.990 kr.
45mm: 89.990 kr.

Samsung Galaxy 
Watch Active 2 40mm 

69.990 kr.
44mm: 74.990 kr.

Samsung Galaxy 
Watch 42mm 

56.990 kr.
46mm: 59.990 kr.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!

Samsung Galaxy

Buds+

29.990 kr.

Samsung Galaxy 
Buds Live 

39.990 kr.
Gamalt og gott upp í nýtt og betra! 
Komdu með gamla símann, snjallúrið, tölvuna 
eða spjaldtölvuna  í næstu verslun og þú 
færð inneign hjá Nova. 

Ta
kt

u 
skj

áhvíld og upplifðu fullkom
ið sím

–zen

Apple Watch

SE LTE 40mm

69.990 kr.
44mm: 74.990 kr.

Nýtt
eSIM

eSIM eSIM eSIM
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Geðgóðar vörur sem gera daginn betri!

Úrvalsliðið 
er mætt!

Hann er 
kominn!

Apple Watch 
Series 5 LTE 40 mm

89.990 kr.
44mm: 94.990 kr.

Nýtt
eSIM

Apple Watch 
Series 6 LTE  40MM

139.990 kr.
44mm: 149.990 kr.
Stainless Steel

Apple iPhone

12 Pro Max 128GB 

224.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro 128GB 

199.990 kr.

Apple iPhone

12 64GB 

159.990 kr.

Apple iPhone

12 mini 64GB 

139.990 kr.

Nældu þér í nettengt snjallúr. Úrlausn fylgir með 
í 4 mánuði svo þú getur skilið símann eftir heima!

Pantaðu fyrir kl. 12:30 og við sendum heim 
samdægurs! Þú getur líka sótt á afhendingar-
stöðum Dropp. Það er allskonar hægt!

Hafðu heimsendinguna 
eins og þér hentar!

Amazon

Snjall skóg kassi

15.990 kr.

Nova

Spjallspjöld

1.490 kr.

Xiaomi

Skjágleraugu

2.990 kr.
Fullt verð 4.990 kr.

Hyper Massage

Rafnudd ari

21.990 kr.

Philips Hue

Hue Go snjalllampi

11.690 kr.

Apple Watch 
Series 6 LTE  40MM

99.990 kr.
44mm: 104.990 kr.

Apple 
AirPods

26.990 kr.

Apple 
AirPods Pro

44.990 kr.

Ekki vera
Apple

TV 4K 32 GB

34.990 kr.

Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró 
eða Borgun.

40%
afsláttur

Vertu á staðnum
Notaðu netið og nýttu þér snjalltækin. Þau eiga að ein-
falda lífið, en ekki taka það yfir. Taktu til á tímalínunni. 
Veldu þá sem þú fylgir, ekki elta bara eitthvað og ekki 
festa þig í lífi annarra. Finndu þitt jafnvægi. 

Díll
Fyrir alla

hjá Nova!

Er rafhlaðan að tæmast?
Hugsar þú meira um að hlaða snjalltækin þín 
en að endurhlaða stóru mikilvægu rafhlöðuna? 
Taktu tíma frá símanum fyrir þig.

Klár fyrir 5G
á ofurhraða

Hraðasti 
örgjörvinn

4X sterkari 
skjár

Super Retina 
XDR skjár

Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM
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Hræðilega svekkjandi 1-2 tap gegn Ungverjum var niðurstaðan í Búdapest í gær og er þar með ljóst að íslensku hetjurnar fara ekki á þriðja stórmótið í röð. Íslendingar náðu forystu á ell-
eftu mínútu eftir glæsilegt aukaspyrnumark Gylfa Sigurðssonar. Þegar stutt var til leiksloka náðu Ungverjar að jafna leikinn og tryggja sér svo sigur í uppbótartíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

+ www.hekla.is/audisalur

Vinsæli fjórhjóladrifni rafbíllinn

Verð frá 8.890.000 kr.
Dæmi um búnað: 20” álfelgur, loftpúðafjöðrun, 
íslenskt leiðsögukerfi, hiti í stýri

*Bíll á mynd er 
Advanced S-line

UMHVERFISMÁL Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, umhverf is- og 
auð lindaráðherra, hyggst leggja 
fram frumvarp í desember þar sem 
Endurvinnslunni verður gert kleift 
að endurvinna gler.

Fram til þessa hefur gler, þar 
á meðal glerumbúðir utan um 
drykki, ekki farið til endurvinnslu 
hér á landi. Samkvæmt Evróputil-
skipun er skylda að endurvinna 
minnst 60 prósent af gleri og fer 

hlutfallið upp í 75 prósent árið 2035.
„Við stöndum okkur mjög vel í 

öðrum drykkjarvöruumbúðum, 
en ekki þegar kemur að glerinu . Ég 
er nú með í bígerð lagafrumvarp þar 
sem við erum að gera Endurvinnsl-
unni kleift að fara í endurvinnslu á 
gleri. Það þarf að hækka umsýslu-
gjald til þeirra til að það sé hægt. Ég 
hyggst ná þeim markmiðum sem 
við höfum sett okkur,“ segir Guð-
mundur Ingi.

Ítarlega hefur verið fjallað um 
málefni úrgangs síðustu misseri. 
Stór hluti plasts er ekki endurunn-
inn heldur sendur til Svíþjóðar þar 
sem plastið er brennt. „Sumt plast 

er óendurvinnanlegt og þá er betra 
að brenna það en að urða, en það 
mikilvægasta er að það sem raun-
verulega getur farið í endurvinnslu 
af plasti fari í endurvinnslu. Annað 
er óásættanlegt.“ Leggur hann 
áherslu á gagnsæi þegar kemur að 
því hvar úrgangur endar.

„Það er grundvallaratriði að við 
vitum í hvaða farveg sá úrgangur fer. 
Ég hyggst ræða það við Úrvinnslu-
sjóð.“ – ab / sjá síðu 8

Vill að gler verði endurunnið
Umhverfisráðherra hyggst leggja fram frumvarp sem opnar dyrnar að endurvinnslu á gleri hér á landi. 
Hann leggur áherslu á gagnsæi þegar kemur að farvegi úrgangs. Skerpt verður á því með Úrvinnslusjóði.

Það þarf að hækka 
umsýslugjald til 

þeirra til að það sé hægt.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
umhverfisráðherra

SKIPULAGSMÁL Reykjavíkurborg 
mætir enn andstöðu vegna áforma 
um smáhýsi fyrir skjólstæðinga 
velferðarþjónustu sinnar. Faxa-
flóahafnir leggjast gegn því að fimm 
slík smáhýsi rísi á bílastæði við hlið 
Sorpu úti á Granda og segja að til-
lagan hafi verið unnin án vitneskju 
eða aðkomu hafnarinnar sem sé 
andstætt verklagi sem gilt hefur á 
eignarlandi hafnarinnar. Tvö félög 
sem eiga hagsmuni á Klettssvæðinu 
við Laugarnes mótmæla síðan að 
jafnmörg smáhýsi rísi við Héðins-
götu. Lögfræðingar eiganda lóða á 
síðarnefnda staðnum segir borgina 
sýna af sér óbilgirni. – gar / sjá síðu 6

Mótmæla 
smáhýsum



Yfir 30 þúsund undirskriftir afhentar ráðherra

Fulltrúar Geðhjálpar af hentu í dag Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra rúmlega 30 þúsund undirskriftir Íslendinga sem krefjast þess að 
geðheilsa sé sett í forgang hér á landi. Undirskriftasöfnun hefur staðið yfir undirfarnar vikur á vefsíðunni 39.is en talan vísar til fjölda þeirra sem 
féllu fyrir eigin hendi á síðasta ári. Með undirskriftunum er þess krafist að úrbætur verði gerðar í geðheilbrigðismálum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SIMALAUS.IS

MENNTAMÁL Jafningjafræðsla Hins 
hússins hefur þungar áhyggjur af 
stöðu framhaldsskólanema. Þeir 
upplifi kvíða og streitu í mun meiri 
mæli nú í þriðju bylgju faraldursins. 
Upplifa nemendur að námskröfur 
hafi ekki minnkað og eru orðnir 
langþreyttir á skertu skóla- og 
félagsstarfi.

Berglind Rún Torfadóttir, verk-
efnastjóri Jafningjafræðslunnar, 
fagnar því að verið sé að leita leiða. 
„Það þarf hins vegar að tryggja að 
skólarnir haldist opnir ef það kemur 
fjórða bylgja,“ segir Berglind.

Hildur Kaldalóns Björnsdóttir, 
nemandi í Verslunarskólanum sem 
starfað hefur í Jafningafræðslunni, 
segir erfitt að fá svör frá kennur-
unum um framhaldið og að álagið 
sé kvíðavaldandi. „Maður er bara 
heima, fyrst að læra með kenn-
urum. Svo tekur heimanámið við. 
Það tekur á. Það er kvíðavaldandi 
að vera fastur í sama umhverfi allan 
daginn. Það hjálpar svo mikið að 
vera uppi í skóla, geta fengið hjálp 
frá öðrum. Um leið og það er farið 
þá er námið miklu erfiðara.“

Menntamálaráðuneytið leitar nú 
leiða að því að auka staðarnám og 
hefur Lilja Alfreðsdóttir mennta-
málaráðherra fundað með land-
lækni og sóttvarnalækni um mögu-
legar leiðir. Er nú verið að skoða að 
leigja húsnæði.

„Það er betra seint en aldrei,“ segir 
Hildur. Þá þurfi að eyða óvissu um 
hvort lokaprófin verði á staðnum 
eða heima. „Maður miðar námið 
svo mikið út frá því hvernig prófið 
verður. Það veldur kvíða að vita 
ekki hvernig á að undirbúa sig. 
Samskipti skipta svo miklu máli 
sem hvatning til að halda áfram í 
námi.“ – ab

Kvíði sækir 
á nemendur

Hildur Kaldalóns Björnsdóttir, 
nemandi í Verslunarskólanum. 

Það er kvíðavald-
andi að vera fastur í 

sama umhverfi allan dag-
inn.
Hildur Kaldalóns  
Björnsdóttir

AT VINNULÍF Halldór Benjamín 
Þorbergsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, og Laufey 
Gunnlaugsdóttir, deildarstjóri hjá 
Vinnumálastofnun, undirrituðu í 
gær hvatningu til atvinnulífsins þar 
sem skorað er á fyrirtæki og stofn-
anir að veita einstaklingum með 
skerta starfsgetu tækifæri til starfa.

Katrín Guðrún Tryggvadóttir, 
sjónvarpskona og starfsmaður á Ási 
vinnustofu, var meðal fundargesta 
en hún hefur sinnt ýmsum störfum 
í gegnum tíðina þrátt fyrir skerta 
starfsgetu. Hún hefur til að mynda 
unnið í efnalaug, í verslun og við að 
fegra umhverfið í Elliðaárdalnum. 
Svo hefur hún unnið við dagskrár-
gerð á RÚV, en hún er einn stjórn-
enda þáttanna Með okkar augum.

Í samtali við Fréttablaðið segir 
Katrín félagslegan þátt þess að 
vinna afar mikilvægan fyrir sig. 
„Það er svo mikilvægt að eiga góða 
að og maður getur eignast góða 
vini í vinnunni,“ segir hún og tekur 
dæmi af því þegar hún eignaðist 
sína bestu vinkonu í sumarvinnu 
fyrir nokkrum árum.

„Við vorum að vinna saman við 
að tína rusl í Elliðaárdalnum og 
það var skemmtileg vinna. Þar 
kynntumst við og höfum verið vin-
konur síðan,“ segir Katrín. „Eina 
vesenið við þá vinnu var að eina 
salernið sem við höfðum aðgang 
að var kamar og ég er með rosalega 
næmt lyktar- og bragðskyn,“ segir 
Katrín og hlær, en áhorfendur hafa 
líklega orði varir við næmt bragð-
skyn hennar í Með okkar augum 
þar sem hún hefur komið fram sem 
matargagnrýnandi og hlotið mikið 
lof fyrir.

„Það skiptir mig mjög miklu máli 
að vinna af því að mér leiðist mikið 

ef ég hef ekkert að gera og þegar ég 
var ekki að vinna þá hafði ég ekk-
ert að gera,“ segir Katrín. „Fyrir 
marga veit ég að það að vinna hefur 
mikil jákvæð áhrif á sjálfstraustið 
en þetta er auðvitað misjafnt eftir 
hverjum og einum. Ég get bara talað 

fyrir mig en ég held að fyrir marga 
skipti samskiptin við aðra miklu 
máli,“ bætir hún við.

Þá segist Katrín viss um að hægt 
sé að finna störf sem henti öllum, 
mikilvægt sé að fyrirtæki og stofn-
anir taki öllum með opnum hug. „Ég 
trúi því að það séu til fullt af f leiri 
störfum fyrir fólk með skerta starfs-
getu og allir eiga að fá tækifæri til 
þess að vinna,“ segir hún.

„Það getur tekið langan tíma að 
finna vinnu við hæfi. Ég prófaði 
ýmislegt sem gekk ekki. Vann til 
dæmis á kassa í Hagkaup en það 
var ekki fyrir mig. Þar var mikið 
að gera og mikil læti en stress og 
spenna veldur því að kækirnir 
mínir aukast,“ segir Katrín og vísar 
til þess að hún sé með tourette. 
„Það sem er mikilvægast er að vera 
jákvæður, þá gengur allt upp á end-
anum. Neikvæðni skilar engu.“
birnadrofn@frettabladid.is

Trúir því að til séu 
störf sem henti öllum
Samtök atvinnulífsins og Vinnumálastofnun skora á fyrirtæki og stofnanir að 
veita fólki með skerta starfsgetu tækifæri til starfa. Katrín Guðrún Tryggva-
dóttir segir félagsleg tengsl í vinnu mikilvæg og að hafa eitthvað fyrir stafni.

Katrín Guðrún hefur unnið á hinum ýmsu stöðum, til dæmis á kassa í 
verslun en það hentaði henni þó ekki sérstaklega vel. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það skiptir mig 
mjög miklu máli að 

vinna af því að mér leiðist 
mikið ef ég hef ekkert að 
gera og þegar ég var ekki að 
vinna þá hafði ég ekkert að 
gera.
Katrín Guðrún 
Tryggvadóttir

COVID-19 Ís lendingur á sex tugs aldri 
lést í Rúss landi í fyrradag af völdum 
CO VID-19. Maðurinn var lagður inn 
á sjúkra hús í borginni Kamtsjaka 
fyrir um tveimur vikum með al var-
lega lungna bólgu.

Sveinn H. Guð mars son, upp-
lýsinga full trúi utan rík is ráðu-
neytisins, stað festi í sam tali við 
Frétta blaðið að borgara þjónustan 
hefði veitt hefð bundna að stoð 
vegna and láts en vildi ekki tjá sig 
um or sök and látsins.

Alls hafa 25 látist úr CO VID-19 
frá því að veiran greindist fyrst 
hér í febrúar á þessu landi. Fimm-
t án í þriðju bylgju far aldursins og 
tíu í þeirri fyrstu. Í gær voru 63 ein-
staklingar inniliggjandi á sjúkra-
húsi vegna sjúkdómsins, þar af þrír 
á gjörgæslu. 

Sólarhringinn á undan greindust 
18 einstaklingar með COVID-19, 
fjórtán þeirra voru í sóttkví. Þrjú 
jákvæð sýni greindust á landamær-
unum. – la, bdj

Íslendingur lést 
í Rússlandi
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Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina 
víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai bílum 
fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

Nú færðu einn af vinsælustu sportjeppum Hyundai með nútíma raftækni sem kallast 
M-Hybrid. Kerfið nær fram einstakri sparneytni, eða 4,9 l/100 km* í blönduðum 
akstri án þess að fórna krafti og aksturseiginleikum.
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Sparneytnari og umhverfisvænni

 Nýr Hyundai Tucson
með rafrænu M-Hybrid kerfi

Heimsending
á reynsluakstri 
Pantaðu tíma hjá okkur í síma 575 1200,
við komum með bílinn, sótthreinan og fínan,
og sækjum hann svo aftur til þín.



Þekkirðu ly�n þín?

GLÆSIBÆ  /  OPIÐ  08:30-18:00 mán.- fös.
Sími 517 5500  /  lyfsalinn@lyfsalinn.is

VESTURLANDSVEGI  /  OPIÐ  10:00-22:00 alla daga
Sími 516 5500  /  vesturlandsvegur@lyfsalinn.is

URÐARHVARFI  /  OPIÐ  08:30-18:00 mán.- fös.
Sími 516 5505  /  urdarhvarf@lyfsalinn.is

og þér líður betur

Komdu eða pantaðu tíma í síma
517 5500 eða sendu póst á
lyfsalinn@lyfsalinn.is

Fáðu faglega aðstoð ly�afræðings

UMHVERFISMÁL Jón Þórir Frantz-
son, forstjóri Íslensku gámaþjón-
ustunnar sem gagnrýndur var í 
Fréttablaðinu í gær fyrir fullyrð-
ingar sínar í blaðinu á miðvikudag 
um afdrif sorps frá fimm sveitar-
félögum á Suðurlandi, er enn ekki 
sannfærður um að sorpið sé brennt 
en ekki urðað.

„Ástæða fyrirspurnar minnar til 
þriggja sveitarfélaga á Suðurlandi 
um afdrif almenns úrgangs er sú að 
undirritaður hafði reynt að fá þessar 
upplýsingar frá tveimur sveitar-
félögum sem treglega hafði gengið 
að fá,“ segir Jón Þórir.

„Þegar síðan á það bættist að við-
skiptavinir Íslenska Gámafélags-
ins á Suðurlandi komu til okkar 
og sögðust geta fengið ódýrari leið 
til förgunar hjá samkeppnisaðila 
okkar með því að urða úrganginn 
samkvæmt verðskrá Sorpu þá vakn-
aði þessi spurning, hvernig fara þeir 

að þessu, þar sem til dæmis verðskrá 
Kölku er 50 prósentum hærri fyrir 
þennan úrgang og lengri vegalengd 
á förgunarstað. Auk þess sem Kalka 
urðar ekki úrgang,“ segir Jón Þórir.

Af þessum ástæðum kveðst Jón 
Þórir hafa svarað spurningu frétta-

manns á þá leið að hann teldi sig 
vita að farið væri með úrganginn til 
urðunar á löggildan urðunarstað í 
Reykjavík, Borgarfirði eða Húna-
vatnssýslu.

„Ég hafði hreinlega ekki hug-
myndaflug til þess að áætla að fyrir-
tækið færi að borga um tíu krónur 
með hverju kílói til þess eins að fá 
viðskiptin. Sem aftur vekur upp 
spurninguna um samkeppnis-
sjónarmið og gagnsæi til viðskipta-
vinarins,“ segir forstjóri Íslensku 
gámaþjónustunnar.

Ítrekað skal að umrædd sveitar-
félög og þjónustufyrirtæki þeirra 
Terra höfnuðu í sameiginlegri yfir-
lýsingu sem Fréttablaðið birti í gær 
algerlega fullyrðingum Jóns Þóris 
um að heimilisúrgangur frá þeim sé 
fluttur til förgunar á urðunarsvæði 
sem þau hafa ekki heimild til að 
nota. Úrgangurinn sé allur brennd-
ur hjá Kölku á Suðurnesjum. – gar

Kveður sér ekki hafa hugkvæmst að 
borgað væri til að fá sorpviðskipti

Ég hafði hreinlega 
ekki hugmyndaflug 

til þess að áætla að fyrir-
tækið færi að borga um tíu 
krónur með hverju kílói til 
þess eins að fá viðskiptin.

Jón Þórir Frantz-
son, forstjóri 
Íslensku gáma-
þjónustunnar

DÓM SM ÁL Sex landeigendur í 
Hornafirði hafa kært Vegagerðina 
fyrir eignarnám sem þeir telja ólög-
legt. Eignarnámið var gert vegna 
þess að ekki tókst að semja við 
landeigendurna vegna breytingar 
á Þjóðvegi 1 í Hornafirði. Fram-
kvæmdir eru stutt á veg komnar og 
ekki hafnar á viðkomandi jörðum. 
Vilja landeigendurnir stöðva þær 
áður en jörðunum verði raskað.

Breyting á hringveginum og 
bygging nýrrar brúar yfir Horna-
fjarðarf ljót hefur verið meira en 
áratug í pípunum. Nokkrir tugir 
landeigenda sömdu við Vegagerðina 
en ellefu vildu það ekki. Gert var 
eignarnám og ákvað matsnefnd að 
Vegagerðin greiddi þeim samtals 76 
milljónir króna.

„Mínir umbjóðendur vildu ekki 
semja enda töldu þeir að ekki hafi 
mátt velja þessa vegleið. Þeir telja 
vera það marga annmarka á ákvörð-
uninni að það valdi ógildingu,“ segir 
Hlynur Jónsson lögmaður landeig-
endanna sex sem þegar hafa höfðað 
mál. Voru þau tekin fyrir í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gærmorgun.

Í undirbúningsferlinu vor u 
nokkrir valkostir í boði. Í fyrra 
varð loks Leið 3b fyrir valinu en 
umræddir landeigendur vildu að 
Leið 1 yrði valin.

„Umbjóðendur mínir telja að 
Vegagerðin hafi valið þessa vegleið 
eingöngu vegna hagsmuna sveitar-
félagsins,“ segir Hlynur. „Vegagerðin 
valdi fyrst Leið 1 en féllst á að fara 
3b eftir að sveitarfélagið bað um 
það.“ Leið 3b er á aðalskipulagi 
sveitarfélagsins Hornafjarðar en 
hún styttir leiðina inn á Höfn.

Bendir Hlynur á að Leið 1 hefði 
verið talsvert ódýrari kostur fyrir 
Vegagerðina. Samkvæmt úttekt 
VSÓ frá árinu 2015 voru leiðirnar 
metnar á 3,4 milljarða króna ann-
ars vegar en 4,2 hins vegar. Í sömu 
skýrslu kemur fram að Leið 3b hafi 

talsvert neikvæð áhrif á umhverfið 
en að áhrif Leiðar 1 séu óveruleg til 
talsvert neikvæð.

