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Nýr ID.3 er mættur! 
Eigðu rafmagnaðan vetur

420 km 
drægni 

Verð frá 5.190.000 kr.

STÓRIÐJA Norðurál heimilaði birt-
ingu allra gagna um raforkusamn-
inga fyrirtækisins eins og óskað var 
eftir vegna vinnu við skýrslu þýska 
ráðgjafarfyrirtækisins Fraunhofer 
um samkeppnishæfni íslenskrar 
stóriðju með tilliti til raforkukostn-
aðar. Þetta segir Sólveig Bergmann 
Þuríðardóttir, sem stýrir sam-
skiptasviði Norðuráls.

Hörður A r narson, forstjór i 
Landsvirkjunar, sagði í samtali 
við Markaðinn á miðvikudag að 
Norðurál hefði ekki viljað birta 
upplýsingar um raforkuverð sitt í 
skýrslu Fraunhofer, en sama dag 
og skýrslan kom út sendi Norður-
ál frá sér fréttatilkynningu um að 
fyrirtækið vildi af létta trúnaðar-
ákvæðum raforkusamninga. „Ég 
á erfitt með að skilja hvers vegna 

Norðurál vill núna opna samn-
inga en vill ekki birta upplýsingar 
sem óháður aðili setur fram, sem 
hafði afrit af samningnum og gerði 
vandaða samanburðargreiningu á 
honum,“ sagði Hörður í viðtalinu í 
Markaðnum.

„Forstjóri Landsvirkjunar segir 
að Norðurál hafi ekki heimilað 
af léttingu trúnaðar í tengslum 
við birtingu gagna í Fraunhofer-
skýrslunni. Það er rangt. Hið rétta 
er að í bréfi Norðuráls til iðnaðar-
ráðuneytisins, dagsettu 2. nóvem-
ber, segir eftirfarandi: „Norðurál 
samþykkir að leyfa birtingu gagna 
eins og óskað er eftir í skýrslunni,“ 
segir Sólveig.

Hún segir að fyrirtækið hafi sent 
beiðni til allra orkufyrirtækja sem 
Norðurál hefur gert langtímasamn-

inga við um að trúnaði verði aflétt 
af raforkusamningum. „Ánægjulegt 
er að forstjóri Landsvirkjunar skuli 
taka vel í að trúnaði verði af létt. 
Við trúum því að aukið gagnsæi á 
íslenskum orkumarkaði auðveldi 
uppbyggilega umræðu um orku-
mál,“ segir hún.

Sólveig bætir því við að rangt 
sé að Landsvirkjun hafi boðið 
ódýrara rafmagn en  önnur orku-
fyrirtæki  þegar kom að því að 
framlengja raforkusamningi félags-
ins árið 2016. „Í þeim samningi var 
engin breyting á magni raforku sem 
Norðurál kaupir af Landsvirkjun. 
Norðurál tók þátt í þeim samninga-
viðræðum af heilindum og var aldr-
ei í viðræðum við aðra orkusala um 
þau kaup. Það var því engin sam-
keppni um verð.“ – thg

Heimiluðu birtingu allra gagna
Yfirmaður samskiptasviðs Norðuráls segir rangt hjá forstjóra Landsvirkjunar að Norðurál hafi ekki 
heimilað birtingu gagna um raforkusamninga félagsins eins og óskað er eftir í skýrslu Fraunhofer. 

Ánægjulegt er að 
forstjóri Lands-

virkjunar skuli taka vel í að 
trúnaði verði aflétt. 
Sólveig Bergmann, 
samskiptasviði 
Norðuráls

VIÐSKIPTI Ásgeir Jónsson seðla-
bankastjóri segist vilja sjá ríkið 
sækja sér fjármagn á erlendum 
mörkuðum til að standa undir halla-
rekstri ríkissjóðs.

„Ríkissjóður stendur frammi fyrir 
mikilli lánsfjárþörf á allra næstu 
árum, nærri 600 milljarðar á þessu 
ári og því næsta. Þá hlýtur að koma 
til greina að hún sé fjármögnuð 
að hluta með skuldabréfaútgáfu 
erlendis.“

Ásgeir segir að slík útgáfa hefði 
jákvæð áhrif á gengið. „Það er ekki 
ólíklegt að við munum sjá einhverja 
gengisstyrkingu á næsta ári.“ – hae / 
sjá síðu 12

Ríkið sæki sér 
fé til útlanda

Svíinn Erik Hamren stýrði sínum síðasta landsleik sem landsliðsþjálfari Íslands gegn Englandi á Wembley í gær. Hinn 63 ára gamli Hamren tók við árið 2018, stýrði liðinu níu sinnum til 
sigurs, gerði fimm jafntef li en tapaði 14 sinnum. Íslenska liðið lék með sorgarbönd í gær til að heiðra minningu Pers Hamren, föður Eriks, sem lést á sunnudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ásgeir Jónsson 
seðlabankastjóri