Reynir Karlsson, lögmaður Vega-
gerðarinnar, segir öryggi hafa skipt 
meira máli þegar Leið 3b var valin. 
„Leið 3b er öruggari umferðarlega 
séð, styttri, beinni og með færri 
vegtengingum. Vegagerðin horfir 
frekar til umferðaröryggis en til 
kostnaðar og umhverfisáhrifa þegar 
að þessi atriði vegast á,“ segir hann. 
„Við nýbyggingu vega leitast Vega-
gerðin við að fækka T-tengingum 
því þar verða slysin helst.“

Segir hann sættir fullreyndar í 
málinu. Vegagerðin krefst sýknu 
og krefst þess að eignarnáms-
bæturnar verði lækkaðar með 
gagnsök. „Vegagerðin telur það 

landsvæði sem matsnefnd eignar-
námsbóta taldi falla í verði vegna 
vegalagningarinnar vera allt of stórt 
og hátt metið,“ segir Reynir. „Einn-
ig er stofnunin ósátt við þær bætur 
sem nefndin ákvað vegna rasks og 
ónæðis af framkvæmdum. Í mörg-
um tilfellum eru framkvæmdirnar 
langt frá bæjunum sjálfum.“

Aðalmeðferð í málinu hefst í 
febrúar og verður sakarefninu skipt. 
Fyrst verður dæmt um lögmæti 
eignarnámsins og ef það verður 
staðfest verður bótafjárhæðin tekin 
fyrir. Að óbreyttu hefjast vegafram-
kvæmdirnar að nýju á næsta ári.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Landeigendur fóru í mál við 
Vegagerðina út af eignarnámi
Í gær voru tekin fyrir mál sex landeigenda í Hornafirði gegn Vegagerðinni. Verið er að breyta Þjóðvegi 1 
þannig að hann færist nær Höfn en ekki náðust samningar við landeigendurna sem telja ákvörðun um 
vegleið ólöglega. Vegagerðin hefur stefnt landeigendunum til baka og vill lækka eignarnámsbæturnar.

Höfn í Hornafirði séð frá fjallinu Vestrahorni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Við horfum frekar 
til umferðaröryggis 

en til kostnaðar og umhverf-
isáhrifa þegar vafaatriði 
koma upp.

Reynir Karlsson,  
lögmaður Vegagerðarinnar

VIÐSKIPTI Að mati Samtaka iðn-
aðarins er það grafalvarleg staða 
að langtímavextir hafi hækkað 
hratt undanfarna mánuði og eru 
nú á svipuðum slóðum og fyrir 
kóróna veirufaraldurinn. Mikil-
vægt sé að Seðlabanki Íslands snúi 
þeirri óheillaþróun við og beiti til 
þess  þeim hagstjórnartækjum sem 
bankinn býr yfir.

Eins og Markaðurinn fjallaði um 
í gær hafa vextir á ríkisskuldabréf-
um og sértryggðum skuldabréfum 
farið hækkandi á síðustu þremur 
mánuðum. Nemur hækkunin um 
einu prósentustigi. Að sögn Ingólfs 
Bender, aðalhagfræðings Samtaka 
iðnaðarins, er þessi umtalsverða 
hækkun langtímavaxta andstætt 
markmiðum hagstjórnar sem er 
að skapa kröftuga viðspyrnu fyrir 
efnahagslífið. 

„Vaxtahækkunin á sér stað á 
sama tíma og fyrirtæki og heimili 
landsins eru að takast á við einn 
dýpsta og snarpasta samdrátt í 
íslenskri efnahagssögu. Hækkun 
langtímavaxta dregur enn frekar 
úr innlendri eftirspurn, eykur dýpt 
niðursveif lunnar og ýtir undir 
fækkun starfa,“ segir Ingólfur.

Að hans mati er tvennt sem hefur 
valdið hækkun langtímavaxta und-
anfarið. Í fyrsta lagi kallar umtals-
vert aukinn halli á hinu opinbera 
á auknar lántökur. Væntingar um 
slíkt hafi þau áhrif að langtíma-
vextir hækka.

Í öðru lagi boðaði Seðlabankinn 
að hann ætli að vinna á móti þessu 
með uppkaupum á ríkisbréfum 
fyrir allt að 150 milljarða króna, 
svokölluð magnbundin íhlutun. 
Hins vegar hefur lítið sem ekkert 
verið um efndir af hálfu bankans 
hvað þetta varðar. Aftur hafa vænt-
ingar áhrif en lítil kaup bankans 
grafa undan trú fjárfesta á að hann 
ætli að fylgja eftir orðum sínum 
með aðgerðum.

„Það er mikilvægt að þessu sé 
snúið við því töf er kostnaður 
fyrir fyrirtæki og heimili í land-
inu og kemur ekki síst fram í því 
að atvinnuleysi heldur áfram að 
aukast. Með skjótum aðgerðum 
af hálfu bankans má hins vegar 
tryggja lækkun langtímavaxta og 
milda þannig þessa djúpu niður-
sveiflu,“ segir Ingólfur. – bþ

Hækkun 
vaxta er 
grafalvarleg

Ingólfur  
Bender

SAMFÉLAG Sendiherra Póllands, Ger-
ard Pokruszynski, sakar talsmenn 
kvenréttindasamtakanna  Dzie-
wuchy Islandia um að fara með 
ósannindi í viðtölum sínum við 
íslenska fjölmiðla. Kvenréttinda-

samtökin hafa staðið fyrir hörðum 
mótmælum í kjölfar þess að hertar 
reglur um þungunarrof voru sam-
þykktar  af stjórnarskrárdómstól 
Póllands. Meðal annars var settur 
upp mótmælaborði á móti húsi 

sendiherrans. Var því haldið fram að 
hringt hefði verið á lögreglu og farið 
fram á að borðinn yrði fjarlægður. 
Í yfirlýsingu segir Pokruszynski að 
það sé ekki rétt. Hann myndi ekki 
vega að tjáningarfrelsi með slíkum 

hætti. „Lögreglan var kölluð á stað-
inn í tengslum við ágengni á svæði 
sendiherrabústaðarins,“ segir Pok-
ruszynski. Einkaheimili sendierind-
reka eigi að njóta sömu friðhelgi og 
verndar sem sendiráðssvæðið. – bþ

Segir mótmælendur hafa farið með ósannindi
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Hamlet belgískt 
skeljakonfekt 

Verð frá 449 kr/pk

 
Ljúffengar sörur frá 

Sætum syndum 15 stk í pakka 

2.990 kr/pk

 
Piparkökuhús 

og piparkökulest 

Verð frá 899 kr/pk

Meira
sælkera

  
Grísalundir 

1.624 kr/kg

Verð áður 2.499 kr/kg

 
Kjúklingabitar 

699 kr/kg
Verð áður 999 kr/kg

30% 
afsláttur

15% 
afsláttur

 
Lambafile 

4.844 kr/kg
Verð áður 5.699 kr/kg

Gjafakort Gjöf sem 
gleður

 
Trufflu og beikon 

bearnaise 

Verð frá 599 kr/stkÍslensk ungnautalund

6.629 kr/kg
Verð áður 7.799 kr/kg

15% 
afsláttur

35% 

afsláttur



Hlutfall ungra kvenna 
sem nota nikótínpúða er 6 
prósentum lægra.

HEILBRIGÐISMÁL Samkvæmt nýrri 
könnun Gallup fyrir Embætti land
læknis, sem gerð var í júní síðast
liðnum, nota 19,7 prósent karl
manna á aldrinum 18 til 34 ára 
nikótínpúða undir vör daglega. 
Nikótínpúðarnir hófu innreið sína á 
íslenskan markað á seinni helmingi 
ársins 2019. Eru nú margar tegundir, 
mismunandi styrkleiki og bragð
tegundir seldar hér á landi.

Embætti landlæknis hefur varað 
við púðunum, engin lög eða reglu
gerðir séu til og lítið sé vitað um 
afleiðingar púðanna. Sala ÁTVR á 
neftóbaki hefur minnkað mikið á 

árinu, til að mynda um 37 prósent 
í janúar, að öllum líkindum vegna 
innreiðar nikótínpúðanna.

Hlutfall ungra manna sem nota 
nikótínpúða af og til er 7,1 pró
sent. Hlutfallið er talsvert lægra hjá 
ungum konum, 11,7 prósent nota 
púðana daglega en 6,3 prósent af 
og til.

Nikótínpúðarnir eru mun óvin
sælli hjá eldri aldurshópum en þó 
nota 9 prósent karla á aldrinum 
35 til 54 ára þá daglega. 1,4 prósent 
kvenna á sama aldri nota nikótín
púða daglega sem er sama hlutfall 
og hjá körlum 55 ára og eldri. Aðeins 

hálft prósent kvenna 55 ára og eldri 
notar nikótínpúða.

Neftóbaksneysla, oftast undir 
vör, hafði verið á lítilli uppleið á 
Íslandi fyrir komu púðanna. Í talna
brunni Embættis landlæknis fyrir 
árið 2019 kom fram að hlutfall not
enda hafði hækkað úr 5 prósentum 

í 7 frá fyrra ári, og úr 21 prósenti í 
24 hjá ungum körlum. Ekki er úr 
vegi að álykta að þetta hlutfall eigi 
eftir að lækka þegar tölurnar verða 
uppfærðar vegna mikillar notkunar 
púðanna.

Í talnabrunninum kom einn
ig fram að rafrettunotkun hefði 
haldist stöðug milli ára, 7 prósent, 
en reykingar væru á niðurleið. Árið 
2019 reyktu 11 prósent Íslendinga, 
þar af 8 prósent daglega, sem sam
svarar um 30 þúsund manns. Fyrir 
aðeins sex árum reyktu 17 prósent 
Íslendinga og árið 1991 var hlut
fallið tæp 30 prósent. – khg

Fimmtungur ungra karla notar nikótínpúða daglega

Landlæknir hefur varað við púðunum 
enda sé lítið um afleiðingar notkunar 
þeirra vitað. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

VÍSINDI Hópur eðlisfræðinga, stærð
fræðinga og sálfræðinga við Oxford, 
Cambridge og þrjá aðra breska og 
írska háskóla gerðu greiningu á bók
unum um Krúnuleika George R. R. 
Martin, sem hin vinsæla sjónvarps
þáttasería var byggð á. 

Samkvæmt henni eiga Krúnu
leikarnir meira sameiginlegt með 
Íslendingasögunum en breskum 
sögum á borð við Bjólfskviðu. Lyk
illinn að velgengni bókanna sé að 

blanda saman raunsæi og ófyrir
sjáanleika á vitrænan en jafnframt 
grípandi hátt.

„Fólk skilur heiminn í gegnum 
frásagnir, en við höfum ekki haft 
vísindalegan skilning á hvað það 
er sem gerir f lóknar frásagnir 
aðgengilegar og skiljanlegar. Þessi 
greining er skref í áttina að því að 
svara þeirri spurningu,“ segir Colm 
Conn aughton, prófessor við War
wickháskóla.

Í bókaseríunni koma um 2.000 
nöfn fyrir og 41.000 samskipti þeirra 
á milli. Þessum fjölda er hins vegar 
deilt niður á kafla og hverja frásagn
arpersónu, þannig að lesandinn nái 
að fylgja sögunni. Hver frásagnar
persóna fylgist með um 150 öðrum, 
sem er um það bil það sem venju
legur mennskur heili ræður við.

Dauðsföll persóna virðast handa
hófskennd þegar fljótt er á litið. En 
þar sem tímaröð sögunnar er hrist 

upp kemur í ljós að svo er ekki. 
„Þessar bækur eru þekktar fyrir 

óvæntar vendingar, oft dauðsföll 
stórra persóna. Það er mjög athyglis
vert að höfundurinn raðar köflun
um í þannig röð að þessir atburðir 
virðast enn handahófskenndari en 
ef sagan væri sögð í réttri tímaröð,“ 
segir Padraig MacCarron, doktors
nemi við Limerickháskóla. 

Hann hefur einnig rannsakað 
Íslendingasögurnar. – khg

Rannsókn sýnir tengsl Krúnuleika við Íslendingasögurnar
Það er mjög athyglis-
vert að höfundurinn 

raðar köflunum í þannig röð 
að þessir atburðir virðast 
ennþá handahófskenndari 
en ef sagan væri sögð í réttri 
tímaröð.
Padraig MacCarron, doktorsnemi 
við Limerick-háskóla

SKIPULAGSMÁL Faxaflóahafnir leggj
ast gegn því að fimm smáhýsi fyrir 
skjólstæðinga velferðarsviðs Reykja
víkurborgar verði á milli Sorpu og 
Ellingsen úti á Granda. Tvö félög sem 
eiga hagsmuni á Klettssvæðinu við 
Laugarnes mótmæla síðan að jafn
mörg smáhýsi rísi við Héðinsgötu.

Reykjavíkurborg hefur hug á 
að fimm smáhýsi verði á Héðins
götu 8 í Laugarnesi og önnur fimm 
á Fiskislóð 1. Báðar lóðirnar eru á 
eignarlandi Faxaflóahafna að því 
er fram kemur í umsögn skipulags
fulltrúa félagsins. Til kynningar eru 
nú breytingar á skipulagi svo þetta 
megi ganga eftir.

„Tillagan var unnin án vitneskju 
eða aðkomu Faxaflóahafna, sem er 
andstætt því verklagi sem gilt hefur 
á eignarlandi hafnarinnar,“ er tekið 
fram í byrjun umsagnar Faxaflóa
hafna. Félagið setji sig ekki upp á 
móti smáhýsum við Héðinsgötu en 
tekið er fram að ekki sé heppilegt 
að stofna sérstaka lóð fyrir smá
hýsin þar sem þau eiga aðeins að 
vera til bráðabirgða. Hægt væri að 
gera skammtímaleigusamning við 
borgina.

Annað gildir um svæðið við Fiski
slóð sem hafi verið nýtt sem bíla
stæði fyrir Ellingsen samkvæmt 
samkomulagi. Ekki sé heppilegt að 
staðsetja smáhýsin þar.

„Við Fiskislóð 1 er rekin verslun 
Ellingsen, lyfjaverslun, gæludýra
búð, sjúkraþjálfun og dansskóli fyrir 
börn. Inngangur inn í bæði lyfja
verslunina og í gæludýrabúðina er 
beint á móti bílastæðunum þar sem 
gerð er tillaga að smáhýsum. Vestan 
megin við svæðið er enduvinnslu
stöð Sorpu og útkeyrsla frá stöð
inni,“ er rakið í umsögn hafnarinnar 
sem býður fram lausn. „Mun heppi
legri staðsetning væri ef hluti Fiski
slóðar 37c sem hefur nú þegar verið 
úthlutað til Reykjavíkurborgar, væri 
stúkuð af fyrir smáhýsin.“

Þingvangur ehf. hefur átt lóðirnar 
Héðinsgötu 1 og 2 og Köllunar
klettsveg 3 frá árinu 2016 og kveðst 
hafa unnið með Reykjavíkurborg 
og Faxaf lóahöfnum að skipulagi 

svæðisins. Bent er á að Þingvangur 
hafi kært málið og úrskurðarnefnd 
umhverfis og auðlindamála hrund
ið áformum borgarinnar þegar á 
árinu 2019.

„Í stað þess að una við úrskurð 
og haga seglum eftir vindi hefur 
Reykjavíkurborg nú, í kjölfar þess að 
hafa verið gerð afturreka með ólög
mætar skipulagsáætlanir, af óbil
girni gripið til þess ráðs að freista 
þess að koma til leiðar grundvallar
breytingum á aðalskipulagi sem 
tekur til reitsins,“ segir í bréfi lög
manna Þingvangs.

Þá segir Þingvangur að breyt
ingarnar séu í andstöðu við skipu
lagslög. „Og eru því miður settar 
fram þrátt fyrir að umbjóðandi 
okkar hafi boðið borginni að reisa 

umrædd smáhýsi tímabundið á 
annarri lóð sem félagið hefur til 
umráða,“ segir í athugasemdinni. 
Þingvangur hafi kostað miklu til 
og hagað sínum áætlununum í 
samræmi við gildandi aðalskipu
lag. Breytingar á því myndu leiða 
til tjóns fyrir félagið, algerlega að 
ófyrirsynju. „Þegar við bætist það 
mark sem sértæk búsetuúrræði eru 
brennd, er enn augljósara að ef til
lögur Reykjavíkurborgar yrðu að 
veruleika, yrði umbjóðandi okkur 
fyrir verulegu tjóni.“

Eignarhaldsfélagið Sigtún bendir 
á í sinni athugasemd að mikill 
skortur á bílastæðum sé á Kletta
svæði og af því ástandi hafi skapast 
gríðarleg hætta. Eina stæðið sé á 
umræddri lóð á Héðinsgötu fyrir 
28 bíla. „Er gert ráð fyrir að sá eini 
blettur sem kallast getur bílastæði 
sé lagður undir þessi áform um 
smáhýsi,“ segir í bréfi Sigtúns. „Nú 
þegar er stórhætta á þessu svæði 
fyrir jafnt gangandi og akandi veg
farendur og er svæðið á engan hátt 
tilbúið til búsetu.“ gar@frettabladid.is

Smáhýsaplön enn í mótbyr en 
borginni boðnar aðrar lóðir
Reykjavíkurborg mætir enn andstöðu vegna áforma um smáhýsi fyrir skjólstæðinga velferðarþjónustu 
sinnar. Nú er lagst gegn því að þau verði annars vegar á bílastæði við hlið Sorpu úti á Granda og á bíla-
stæði á Héðinsgötu í Laugarnesi. Eigandi lóða á síðarnefnda staðnum segir borgina sýna af sér óbilgirni.

Á lóðinni Héðsinsgötu 8 eru nú bílastæði sem sögð eru vera einu eiginlegu 
stæðin á svæðinu þar sem mikill skortur sé á stæðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dansskóli fyrir börn á aðra hönd og Sorpa á hina er sögð óheppilegur staður fyrir smáhýsi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nú þegar er stór-
hætta á þessu svæði 

fyrir jafnt gangandi og 
akandi vegfarendur og er 
svæðið á engan hátt tilbúð 
til búsetu.

Eignarhaldsfélagið Sigtún

SAMFÉLAG Þrjátíu fyrirtæki, fimm 
sveitarfélög og níu opinberir aðilar 
hlutu viðurkenningu Jafnvægisvog
arinnar, hreyfiaflsverkefnis Félags 
kvenna í atvinnurekstri (FKA), á 
stafrænni jafnréttisráðstefnu félags
ins í gær.

Á ráðstefnunni kynnti Eliza Reid 
forsetafrú viðurkenningarhafa sem 
voru þeir þátttakendur sem náð hafa 
að jafna hlutfall kynja í efsta lagi 
stjórnunar. Á síðasta ári hlutu átján 
þátttakendur viðurkenningu en í ár 
voru þeir alls 44 talsins.

Á þessu ári undirrituðu alls átta 
sveitarfélög og tólf opinberir aðilar 
viljayfirlýsingu um að vinna að 
markmiðum Jafnréttisvogarinnar 
og bætast þannig í hóp þeirra 116 
aðila sem nú þegar hafa skrifað undir 
slíka yfirlýsingu.

Vegna aðstæðna var ekki hægt að 
halda ráðstefnuna með hefðbundn
um hætti og í ár var einu tré plantað 
fyrir hvern viðurkenningarhafa. 
„Hugmyndin kom upp á fundi hjá 
okkur þegar okkur var ljóst að það 
væri ekki hægt að gera hlutina með 
sama hætti og áður,“ segir Thelma 
Kristín Kvaran, verkefnastjóri Jafn
vægisvogarinnar.

Skógræktarfélag Reykjavíkur 
úthlutaði Jafnvægisvoginni stað í 
Heiðmörk, sem hlotið hefur nafnið 
Jafnréttishlíð, þar var trjánum 
plantað. Andrea Róbertsdóttir, 
framkvæmdastjóri FKA, segir stað
inn fara jafnréttinu vel. „Mannauðs
stjórnun og stjórnun er ekkert annað 
en garðyrkja. Þú þarft að sá, vökva, 
næra, snyrta og huga að birtu og 
samsetningu gróðursins. Það þarf 
að hreinsa beðin reglulega og arfinn 
vex mjög hratt ef hann er ekki tekinn 
upp með rótum,“ segir hún.

Stefnt er að því að gróðursetja tré 
á hverju ári. „Það væri ánægjulegt að 
sjá hlíðina fyllast á næstu árum, með 
auknu jafnrétti,“ segir Thelma. –bdj

Planta 
trjám fyrir 
jafnrétti

Ráðstefnan var haldin rafrænt í ár.
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Traust er það sem 
skiptir öllu máli í 

þessu og ég sem neytandi vil 
geta treyst því að ég viti 
hvert úrgangurinn 
sem ég er að 
flokka fari.
Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, 
umhverfis- og auð-
lindaráðherra

RÚV Skóla- og frístundaráð Reykja-
víkur kannaði ekki áhuga hjá 
öðrum sjónvarpsstöðvum en RÚV 
á fjórtán milljóna króna verkefni, 
sem það samþykkti á fundi sínum 
í vikunni, um að koma reykvískum 
börnum á skjái landsmanna. 

Fulltrúar meirihlutans fögnuðu 
samningnum en fulltrúar Sjálf-
stæðisf lokksins bókuðu að rétt 
hefði verið að kanna verð, og áhuga 
annarra sjónvarpsstöðva.

Börn í Reykjavík fá að framleiða 
sitt eigið efni, eins og stuttmyndir, 
jafningjafræðslu, tískublogg og 
f leira og fá að fara á námskeið í 
tækni- og dagskrárgerð einu sinni 
á ári. Tuttugu reykvískum ung-
mennum, ásamt jafnöldrum þeirra 
annars staðar af landinu, er boðið 
að taka þátt í því námskeiði. Ekki 
kemur fram hversu mörg börn utan 
Reykjavíkur fá að koma á námskeið-
ið en skóla- og frístundasvið Reykja-
víkur ákveður fyrirkomulagið.

RÚV mun þróa vefsjónvarpsefni 
fyrir 8., 9. og 10. bekkinga, í samstarfi 
við Skóla- og frístundaráð. Stofn-
unin mun leggja til tækja- og tækni-
búnað til að streyma frá að minnsta 
kosti þremur unglingaviðburðum 
á vegum ráðsins og sýna Skrekk í 
beinni útsendingu auk þess að skrá-
setja skólaheimsóknir og sýna vefút-
sendingu frá undanúrslitunum.

Milljónirnar munu skiptast niður 
á þrjú ár og er samningurinn settur  
fram sem styrkur til að treysta 
rekstrargrundvöll og starfsemi Ung-
RÚV. Áætlað tap RÚV á árinu er um 
250 milljónir samkvæmt umsögn 
Stefáns Eiríkssonar útvarpsstjóra 
við fjárlagafrumvarp næsta árs.  – bb

Borgin vill 
ungmenni í 
sjónvarpið

Atriði í Skrekk 2019.

UMHVERFISMÁL „Úrvinnslusjóður 
þarf að geta svarað því hvert það 
fer sem er f lutt úr landi og hver 
meðhöndlunin á því er, hvort sem 
það er hér heima eða erlendis. Það 
er algjört lykilatriði sem ég hyggst 
taka upp við stjórn Úrvinnslu-
sjóðs,“ segir Guðmundur Ingi Guð-
brandsson, umhverfis- og auðlinda-
ráðherra.

„Ef að það er eitthvað í lagaum-
hverfinu eða ferlum sem þarf að 
bæta þar þá mun ég gera það. Traust 
er það sem skiptir öllu máli í þessu 
og ég sem neytandi vil geta treyst 
því að ég viti hvert úrgangurinn 
sem ég er að flokka fari.“

Hann vinnur nú að lagabreyt-
ingum sem snúa að framtíðar-
fyrirkomulagi úrgangsmála. „Ég 
hef verið með lagabreytingar í 
vinnslu í ráðuneytinu síðustu tvö 
ár sem ég tel að muni styrkja kerfið 
okkar í úrgangsmálum. Við þurfum 
umbyltingu í úrgangsmálum því við 
erum ekki að standa við öll mark-
miðin okkar, þó svo að sumum 
þeirra sé vissulega náð.“

Fram kemur í nýlegri umfjöllun 
Stundarinnar um plastúrgang á 
Íslandi að í raun sé enginn fjárhags-
legur hvati fyrir íslensk fyrirtæki til 
að fara með plast í endurvinnslu, 
Guðmundur segir að skerpa þurfi á 
hvötum og slíkt sé í bígerð.

„Það sem ég er að horfa til er 
að innleiða hringrásarhagkerfið, 
það er rauði þráðurinn í minni 
stefnu í úrgangsmálum. Það snýst í 
fyrsta lagi um að draga úr myndun 
úrgangs. Í öðru lagi að urða miklu 
minna en við gerum í dag, sérstak-
lega af lífrænum úrgangi og þar 
með draga úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Í þriðja lagi að auka 
endurvinnslu. 

Það sem ég hef þegar verið að 
gera varðandi að draga úr myndun 
úrgangs er meðal annars að setja 
fram aðgerðaáætlun varðandi 
plastmengun, þar sem er bönnuð 
notkun burðarpoka úr plasti, og 
markaðssetning ákveðinna vara 
úr plasti líka bönnuð. Sú áætlun er 
í átján liðum, snýst einnig um að 
auka endurvinnsluna og einmitt að 
nota hagræna hvata til að gera það,“ 
segir hann. 

„Aðgerðaáætlun vegna matarsó-
unar er einnig á lokametrunum þar 
sem stefnt er að helmingi minni 

matarsóun árið 2030. Auk þess 
hefur fræðsla verið aukin til muna. 
Ég legg mikla áherslu á að þessar 
áætlanir séu fjármagnaðar þannig 
að við sjáum þær gerast og það eru 
þær einmitt.“

Guðmundur Ingi segir að vinnan 
nú snúi að því hvernig hvetja megi 
til meiri endurvinnslu hér á landi, 
bæði með efnahagslegum hvötum 
og með auknu fjármagni til mála-
flokksins. „Við erum með í undir-
búningi að sveitarfélög og fyrirtæki 
geti sótt um styrki til að hefja slíka 
starfsemi.“ arib@frettabladid.is

Þarf fleiri hagræna hvata til 
að auka endurvinnslu plasts 
Umhverfisráðherra undirbýr lagasetningu sem snýr að framtíðarfyrirkomulagi úrgangsmála. Búa þarf 
til hagræna hvata til að plast verði endurunnið. Þá kemur til greina að veita fyrirtækjum styrki til að 
hefja endurvinnslustarfsemi. Þá er einnig stefnt að því að helminga matarsóun hérlendis fyrir árið 2030.

Stór hluti plasts sem fellur til er sendur til Svíþjóðar í brennslu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

BANDARÍKIN Sjónvarpsstöðin Fox 
News var með flesta áhorfendur á 
kosninganótt, ef miðað er við áhorf-
stölur úr sjónvarpi. Alls horfðu 
tæpar 57 milljónir Bandaríkja-
manna á kosningavöku í sjónvarpi 
sem er umtalsvert minna en árið 
2016, þegar 71 milljón horfði. Ætla 
má að aukið áhorf á netmiðlum hafi 
hér sitt að segja.

Þrátt fyrir það setti Fox News 
met með 13,7 milljónir áhorfenda. 
Skýringin er mögulega sú að stöðin 
höfðar til íhaldsmanna sem eru 
frekar í eldri kantinum og síður 
líklegir til að horfa á netinu. Fyrir 
fjórum árum horfðu 11,5 milljónir 
á kosningarnar á Fox News en þá 
horfðu flestir á NBC, 12,1 milljón.

Í ár hrapaði NBC niður í 5,6 millj-
ónir en 9 milljónir horfðu á CNN. 
Alls sýndu þrett án sjónvarpsstöðv-
ar frá kosningunum. – khg

Fox News vann 
kosningarnar

Bill Hemmer hefur staðið vaktina á 
Fox News í kosningunum. 

Starfsmenn hvattir til stillingar

Þrátt fyrir að rólegt hafi verið um að litast utan við Hvíta húsið í Washington í gær var mikill erill inni í húsinu. Robert O’Brien, þjóðar öryggis ráð
gjafi Hvíta hússins, bað starfsmenn ó form lega um að halda ró sinni og halda á fram að vinna sína vinnu. En margir eru nú ó ró legir yfir gangi mála í 
Banda ríkjunum þar sem Donald Trump, sitjandi Banda ríkja for seti, hefur neitað að játa sig sigraðan í forsetakosningunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Á meðan 
efnahags-
óvissan 
varir er 
mikilvægt 
að peninga-
málayfir-
völd veiti 
skýra 
leiðsögn um 
vaxtaþróun-
ina.

 

Við getum 
lagt enn 
meira af 
mörkum á 
sviði lofts-
lagsmála, til 
dæmis með 
samvinnu á 
sviði haf-
rannsókna og 
útflutningi á 
grænum 
lausnum.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM
SKILYRÐISLAUST

Orkan – Ódýrt fyrir alla

Öryggisumhverfi okkar hefur gjörbreyst síðast-
liðinn áratug. Þannig þýða loftslagsbreytingar 
og fjölþáttaógnir á borð við netárásir og upp-

lýsingaóreiðu að sá stöðugleiki sem við höfum búið 
við er ekki lengur sjálfsagður. Við eigum allt okkar 
undir því að verjast þessum ógnum, og það getum við 
ekki ein. Í þessu samhengi hafði ég frumkvæði að því 
að Birni Bjarnasyni, fyrrverandi ráðherra og alþingis-
manni, skyldi á vettvangi norrænnar samvinnu falið 
að gera nýjar tillögur um hvernig Norðurlöndin gætu 
aukið samstarf á sviði utanríkis- og öryggismála, með 
sérstakri áherslu á ofangreindar ógnir.

Skýrslan sem kom út í sumar hefur nú verið þýdd á 
íslensku og birt á vef Stjórnarráðsins. Það er samdóma 
álit utanríkisráðherra Norðurlandanna að skýrslan 
marki tímamót í norrænni samvinnu. Í ljósi þeirra 
áskorana sem við okkur blasa í dag má með sanni 
segja að hún hafi komið á hárréttum tíma. Úrvinnsla 
tillagnanna fjórtán er hafin og innleiðing nokkurra í 
farvegi.

Í skýrslunni er áréttað að á meðan ekkert ríki getur 
eitt og sér varist þeim nýju ógnum sem við blasa verður 
hvert og eitt að leggja sitt af mörkum. Það hefur Ísland 
gert m.a. með því að tala hátt og skýrt fyrir alþjóða-
lögum, fyrir algildi mannréttinda, fyrir kvenréttindum 
og réttindum minnihlutahópa en einnig með framlagi 
til starfsemi og sameiginlegra varna Atlantshafsbanda-
lagsins. Við getum lagt enn meira af mörkum á sviði 
loftslagsmála, t.d. með samvinnu á sviði hafrannsókna 
og útflutningi á grænum lausnum.

Við eigum verk fyrir höndum við að byggja upp varn-
ir gegn fjölþáttaógnum og þau mál verður að taka föst-
um tökum. Það gerum við bæði í ráðuneytinu og innan 
stjórnsýslunnar en líka í samstarfi við alþjóða stofn anir 
og önnur ríki. Þar skiptir ekki síst máli samvinna við 
þær þjóðir sem okkur standa næst og aðhyllast svipuð 
gildi. Skýrsla Björns Bjarnasonar er þýðingarmikið inn-
legg í samstarf Norðurlandanna í þessum mikilvæga 
málaflokki um fyrirsjáanlega framtíð.

Norrænar lausnir  
á nýjum ógnum

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
utanríkis- og 
þróunarsam-
vinnuráðherra

Útlit er fyrir að bóluefni gegn veirunni sem 
allt er að drepa verði tiltækt fyrr en áður 
voru bundnar vonir við. Það hefur aukið 
mjög á bjartsýni, sem endurspeglast í verð-
hækkunum á mörkuðum og gefur fyrirheit 
um viðspyrnu í efnahagslífinu á vor-

mánuðum – og þar mun ferðaþjónustan skipta lykilmáli. 
Núverandi skipan, þar sem öllum er gert að fara í tvöfalda 
skimun og sóttkví á milli, þýðir í reynd að landamærin eru 
lokuð og verði svo áfram er útséð með að ferðamenn komi 
til landsins svo einhverju nemi. Mikilvægt er að farin 
verði skynsamleg leið til breytingar á þeim ráðstöfunum, 
sem eru einar þær ströngustu í Evrópu, sem miði að því 
að minnka flækjustigið og auka sem fyrst fyrirsjáanleika 
þeirra ef við ætlum að eygja von um að ferðaþjónustu-
fyrirtæki geti tekið á móti ferðamönnum næstkomandi 
sumar. Það er mikið í húfi en forsendur fjárlaga gera ráð 
fyrir meira en 900 þúsund ferðamönnum á árinu 2021.

Væntingar um bóluefni breyta samt ekki því að það er 
frostavetur í vændum. Efnahagshorfurnar eru að óbreyttu 
þær hinar sömu, sem þýðir áfram mikið og vaxandi 
atvinnuleysi, og hætt er við því að halli á rekstri ríkissjóðs, 
sem er áætlaður rúmlega 260 milljarðar í ár, eigi eftir að 
reynast enn meiri. Hver á að kaupa allar þær skuldir? Það 
er stóra spurningin sem fjárfestar á skuldabréfamarkaði 
spyrja sig um þessar mundir. Að undanförnu hefur allt 
lagst á eitt við að þrýsta upp ávöxtunarkröfunni á ríkis-
bréfum – hún er núna á svipuðum slóðum og í byrjun 
ársins þegar vextir Seðlabankans voru þrjú prósent – 
sem hefur um leið hækkað til muna fjármögnunarkjör 
bankanna á markaði. Það á eftir að hafa þau fyrirsjáan-
legu áhrif að fastir vextir á íbúða lánum munu þurfa að 
hækka nokkuð á næstunni.

Ástæður þessarar vaxtaþróunar eru vel þekktar. Það 
hefur verið viðvarandi óvissa – að óþörfu – um hvernig 
standa eigi að fjármögnun á 900 milljarða hallarekstri 
ríkissjóðs á komandi árum. Íslenskir lífeyrissjóðir, helstu 
fjármagnseigendur landsins, hafa verið nettó seljendur 
á ríkisbréfum og stærsti erlendi eigandi ríkisverðbréfa í 
krónum hefur að sama skapi selt öll bréf sín fyrir nærri 50 
milljarða á þremur mánuðum. Á sama tíma hefur íhlutun 
Seðlabankans á skuldabréfamarkaði, með beinum kaup-
um á ríkisskuldabréfum, verið í engu samræmi við yfir-
lýsingar hans frá því í mars þegar bankinn boðaði skulda-
bréfakaup fyrir allt að 150 milljarða – og það hefur því 
miður skaðað trúverðugleikann. Seðlabankanum hlýtur 
að vera í mun að snúa við þessari þróun – og aðgerðir hans 
á markaði síðustu daga hafa gefið það til kynna – svo þær 
aðstæður skapist á markaði að ríkissjóður geti fjármagnað 
sig til lengri tíma á sem hagstæðustum kjörum. Því er ekki 
fyrir að fara í dag.

Áhrifa farsóttarinnar mun gæta langt inn í næsta ár. Á 
meðan óvissan varir er mikilvægt að peningamálayfir-
völd, rétt eins og í öðrum þróuðum ríkjum, veiti fyrir-
tækjum og heimilum skýra leiðsögn um vaxtaþróunina 
og reyni að tryggja að fjármögnunarkjör haldist lág þar til 
hagkerfið hefur náð vopnum sínum á ný. Á vaxtaákvörð-
unarfundi í komandi viku, einum þeim mikilvægasta frá 
því að nýr seðlabankastjóri tók við embætti, mun bank-
anum gefast færi á því að rétta við kúrsinn.

Óþörf óvissa 

Kosningaloforð
Þú veist að það styttist í kosn-
ingar þegar talið berst að nýjum 
þjóðarleikvangi. Þá er talið að 
ekki sé hagkvæmt að gera við 
þann sem er nú í Laugardalnum, 
betra sé að byggja nýjan. Sam-
kvæmt áætlun borgarinnar verð-
ur farið í fýsileikamat á að koma 
honum fyrir í Hvassahrauni. Þá 
verði flugvöllurinn færður niður 
í Laugardal og Laugardalsvöllur 
færist yfir á Kleppsveg og Kyn-
lífshjálpartækjabúð Reykjavíkur 
fer í Vatnsmýrina þar sem hún 
mun einnig nýtast sem mathöll. 
Samkvæmt greiningu verktak-
ans sem á að sjá um þetta verður 
hagrænn ábati til ársins 2069 
minnst 26 milljarðar í spöruðum 
desíbelum.

Peningarnir gufa upp
Heilbrigðisráðherra, hefur stært 
sig af auknum framlögum til 
heilbrigðismála. Því ber vissu-
lega að fagna en þá aðeins ef 
peningarnir nýtast almennilega. 
Ný skýrsla ráðuneytisins virðist 
benda til þess að á meðan starfs-
fólki hefur verið fjölgað um ríf-
lega 20 prósent hafi framleiðni 
minnkað um rúm 5 prósent á 
sama tíma.

Það skyldi þó ekki vera að í 
stað þess að ráða starfsfólk til 
þess að hlúa að og annast sjúkl-
inga hafi skrifstofufólki sem 
aldrei kemur nálægt sjúklingum 
fjölgað hlutfallslega mest. Það 
gefa tölurnar í skyn en virðist 
ógjörningur að sannreyna. 
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Steingrímsson
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Skemmtilegasta 
spurning dagsins ...

HVAÐ ER Í 
MATINN?

Íslensku menntaverðlaunin hafa 
nú verið endurvakin. Þau voru 
stofnuð af Ólafi Ragnari Gríms-

syni og fyrst veitt 2005. Því miður 
lögðust þau af skömmu eftir hrun 
þegar bakhjarlar þeirra gátu ekki 
lengur stutt við þau. Um nokkurt 
skeið hefur áhugahópur skólafólks 
unnið að því að koma þeim á fót að 
nýju og nú hefur það tekist með 
fulltingi forseta Íslands, Guðna Th. 
Jóhannessonar, og öf lugum stuðn-
ingi Lilju Alfreðsdóttur, mennta- 
og men n i ng a r má l a r áðher r a , 
og Sigurðar Inga Jóhannssonar, 
samgöngu- og sveitarstjórnarráð-
herra. Alls koma 15 aðilar að verð-
laununum; háskólar, stofnanir og 
félög sem tengjast menntakerfinu 
og mynda þau viðurkenningar-
ráð. Ráðið tilnefndi á alþjóðlega 
kennaradeg inum, 5. október, 
framúrskarandi skóla, kennara 
og þróunarverkefni til verðlaun-
anna, fimm í hverjum f lokki. Til-
nefningarnar tengjast jafnt leik-, 
grunn- og framhaldsskólastigi, 
formlegri menntun og óformlegri, 
bóknámi, verknámi, listnámi og 
félagsstarfi. Fjölbreytnin er raunar 
beinlínis heillandi eins og sjá má á 
vefsíðu verkefnisins: skolathroun.
is/menntaverd laun/

Markmið verðlaunanna er að 
vekja athygli samfélagsins á metn-
aðarfullu og vönduðu skóla- og 

frístundastarfi með börnum og 
unglingum og hefja það til vegs og 
virðingar.

Er þörf á því að verðlauna 
framúrskarandi skóla- og 
 frístundastarf?
Einhver kann að spyrja um þörfina 
á enn einum verðlaununum. Því 
er til að svara að kennsla og önnur 
uppeldisstörf hafa aldrei verið 
mikilvægari. Væntanlega hefur 
flestum orðið þetta enn betur ljóst 
nú síðustu misserin. Það er ærin 
ástæða til að vekja oftar og meiri 
athygli á kennarastarfinu og öðrum 
uppeldisstörfum. Ljóst er að þessar 
stéttir starfa undir vaxandi álagi og 
til þeirra eru gerðar auknar kröfur. 
Nefna má mikilvægar væntingar 
til þess að komið sé til móts við 
þarfir allra nemenda í almennum 
skólum, þróun skólans í fjölmenn-
ingarsamfélagi sem er afar krefjandi 
viðfangsefni, hraða þróun í tölvu- 
og upplýsingatækni sem krefst 
stöðugrar og mikillar endurmennt-
unar, að ekki sé minnst á breytingar 
á námskrá og námsefni. Við þurfum 
sem samfélag að sýna að við metum 
þessi störf mikils.

Hvað gerðu Finnar?
Þetta tókst Finnum. Þeir breyttu 
viðhorfum til kennarastarfsins. 
Þar er nú hörð samkeppni um að 
komast að í kennaranámi og kom-
ast miklu færri að en vilja. Finnska 
menntakerfið vekur athygli um 
allan heim fyrir árangur, metnað 
og nýsköpun. Lykillinn að því er 
áreiðanlega sá að þeim tókst að 
breyta viðhorfum til kennslu- og 
uppeldisstarfa.

Til stóð að af henda Íslensku 
menntaverðlaunin á Bessastöðum 
13. nóvember, en aðstæður valda 
því að það verður ekki hægt en 
verður gert með öðrum hætti. Við 
hvetjum ykkur til að fylgjast með, 
samfagna og gleðjast yfir þeim 
metnaði sem einkennir það starf 
sem tilnefnt hefur verið og verðlaun 
hlýtur. Í honum birtast þau viðmið 
sem okkur þykja eftirsóknarverð og 
við eigum að keppa að.

Íslensku 
menntaverðlaunin 
endurvakin

Gerður Kristný
formaður 
viðurkenning-
arráðs Íslensku 
menntaverð-
launanna

Ingvar  
Sigurgeirsson 
verkefnisstjóri

Síðastliðin vika einkenndist af tveimur 
stórum viðburðum sem eiga eftir 
að valda miklum straumhvörfum 

í náinni framtíð. Annar var sá, að þau 
Joe Biden og Kamala Harris unnu sigur 
á Donald Trump og þótt hann neiti að 
viðurkenna það, þá er sá þrjótur sem sagt 
á útleið og allt hans fólk. Ég horfði á þetta 
gerast á CNN, þegar Biden vann Penns-
ylvaniu eftir langdregna talningu. Slík 
var geðshræringin að virðulegir pólitískir 
greinendur fóru að hágráta. Í gegnum 
ekkasog stjórnmálaskýrandans Van 
Jones mátti greina þessi skilaboð sem við 
hjónin tókum heilshugar undir heima í 
stofu, og gátum satt að segja ekki annað 
en fellt tár yfir sjálf: Núna, þegar Trump 
fer, með góðu eða illu, verður auðveldara 
fyrir foreldra að segja börnum sínum hvað 
er rétt og hvað er rangt. Sem sagt: Hefði 
Trump unnið, þá hefði það verið bakslag 
fyrir alla viðleitni fólks um allan heim til 
þess að hafa viss grundvallarsiðferðisgildi 
í hávegum, gagnvart börnum sínum og 
öðrum. Ekki ljúga. Ekki svíkja. Ekki ala á 
ófriði. Ekki sýna fólki vanvirðingu. Ekki 
vera siðlaus egóisti.

Svona geta stjórnmál haft mikil áhrif. 
Það skiptir miklu máli hverjir eru í stjórn-
málum. Hverjar fyrirmyndirnar eru. Hver 
gildin eru. Forsetakosningarnar í Banda-
ríkjunum voru fyrst og fremst kosningar 
um persónuleika og gildi. Eldri maður, 
þekktur að samhygð, sanngirni, heiðar-
leika og pólitískri brúarsmíði var kjörinn í 
stað helstirnis, sem úðar illsku yfir heims-
byggðina til þess að komast í fréttir. Kjör 
Bidens og Kamölu sýnir að enn er von. 
Bara eitt dæmi: „Velkomnir aftur,“ sögðu 
vísindamenn heimsins við bandaríska 
kollega sína á Twitter. Bandarískir vís-
indamenn geta núna aftur óhindrað tekið 
þátt í baráttunni við loftslagsvána, ásamt 
öllum hinum, eftir að hafa verið kippt 
aftur til miðalda af Trump. Það munar 
um bandaríska þekkingu og hæfni á hinu 
alþjóðlega sviði.

Og á meðan Trump var upptekinn við 
að neita að viðurkenna ósigur sinn — 
talandi um gildi sem fólk reynir almennt 
að hafa í hávegum í uppeldi barna — og 
hans fólk var haldandi blaðamannafundi 
á bílastæðum fyrir utan kynlífshjálpar-
tækjabúðir í úthverfum, hótandi grand-
vöru talningafólki lögsóknum hægri, 
vinstri, þá gerðist hinn stórviðburðurinn. 
Yfir þeim viðburði var svolítið annað 
yfirbragð en hinum fyrri. Ekki jafnmikil 
dramatík. Engin átök milli stríðandi póla. 
Bara fólk að störfum.

Það er merkilegt stundum með stórvið-

burði. Það er eins og sumir þeirra gerist 
einhvern veginn allt í einu, fullkomlega 
eðlilega og með hægð, rétt eins og þegar 
sólargeisli brýst stundarkorn gegnum 
skýjaþykkni, og maður staldrar við og 
brosir. Heimsbyggðin hefur beðið eftir 
bóluefni við COVID. Í byrjun vikunnar 
kom bóluefni við COVID. Og f leiri eru á 
leiðinni.

Það er risaviðburður. Eins og með hinn, 
þá eykur þessi viðburður líka von, ekki 
bara vegna sérlega ánægjulegs innihalds 
tíðindanna, heldur líka vegna fólksins sem 
á í hlut. Ég þekki þau auðvitað ekki, en af 
fréttum að dæmi virðast hjónin dr. Ugur 
Sahin og dr. Özlem Türeci vera einstakt 
fólk. Þau eru tyrkneskir innflytjendur í 
Þýskalandi. Þau stofnuðu og eiga fyrir-
tækið BioNTech, sem í vikunni tilkynnti 
bóluefnið ásamt lyfjarisanum Pfizer. Þegar 
tíðindi bárust um að bóluefnið virkaði í 
90% tilvika munu þau hjónin hafa fagnað 
með því að blanda sér tyrkneskt te. Og svo 
fóru þau víst aftur að vinna.