COVID-skeggið snyrt 

Borgarbúar fengu loksins að fara í klippingu í gær eftir að slakað var á samkomutakmörkunum. Hárgreiðslustofur á höfuðborgarsvæðinu hafa 
verið lokaðar frá 7. október en fengu að opna í gær ásamt nuddstofum, snyrtistofum og sólbaðsstofum. Hjálmar Örn Jóhannsson gat ekki leynt vel-
líðaninni í stólnum hjá Ævari Österby Christensen á Slippnum í gær enda sex vikur frá síðustu skeggsnyrtingu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON. 

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

COVID-19 Tuttugu og sex hafa látist 
af völdum COVID-19 hér á landi frá 
því að fyrsta tilfelli sjúkdómsins 
greindist þann 28. febrúar. Þar af 
hafa sextán látist í þriðju bylgju 
faraldursins.

Þrettán andlát eru rakin til hóp-
sýkingar á Landakoti.

Í gær voru 267 einstaklingar í ein-
angrun með COVID-19 og 55 voru 
inniliggjandi á sjúkrahúsi vegna 
sjúkdómsins. Þar af voru fjórir á 
gjörgæsludeild.  – bdj

Andlát vegna 
Covid í gær

16 hafa látist í þriðju bylgju Covid. 

LOFTGÆÐI „Þetta var í fyrsta skipti 
sem við erum með umferðartengda 
mengun,“ segir Svava S. Steinars-
dóttir hjá Heilbr igðisef tirliti 
Reykjavíkur. Styrkur svifryks var 
hár í höfuðborginni í gær og verður 
trúlega aftur í dag. Þrátt fyrir snjó-
leysi má heyra ótrúlega marga bíla 
í umferðinni tæta upp göturnar á 
glænýjum nagladekkjum.

Ekki eru líkur á úrkomu svo lík-
legt er að styrkur svifryks fari yfir 
sólarhringsheilsuverndarmörk sem 
eru 50 míkrógrömm á rúmmetra.

Í tilkynningu frá Reykjavíkur-
borg kom fram að á hádegi hefði 
styrkur svifryks við Grensásveg 
verið 148 míkrógrömm á rúmmetra 
sem þýðir mjög slæm loftgæði. Fólk 
sem er viðkvæmt í öndunarfær-
unum gat því ekki notið góða veð-
ursins heldur þurfti að halda sig 
innandyra. „Svo er mikilvægt að 
leggja bílnum og nota almennings-
samgöngur eða annan ferðamáta,“ 
segir Svava.

Gísli Marteinn Baldursson, sjón-
varpsmaður og ötull talsmaður 
annarra samgangna en einkabíls-
ins, hafði einmitt tekið eftir slæm-
um loftgæðum þegar Fréttablaðið 
náði tali af honum. „Ég labbaði að 
Hlemmi og aftur til baka heim og ég 
fann fyrir sárindum í öndunarvegi 
þó ég sé ekki með astma eða neitt 
slíkt. Það kemur smá sviði. Og ég 
hugsaði einmitt: Hvað get ég gert? 
Á ég að skrifa status á Facebook eða 
get ég gert eitthvað meir því það er 
enginn ástæða til að vera á nagla-
dekkjum?“

Gísli bendir á að til eru margar 
rannsóknir, kanadískar, norskar 
en einnig íslenskar, sem segi stórar 
sögur. „Sú kanadíska sagði að ef 
viðkomandi býr nálægt svifryks-

götu þá ertu í meiri hættu á að fá 
Alzheimer. Íslenska rannsóknin 
sýndi að svona daga eru úttektir á 
sprengitöflum miklu hærri.“

Stutt er síðan Yvonne Höller, 
dósent við Háskólann á Akureyri, 
skrifaði grein á vefinn vikudagur. is 
sem bar yfirskriftina Er Akureyri 
að búa til kynslóð fólks sem fær 
lungnakrabbamein? Þar benti hún 
á rannsókn sem sýndi að svifryk-

sagnir hefðu fundist í ófæddum 
börnum þungaðra kvenna. Hún 
lagði til að nagladekk væru bönnuð 
á Akureyri.

Gísli tekur undir með Yvonne. 
„Mér finnst ekkert að því að banna 
nagladekk. Ef Reykjavík bannar 
slík dekk þá er ekkert mál að inn-
leiða einhvers konar kerfi enda fáar 
borgir sem leyfa nagladekk. Þann-
ig að fólki af landsbyggðinni væri 
kleift að aka inn í borgina án þess 
að fá sekt. Tregðan yrði að banna 
nagladekk yfir allt Ísland.