Þau eru forrík. Þau byggðu upp fyrir-
tæki sitt í líftækniiðnaði úr engu nema 
þekkingu sinni. Þau búa hins vegar í lítilli 
íbúð nálægt vinnunni ásamt unglings-
dóttur sinni og hjóla í vinnuna á hverjum 
degi. Þau eiga engan bíl.

Fegurðin er mikil. Úti um allt Þýska-
land og Evrópu öskra og æpa nýnasistar 
og hvítrasistar um að innf lytjendur séu 
skraðræði og að loka eigi löndum og í 
Bandaríkjunum læsti Trump innf lytj-
endabörn inni í búrum til að framfylgja 
þannig hatursboðskap, og þá gerast svona 
viðburðir, svona eins og veröldin öll, 
örlögin, náttúran, sagan og lífið hvísli í 
einni andrá í eyrað á öllu þessu æsinga-
fólki: Þið hafið rangt fyrir ykkur í for-
dómum ykkar og hatri. Þið munið alltaf 
hafa rangt fyrir ykkur.

Tyrkneskir innf lytjendur í Þýskalandi, 
hjón, fundu upp bólefnið við COVID. Og 
það sem meira er: Þau gerðu það í sam-
starfi við Grikkja. Hann heitir Albert 
Bourla og er yfirmaður Pfizer. Í æsinga-
heimum eiga Grikkir og Tyrkir í lang-
varandi deilum um eitthvað sem enginn 
man hvað er. Í raunheimum venjulegs 
fólks starfar það saman og leitar lausna 
við ógnarstórum sammannlegum vanda.

Svona geta dagarnir aukið manni von. 
Rauði þráður stórtíðandanna beggja 
vegna Atlantsála snýst um fólk — sam-
starf þess, auðmýkt þess, visku, ábyrgð og 
hæfni, og sigur þessa fólks í viðureignum 
við tilvistarlegar ógnir.

Og það eru góð skilaboð til barnanna 
okkar.

Tyrknesku hjónin
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SPORT
Erfið veðurskilyrði stöðvuðu ekki ítalska liðið

Íslenska landsliðið skipað drengjum undir 21 árs aldri tapaði 1-2 gegn Ítalíu á Víkingsvelli í gær og er ekki lengur með örlögin í sínum höndum í 
umspilinu. Liðin áttu upprunalega að mætast fyrr á árinu en því var frestað vegna kórónaveirusmita innan ítalska liðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

FÓTBOLTI Þjálfarateymi kvenna-
landsliðsins í knattspyrnu tilkynnir 
í dag hvaða leikmenn taka þátt í 
lokaleikjum liðsins í undankeppni 
Evrópumótsins í knattspyrnu. 
Þegar Ísland á tvo leiki er eftir er 
líklegt að sex stig dugi til að f leyta 
kvennalandsliðinu beint inn á EM.

Búast má við að hópurinn verði 
að mestu leyti óbreyttur frá síðasta 
verkefni þegar Ísland mætti Sví-
þjóð. Þjálfarateymið þarf að glíma 
við þau vandræði að um þriðjungur 
leikmanna liðsins sem leikur með 
öðrum íslenskum liðum en Val hafa 
ekki fengið að æfa síðustu vikur og 
vantar því aðeins upp á leikformið.

Þegar Ísland á tvo leiki eftir geta 
stelpurnar okkar enn náð nítján 
stigum í F-riðli sem Svíar hafa þegar 
tryggt sér toppsætið í. Þrjú stiga-
hæstu liðin í öðru sæti fá beinan 
þátttökurétt á Evrópumótinu og 
er afar líklegt að nítján stig dugi 
íslenska liðinu til að komast beint 
inn á mótið. – kpt

Næsti hópur 
tilkynntur í dag

Jón Þór ásamt Söru Björk og Hlín.

KÖRFUBOLTI Íslenska kvennalands-
liðið í körfubolta mátti lúta í gras 
58-94 gegn Slóveníu í Grikklandi 
í undankeppni EM í gær. Íslenska 
liðið átti fínar rispur framan af og 
hélt í við hið sterka lið Slóvena en 
þegar líða tók á leikinn skildu leiðir.

Þegar líða tók á fyrri hálfleikinn 
náðu Slóvenar betri tökum á leikn-
um og leiddu með 27 stigum í hálf-
leik. Íslendingum tókst að halda í 
við Slóvenana lengst af í seinni hálf-
leik en með góðri rispu undir lokin 
náðu Slóvenar að bæta við forskotið.

Þrír stigahæstu leikmenn Íslands 
í undankeppninni til þessa, Helena 
Sverrisdóttir, Hildur Björg Kjartans-
dóttir og Sylvía Rún Hálfdánardótt-
ir, gátu ekki gefið kost á sér og var 
því kjörið tækifæri fyrir aðra til að 
láta ljós sitt skína. Sara Rún Hinriks-
dóttir var atkvæðamest í liði Íslands 
með 23 stig en Karla Rún Garðars-
dóttir úr Kef lavík og Eva Margrét 
Kristjánsdóttir úr Haukum léku 
fyrstu leiki sína fyrir Íslands hönd 
í gær. – kpt

Slóvenar of stór 
biti fyrir Ísland

NBA Þegar tæp vika er í nýliðaval 
NBA-deildarinnar í körfubolta og 
tæpur mánuður í að deildin hefjist 
á ný stendur Golden State Warriors 
frammi fyrir áhugaverðri ákvörð-
un. Félagið endurheimtir lykilleik-
menn úr meiðslum fyrir komandi 
tímabil og er með annan valrétt í 
nýliðavalinu eftir hörmulegt gengi 
síðasta árs. Warriors hefur ekki 
fengið jafn góðan valrétt í 25 ár 
og eftir þrjá meistaratitla á fimm 
árum eru grunnstoðirnar til staðar 
til að byggja nýtt meistaralið. Það 
þarf ekki að fara lengra en tólf ár 
aftur í tímann til að finna lið sem 
vann meistaratitil ári eftir að hafa 
dvalið í ljóslausu herbergi í kjallara 
deildarinnar.

Áhrif kórónaveirufaraldursins á 
nýafstaðið tímabil í NBA gerði það 
að verkum að fríið sem leikmenn-
irnir fá á milli tímabila er styttra 
en nokkurn tímann áður. Lið sem 
fóru langt í úrslitakeppninni fá afar 
stutta hvíld áður en undirbúnings-
tímabilið hefst en það verða tæpir 
tveir mánuðir liðnir frá sigri Los 
Angeles Lakers í úrslitunum í haust 
þegar boltinn fer að rúlla á ný í 
desember. Það hefur lítil áhrif haft á 
stjörnur Golden State. Steph Curry, 
sem hefur tvisvar verið valinn besti 
leikmaður deildarinnar, kom ekk-
ert við sögu eftir októbermánuð á 
síðasta ári og Klay Thompson fékk 
nægan tíma til að ná sér eftir að 
hafa slitið hásin sumarið 2019. Þá 
hefur Draymond Green fengið níu 
mánuði í hvíld eftir að hafa reynt 
að bera liðið á eigin herðum í þeim 

43 leikjum sem hann kom við sögu 
í á síðasta tímabili. Þeir þrír áttu 
það sameiginlegt að hafa leikið til 
úrslita fimm ár í röð og unnið þrjá 
meistaratitla en koma nú endur-
nærðir eftir góða hvíld.

Liðið varð fyrir talsverðri blóð-
töku þegar Kevin Durant ákvað að 
yfirgefa skipið í fyrra. Með Durant 
innanborðs virtist liðið oft óstöð-
vandi og átti fjarvera Durant og 
Thompson vegna meiðsla ef laust 
stóran þátt í titli Toronto Raptors 
eftir sigur á Warriors. Warriors hafa 

reynt að finna fjórða púslið sem 
félagið telur þurfa í annað áhlaup að 
meistaratitli með D’Angelo Russ ell 
sem var síðar skipt út fyrir Andrew 
Wiggins en hvorugur þeirra er lík-
legur til að koma liðinu yfir línuna. 
Orðrómurinn að Warriors ætli sér 
að gera atlögu að gríska stjörnu-
leikmanninum Giannis Antetoko-
unmpo neitar að deyja út en með 
Giannis innanborðs yrði lið Warri-
ors óarennilegt.

Warriors gæti nýtt valréttinn til 
að velja ungan leikmann með auga-

stað á framtíðinni en gáfulegra væri 
líklegast að skipta valréttinum og 
Wiggins fyrir fjórða hjólið í meist-
arakandídat. Wiggins gæti notið 
sín þegar hann er utan sviðsljóss-
ins í liði Warriors en honum hefur 
aldrei tekist að standa undir vænt-
ingum sem gerðar voru til hans. 
Þríeykið sem ræður úrslitum um 
hvort að Warriors geti gert atlögu að 
meistaratitlinum er  komið yfir þrí-
tugsaldurinn og á því enn nokkur ár 
til að geta gert atlögu að meistara-
hring. kristinnpall@frettabladid.is

Þríeykið mætir aftur til leiks
Eftir fimm ferðir í röð í úrslit NBA-deildarinnar í körfubolta olli lið Golden State miklum vonbrigðum á 
síðasta tímabili. Þríeykið sem myndar kjarna liðsins hefur fengið góða hvíld og eygir annan meistaratitil.

Curry, Green og Thompson hafa unnið þrjá titla saman og eru líklegir til afreka á næsta tímabili. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
FÓTBOLTI Stjórnvöld í Englandi sam-
þykktu í gær að veita íslenska karla-
landsliðinu í knattspyrnu undan-
þágu frá ferðabanni stjórnvalda og 
mætast liðin því á Wembl ey í næstu 
viku. Það verður því ekkert úr því 
að leikurinn verði færður en búið 
var að kanna hvort leikurinn þyrfti 
að fara fram í Þýskalandi.

Stjórnvöld í Englandi settu á 
dögunum ferðabann frá Dan-
mörku eftir að nýtt af brigði af 
kórónaveirunni fannst í minkum 
þar í landi.  Ísland mætir Dönum á 
sunnudaginn og fá nú heimild til að 
mæta Englandi á Wembley næsta 
miðvikudag. – kpt

Íslenska liðið 
fær undanþágu
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CLARA JÓLASVEINASTELPA. 
36 cm. 1.995 kr. 26 cm. 1.495 kr. 

CARL JÓLASVEINAR. 
Ýmsar stærðir og gerðir. 
100 cm. 7.495 kr. 66 cm. 4.995 kr. 
46 cm. 2.995 kr. 36 cm. 1.995 kr. 
26 cm. 1.495 kr. 

CADIZ BORÐSTOFUSTÓLL 
Sinnepsgulut velúr. Svartir fætur.
27.900 kr.  NÚ 22.320 kr. 

SIRIUS CARLA
Jólatré LED. H 16 cm. 

2.295



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Ragnar Guðmundur 
Jónasson

fyrrum slökkviliðsmaður,
lést 7. nóvember á Hrafnistu í Hafnarfirði.    

                                                                                                                                                                               Útför auglýst síðar.

 Guðrún Árnadóttir
Hannes Arnar Ragnarsson Halldóra S. Lúðvíksdóttir
Jónas Ragnarsson Ragnhildur Sigurðardóttir
Guðmundur Ingi Ragnarsson Sigrún Kristjánsdóttir
Hermann Ragnarsson Sóley Víglundsdóttir
Halldór Karl Ragnarsson
Sigurður Vignir Ragnarsson Valdís I. Steinarsdóttir
Unnar Ragnarsson María Guðmundsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Eiginkona mín, móðir okkar og
tengdamóðir,

Guðbjörg Tómasdóttir
menntaskólakennari,

               lést á Landspítala Landakoti  
                        föstudaginn 30. október.  

Útförin fer fram frá Dómkirkjunni  
í Reykjavík 17. nóvember klukkan 13.  

Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur 
viðstaddir. Athöfninni verður streymt á slóðinni: 

livestream.com/luxor/gudbjorg

Guðbjartur Kristófersson
Tómas Guðbjartsson  Dagný Heiðdal
Hákon Guðbjartsson  Magnea Árnadóttir
Ingibjörg Guðbjartsdóttir  Brynjólfur Þór Gylfason

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Sigurður J. N. Ingólfsson
málarameistari, 

Fornastekk 3, Reykjavík,
lést á Landspítalanum, Fossvogi  

aðfaranótt þriðjudagsins 10. nóvember. 
               Útförin verður auglýst síðar.

Þorsteinn V. Sigurðsson Hrefna G. Magnúsdóttir
Ingólfur Sigurðsson
Sigríður Þóra Þorsteinsdóttir Pétur Þór Guðjónsson
Fanney Rut Þorsteinsdóttir Bjarki Heiðar Sveinsson
Kristín Nordal Ingólfsdóttir
Rakel Ósk Jóelsdóttir Jónas Birgir Jónasson
Magnús Hlífar Jóelsson
Frederik Ingólfsson

Kristófer, Sunneva, Pétur, Tristan, Eva, Natalía, Logi, 
Viktoría og Lovísa Við erum flest föst heima en 

ég vil að fólk geti gægst út 
fyrir ramma heimilisins 
gegnum netið og notið 
þar íslenskrar menningar, 
hvenær sem því hentar,“ 

segir Ólöf Breiðfjörð sem nýlega hóf störf 
sem menningarfulltrúi Garðabæjar. 
Hún kveðst hafa verið búin að ráða lista-
menn til að vera með smiðjur í söfnum 
bæjarins og tónleika í Vídalínskirkju nú 
á haustönn. „Ég var með fullskipað plan. 
En þjóðin gekk í gegnum svona tímabil 
í vor, þá var ég í Kópavoginum og með 
streymi beint frá viðburðum. Nú ákvað 
ég að fara aðra leið og búa til þætti sem 
eru aðgengilegir hvar og hvenær sem er 
á rásinni vimeo.com/menningigardabae 
og á síðu bæjarins.“

Bæjarlistamenn láta ljós sín skína
Ólöf kveðst hafa lagt áherslu á að hafa 
efni þáttanna fjölbreytt. „Í Garðabæ 
hafa flottir bæjarlistamenn með ólíkar 
áherslur verið valdir gegnum tíðina og 
ég leitaði til nokkurra þeirra. Meðal 
annars tveggja rithöfunda, Bjarna 
Bjarnasonar sem var valinn 2019 og 
er að vinna að sögulegri skáldsögu. Í 
þættinum fer hann djúpt ofan í hvernig 
rithöfundar nota sögulegar heimildir í 
skáldsögur sínar. Næsti þáttur er með 
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur. Hún 
býður fólki heim á vinnustofu sína og 
leiðir það um sögusvið bóka sinna um 
Fíusól og f leiri hér í bænum. Hvoru-
tveggja efnið er heillandi.“

Nýjasti bæjarlistamaður Garðabæjar 
er Bjarni Thor Kristinsson óperusöngv-
ari. „Bjarni Thor er búinn að missa öll 
sín verkefni frá því COVID byrjaði og 
það er gaman að geta í senn gefið fólki 
sem kemst ekki út á tónleika færi á að 
njóta þeirra og styðja við bakið á lista-
mönnum. Bjarni Thor setti saman dag-
skrá með lögum sem hann tengir við 
sinn feril og talar við fólk milli laga. 
Þetta eru ekki bara Wagner-aríur heldur 
bland í poka.“

Djassgeggjun og uppáhaldslög
Hin árlega Djasshátíð Garðabæjar féll 
niður í haust en Siggi Flosa, Ómar Guð-

jóns, Kristjana Stefáns, Einar Scheving 
og Þorgrímur Jónsson rigguðu upp 
djass-stund sem heimurinn getur notið 
gegnum þessa gátt hennar Ólafar. 
Svo var nýlega búið að opna sýningu 
á Hönnunarsafninu, 100% ull, þegar 
allt skall í lás í haust en viðtöl við alla 
hönnuðina fylla einn þáttinn.

„Það eru ekki einungis Garðbæingar 
sem koma við sögu, heldur líka fólk sem 
tengist bænum gegnum störf sín,“ tekur 
Ólöf fram og nefnir hjónin Jóhönnu 
Guðrúnu söngkonu og Davíð Sigur-
geirsson gítarleikara sem stjórna kórum 
í Vídalínskirkju. Þau flytja uppáhaldslög 
Jóhönnu Guðrúnar í einum þættinum. 
„Um síðustu helgi fór Birta Guðjónsdótt-
ir sýningarstjóri milli útilistaverka hér í 
bæ með upptökufólki og lýsir þeim. Þar 
eru verk sem ég hafði aldrei veitt athygli 
og hlakka sjálf til að horfa á þann þátt 
þegar búið verður að setja hann saman,“ 
segir Ólöf og lofar líka jólalegum þáttum 
í desember.

Efni þáttanna er aðgengilegt heims-
byggðinni og öllum að kostnaðarlausu. 
Ólöf giskar á að svona verði þetta til 
framtíðar. „Þó við losnum vonandi við 
kórónaveiruna sem fyrst þá eru aldrei 
allir sem komast á viðburði og það þarf 
að sinna þeim líka,“ bendir hún á. „Þarna 
fáum við að skyggnast inn í alls konar 
heima sem við þekktum ekki áður.“
gun@frettabladid.is

Menninguna heim í stofu
Tónlist, sögur, heimsóknir til rithöfunda og rölt milli útilistaverka eru meðal efnis á 
síðu Garðabæjar og sérstakri menningarrás sem heitir vimeo.com/menningigardabae.

Ólöf við vegg í Sveinatungu, fjölnotasal á Garðatorgi sem var tilnefndur til hönnunarverðlauna erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Nýjasti bæjarlistamaður Garðabæjar, bassasöngvarinn Bjarni Thor Kristinsson, er 
einn þeirra sem við sögu koma í þáttunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þjóðin gekk í gegnum svona 
tímabil í vor, þá var ég í Kópa-
voginum og með streymi beint 
frá viðburðum. Nú ákvað ég að 
fara aðra leið og búa til þætti 
sem eru aðgengilegir hvar og 
hvenær sem er.

 Merkisatburðir
1002 Aðalráður ráðlausi gefur út skipun um að drepa alla 
norræna menn í Englandi.

1035 Haraldur hérafótur er gerður að landstjóra í Eng-
landi eftir lát föður hans Knúts mikla.

1441 Kristófer af Bæjaralandi er hylltur sem konungur 
Svíþjóðar.

1630 Svíar sigra her keisarans í orrustunni við Falkenberg.

1946 Flugvöllur er formlega tekinn í notkun í Vestmanna-
eyjum.

1973 Alþingi samþykkir formlega samning við Bretland 
um lausn landhelgisdeilunnar vegna útfærslu landhelg-
innar í 50 sjómílur.

1994 Michael Schumacher vinnur sinn fyrsta titil í Form-
úlu 1-kappakstri.

2004 Geimkönnunarfarið SMART-1, frá Geimferða-
stofnun Evrópu, fer á braut um Tunglið.

2013 Nýr turn á lóð Tvíburaturnanna í New York er vígður 
með viðhöfn. Hann er 72 hæðir og 297,7 metrar á hæð.
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KYNNINGARBLAÐ

Sigríður Björg Braga-
dóttir eldar chili con 
carne á nýstárlegan hátt 
með súkkulaði og rauð-
víni. Eldamennskan 
og áherslan í matar-
gerðinni breytist alltaf 
eftir árstíðum og hér er 
skemmtileg útgáfa.  ➛4
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Gunnar B. Sigurgeirsson, aðstoðarforstjóri Ölgerðarinnar, segir sókn vera hjá íslenskum framleiðendum um þessar mundir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Íslenskt skiptir máli
Sex fyrirtæki standa að átakinu Íslenskt skiptir máli, Ölgerðin, Sælgætisgerðin 
Freyja, Mjólkursamsalan, Nói Síríus, Gæðabakstur og Kjörís. Öll eru þau í mat-
vælaframleiðslu og eiga það sameiginlegt að vera með vörumerki sem hafa 
fylgt íslensku þjóðinni í áratugi. Allar þessar vörur eru hluti af jólunum. ➛2

Góður svefn er 
mikilvægur!

HVERNIG 
SVAFST ÞÚ? 



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:  
Björn Víglundsson

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.

Íslenskir neytendur eru kröfu
harðir og þó að þeim finnist 
frábært að það séu í boði 

íslenskar vörur þá er það til lítils 
nema vör urnar standist saman
burð í gæðum og verði,“ segir 
Gunnar B. Sigurgeirsson, aðstoðar
forstjóri Ölgerðarinnar. Hann 
segir að átakið Íslenskt skiptir 
máli sé þörf áminning um að 
íslenskar framleiðsluvörur séu 
góður kostur. „Við erum ekki að 
gagnrýna erlendar vörur heldur 
viljum við minna á þær íslensku,“ 
segir hann. „Við finnum að áhugi 
á íslenskum vörum hefur aukist 
enda eru landsmenn meðvitaðir 
um stöðu í efnahagsmálum vegna 
áhrifa COVID19. Við sáum þetta 
líka skýrt árin 20092010,“ bætir 
hann við.

Átak þessara sex framleiðslu
fyrirtækja varð til þegar að 
nýstofnuð auglýsingastofa, Cirkus, 
hafði samband við nokkur fyrir
tæki og kynnti hugmyndina. „Það 
er gaman að segja frá því að við 
höfum fundið áhuga hjá fleiri 
íslenskum fyrirtækjum á að slást 
í hópinn, sem sýnir enn frekar 
hversu nauðsynlegt menn telja 
að minna á íslenskar vörur,“ segir 
Gunnar.

„Skilaboðin hafa fengið jákvæð
ar viðtökur og því ber að fagna. 
Með átakinu viljum við hvetja 
Íslendinga til að vera vakandi fyrir 
því að ef íslenskar vörur eru jafn 

góðar eða betri, á svipuðu verði 
eða hagstæðara, að velja frekar 
íslenskt. Neytendur hafa val og um 
þessar mundir skiptir það miklu 
máli að velja íslenskt. Það skiptir 
máli í efnahagslegu tilliti en einnig 
er oft um umhverfislegan ávinning 
að ræða líka.

Við í Ölgerðinni bjóðum mikið 
úrval drykkjarvara sem við fram
leiðum hér á landi. Við erum þar í 
harðri samkeppni við innflutning 
en teljum okkur standast saman
burð, bæði hvað varðar verð og 
gæði. Við værum ekki með þá 
hlutdeild sem við erum með á 
drykkjarvörumarkaðnum ef við 
værum ekki að standa okkur. Við 
gerum miklar kröfur til okkar og 
neytendur virðast kunna að meta 
útkomuna,“ segir hann. „Það er 

ólíklegt að Íslendingar haldi jól án 
Egils Malts og Appels íns. Sú tvenna 
verði varla íslenskari. Ástarsam
band Malts og Egils Appelsíns varð 
til árið 1955 þegar Egils Appelsín 
kom á markaðinn. Síðan þá hefur 
þessi blanda verið órjúfanlegur 
hluti af jólahaldi landsmanna,“ 
segir hann.

„Ég held að allir séu sammála um 
að við viljum hafa áfram íslenska 
framleiðslustarfsemi á mörgum 
sviðum. Við erum þannig sam
mála um að íslenskt skiptir máli en 
það er líka hollt fyrir okkur að rifja 
það upp endrum og sinnum. Um 
það snýst þetta átak,“ segir Gunnar 
og bendir á að eftir erfitt ár muni 
fólk reyna að gera vel við sig í jóla
haldinu. „Það gætir aðeins bjart
sýni um betri tíma og slíkt hefur 
strax áhrif. Auðvitað mun staðan 
í efnahagsmálum hafa áhrif á jóla
haldið með einhverjum hætti. Þær 
atvinnuleysistölur sem við erum 
að horfa á eru skuggalegar og ég 
vona svo sannarlega að það lagist 
f ljótt. Það er einmitt þess vegna 
sem ég vil hvetja neytendur til þess 
að hugleiða vel val á neysluvörum, 
því með því að velja íslenskt þá 
stuðlum við að atvinnusköpun hér 
heima. Íslensk framleiðslufyrir
tæki eru að standa sig frábærlega 
vel og bjóða upp á ótrúlegt úrval 
af góðum vörum. Þetta er alls ekki 
sjálfgefið. Markaðurinn hér er lítill 
og framleiðendur þurfa að reiða sig 
á góða hlutdeild til þess að fram
leiðslan hreinlega beri sig,“ segir 
Gunnar.

Pétur Thor er framkvæmdastjóri 
Sælgætisgerðarinnar Freyju. Guðrún Haf steinsdóttir, markaðs

stjóri Kjöríss, er alltaf mjög með
vituð um að velja íslenskar vörur. 

Guðný Steinsdóttir, markaðsstjóri 
MS, segir mikilvægt að vekja athygli 
á íslenskri framleiðslu. 

Pétur Guðnason hjá Gæða bakstri 
segir sjaldan hafa verið jafn brýnt 
að velja íslenskt og nú. 

Auðjón Guð mundsson er 
framkvæmda stjóri markaðs og 
sölusviðs Nóa Síríus. 

Framhald af forsíðu ➛ Með átakinu 
viljum við hvetja 

Íslendinga til að vera 
vakandi fyrir því að ef 
íslenskar vörur eru jafn 
góðar eða betri, á svip-
uðu verði eða hagstæð-
ara, að velja frekar 
íslenskt. 

Sælgætisgerðin Freyja
„Fyrstu framleiðsluvörur Freyju 
voru Valencia súkkulaði og hin 
klassíska Freyju rjómakara mella 
sem er enn framleidd og seld í 
óbreyttri mynd. Hjá Freyju starfa 
núna um það bil 50 manns,“ 
segir Pétur Thor Gunnarsson, 
framkvæmda stjóri Freyju. „Íslensk 
sæl gætisgerð er að mörgu leyti 
einstök og hefur leitt til vöruþró
unar á sælgæti erlendis. Djúpur 
og Sterkar Djúpur voru sem dæmi 
fyrsta sælgæti sinnar teg undar 
en núna finnst sams konar sæl
gæti víða um Evrópu framleitt af 
gríðarstórum framleiðendum.

Annað dæmi er Hrís sem var 
fyrst framleitt árið 1933 en fram
leiðsla á sams konar vörum hófst 
erlendis árið 1936. Framleiðsla 
Freyju er mannfrek og eru þær 
íslensku hefðir sem hafa skapast 
við framleiðsluna hafðar að 
leiðarljósi í gegnum allt ferlið. Við 
viljum hvetja landsmenn til þess 
að velja íslenska framleiðslu af 
því að íslenskt skiptir þjóðina svo 
miklu máli. Íslensk framleiðsla og 
handverk eru ekki bara efnahags
lega mikilvæg heldur menningar
lega einnig,“ segir Pétur.

Kjörís
„Ég vel alltaf íslenskt ef ég get. 
Það er mikill kostur að geta keypt 
íslenskt grænmeti, kjöt, þvotta
efni, salernispappír og annað. 
Með vali mínu veit ég að ég er að 
skapa störf hér heima. Sama gildir 
um fólk sem velur Kjörís fram yfir 
sambærilega, erlenda vöru,“ segir 
Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðs
stjóri Kjöríss.

„Margfeldniáhrifin út í sam
félagið út af þessari einu ákvörð
un eru gríðarleg. Kjörís kaupir 
umbúðir og hráefni af íslenskum 
birgjum, sem stuðlar að atvinnu
sköpun hér heima. Og með því að 
velja Kjörís þá tryggirðu starfs
fólki fyrirtækisins í Hveragerði, 
sem eru á sjötta tug, atvinnu,“ 
segir hún.

„Íslensk matvöruframleiðsla 
stenst fyllilega samanburð 
við erlenda framleiðslu hvað 
varðar gæði og verðlag. Aukning 
matvælafram leiðslu hér heima 
helst enn fremur í hendur við 
auknar kröfur neytenda um 
rekjanleika og hreinleika vara sem 
og heimsmarkmiðið um sjálf
bærni.“

Mjólkursamsalan
„Mjólkursamsalan hefur frá 
upphafi verið í eigu íslenskra 
kúabænda og fjöl skyldna þeirra. 
Eigendur eru kúabændur sem 
búsettir eru um allt land og segja 
má að MS sé stærsta fjölskyldu
fyrirtæki lands ins,“ segir Guðný 
Steinsdóttir, markaðsstjóri MS.

„Markmið fyrirtækisins er að 
taka við mjólk og umbreyta í 
hollar og góðar mjólkurafurðir í 
takt við þarfir neytenda. Ein af 
lykil áherslum hjá MS hefur verið 
öflug vöruþróun síðustu áratug
ina, sem hefur skilað fyrirtækinu 
fjöl mörgum vörum sem íslenskir 
neyt endur þekkja vel, ein þessara 
vara er Kókómjólkin góða, sem 
er með vinsælustu vörum fyrir
tækisins en framleiðsla á henni 
hófst fyrir tæpum 50 árum,“ segir 
Guðný.

„Íslensk framleiðsla er allt 
annað en sjálf sögð þar sem mark
aðssvæðið okkar er lítið. Við erum 
stolt af öllum vörunum okkar og 
viljum að neytendur hafi val en 
viljum á sama tíma vekja athygli á 
því hvernig gæti farið fyrir lands
þekktum vörum ef íslenskrar mat
vælaframleiðslu nyti ekki við.“

Gæðabakstur
„Vörur Gæðabaksturs skipa stóran 
sess á veislu borðum Íslendinga. 
Það er varla hægt að hugsa sér 
hangikjöt án þess að fá flatkökur 
og laufa brauð með,“ segir Pétur 
Guðnason, rekstrarstjóri fram
leiðslusviðs Gæðabaksturs. „Með 
því að missa framleiðslu úr landi 
töpum við þjóðlegum áherslum 
og hefðum. Íslenska rúgbrauðið er 
sætt og ég hugsa að Íslendingur
inn yrði illa svikinn ef eingöngu 
væri boðið upp á sólkjarnabrauð 
með þorra bakkanum,“ segir hann.

„Á þessu ári höfum við lagt 
mikla áherslu á vöruþróun og þá 
sérstaklega þegar kemur að lág
kolvetnavörum, en það er nauð
synlegt fyrir fólk sem er með
vitað um heilsuna að geta gripið í 
einfalda kosti þegar það er undir 
tímapressu,“ segir Pétur. „Vör
urnar okkar eru íslenskt hand verk. 
Margir halda að fyrirtæki af okkar 
stærðargráðu sé keyrt áfram af 
vélum en hjá okkur er það fólkið 
sem er í lykilhlutverki.“

Nói Siríus
„Það eru mikil forréttindi að fá að 
vera í hlutverki gleði gjafans og við 
erum rosalega heppin hvað Nói 
skipar stóran sess hjá Íslending
um,“ segir Auðjón Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri markaðs og 
sölusviðs hjá Nóa Síríus.

Nói hefur fagnað 100 ára 
afmæli sínu í ár. „Við þekkjum öll 
mikilvægi þess að hafa öfluga 
innanlandsfram leiðslu; ekki bara 
út af þjóðar skútunni, heldur 
eigum við öll vini og vandamenn 
sem vinna við innlenda fram

leiðslu og sölu. Þetta skiptir okkur 
öll máli og þegar kreppir að eru 
Íslendingar snöggir að styðja við 
íslenska framleiðslu og þjónustu,“ 
segir hann. „Við erum heppin með 
gott úrval af frábærum, íslenskum 
vörum og margar hverjar hafa 
fylgt Íslendingum í áratugi. Slíkt 
myndi ekki gerast nema íslenski 
valkosturinn uppfyllti kröfur 
neytenda. Stuttar flutningaleiðir, 
inn lendur uppruni margra hrá
efna, góð loftgæði og hrein íslensk 
orka við framleiðsluna gerir það 
líka umhverfisvænna að velja 
íslenskt.“
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Jóhanna Björnsdóttir fann fljótt 
mun á hári sínu og húð með Smoot-
her Skin & Hair. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það hefur sýnt sig að bætiefnin frá Eylíf gera heilsunni gott og auka vellíðan.

Eftir að ég fór að 
taka inn Smoother 

Skin & Hair fór ég að 
finna miklar breytingar 
á bæði hári og nöglum, 
ásamt því að vera orku-
meiri allan daginn.

Ég ætla svo sannarlega að 
halda áfram að taka þessa 
snilldarvöru sem Smoother 

Skin & Hair frá Eylíf er,“ segir 
Jóhanna Björnsdóttir.

„Eftir að ég fór að taka inn 
Smoother Skin & Hair fór ég að 
finna miklar breytingar á bæði 
hári og nöglum, ásamt því að vera 
orkumeiri allan daginn. Stað-
festingu fékk ég svo frá klippar-
anum mínum til margra ára, um 
að hárið mitt væri í extra góðu 
standi.“

Það besta úr náttúrunni
Bætiefnið Smoother Skin & Hair 
frá Eylíf inniheldur þrjú íslensk 
næringarefni með margra ára 
rannsóknir að baki og sýna niður-
stöður fram á virkni fyrir húð og 
hár. Smoother Skin & Hair styður 
við heilbrigði húðar og hárs með 
góðum og uppbygg jandi undir-
stöðuefnum. Efnin sem valin eru 
í blönduna næra húðina og hárið 
innan frá, auka raka og viðhal da 
heilbrigðum eiginleikum. Að auki 
njóta melting og liðir góðs af sömu 
uppbyggjandi næringarefnum, 
ásamt orkubúskapnum.

Íslenskt, hreint og gott
Active Joints og Smoother Skin 
& Hair frá Eylíf eru unnin úr 
hreinum íslenskum hráefnum og 

Hár og húð í extra góðu standi
Nýjasta bætiefnið frá Eylíf, Smoother Skin & Hair, styður við heilbrigði húðar og hárs með íslensk-
um, náttúrulegum hráefnum. Það hefur auk þess góð áhrif á orkubúskapinn og meltinguna.

fer framleiðsla bætiefnanna fram 
á Íslandi. Margra ára staðfestar 
rannsóknir liggja að baki öllum 
hráefnum. Hjá Eylíf er vandað til 
verka og sótt í sjálf bærar auð-
lindir úr sjó og landi. Einungis 
íslenskar náttúruafurðir og hrein 
hráefni sem ekki eru erfðabreytt 
eru notaðar í bætiefnin.

Eylíf vörurnar fást í öllum apó-
tekum, Fjarðarkaup, Hagkaup, 
Heilsuhúsinu og Melabúðinni. 
Ókeypis heimsending ef keypt er 
á eylif.is

Guðrún segist hafa fundið 
fyrir ýmsum óþægindum 
árum saman. 

„Þrátt fyrir að ég hafi farið í vel 
heppnaða hnéaðgerð hef ég verið 
gjörsamlega ónýt í líkamanum. 
Gat ekkert gengið vegna mikils 
sársauka. Ég hef farið til læknis og 
prófað að taka inn ýmiss konar 
náttúruefni sem áttu að hjálpa og 
sömuleiðis hef ég farið í endur-
hæfingu. Það hjálpaði mér talsvert, 
en óþægindin héldu áfram að hrjá 
mig,“ bætir hún við.

Guðrún sá umfjöllun og 
ummæli um Active Joints frá Eylíf 
heilsuvörum. 

„Ég las innihaldslýsingar og 
þær hvöttu mig til að prófa. Einn-
ig hafði vinkona mín mælt með 
Active Joints, svo það var ekkert 
annað í stöðunni en að prófa. Vá, 
ég er þakklát, því eftir einungis 
tvær vikur var eins og ég væri 
leyst úr fjötrum, eða bönd hefðu 
verið skorin utan af mér. Allar 
mínar hreyfingar urðu auðveld-
ari og án óþæginda,“ segir hún.

Guðrún segist finna örlítið fyrir 
öðru hnénu, en að öðru leyti sé 
þetta nýtt og betra líf. 

„Undanfarið hef ég ekki getað 
stundað æfingar vegna COVID-19. 
Það eru tveir mánuðir síðan ég 
byrjaði að taka inn Active Joints 
og ég get gengið um í dag, sem ég 
gat ekki áður með góðu móti. Fyrr í 
vetur hélt ég að ég væri útbrunnin, 
en svo er aldeilis ekki. Ég get því 
hiklaust mælt með Active Joints 
frá Eylíf. Það sem ég hef upplifað er 
stórkostlegt og ég þreytist því ekki 
á að dásama þessa vöru.“

Vörulína frá Eylíf
Vörulínan Eylíf býður upp á þrjár 
vörur, Active Joints, Stronger 

Bones og Smoother Skin & Hair 
sem hafa reynst vel fyrir liðina, 
húðina og beinin. Vörurnar eru 
unnar úr hreinum, íslenskum 
hráefnum, framleiðslan fer fram 
á Íslandi og öll hráefnin koma úr 
sjálf bærum auðlindum. 

Ólöf Rún Tryggvadóttir er 
stofnandi vörulínunnar Eylíf, 
en hugmyndin að henni kom til 
vegna þess að hana langaði að 
setja saman þau frábæru hráefni 
sem eru framleidd á sjálf bæran 
hátt úr náttúrulegum auðlindum 
á Íslandi og auka þannig aðgengi 
fólks að þessum hráefnum. Fram-
leiðslan fer fram á Grenivík og 
þróun varanna er í samstarfi við 
sérfræðinga frá Matís.

Eins og áður segir eru þrjár teg-
undir frá Eylíf komnar á markað, 
Active Joints, Stronger Bones og 
Smoother Skin & Hair, og er ný 

vara fyrir meltinguna væntanleg 
snemma á nýárinu.

„Active Joints inniheldur 
fjögur íslensk næringarefni og 
margra ára rannsóknir sýna fram 
á jákvæð áhrif þeirra á heilsu 
beina, liðamóta, meltingar, húðar 
og tanna. Það hefur áhrif á liði, 
eykur sveigjanleika þeirra, styrkir 
bandvef og verndar beinin, eykur 
orku ásamt því að melting, húð, 
neglur og hár njóta góðs af,“ segir 
Ólöf Rún. 

„Við vöndum til verka og 
sækjum í sjálf bærar auðlindir úr 
sjó og af landi. Við notum hreina, 
íslenska náttúruafurð, náttúru-
leg og hrein hráefni sem ekki eru 
erfðabreytt og stuðla að sveigjan-
legri liðum, því með sveigjanlegri 
líkama erum við færari til að 
takast á við verkefnin í dagsins 
önn.“

Hrein hráefni  
og sjálfbær framleiðsla
„Eins og áður sagði notum við 
hrein, íslensk hráefni sem eru 
framleidd á sjálf bæran hátt í 
Eylíf-vörurnar,“ segir Ólöf Rún. 
„Þau helstu eru kalkþörungar, 
GeoSilica-kísill, smáþörungar 
(astaxanthín) og íslenskar jurtir. 
Kalkþörungarnir vaxa villtir 
neðansjávar við Vestfirði og finn-
ast helst í Arnarfirði, þar sem þeir 
eru tíndir neðansjávar. Áhrif og 
virkni þeirra eru einstök og þeir 
hafa verið rannsakaðir mjög ítar-
lega undanfarin ár.”

Margar rannsóknir hafa stað-
fest einstaka eiginleika þeirra og 
góð áhrif á líkamann: þeir styrkja 
beinvef, vernda beinin, hafa góð 
áhrif á meltinguna og húðina,“ 
segir Ólöf Rún.

GeoSilica er náttúrulegur 

hágæðakísill, sem er tekinn úr 
náttúrulegu jarðhitaefni við 

Hellisheiðarvirkjun. 
„Kísillinn hefur öflug 

áhrif á bandvef og beinvef, 
hann styrkir húðina og 
eykur teygjanleika hennar. 

Kísillinn er líka talinn góður 
fyrir beinin, örvar hárvöxt 

og styrkir neglurnar, brjósk-
myndun og æðakerfið. Virkni 
hans hefur verið staðfest með 
rannsóknum,“ upplýsir Ólöf Rún.

Rannsóknir hafa líka staðfest 
virkni astaxanthín, eða smáþör-
unga, sem er öflugt andoxunar-
efni. 

„Astaxanthín hefur einstaka 
eiginleika og góð áhrif á líkamann 
og má nefna öfluga virkni fyrir 
húðina, vöðvana, blóðrásina, 
hjartað og heilann. Það reynist 
vel fyrir ónæmiskerfið og sjónina 
og virkar sem innri sólarvörn 
fyrir húðina, ásamt því að auka 
teygjanleika og mýkt hennar, en 
margar rannsóknir hafa staðfest 
þessi áhrif.“

Astaxanthín er framleitt í 
lokuðu kerfi með hreinu, íslensku 
vatni, en framleiðslan er bæði 
vistvæn og sjálf bær og fer fram í 
Hafnarfirði og í Reykjanesbæ. 

„Allar jurtirnar sem eru notaðar 
í Eylíf-vörulínuna eru handtíndar 
og þurrkaðar af íslensku fyrirtæki 
í Hafnarfirði. Birkilauf sem notuð 
eru í Active Joints hafa verið notuð 
frá örófi alda við ýmsum kvillum 
og hafa vatnslosandi eiginleika,“ 
segir Ólöf Rún. 

Þess má geta að engar 
dýraafurðir eru í Active Joints og 
Stronger Bones. 

Nánari upplýsingar á eylif.is

Ég get því hiklaust mælt með Active 
Joints frá Eylíf. Það sem ég hef upp-
lifað er stórkostlegt og ég þreytist 
því ekki á að dásama þessa vöru, 
segir Guðrún. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Eins og leyst úr fjötrum
Guðrún Jónsdóttir uppgötvaði Active Joints frá Eylíf eftir að hafa lengi fundið fyrir óþægindum. 
Hún segir það hafa verið dásamlega upplifun að öðlaðist nýtt og betra líf með Active Joints.

Smoother Skin & Hair:
n Mýkir húðina og hárið
n Styrkir neglur og bandvef
n  Öflug andoxun
n  Gott fyrir þarmaflóruna
n Virkar vel á meltinguna
n  Viðheldur sveigjanleika og 

eykur liðleika 

Inniheldur: 
n Kollagen

n Smáþörunga (Astaxan thin)
n GeoSilica
n Vítamín A, B2, B6, C, D3
n Bíótín
n Níasín
n Kopar
n Zink
n Joð
n Selen 
n Magnesíum

Bætiefnin Stronger Bones og Active Joints frá Eylíf heilsuvörum.

Útsölustaðir: 
Öll apótek, 

Heilsuhúsið, 
Hagkaup, 

Melabúðin, 
Fjarðarkaup og 

eylif.is
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Við fengum Sigríði Björk 
Bragadóttur matgæðing með 
meiru og annan eiganda að 

Salt Eldhúsi, sem er að öllu jöfnu 
kölluð Sirrý, til svipta hulunni 
af sínum uppáhalds vetrarrétti 
sem á vel við þessa dagana. „Ég á 
mjög marga uppáhaldsrétti sem 
ég elda reglulega. Íslensk kjöt-
súpa er reglulega á borðum um 
vetrarmánuðina og er ég þá með 
mismunandi útfærslu á henni eftir 
skapi og stemningu. Grísakóte-
lettur í raspi eins og amma gerði 
eru oft á borðum á veturna þegar 
öll fjölskyldan er í mat og þá með 
heimalöguðum rauðrófum og epla-
salati.“

Kjarnmikill, kryddaður  
og spennandi réttur
„Reyndar er Chili con carne sá 
réttur sem mér datt samt fyrst í hug 
og kannski af því ég er stöðugt að 
þróa þann rétt og finnst gaman að 
elda hann og síðan er þetta kjarn-
mikill réttur, kryddaður og spenn-
andi. Einfaldur en samt flókinn því 

hann er eins og allt annað sem við 
matreiðum jafn góður og hráefnið 
sem fer í hann. Við grínumst oft 
með það á heimilinu hvaða mat 
við myndum velja að borða ef við 
ættum bara eftir að borða eina 
máltíð í þessu lífi. Þegar best tekst 
til við að elda chili-ið hefur þessi 
réttur gjarnan verið minn.“

Skvetta af rauðvíni  
og dökkt súkkulaði
„Ég byrjaði að kaupa nautakjöt 
beint frá bónda fyrir nokkrum 
árum, grasfóðrað holdanaut frá 
Hálsi í Kjós. Ég keypti nautahakk 
hjá þeim og fann hvernig allir 
nautakjöts- og hakkréttir sem ég 
hafði gert áður urðu svo miklu 
betri og þá fór chilirétturinn minn 
að þróast í það sem hann er í dag. 
Splæsti í hann góðri skvettu af 
rauðvíni og keypti mjög dökkt 
súkkulaði (77% eða 85%) til að setja 
út í hann síðast. Í Suður-Ameríku 
er dökkt súkkulaði notað í kjötrétti 
en þá er það ósætt súkkulaði sem 
fæst þar. Ég kaupi það stundum á 
ferðalögum en dökka súkkulaðið 
sameinar svo skemmtilega kryddin 
og kjarnann í réttinum. Ofnsteiktir 
kartöflubátar, sýrður rjómi og 
lárperusneiðar er allt sem þarf sem 
meðlæti. Ég hita líka nachos stutta 
stund í ofninum og ber fram með 

en þær mega ekki vera með osta-
bragði eða kryddaðar, bara „natur“.

Gott að „kósa“ sig með chili
Aðspurð segir Sirrý að elda-
mennskan á hennar heimili 

Súkkulaðið toppar réttinn
Matur er manns megin sagði skáldið og það eru svo sannarlega orð að sönnu. Það má líka gera 
ráð fyrir að eldamennskan og áherslan í matargerðinni breytist eftir árstíðum, veðri og vindum.

Sigríður Bragadóttir rekur matreiðsluskólann Salt Eldhús. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Chili con carne með rauðvíni og súkkulaði. 

Sjöfn 
Þórðardóttir

Matarást  
Sjafnar

breytist þegar veturinn skellur á 
og súpurnar skipi þá meira hlut-
verk. „Eldamennskan breytist svo 
sannarlega þegar veturinn knýr á 
dyr, þá er kryddaðri matur, kjarn-
miklir pottréttir og súpur í for-
grunni. Þegar ég bjó í Frakklandi 
borðuðum við gjarnan matar-
miklar súpur á kvöldin, þar er ekki 
kynt í húsum eins og hér því þar er 
kynding dýr, þar er max 18°C inni 
í húsum og súpur hlýja kroppinn 
svo vel. Sem betur fer getum við 
hér á landi hitað húsin vel en þegar 
slydda og slagveður er úti er nota-
legt að „kósa“ sig með gott chili.“

Chili con carne  
að hætti Sirrýjar

3 msk. olía
2 laukar, saxaðir mjög smátt
2-3 hvítlauksgeirar, saxaðir smátt
1 rauður chili-pipar, saxaður eða 
½ tsk. chiliflögur
600 g gæða nautahakk
1 kúfuð tsk. kumminduft
1 kúfuð tsk. reykt paprika, 
(smoked paprika)
1 dl rauðvín (má aðeins vera 
meira eða um 1½ dl ef þið eigið)
1 dós góðir saxaðir tómatar, 
(nota tómata og safa) eða smá-
tómata í dós
1 msk. tómatpúra (tomatpuré)
1 dl vatn
1 dós nýrnabaunir, safi sigtaður 
frá og þær skolaðar

15-20 g súkkulaði 85% (kannski 
minna, smakka til) fæst í heilsu-
deildum verslana
Salt og nýmalaður pipar og nauta-
kraftur ef þarf

Byrjið á því að skera laukinn 
smátt og steikja hann í olíunni við 
vægan hita þar til laukurinn fer 
að verða glær, gott er að gefa þessi 
svolítinn tíma. Notið rúmgóðan 
pott eða pönnu með loki. Bætið 
söxuðum hvítlauk og chili-pipar í 
síðustu mínúturnar. Bætið nauta-
hakkinu í pottinn (eða pönnuna) 
og steikið með lauknum þar til 
það er vel brúnað. Setjið kummin 
og papriku út í og steikið með 
í 1 mínútu. Bætið rauðvíni út í 
og látið malla í nokkar mínútur. 
Bætið þá tómötum, tómatmauki 
og vatni í pottinn og hrærið 
saman við. Látið þetta allt malla 
við vægan hita undir loki í 40 
mínútur. Bætið nýrnabaunum í í 
lok suðutímans, þær eru soðnar en 
þurfa að hitna vel í gegn. Brjótið 
súkkulaði í litla bita, setjið út í og 
látið bráðna saman við. Smakkið 
til með salti og pipar og bætið ef 
til vill chilif lögum og nautakrafti 
út í ef ykkur finnst rétturinn megi 
vera sterkari. Ef tómatpúran er 
súr, fer eftir tegund, er ráð að bæta 
örlitlum púðursykri í og það gildir 
alltaf þegar hún er notuð. Borðið 
með heitum nachosflögum, 
sýrðum rjóma og lárperumauki. 
Njótið vel.

NÝ HÁRLÍNA FRÁ LAVERA

NÝTT

Sölustaðir:  heilsuverslanir, Hagkaup, Heimkaup.is og valin apótek.

Fylgdu okkur:  
 „Lavera Íslandi“

• Einstök formúla sem þykkir og mýkir.
• Sjö nýjar tegundir af sjampói og næringu.
• Lífrænt vottað og sílikon frítt í endurunnum umbúðum.
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ÞÍN EIGIN
HITAVEITA

Approach úlpa
kr. 119.990.-

Ellesmere Parka
kr. 159.990.-

Sherbrooke Parka
kr. 169.990.-

Langford Parka
kr. 149.990.-

Ellesmere Parka
kr. 159.990.-

Approach úlpa
kr. 119.990.-

M Ö R K I N  6
1 0 8  R E Y K J AV Í K 

S P O R T I S . I S
s.520-1000



Haukur hefur verið virkur 
þátttakandi í að byggja upp 
frumkvöðlaumhverfið á 

Íslandi og kenndi sitt fyrsta nám
skeið í stofnun fyrirtækja árið 
2009 en núna er hann í fullu starfi 
við námskeiðahald.

„Þetta var ekki úthugsað hjá 
mér þegar ég byrjaði. Það var nei
kvæðni í samfélaginu á þessum 
tíma, en ég tel mig vera frumkvöð

ul og eitt helsta einkenni frum
kvöðla er að hugsa í lausnum, 
ég setti þess vegna saman frítt 
námskeið til að hjálpa fólki að 
skapa sín eigin störf. Það voru 250 
manns sem komu á það. Fimm
tán fyrirtæki voru stofnuð í beinu 
framhaldi og ennþá fleiri á næstu 
mánuðum og árum á eftir. Það var 
upphafið hjá mér að því að byrja 
að kenna en það var aldrei planið 
hjá mér,“ segir hann.

Haukur heldur úti vefsíðunni 
frumkvodlar.is þar sem hann 
bloggar reglulega um frumkvöðla
starf. Nýlega gerði hann óform
lega könnun á Facebookhópnum 

Íslenskir frumkvöðlar til að fá 
innsýn í það hvað kemur helst í 
veg fyrir að fólk láti drauma sína 
rætast og stofna fyrirtæki.

Haukur skrifar á bloggið að við 
fyrstu sýn virðist hindranirnar 
vera nokkuð fjölbreyttar en þegar 
betur er skoðað megi sjá að þær 
snúast allar um ótta og skort á 
réttu auðlindunum. Efst á lista 
yfir þær hindranir sem fólk nefndi 
var skortur á fjármagni, næst kom 
að erfitt væri að taka skrefið úr 
öruggu starfi yfir í eigin rekstur, 
því næst kom óvissa með næsta 
skref, ótti um að mistakast og 
skortur á tíma. Haukur segir að 

lausnir á þessum vandamálum 
séu yfirleitt ekki f lóknar en hann 
fer yfir þær á blogginu og skrifar 
meðal annars:

„Algengasta hindrunin er 
skortur á fjármagni. Þetta er 
afsökun sem heyrist alls staðar 
í umhverfi frumkvöðla, en stað
reyndin er sú að það þarf ekki 
mikið fjármagn til að fara af stað. 
Það að vera frumkvöðull er ekki 
bara að setja upp excelskjal með 
viðskiptaáætlun og afkomuspá 
næstu ára. Það að vera frum
kvöðull er að koma sér af stað með 
litlum tilkostnaði með hugmynd 
sem svo vex og dafnar í það sem 
þú vilt að hún verði, en það tekur 
tíma. Þú þarft að finna lausnir 
óháð því hvaða takmörkunum þú 
ert háð/ur, hugsa út fyrir kassann. 
Besta leiðin til að fjármagna fyrir
tæki er að byrja strax á því að selja 
vöruna eða þjónustuna sem fyrir
tækið býður upp á. Það er hægt 
að gera með litlum tilkostnaði, 
jafnvel á netinu, þú þarft ekki 
skrifstofuhúsnæði, f lotta heima
síðu, nafnspjöld eða sérhannað 
logo til að byrja.“

Aðspurður segir Haukur að 
niðurstöður könnunarinnar hafi í 
sjálfu sér ekki komið á óvart.

„Þetta eru sömu ástæður og 
ég hef heyrt hjá fólki á nám
skeiðunum hjá mér. En þetta eru 
yfirstíganlegar hindranir. Lang
stærsta hindrunin er þessi andlega 
hindrun. Fólki finnst þetta svo 
stórt og f lókið. En þetta er ekkert 
svo f lókið. Það þarf ekki að vera 
vísindamaður til að finna úr út 
þessu. Ég verð oft var við það á 
námskeiðunum að þá kviknar á 
perunni hjá fólki, það fær yfirsýn 
yfir hvernig ferillinn er og þá 
verður þetta allt miklu auðveld
ara,“ segir Haukur.

Hann segist hafa kynnst því 
sjálfur þegar hann stofnaði sitt 
eigið fyrirtæki að það var erfitt að 
fá skýr svör og lítið var um fræðslu 
um fyrirtækjarekstur.

„Þegar ég var í námi var þessi 
möguleiki lítið kynntur fyrir 
mér. Og mér finnst almennt mjög 
mikilvægt að þetta sé möguleiki. 
Sérstaklega í svona ástandi eins og 
er núna, fólk er að missa vinnuna 
og það er ekkert auðvelt að fá 
vinnu. Af hverju þá ekki að búa sér 
til vinnu með því að stofna fyrir
tæki?“ segir Haukur og bætir við:

„Auðvitað er þetta mikil lær
dómskúrfa, þegar fólk er að fara út 
í eitthvað sem það hefur ekki gert 
áður. En það er til fullt af aðgengi
legu efni til að fá upplýsingar. 
Ég hef verið að skrifa mikið af 
greinum og búa til myndbönd þar 
sem ég tala við aðra frumkvöðla. 
Fólk getur aflað sér mikið af upp
lýsingum í dag svo þetta ætti ekki 
að vera svo óyfirstíganlegt lengur.“

Haukur segir að hann sjálfur 
hafi ákveðið fyrir um það bil 
tveimur og hálfu ári að breyta til 
og fá sér venjulega vinnu. Hann 
var nýbúinn að selja fyrirtækið 
sitt og hann og konan hans voru 
að stofna fjölskyldu. Hann hugsaði 
með sér að þá væri kannski örugg
ara að starfa fyrir einhvern annan.

„En svo þegar COVID kom þá 
var ég látinn fara. En þá var það 
frumkvöðlaeðli mitt og reynsla 
mín af því að reka fyrirtæki sem 
bjargaði mér. Ég þurfti ekki aftur 
í það að fara að leita að vinnu, 
sérstaklega út af þessu ástandi, 
heldur gat ég nýtt mér þá þekk
ingu sem ég hafði og stofnaði 
fyrirtæki og ég starfa á fullu við 
það. Þetta er líka það sem ég hef 
mest gaman af svo þetta var full
komin lausn fyrir mig.

Andlega hindrunin er stærst
Haukur Guðjónsson er frumkvöðull með langa reynslu af fyrirtækjarekstri og námskeiðahaldi.
Nýlega gerði hann óformlega  könnun á því hvað hindrar fólk í að stofna eigið fyrirtæki.

Haukur segist 
vera frumkvöð-
ull í eðli sínu. 
MYND/AÐSEND

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Bílar 
Farartæki

Toyota Proace verso langur live, 
9 manna. Árgerð 2018, ekinn 57 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Betra verð 
4.990.000. Rnr.994701.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
Hybrid. Flottasta typa með öllum 
búnaði. Til sýnis á staðnum 
í nokkrum litum með og án 
króks. Langt undir Tilboðsverði 
umboðsins Verð: 5.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Vönduð vinnubrögð 
og vanir menn. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

 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

Heilsa

 Heilsuvörur

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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Vatnsból, Sveitarfélaginu Vogum 
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  14. desember 2020. 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Erum við 
að leita að þér?

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



MEÐ APPELSÍNUBRAGÐI 
OG KARAMELLUKURLI

Nú er hátíð í bæ!
Ljú�engt rjómasúkkulaðið með appelsínubragði og brakandi karamellukurli 

er ómótstæðileg samsetning sem hreinlega bráðnar í munni. 

Síríus tekur þátt í gleðinni með þér um hátíðarnar. 

... svo gott



LÁRÉTT
1 dvali
5 orðbragð
6 í röð
8 hlutskipta
10 tveir eins
11 aftra
12 gamall
13 tær
15 gimsteinn
 17 upphaf

LÓÐRÉTT
1 alltaf
2 þurfti
3 stafur
4 ríki í afríku
7 sléttast
9 dugnaður
12 farandi
14 skordýr
16 íþróttafélag

LÁRÉTT: 1 svefn, 5 tal, 6 íj, 8 örlaga, 10 ðð, 11 tef, 
12 forn, 13 glær, 15 túrkís, 17 start 
LÓÐRÉTT: 1 stöðugt, 2 varð, 3 ell, 4 níger, 7 
jafnast, 9 atorka, 12 fært, 14 lús, 16 ír 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fox átti leik gegn NN árið 1901.

1.Dxg6! fxg6  (1…hxg6 2. Rxg6 
fxg6 3.Bxc4+ Kf8 4.Hh8#).  
2.Bxc4+ Kf8 3. Rxg6+! hxg6 4. 
Hh8# 1-0. 
Í næstu viku verður Queen´s 
Gambit mót á vegum Skák-
sambandsins á netinu. 

www.skak.is:  Föstudagsmót 
Víkingaklúbbsins í kvöld.              

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

Austlæg átt, 5-13 m/s og 
rigning með köflum um 
austanvert landið í dag, 
en norðan 10-18 vestast 
og slydda eða snjókoma 
á Vestfjörðum. Snýst í 
norðan 5-13 á Norður-
landi síðdegis með 
slyddu eða snjókomu, 
en léttir heldur til syðra. 
Hiti 0 til 7 stig, hlýjast 
syðst.

8 3 4 1 2 6 9 5 7

6 9 5 4 3 7 1 2 8

7 1 2 5 8 9 6 4 3

1 4 6 2 5 8 3 7 9

9 8 3 7 6 4 2 1 5

2 5 7 9 1 3 4 8 6

3 7 1 8 9 2 5 6 4

4 2 9 6 7 5 8 3 1

5 6 8 3 4 1 7 9 2

8 1 4 3 7 5 9 2 6

7 5 9 8 6 2 3 1 4

6 2 3 4 9 1 7 8 5

5 8 2 9 1 4 6 3 7

9 6 7 5 8 3 1 4 2

3 4 1 6 2 7 5 9 8

1 3 5 2 4 6 8 7 9

2 7 8 1 5 9 4 6 3

4 9 6 7 3 8 2 5 1

9 4 5 1 3 8 7 2 6

8 3 6 2 5 7 4 9 1

1 2 7 4 6 9 8 3 5

2 1 3 6 8 5 9 4 7

4 5 9 3 7 1 2 6 8

6 7 8 9 2 4 1 5 3

3 8 1 5 9 2 6 7 4

5 9 4 7 1 6 3 8 2

7 6 2 8 4 3 5 1 9

3 6 8 2 5 9 4 7 1

4 1 2 7 3 8 9 5 6

7 5 9 6 1 4 2 8 3

5 9 6 4 8 1 7 3 2

1 2 3 5 9 7 6 4 8

8 4 7 3 6 2 1 9 5

2 8 5 9 4 6 3 1 7

6 3 4 1 7 5 8 2 9

9 7 1 8 2 3 5 6 4

3 1 7 4 6 2 5 9 8

2 8 6 5 9 7 4 1 3

4 5 9 3 8 1 6 7 2

5 7 8 6 4 9 3 2 1

6 4 1 2 7 3 9 8 5

9 2 3 8 1 5 7 4 6

7 6 2 9 3 8 1 5 4

1 3 5 7 2 4 8 6 9

8 9 4 1 5 6 2 3 7

4 6 1 8 5 3 9 2 7

5 7 2 6 9 4 8 1 3

8 9 3 1 2 7 4 5 6

7 3 5 2 4 9 6 8 1

1 8 4 3 7 6 5 9 2

6 2 9 5 8 1 3 7 4

2 1 6 9 3 5 7 4 8

3 5 7 4 1 8 2 6 9

9 4 8 7 6 2 1 3 5

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
Hugsaðu til mín og Kidda
Óskar Sólmundarson  var sjálfur 
hættulegur ökumaður á sínum yngri 
árum og hefði mögulega getað valdið 
miklum skaða. Örlögin aftur á móti 
urðu þau að yngsta barnið hans, 
Kristinn Veigar, þá aðeins fjögurra ára 
gamall, lést þegar ekið var á hann við 
heimili hans í Keflavík og stungið af.

Með magnað útsýni yfir dalinn 
Hjónin Ásdís Rósa Hafliðadóttir og 
Hjörtur Hjartarson hafa komið sér 
vel fyrir í fallegri íbúð í Laugardalnum 
þaðan sem er magnað útsýni yfir 
dalinn.

Ástfanginn af Íslandi 
Danski stórleikarinn Thomas Bo Lar-
sen, sem líklegast er þekktastur fyrir 
leik sinn í Jagten, segist vera algjörlega 
dolfallinn yfir Íslandi. Hann var staddur 
hér á dögunum við tökur á þriðju 
seríu af Ófærð 3. Hann ber landinu vel 
söguna og telur íslenska kvikmynda-
gerð eiga mikið inni.

Sæll 
vertu!

Góðan 
daginn!

Jæja, Frikki! Eigum 
við að sjá hvort við 
finnum ennþá eitt-
hvað á FM-tíðninni?

Við töpum 
aftur með 

tveggja stafa 
tölu í dag!

Gaur, 
geggjaður 
magnari!

Hvað kemst 
hann hátt? PALLI, ÞAÐ ER 

KOMINN MATUR!

Hann kemst mest upp 
í hálf-mömmu.

Ekki slæmt!

Hannes, þú 
ert svo góður 

„bróðir“.
Svo ertu svo „klár“.

Mér finnst „æði“ að 
vera í kringum þig.

Mamma! Solla 
er að nota 
gæsalappir 

aftur!

Ef þú heldur þessu áfram 
færðu „glaðning“.

Jeminn!
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Ótrúlegt úrval af seríum

Jólagjafahugmyndir

er komið á husa.is

Skreyttu heimilið fyrir jólin

Skoðaðu allt úrvalið á husa.is

Fást eingöngu í Húsasmiðjunni

Hágæða seríur sem þola vel 
íslenskt veður og henta 
fyrir heimili, fyrirtæki          
og bæjarfélög

Samtengjanlegar allt að 2.000 ljós á eina kló - Gæðaseríur

Blá Rauð Köld hvít Marglit Hlý hvít

LED útiseríur, 50 ljósa
Samtengjanlegar LED útiseríur, 50 ljósa.
14500290-293

7.990kr5.590kr

LED útiseríur, 100 ljósa
Samtengjanlegar LED útiseríur,100 
ljósa. 14500294-297

Grímuskylda 
og hólfaskiptar  
verslanir
Berum okkur vel og stöndum saman

Aðventuljós
7 ljósa. 14500401-2

12 ljósa

28%
2.790 kr

1.990kr

1.990kr 3.490kr
Ljósbogi
Hvítt hlýtt. 2703088

Frostrós í glugga
Blátt LED ljós. 2703009

3.990kr
Ljósahringur Curly
40 cm 64 LED hlýr hvítur. 14500951

7 ljósa

40 cm

Leiðiskross

Leiðiskross LED ljós, rafhlöðu
Hlýtt hvítt, kalt hvítt eða rautt ljós, 
3xD rafhlöður. Hæð 60 cm, breidd 40 cm.
14550112-4

5.490kr

Stjörnukrans
Gylltur. 2703559

6.790kr

40 cm

Klasasería, samtengjanleg
200 LED ljós, 5 m samtengjanlegar, hægt að 
tengja allta að 10 seríur, margir litir. 
14500304-14500307

Klasasería

11.790kr

200 LED

40 cm

6.990kr

Hleðsluborvél + 80 fylgihlutir
18V, tvær rafhlöður, 1.5Ah, hersla 40Nm, hraði 
0-360/1400, Led ljós. 5245561

26.995 kr

19.995kr

25% 30%

Topplyklasett
110 stk., 1/2"-1/4", toppar 4-32 mm, 72T 
skrall. 5052570

19.995 kr

13.995kr

25%

18.995 kr

14.245kr

Verkfæravagn
Þrjár hillur á hjólum, stærð: 630x390x810 
mm, hver hilla ber 120 kg. 5024490

22%

8.995 kr

6.995kr

Hrærivél BLACK ROSE
6 hraða með turbo hnapp, stál skál 6 ltr., 
deigkrókur, hræra og pískari, 1400W, 
220-240V, 50/60Hz. 1829198

Sjónvarp 4K  CL65S4K  
Vandað 4K UHD sjónvarp með 
Crystal Display skjá, upplausn 
3.840 x 2.160. 1860810

199.990kr

Fæst í Skútuvogi og vefverslun

Aðeins 
30 stk í boði

Skrúfvél 3,6V
Hraðhleðsla, 60 mín., kemur í tösku, Led ljós 
sem auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 5246076

Sjónvarp 75"
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Frábær jólagjöf

Ljósahringur
Fæst í hvítu, rauðu og marglitu. 2703533-35

25%

Jólagjafir, skraut og seríur.
Risa netblað yfir 50 blaðsíður.

19.856kr
28.365 kr 31.490kr

44.990 kr
Ryksuguvélmenni
Með Hepa síu. 1841194

30%

Vefverslun husa.is
Fáðu sent heim

JÓLABLAÐIÐ
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6 hraða með turbo hnapp, stál skál 6 ltr., 
deigkrókur, hræra og pískari, 1400W, 
220-240V, 50/60Hz. 1829198

Sjónvarp 4K  CL65S4K  
Vandað 4K UHD sjónvarp með 
Crystal Display skjá, upplausn 
3.840 x 2.160. 1860810

199.990kr

Fæst í Skútuvogi og vefverslun

Aðeins 
30 stk í boði

Skrúfvél 3,6V
Hraðhleðsla, 60 mín., kemur í tösku, Led ljós 
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Frábær jólagjöf

Ljósahringur
Fæst í hvítu, rauðu og marglitu. 2703533-35
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Risa netblað yfir 50 blaðsíður.
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JÓLABLAÐIÐ



BUBBI ER EINN 
FÆRASTI LAGA-

SMIÐUR SEM VIÐ HÖFUM ÁTT, 
EF EKKI SÁ FÆRASTI, OG 
FLOTTUR SÖNGVARI EN TEXTA-
GERÐ HANS ER ÞAÐ MERKASTA.

BÆKUR

Káinn, fæddur til að fækka 
tárum 

Jón Hjaltason

Útgefandi: Völuspá
Fjöldi síðna: 360

Þetta haustið fær Káinn, sem upp-
haf lega mun hafa merkt ljóð sín 
K.N., verðskuldaða athygli. Fyrir 
utan bókina sem hér er til umfjöll-
unar, gaf hljómsveitin Baggalútur út 
ellefu laga plötu, Sólskinið í Dakóta, 
í haust við ljóð Vestur-Íslendinga, 
þar af eru níu eftir Káin.

Það leynir sér ekki 
við lestur bókar-
innar um Káin að 
höfundur hennar, 
Jón Hjaltason sagn-
fræðingur, hefur haft 
gaman af verkefninu. 
Textinn er leiftrandi 
af kímni enda hæfir 
það vel umfjöllunar-
efninu, „fyrsta og eina 
kímniskáldi Íslend-
inga“ eins og segir á 
bókarkápu.

Um leið og sögð er 
saga Kristjáns Níelsar 
Jónssonar, Káins, er sögð saga þjóð-
ar og lýst aðstæðum sem hún bjó 

við á síðari hluta 19. aldar, 
örbirgð og vesæld. Káinn 
lifði á þeim tímum þegar 
stór hópur Íslendinga tók 
sig upp og f lutti vestur 
um haf í leit að betra lífi. 
Nítján ára fluttist hann til 
Vesturheims og settist að 
í Winnipeg í Manitóba og 
svo síðar í Norður-Dakóta.

Fyrir okkur sem nú 
erum uppi er frásögnin 
af líf inu á A k urey r i, 
he i m a b æ  s k á l d s i n s , 
framandleg þó ráma megi 

í sambærilegar lýsingar úr sögu-
tímum. Þær voru þó, í minningunni 
að minnsta kosti, fremur almenns 

eðlis. Frásögnin af lífinu á Akureyri 
á þessum árum er áhrifamikil og 
sýnir vel hversu erfitt uppdráttar 
blásnautt fólk átti á þeim tíma.

Þótt tilvera þessa fólks hafi verið 
erfið og harðdræg virðist alltaf hafa 
verið stutt í kímnina sem einkenndi 
mest af skáldskap Káins. Káinn var 
einn þeirra fjölmörgu sem fluttust 
frá landinu og til Vesturheims. Þó 
vonin hafi verið sterk um bærilegri 
vist vestra þurfti einnig mikið að 
hafa fyrir lífinu þar.

Saga Káins í Vesturheimi er 
einnig saga þeirra landa hans sem 
þangað f luttu og þeirra ástæðna 
sem að baki bjuggu. Þannig er bók 
Jóns Hjaltasonar saga skáldsins en 

einnig sagnfræðileg heimild um líf 
horfinna tíma bæði hér og ytra.

Jóni tekst vel upp og afrakstur-
inn er leiftrandi skemmtileg bók 
þar sem stórmerkum tíma Íslands-
sögunnar eru gerð skil. Jafnframt er 
í bókinni birtur fjöldi ljóða skálds-
ins sem sum hver eru þekkt og 
önnur síður. Umbrot og frágangur 
bókarinnar er til fyrirmyndar og vel 
vandað til verka. Jón Þórisson

NIÐURSTAÐA: Eiguleg bók sem lýsir vel 
aðstæðum í tveimur heimum á nítjándu 
öldinni. Um leið og ævi ölkærs skálds 
er rakin er dreginn fram merkur hluti 
sögu Íslendinga þegar þeir fluttust unn-
vörpum vestur til að freista gæfunnar.

Leiftrandi bók um fyrsta kímniskáldið

Bubbi Morthens – Fer-
illinn í fjörutíu ár er 
bók um tónlistarferil 
Bubba Morthens eftir 
Á r n a M at t h ía s s on 
blaðamann.

„Í bókinni rek ég uppruna Bubba, 
segir frá umhverfinu sem hann 
kemur úr og skýri hvers vegna 
hann hefur brunnið svo fyrir því 
að berjast fyrir réttindum smæl-
ingja. Svo byrjar sagan með látum 
1980 þegar tvær lykilplötur hans, 
Geislavirkir og Ísbjarnarblús, koma 
út og breyttu rokksögunni. Í kjöl-
farið varð Bubbi Morthens á allra 
vörum og hefur verið þar síðan, 
óhemju af kastamikill og vinsæll 
tónlistarmaður og sjónvarpsmaður, 
umdeildur og dáður,“ segir Árni.

Spurður hvort hann hafi leitað til 
Bubba við vinnslu bókarinnar segir 
hann: „Ég leitaði til Bubba þegar 
mér fannst tímasetningar stangast 
á eða atburðarás óljós, en annars 
byggir bókin á heimildasöfnun og 
viðtölum við fjölmarga sem unnið 
hafa með Bubba í gegnum árin og 
þekkja hann vel. Ég fékk Bubba svo 
til að segja mér frá nokkrum lykil-
lögum frá ferlinum.“

Árni kynntist Bubba í Vest-
mannaeyjum árið 1974. „Ég var 
þá að fara á humarbát og við 
urðum miklir vinir. Við vorum 
tveir bess erwisserar og örugglega 
alveg óþolandi, étandi sveppi og 
reykjandi hass. Bubbi var alltaf 
með gítarinn og báðir höfðum við 
áhuga á amerískum þjóðlagasöng 
og kassagítarblús. Bubbi er mjög 
klár, fólk gleymir því oft af því per-
sónan sjálf er svo yfirþyrmandi. 
Hann er vel lesinn og fólk sem les 
mikið veit mikið.“

Merk textagerð
Spurður hvað geri Bubba að svo 
merkilegum tónlistarmanni segir 
Árni: „Bubbi er einn færasti laga-
smiður sem við höfum átt, ef ekki 
sá færasti, og f lottur söngvari en 
textagerð hans er það merkasta. Ég 
held því fram að hann sé þjóðskáld 
okkar í dag. Allir þekkja hann, 
allir hafa skoðun á honum og fólk 
kann lög hans. Ég held til dæmis að 
nánast allir Íslendingar kunni Stál 
og hníf.

Í textunum hefur hann veitt 

Þjóðskáld okkar í dag og líka samviska þjóðar
Árni Matthíasson er höfundur bókar um tónlistarferil Bubba Morthens. Hann segir Bubba vera einn fær-
asta lagasmið sem við höfum átt en textagerðin sé það merkasta. Segir Bubba súmmera upp íslenska þjóð. 

Árni Matthíasson, blaðamaður á Morgunblaðinu, fjallar um fjörutíu ára feril Bubba Morthens í nýútkominni bók sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bubbi Morth
ens hefur alltaf 
verið eins og 
við. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

aðgang að sínum innri manni og 
einkalífi og hefur verið ótrúlega 
duglegur að tala um alls kyns mál 
sem fólk talar almennt ekki um, 
eins og til dæmis sjálfsvíg, bága 
stöðu kvenna og of beldi. Hann 
samdi frábært lag um mann sem 
átti barn sem varð morðingi. Hann 
hefur verið þjóðskáldið okkar en 
líka samviska þjóðarinnar.“

Alltaf verið trúbador
Bubbi hefur verið afkastamikill og 
ekki slakað á síðustu ár og væntan-
leg er 34. sólóplata hans. „Ef við 
teljum með plöturnar sem hann 
hefur gert með hljómsveitum þá 
eru þetta orðnar 44 plötur,“ segir 
Árni og bætir við: „Hann hefur líka 
gefið út frábærar ljóðabækur en 
þar hefur hann meðal annars ort 

um kynferðislegt of beldi sem hann 
varð fyrir og þrengingar og erfið-
leika vegna neyslu.“

Spurður hvort hann sjái ákveðna 
þróun á hinum langa ferli Bubba 
segir Árni: „Bubbi hefur gert alls 
konar hluti í gegnum tíðina og 
spilað alls konar tónlist, meðal ann-
ars gefið út plötur með miklu rokki 
og haft gríðarleg áhrif hvað það 
varðar. Lili Marlene er rokkplata en 
þar kemur hann fram sem trúbador 
með rokkundirleik. Hann hefur allt-
af verið trúbador, Bubbi Morthens 
með kassagítarinn.“

Eins og við
Á tímabili varð Bubbi fyrir allnokk-
urri gagnrýni þar sem hann þótti 
verða orðinn full borgaralegur. Um 
þetta tímabil segir Árni: „Móðir 
þeirra bræðra innrætti þeim að 
standa með smælingjanum og það 
hefur verið rauður þráður í gegnum 
líf Bubba. En þegar hann fór í með-
ferð í annað sinn og náði tökum á 
neyslunni þá langaði hann til að 
lifa smáborgaralegu lífi, vakna á 
morgnana með börnunum og vera 

heima þegar þau kæmu heim úr 
skólanum. Á þeim tíma heillaðist 
hann af þeim draumi, sem margir 
voru uppteknir af, að það væri frá-
bært að vera ríkur og það væri gott 
að græða. Hann færðist svo langt 
til hægri að hann sagði í viðtali að 
hann væri Sjálfstæðismaður. Svo 
kom í ljós að hann var það ekki.

Það sem ég held að fólk sé mjög 
hrifið af er að Bubbi hefur alltaf 
verið eins og við. Hann talar til 
okkar af því að hann er við, hann 
súmmerar upp hina íslensku þjóð.“
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BÆKUR

Skógurinn 

Hildur Knútsdóttir

Útgefandi: JPV
Fjöldi síðna: 311 

M a r g i r 
hafa ef laust 
beðið þess 
með mikilli 
e f t i r v æ n t-
ingu að fá í 
hendur og 
hu g lok a-
h l u t a n n 
í  þ r í l e i k 
H i l d a r 
K n ú t s -
dóttur sem 
hófst með 
s k á l d s ö g -
unni Ljónið 
sem kom út 2018 og var fylgt eftir 
með framtíðartryllinum Nornin 
sem kom út í fyrra. Sú fyrrnefnda 
segir frá unglingsstúlkunni Kríu í 
okkar samtíma, fyrstu ástinni og 
dularfullum atburðum sem tengj-
ast skáp í húsi á Skólastrætinu í 
hjarta Reykjavíkur. Í annarri bók-
inni kynnumst við Ölmu, dóttur-
dóttur Kríu, árið 2099 og þeirri 
Reykjavík sem loftslagsbreytingar 
hafa fært komandi kynslóðum 
og einnig þar verður skápurinn 
í Skólastræti miðpunktur dular-
fullra og óskiljanlegra atburða.

Titlar bókanna eru vitnun í ann-
arsheimsfantasíu breska rithöf-
undarins CS Lewis sem kom út árið 
1950 og ber heitið Ljónið, nornin og 
skápurinn. Þar er skápur hlið inn 
í annan og gerólíkan heim, ekki 
ósvipað því sem gerist í þessum þrí-
leik nema hvað nafn þriðju bókar-
innar er ekki Skápurinn heldur 
vísar í það sem býr handan hans, 
sem er Skógurinn.

Í bókinni fylgjumst við með Kríu 
fóta sig í heiminum handan skáps-
ins sem er í senn alveg framandi en 
samt að einhverju leyti líkur okkar 
heimi, þar er líf, vatn og gróður en 
allt er þetta þó ólíkt því sem gerist 
okkar megin. 

Kría reynir að leysa ráðgátuna 
um sjálfa sig, húsið og hinn fagra 
og hættulega Davíð og jafnframt að 
skilja þennan nýja heim sem hún er 
skyndilega föst í. Og lesendur eru 
með henni í uppgötvun á nýjum 
heimi og leit að svörum við gátum 
hins gamla.

Hildur Knútsdóttir er höfundur 
með óvenjulegt og ríkulegt ímynd-
unaraf l og nær betri tökum á stíl-
brögðum og orðfimi með hverri 
bók. Þessi bók heldur lesanda vel 
við efnið og heimurinn sem hún 
skapar er sannferðugur og vel hugs-
aður.

Í fyrri tveimur bókunum er 
daðrað við hið yfirskilvitlega en í 
Skóginum er fantasían eða jafnvel 
vísindaskáldskapur allsráðandi. 
Kría notar eðlisfræðilögmál til að 
reyna að skilja það sem hún upp-
lifir og löngu máli er varið í að 
kynna og skýra þennan nýja heim 
sem við blasir, hvort sem lýtur að 
samfélagsuppbyggingu og vistkerfi, 
veðurfari eða stöðu himintungla.

Aðeins minna og eiginlega of 
litlu púðri er hins vegar eytt í að 
tengja saman lausa þræði úr fyrri 
bókunum og skýra það sem þar 
gerist. Sem gæti valdið einhverjum 
lesendum ákveðnum vonbrigðum 
þar sem heilmikil spenna hefur 
fengið að byggjast upp á tveimur 
árum sem ekki fær þá lausn sem 
lokabókin í æsispennandi þríleik 
þarf helst að bjóða upp á. Áherslan 
er of mikil á skóginn á kostnað 
skápsins. Nema fjórða bókin sé í 
farvatninu.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg og áhuga-
verð fantasía sem nær samt ekki alveg 
að ljúka því verki sem hafið var.

Skápurinn

3 online g jör ningad ag sk r á 
Sunday Seven-hópsins fer fram 
í dag, föstudaginn 13. nóvem-

ber. Útsending hefst klukkan 20.00 
og verður streymt í gegnum Artz-
ine. is. Einnig er hægt að sjá við-
burðinn frá viðburðasíðu hópsins 
sem ber heitið „Sunday 7 live on 
Friday the 13th“.

Gjörningalistamennirnir koma 
fram í þessari tímaröð að íslenskum 
tíma:

n  20.00 – Styrmir Örn Guðmunds-
son + Agata Mickiewicz

n  20.20 – Ásta Fanney Sigurðar-
dóttir

n 20.40 – Magnús Logi Kristinsson
n 21.00 – Snorri Ásmundsson
n  21.20 – Sigtryggur Berg Sigmars-

son
n 21.40 – Ingibjörg Magnadóttir
n 22.00 – Darri Lorenzen

Gjörningadagskrá Sunday Seven

Snorri Ásmundsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÚTSENDING HEFST KL 20.00 
OG VERÐUR STREYMTÍ GEGN UM 
ARTZINE.IS
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

„ÞETTA ER  
  STÓRVIRKI.“  

Þorgeir Tryggvason / Kiljan

„Eins og varða í íslenskum  
barna- og unglingabókmenntum.“
Egill Helgason / Kiljan 

Skógurinn er æsispennandi og  
dularfull framtíðarsaga eftir  
verðlaunahöfundinn Hildi  
Knútsdóttur. Lokabindið í  
þríleiknum um Kríu.
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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 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.10 God Friended Me
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Besti vinur mannsins
10.30 One Born Every Minute
11.15 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.45 Love in the Wild
12.35 Nágrannar
12.55 Splitting Up Together
13.15 Battle of the Fittest Couples
13.55 The Ugly Truth
15.25 My Cousin Vinny
17.20 Bold and the Beautiful
17.45 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben og Sóla
19.40 Britain’s Got Talent
21.15 Motherless Brooklyn
23.40 Atonement
01.40 I Kill Giants
03.20 Beatriz at Dinner

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Splitting Up Together
21.00 Roswell, New Mexico
21.40 Flash
22.20 The Mindy Project
22.50 Simpson-fjölskyldan 32
23.15 Bob’s Burgers 11
23.35 Friends
00.00 Friends
00.20 Splitting Up Together

11.20 Aliens Ate My Homework
12.50 20th Century Woman
14.45 Dater’s Handbook
16.10 Aliens Ate My Homework
17.35 20th Century Woman
19.30 Dater’s Handbook
21.00 The Frighteners  Þessi 
skemmtilega hrollvekja eftir 
Óskarsverðlaunaleikstjórann 
Peter Jackson, leikstjóra Hringa-
dróttinsþríleiksins, er einstök 
blanda af hryllingi og svörtu 
gríni krydduð með góðum slatta 
af tæknibrellum. Michael J. Fox 
leikur eins konar draugabana og 
miðil sem kemst óvænt í hann 
krappan þegar raðmorðingi frá 
öðrum tíma lætur til skarar skríða. 
Þegar illvirkinn ógnar konunni 
sem draugabananum er kærust 
mætast stálin stinn. 
23.00 Happy Death Day 2U
00.35 Miss Bala
02.15 The Frighteners

05.55 European Tour 2020  Út-
sending frá Aphrodite Hills Cyprus 
Showdown.
10.30 LET Tour 2020  Bein út-
sending frá Aramco Saudi Ladies 
International.
13.30 2020 Augusta Masters
18.00 2020 Augusta Masters  Bein 
útsending frá öðrum keppnisdegi.
22.35 LET Tour 2020  Útsending 
frá Aramco Saudi Ladies Interna-
tional.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Spaugstofan 2006 - 2007 
09.35 Á vit draumanna Living the 
Dream
10.20 Kastljós 
10.35 Menningin 
10.40 Reikningur 
10.50 Heimaleikfimi 
11.00 Magnús Þór - afmælistón-
leikar
12.50 Fólkið mitt og fleiri dýr 
13.40 Kvöldstund með listamanni 
1986-1993 Hannes Pétursson 
skáld
14.40 Gettu betur 2019 FG - FSu
15.40 GrínistinnLaddi eins og 
hann leggur sig
16.25 Darcey Bussel. Í leit að Fred 
Astaire 
17.20 Landinn 18. október 2020
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.35 Húllumhæ 
18.50 Landakort Fuglar
19.00 Fréttir  Helstu fréttir dagsins 
af innlendum og erlendum vett-
vangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kappsmál  Keppendur 
kvöldsins eru þau Inga Auðbjörg 
Straumfjörð, Margrét Kristmanns-
dóttir, Karl Pétur Jónsson og Rósa 
Björk Brynjólfsdóttir. Framleiðsla: 
Skot í samstarfi við RÚV.
20.45 Vikan með Gísla Marteini
21.30 Live from Reykjavík Iceland 
Airwaves tónleikar 2020  Ástsæl-
ustu hljómsveitir landsins komu 
saman og héldu tónlistarhátíð í 
anda Iceland Airwaves.
23.05 Jaws – Ókindin  Óskarsverð-
launamynd frá 1975 í leikstjórn 
Stevens Spielbergs. Þegar blóð-
þyrstur hvítháfur ræðst á baðgesti 
strandsvæðis við Amity-eyju 
fá lögreglustjóri, sjávarlíffræð-
ingur og gamall sæfari það erfiða 
verkefni að stöðva hann áður en 
fórnarlömbunum fjölgar. Aðal-
hlutverk: Roy Scheider, Robert 
Shaw og Richard Dreyfuss. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 A.P. BIO
14.25 The F Word (US) 
15.10 90210 
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Good Place 
19.30 Broke 
20.00 The Bachelorette 
21.30 Klovn Forever
23.05 Very Good Girls
00.35 Tomb Raider 

07.10 Barcelona - Real Betis
08.50 Cagliari - Sampdoria
10.30 Benevento - Spezia
12.10 Georgía - Norður-Make-
dónía
14.20 Serbía - Skotland
16.30 Upphitun. Ungverjaland - 
Ísland
17.20 Ungverjaland - Ísland
19.00 NFL Gameday 2020/2021
19.35 Bolton - Salford City  Bein 
útsending frá leik í ensku D - 
deildinni.
21.40 Markaþáttur Undankeppni 
EM 2020
22.30 Buffalo Bills - Seattle Sea-
hawks  Útsending frá leik í NFL.

08.55 Seinni bylgjan - karla  Marka-
þáttur Olís deildar karla.
10.10 Ísland - Ítalía  Útsending frá 
leik í Undankeppni EM U21.
11.50 Ungverjaland - Ísland
13.30 Holland - Spánn
15.10 UEL Classic Matches  Eftir-
minnilegur leikir úr sögu Evrópu-
deildar UEFA rifjaðir upp. Liver-
pool - Dortmund (14.4.2016), Inter 
- Tottenham (14.3.2013), Eintracht 
Frankfurt - Shakhtar Donetsk 
(21.2.2019)
15.55 Dominos Körfuboltakvöld
17.15 The Fifth Quarter
17.30 Æft með Gurrý
17.35 KF Nörd  Þættirnir um nör-
dana í Knattspyrnufélaginu Nörd 
hafa slegið í gegn hjá landanum.
18.15 Ísland - Ítalía
20.00 Dominos Körfuboltakvöld
21.15 Valencia Basket Club - Her-
eda San Pablo Burgos
22.45 Valencia - Real Madrid
00.25 Dominos Körfuboltakvöld 
 Kjartan Atli fer yfir stöðu mála í 
Dominos deild karla.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  Christine McVie og 
Fleetwood Mac
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Ís-
landus  (22 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Lífið er lag (e)  Þáttur þar 
sem fjallað er um málefni fólks 
á besta aldri sem lifir áskoranir 
og tækifæri efri áranna. Umsjón: 
Sigurður K. Kolbeinsson.
20.30 Matur og heimili (e)  Lifandi 
þáttur um matargerð og bakstur 
í bland við innanhússarkitektúr, 
hönnun og fjölbreyttan lífsstíl.
21.00 21 - Úrval á föstudegi 
 Samantekt úr bestu og áhuga-
verðustu viðtölunum úr Tuttugu-
ogeinum í liðinni viku.
21.30 Viðskipti með Jóni G. (e) 
 Í viðskiptaþættinum með Jóni 
G. Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.

MYND/VALLI

13. nóvember 2020  |  45. tbl.  |  111. árg.  |  Verð 995 kr.

Upp úr    hyldýpinu  
Rithöfundurinn Þóra Karítas Árnadóttir upplifði sáran missi þegar móðir hennar lést á síðasta ári. Fyrstu jólin eftir missi eru erfið og segir Þóra að þakklæti og að skapa sér tilhlökkun geti reynst haldreipi í sorg.– sjá síðu 10

6

Svaf úti í fimbulkulda Venjulegir krakkar ströggla 

14

Tryggðu þér 
áskrift á dv.is

EKKI MISSA AF 
NÝJASTA DV

eða nældu þér í 
eintak í næstu 
verslun
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RAFMAGNAÐ ÆVINTÝRI  
MEÐ ALVÖRU 4X4

Einu rafknúnu Plug-In Hybrid jepparnir í sínum stærðarflokki með lágt drif.  
Ótrúlegt verð á bílum hlöðnum lúxusbúnaði. 

 **Vegna samkomutakmarkana er lengri opnunartími til 20:00 miðvikudaga og fimmtudaga og 12-16 laugardaga 
og sunnudaga. Hægt er að panta reynsluakstur utan opnunartíma á reynsluakstur@isband.is

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.999.000 KR.*  
Verður 6.723.000 kr. eftir áramót miðað við gengi í dag og hækkun VSK 1. jan.

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.499.000 KR.*  
Verður 6.192.000 kr. eftir áramót miðað við gengi í dag og hækkun VSK 1. jan.

UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR  
S. 590 2300 • JEEP.IS • ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

Við stöndum við forsöluverðin til áramóta þrátt fyrir gengisveikingu.*
Frumsýning á Compass hefst 14. nóvember og Renegade 21. nóvember.**

*G
ildir m

eðan birgðir endast, hvítur R
enegade, svartur Com

pass Lim
ited. G

engi á tilboðsverði U
S

D
 132.



Það er ekki nema áratugur 
síðan önnur hvor tísku-
skvísa hérlendis dró 
fram „vintage“-pelsinn 
í byrjun hausts og var 
hann nýttur í hvert sinn 

sem farið var út á galeiðuna. Raðir 
fyrir utan skemmtistaði samanstóðu 
af pelsklæddum dömum en nú hefur 
orðið breyting á. Pelsarnir eru áfram 
vinsælir en hefur þó verið skipt úr 
fyrir mannúðlegri kosti. Þá eru það 
ekki bara dýraverndunarsjónarmið 
sem höfð eru að leiðarljósi heldur 
þykja gervipelsarnir einfaldlega 
flottari. 

Það er mikil fjölbreytni í gangi, 
litríkir pelsar eru vinsælir en að 
sama skapi kjósa margir að klæðast 
klassískari litum á borð við svartan 
og brúnan, sem svipar þá meira til 
ekta felds. Stórir og miklir pelsar 
hafa líka verið áberandi hjá gestum 
á tískuvikum út um allan heim. 
Áferðin getur verið mjög ólík eftir 
hverjum og einum pels, sumir eru 
með snöggan feld og aðrir loðnari, 
ef svo mætti að orði komast.
steingerdur@frettabladid.is

   Gervifeldir      
einfaldlega    
        flottari

Fyrirsæta klæðist öðruvísi, litríkum og skemmtilegum 
gervipels á Tískuvikunni í New York.

Söngkonan Kelala í pels frá Paco 
Rabane. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tískubloggarinn Charlotte Groene-
veld í dökkbláum og kósí pels.

Gestur í grænum feldi og Gucci-
sokkabuxum á Tískuvikunni í París. 

Fyrirsæta yfirgefur 
sýningu í gullfal-
legum bláum gervi-
feldi á Tískuvikunni 
í New York.

Síðustu árin hefur það færst í aukana að 
heimsþekktir hönnuðir skipti út dýra-
feldum fyrir gervi-loðfeldi. Pelsar úr dýra-
feldum voru vinsælir hér á landi fyrir um 
áratug en hafa nánast vikið fyrir gervifeldi, 
ekki bara út af dýraverndunarsjónarmið-
um heldur er hann líka einfaldlega flottari.

Tískugyðjan Olivia 
Palermo í lilla-
bláum gervipels.

Ofurmódelið Joan Smalls 
í klassískum ljósbrúnum 
gervipels á sýningu Alex-
andre Vauthier í París.

Maria Rosaria Rizzo í snögg-
um, klassískum, gerv i feldi 
frá Lovers+Friends.
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JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500 

BÍLL ÁRSINS
HÖNNUN ÁRSINS
60 ÖNNUR VERÐLAUN

JAGUAR I-PACE 

HEIMAHLEÐSLU- 
STÖÐ FYLGIR
NÝJUM JAGUAR 
I-PACE S EV320

TRYGGÐU ÞÉR I-PACE S EV320
Í FORSÖLU Á EINSTÖKU
VERÐI: 9.590.000 KR.

Bíll ársins er rafbíllinn I-Pace. Einn mest verðlaunaði bíll sögunnar: 62 alþjóðleg verðlaun 
á einu og sama árinu segja allt sem segja þarf um þennan rafmagnaða gæðing.

Nú bjóðum við sérstaka útgáfu í takmörkuðu magni af þessum glæsilega sigurvegara 
með 320 hestafla vél, 470 km drægi* og heimahleðslustöð auk búnaðar og þæginda 
sem eiga sér fáar hliðstæður. 

Komdu og reynsluaktu!

Á fyrsta árinu frá frumsýningu hlaut Jaguar I-Pace 62 verðlaun. Hann var valinn bíll ársins 2019, hönnun ársins 2019 og græni bíll ársins í World Car Awards. Hann var valinn bíll ársins í Evrópu, bíll ársins 
í Þýskalandi, Noregi og Bretlandi, rafbíll ársins hjá BBC TopGear magazine, græni bíll ársins í Kína og hlaut ECOBEST verðlaun Autobest auk fjölda annarra alþjóðlegra verðlauna.
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ó

v
B

íll
 á

 m
yn

d 
er

 H
SE

 á
 2

2"
 fe

lg
um



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, 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, 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: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Við erum til staðar

Leysum málin
Við hvetjum þig til þess 

að hafa samband í gegnum
  rafrænar þjónustuleiðir okkar.

Nánari upplýsingar
á vodafone.is

Netspjall vodafone@vodafone.isPanta símtal Mínar síður

Fljúgðu burt dúfa kom 
til mín í nokkrum mis-
munandi myndum og 
er fyrsti singúll af plötu 
sem mig langar til að gefa 
út árið 2021,“ segir tón-

listarmaðurinn Auður um nýtt lag 
sem hann sendir frá sér í dag.

Auður segir að dúfan sú hafi fyrst 
komið til hans í Mývatnssveit þar 
sem hann hefur á þessu ári eytt 
drjúgum tíma við tónsmíðar. „Fyrst 
var þetta kassagítarlag á Mývatni, 
síðan endurútsett með hipphopp-
pródúksjóni og 808 bassa í Reykja-
vík og loksins strípað niður í ekkert 
nema píanó og söng í Ártúninu.“

Nakið og berskjaldað
Auður segist síðan í raun einfaldlega 
hafa slökkt á öllum rásunum þar 
til ekkert var eftir nema feltpíanó-
leikur Magnúsar Jóhanns Ragnars-
sonar.

„Eftir var Maggi minn á feltpíanói 
og þegar maður tekur upp svona 
feltpíanó þá heyrast brak og brestir 
á hljómborði hljóðfærisins, ruggið 
í stólnum og andardrátturinn í 
tónlistarmanninum. Berskjaldað 
og nakið,“ segir Auður og bætir við 
að „vandvirki engillinn“ Styrmir 
Hauks hafi mixað lagið.

„Þegar ég gaf út Afsakanir fékk ég 
mikið lof fyrir textana mína. Fólk 
sem þekkti mig ekki hrósaði mér 
fyrir að vera opinskár og tilfinn-
ingalega hreinskilinn,“ segir Auður 

um sína aðra plötu sem hann sendi 
frá sér síðla árs 2018.

Afsakanir á erfiðum stað
„Þetta var að gerast á sama tíma og 
ég strögglaði mjög mikið með það 
að opna mig gagnvart fólki í kring-

um mig. Ég var á erfiðum stað and-
lega og fannst skrítið að fá einlæg 
skilaboð um að ég væri að hjálpa 
ungum strákum og stelpum þegar 
ég átti erfitt með að hjálpa sjálfum 
mér.“

Að baki tónlistarmanninum Auði 

er Auðunn Lúthersson sem gefur 
sjaldan á sér færi og er annálaður 
fyrir að forðast fjölmiðla og viðtöl. 
„Ég hef bara farið í eitt almennilegt 
viðtal og af þakkað mörg góð boð 
hjá fjölmiðlafólki sem vinnur mikil-
væga vinnu.

Hundsar utanaðkomandi 
greiningar
Ég finn fyrir löngun til þess að 
aðskilja einkalíf mitt og atvinnu en 
ég gæti samt ekki hugsað mér annað 
en að semja út frá eigin tilfinn-
ingum, upplifunum og umhverfi,“ 
segir Auður og víkur að óhjákvæmi-
legum afleiðingum sinnar persónu-
legu aðskilnaðarstefnu.

„Fyrir vikið hef ég verið til 
umræðu í f jölmiðlum og sam-
félagsmiðlum sem ýmist einlægur 
geðsjúklingur, dópaður snillingur, 
kynóður poppari og síðan femín-
ísk fyrirmynd. Það er ekki mitt að 
segja og ég held ég sé frekar góður 
í að hunsa þessar utanaðkomandi 
greiningar. Ég veit aðeins það eitt að 
ég er tónlistarmaður og að listin á 
hug minn og hjarta.“

Töfrar Mývatns
Örlögin og þá aðallega veiran 
bölvuð urðu til þess að í stað þess 
að láta sig hverfa til Los Angeles í 
Bandaríkjunum í vor endaði Auður 
í Mývatnssveit þar sem hann hefur 
dvalið með hléum og samið tónlist 
í rómaðri náttúrufegurðinni. Eða 
eins og hann orðaði það sjálfur á 
Instagram í apríl:

„Lífið er skrítið lítið ferðalag. Ég 
átti one way ticket til LA á morgun, 
ætlaði að flytja og koma heim til að 
spila á þjóðhátíð og Airwaves.“

Hann tók þannig ástfóstri við 
Mývatn og þar varð, eins og áður 
segir, frumútgáfa nýja lagsins til 
ásamt efni í tvær plötur, eftir því 
sem næst verður komist.
benediktboas@frettabladid.is  
toti@frettabladid.is

Auður hunsar kjaftasögurnar enda 
hvorki dópaður né kynóður poppari
Tónlistarmaðurinn Auður gefur í dag út lagið Fljúgðu burt dúfa og fékk vængi við Mývatn. Hann vonar að þetta 
lag verði aðeins forsmekkurinn að nýrri plötu sem hann langar að gefa út á næsta ári. Hann stendur vörð um 
einkalíf sitt og forðast viðtöl þótt það geti kallað yfir hann alls konar kjaftasögur sem hann lætur ekki trufla sig.

Haustlitir Mývatns falla vel að Auði sem nýtur sín svo vel í sveitinni að þar hefur hann verið tíður gestur á þessu ári 
og samið ósköpin öll af nýrri tónlist. Þar á meðal það sem fær vængi á streymisveitum í dag. MYND/TJÖRVI JÓNS

ÉG VEIT AÐEINS ÞAÐ 
EITT AÐ ÉG ER 

TÓNLISTARMAÐUR OG AÐ 
LISTIN Á HUG MINN OG HJARTA.

ÉG VAR Á ERFIÐUM 
STAÐ ANDLEGA OG 

FANNST SKRÍTIÐ AÐ FÁ EINLÆG 
SKILABOÐ UM AÐ ÉG VÆRI AÐ 
HJÁLPA UNGUM STRÁKUM OG 
STELPUM ÞEGAR ÉG ÁTTI 
ERFITT MEÐ AÐ HJÁLPA 
SJÁLFUM MÉR.
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SITTING VISION
hvíldarstólar

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi,
fæst einnig án tungu

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali

Mikiði úrval hægindasófa, með og án rafstillinga GRACE hægindastóll GENIUS LOCI tungusófi

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

JACOB stóll frá Calia Italia

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði

Margar

stærðir

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

LUR.IS

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

Öll sæti 

stillanleg



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóhönnu Vigdísar 
Guðmundsdóttur

BAKÞANKAR

Fyrsta konan í embætti vara-
forseta Bandaríkjanna er 
meðvituð um að vera konan 

sem mölbraut stærsta glerþakið, 
svo f leiri konur gætu komið í 
kjölfarið. Sú fyrsta. Framtíðar-
draumar mótast af upplýsing-
unum sem við fáum og fyrirmynd-
unum sem við sjáum. Næstu 140 
orð eru tileinkuð nokkrum þeirra 
kvenna sem hafa verið brautryðj-
endur á ýmsum sviðum íslensks 
samfélags. Þeim fyrstu.

Anna Guðrún Jónasdóttir. Anna 
Ingólfsdóttir. Anna Soffía Hauks-
dóttir. Arnfríður Guðmundsdóttir. 
Auður Auðuns. Ágústa Guðmunds-
dóttir. Álfrún Gunnlaugsdóttir. 
Birna Einarsdóttir. Björg Caritas 
Þorláksson. Björk Guðmunds-
dóttir. Bríet Bjarnhéðinsdóttir. 
Camilla Torfason. Elínborg Jacob-
sen. Geirþrúður Hildur Bernhöft. 
Guðbjörg Pálsdóttir. Guðrún 
Erlendsdóttir. Guðfinna S. Bjarna-
dóttir. Gyða Margrét Pétursdóttir. 
Hafrún Friðriksdóttir. Halldóra V. 
Briem Ek. Helga Gottfreðsdóttir. 
Helga Kress. Hildur Guðnadóttir. 
Hrund Ólöf Andradóttir. Hulda 
Dóra Jakobsdóttir. Ingibjörg H. 
Bjarnason. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir. Jóhanna Gunnlaugsdóttir. 
Jóhanna Magnúsdóttir. Jóhanna 
Sigurðardóttir. Jórunn Viðar. 
Júlíana Jónsdóttir. Karólína Sig-
ríður (Líba) Einarsdóttir. Katrín 
Thoroddsen. Kristín E. Jónasdóttir. 
Kristín Ingólfsdóttir. Kristín 
Ólafsdóttir. Margrét G. Guðna-
dóttir. Margrét Ólöf  Björnsdóttir. 
Ólafía Einarsdóttir. Ragnheiður 
Guðmundsdóttir. Ragnhildur 
Helgadóttir. Rannveig Rist. Selma 
Jónsdóttir. Sigríður Þorgeirsdóttir. 
Sigrún Helgadóttir. Sigrún Klara 
Hannesdóttir. Steinunn Anna 
Bjarnadóttir. Thyra Ingibjörg Jens-
dóttir Loftsson. Torfhildur Hólm. 
Vigdís Finnbogadóttir. Vilhelmína 
Lever. Þorgerður Einarsdóttir. 
Þórdís Kristmundsdóttir. Þuríður 
Jóhanna Kristjánsdóttir.

Við erum á réttri leið.

Þær fyrstu

Fæst í verslunum okkar  
á Selfossi og í Ármúla 42 

Beint í bílinn
úr lúgunni

SERTA ROYALTY DECO er með Limited Royalty dýnu. 
Dýnan er með tvöfalt poka gorma 

kerfi sem tryggir 
hámarks stuðning við neðra bak og minni þrýsting á 
axla- og mjaðmasvæði ásamt visco yfirdýnu (topper). 

SERTA ROYALTY DECO
FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM 

Serta Royalty Deco er í fimm stjörnu Hótel-rúmalínunni frá Serta. 
Rúmunum fylgir núna metsölubókin „Þess vegna sofum við“ í nýrri íslenskri þýðingu.

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI  
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

SERTA ROYALTY DECO RÚM  
DÝNA, BOTN, FÆTUR OG GAFL 
FÁANLEG Í LJÓS- EÐA DÖKKGRÁU ÁKLÆÐI

Fullt verð Tilboðsverð

Serta Royalty Deco rúm 160x200 cm 399.900 kr. 339.915 kr.

Serta Royalty Deco rúm 180x200 cm 439.900 kr. 373.915 kr.

Serta Royalty Deco rúm 200x200 cm 479.900 kr. 407.915 kr.

Áklæðið er náttúruleg, silkiblönduð bómull 
sem andar sérlega vel. Royalty dýnan er 
vinsælasta gormadýnan frá Serta í Betra Baki 
enda veitir hún fullkominn stuðning og mýkt.

A F S L ÁT T U R
15%

+ BÓKIN „ÞESS VEGNA SOFUM VIÐ“

S E R TA–D E C O R

Bókin Þess vegna 
sofum við, eftir dr. 
Matthew Walker, 
prófess or við Harvard 
og sérfræðing í svefni, 
sálfræði og tauga-
lífeðlisfræði, hefur 
slegið í gegn um heim 
allan. Bókin opnar augu 
almennings fyrir mikil-
vægi svefns í tengslum við heilsu, vellíðan 
og árangur.  Þú færð bókina hjá Betra Baki, 
heimsending innifalin. Fullt verð: 3.990 kr.

Betra Bak verð: 3.490 kr. 

S T Æ R S T I  D Ý N U F R A M L E I Ð A N D I  V E R A L D A R
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Um
mikilvægi

svefns
og

drauma

Alþjóðleg metsölubók

Frábær bók um efni sem snertir okkur öll. 

Sérlega áhugaverð, spennandi 

og aðgengileg bók.

Dr. Erla Björnsdóttir sálfræðingur

Mikilvæg og heillandi bók BILL GATES

Þess vegna sofum við er tímamótaverk sem kannar innstu leyndardóma 

svefnsins og útskýrir hvernig við getum virkjað endurnýjunarmátt hans til að 

breyta lífi okkar til hins betra.

Svefn hefur ávallt verið einn mikilvægasti þátturinn í lífi okkar, heilsu og langlífi 

en jafnframt sá sem við vissum einna minnst um, allt þar til vísindalegar 

uppgötvanir byrjuðu að varpa ljósi á hann fyrir tveimur áratugum. Hinn virti 

taugavísindamaður og svefnsérfræðingur, Matthew Walker, sýnir okkur nú á 

eftirminnilegan hátt hve lífsnauðsynlegur svefn er og hvernig hann styrkir 

hæfileika okkar til að læra og taka ákvarðanir, endurkvarðar tilfinningar, eflir 

ónæmiskerfið, stillir matarlystina og ýmislegt fleira.

Þess vegna sofum við er snilldarleg, hrífandi, áreiðanleg og afskaplega 

aðgengileg bók sem kennir lesandanum að skilja og meta svefn og drauma 

á alveg nýjan hátt.

Dr. Matthew Walker er prófessor í taugavísindum og sálfræði við 

Kaliforníuháskóla í Berkeley, forstjóri Svefnrannsóknarstöðvarinnar þar og 

fyrrverandi prófessor í geðsjúkdómafræði við Harvard háskóla.

ISBN 978-9935-517-17-3

Dr. Mathew Walker

 Þýðing:
 Herdís M. Hübner. 

 

 

 

Við hjá Betra baki tökum stolt þátt í útgáfu þessarar bókar sem stuðlað hefur að bættum 

svefni og þar með auknum lífsgæðum milljóna manna um allan heim. Þessa bók þurfa 

allir að lesa! Hún færir okkur skilning á mikilvægi góðs svefns og breytir þannig lífi fólks 

til hins betra. Góður svefn leggur grunninn að góðum degi ...

Gauti Reynisson

Forstjóri Betra bak 

• Sjö hægindalög í yfirborði
• Fimm svæða pokagormakerfi
• Steyptar kantstyrkingar
• 100% bómullaráklæði
• Einstök aðlögun og engin 

hreyfing milli aðilia.

SINFONIA – DÝNA, COMFORT BOTN OG FÆTUR
STÆRÐ FULLT VERÐ TILBOÐSVERÐ 
120x200 cm 169.040 kr. 135.496 kr.
140x200 cm 195.620 kr. 156.496 kr.
160x200 cm 216.410 kr. 173.128 kr.
180x200 cm 238.780 kr. 191.024 kr.
180x210 cm 268.780 kr. 215.024 kr.
192x203 cm 278.780 kr. 223.024 kr.

Einstök heilsudýna fyrir þá  
sem kjósa gæði og gott verð.   A F S L ÁT T U R

20%
+ BÓKIN „ÞESS VEGNA SOFUM VIÐ“

S E R TA–S I N F O N I A

AFMÆLISDÝNAN, HÖNNUÐ OG FRAMLEIDD Í NÁINNI SAMVINNU SÉRFRÆÐINGA SERTA OG BETRA BAKS
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Chateau DLX náttborð
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Chateau náttborð
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D E C O  R Ú M I N  E R U  K O M I N  Í 
B L Á U  O G  G R Á U  S L É T T F L A U E L I

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

VEFVERSLUN
www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

KRINGLUNNI
Reykjavík
820 6015

–  B E T R A  B A K  H E F U R  O P N A Ð  Á  A N N A R R I  H Æ Ð  Í  K R I N G L U N N I  –
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Geðgóðar vörur sem gera daginn betri!

Úrvalsliðið 
er mætt!

Hann er 
kominn!

Apple Watch 
Series 5 LTE 40 mm

89.990 kr.
44mm: 94.990 kr.

Nýtt
eSIM

Apple Watch 
Series 6 LTE  40MM

139.990 kr.
44mm: 149.990 kr.
Stainless Steel

Apple iPhone

12 Pro Max 128GB 

224.990 kr.

Apple iPhone

12 Pro 128GB 

199.990 kr.

Apple iPhone

12 64GB 

159.990 kr.

Apple iPhone

12 mini 64GB 

139.990 kr.

Nældu þér í nettengt snjallúr. Úrlausn fylgir með 
í 4 mánuði svo þú getur skilið símann eftir heima!

Pantaðu fyrir kl. 12:30 og við sendum heim 
samdægurs! Þú getur líka sótt á afhendingar-
stöðum Dropp. Það er allskonar hægt!

Hafðu heimsendinguna 
eins og þér hentar!

Amazon

Snjall skóg kassi

15.990 kr.

Nova

Spjallspjöld

1.490 kr.

Xiaomi

Skjágleraugu

2.990 kr.
Fullt verð 4.990 kr.

Hyper Massage

Rafnudd ari

21.990 kr.

Philips Hue

Hue Go snjalllampi

11.690 kr.

Apple Watch 
Series 6 LTE  40MM

99.990 kr.
44mm: 104.990 kr.

Apple 
AirPods

26.990 kr.

Apple 
AirPods Pro

44.990 kr.

Ekki vera
Apple

TV 4K 32 GB

34.990 kr.

Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró 
eða Borgun.

40%
afsláttur

Vertu á staðnum
Notaðu netið og nýttu þér snjalltækin. Þau eiga að ein-
falda lífið, en ekki taka það yfir. Taktu til á tímalínunni. 
Veldu þá sem þú fylgir, ekki elta bara eitthvað og ekki 
festa þig í lífi annarra. Finndu þitt jafnvægi. 

Díll
Fyrir alla

hjá Nova!

Er rafhlaðan að tæmast?
Hugsar þú meira um að hlaða snjalltækin þín 
en að endurhlaða stóru mikilvægu rafhlöðuna? 
Taktu tíma frá símanum fyrir þig.

Klár fyrir 5G
á ofurhraða

Hraðasti 
örgjörvinn

4X sterkari 
skjár

Super Retina 
XDR skjár

Nýtt
eSIM

Nýtt
eSIM



Samsung
sæla!

Samsung Galaxy

A21s 32GB

34.990 kr.

Samsung Galaxy

A71 128GB

69.990 kr.

Samsung Galaxy

A41 64GB

49.990 kr.

Samsung Galaxy

S20 FE 128GB

119.990 kr.

Úrlausn hjá Nova!

Úr er allt  
sem þarf!
Hringdu, hlustaðu á tónlist og taktu á móti 
símtölum í snjallúrinu, án þess að síminn 
sé nálægur. Farðu út að leika og upplifðu 
fullkomið sím-zen.

Samsung Galaxy 
Active 2 Ál 40 mm 

54.990 kr. 
44mm: 59.990 kr.

eSIM

Samsung Galaxy 
Watch 3 41mm 

84.990 kr.
45mm: 89.990 kr.

Samsung Galaxy 
Watch Active 2 40mm 

69.990 kr.
44mm: 74.990 kr.

Samsung Galaxy 
Watch 42mm 

56.990 kr.
46mm: 59.990 kr.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!

Samsung Galaxy

Buds+

29.990 kr.

Samsung Galaxy 
Buds Live 

39.990 kr.
Gamalt og gott upp í nýtt og betra! 
Komdu með gamla símann, snjallúrið, tölvuna 
eða spjaldtölvuna  í næstu verslun og þú 
færð inneign hjá Nova. 

Ta
kt

u 
skj

áhvíld og upplifðu fullkom
ið sím

–zen

Apple Watch

SE LTE 40mm

69.990 kr.
44mm: 74.990 kr.

Nýtt
eSIM

eSIM eSIM eSIM