Tíðarfarið hefur breyst og dekkin 
eru orðin betri og mér finnst engin 
ástæða til að vera á nagladekkjum. 
Reykjavíkurborg gæti til dæmis 
byrjað að banna nagladekk í mið-
borginni. Það gæti verið gott fyrsta 
skref, þó gjaldtaka á slík dekk sé 
augljóst fyrsta skref. Svona getur 
þetta ekki gengið.“ benediktboas@
frettabladid.is

Svifryksdrulla sveif 
yfir höfuðborginni
Þrátt fyrir að snjó sé hvergi að finna á höfuðborgarsvæðinu eru fjölmargir 
íbúar með bíla sína á nagladekkjum. Styrkur svifryks var gríðarlega hár í gær. 
Gísli Marteinn fann fyrir menguninni og leggur til að banna nagladekk.

WHO telur svifryk vera fyrstu gráðu krabbameinsvaldandi efni.  Sífellt 
fleiri vilja ekki sjá nagladekk á götum borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR 

Ef Reykjavík 
bannar slík dekk þá 

er ekkert mál að innleiða 
einhvers konar kerfi enda 
fáar borgir sem 
leyfa nagla-
dekk. 
Gísli Marteinn 
Baldursson

LANGANES Gengið hefur verið frá 
samningi við sóknarnefnd Þórs-
hafnarkirkju um rekstur Langa-
nesbyggðar og Svalbarðshrepps á 
líkgeymslu í Þórshafnarkirkju.

Undirbúningur að lagfæringum 
á húsnæðinu er hafinn og ekki útlit 
fyrir að sveitarfélögin þurfi að kosta 
miklu til við að laga búnað og hús-
næði, og ætti það að vera komið í 
viðunandi horf í lok næstu viku.

Sveitarstjórn Langanesbyggðar 
ræddi um líkgeymsluna en eins og 
Fréttablaðið greindi frá í september 
tók sveitarfélagið við geymslunni 
eftir að sóknarnefndin sagði sig 
frá verkefninu, sem nefndarmenn 
höfðu sinnt sem sjálf boðaliðar.

Einnig hefur verið rætt við Heil-
brigðisstofnun Norðurlands um 
mögulega aðkomu að framtíðar-
lausn á rekstri líkgeymslunnar, því 
að núverandi aðstaða sé ekki boðleg 
til framtíðar.

Sveitarstjórnin bendir á að 
vandamálið sé að þessi málaflokkur 
er ekki á ábyrgð neins aðila lögum 
samkvæmt. 

Á þéttbýlissvæðum eru einkaað-
ilar sem sinna þessu, sem og sjúkra-
stofnanir eða heilsugæslustöðvar. 
Ekki hefur fundist viðunandi lausn 
fyrir fámennari byggðarlög. – bb

Gerðu upp 
líkhúsið á 
Langanesi

Fámenn sveitarfélög reka sjálf lík-
geymslur. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sóknarnefndin sagði sig 
frá verkefninu í september 
en þar höfðu nefndarmenn 
sinnt störfum sem sjálfboða-
liðar. Þá rakti sveitarstjór-
inn á fundi að mál eins og 
þetta eru munaðarlaus í 
kerfinu. Það eru engin 
ákvæði í neinum lögum 
neins staðar um það eða sagt 
hver eigi að reka líkhús. 
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Suzuki á Íslandi

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

VERÐ FRÁ KR.

5.490.0004X4
SUZUKI S-CROSS 
FJÓRHJÓLADRIFINN

  AFHENDING 
SAMDÆGURS!*

*ÞÚ EKUR HEIM Á NÝJUM 
SUZUKI Á MEÐAN AÐ 

BIRGÐIR ENDAST ÞÚ FÆRÐ 
EINA MILLJÓN 

FYRIR GAMLA BÍLINN, 
UPP Í NÝJAN 

SUZUKI S-CROSS 4X4
ÁSTAND OG TEGUND SKIPTIR EKKI MÁLI OG ÞÚ EKUR HEIM 

Á NÝJUM SJÁLFSKIPTUM 4X4 SUZUKI S-CROSS

Suzuki S-Cross er fjórhjóladrifinn sportjeppi með aflmiklum og sparneytnum
vélum og aksturseiginleika í sérflokki. 

Aktu heim á nýjum Suzuki S-Cross og gerðu lífið og veturinn skemmtilegri. 

Við aðstoðum þig við fjármögnun. Tilboðið gildir á meðan birgðir endast.



Skipstjóri sagðist hafa 
átt erfitt með að stjórna 
skipinu vegna veðurs.

jeep.is

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

35” BREYTTUR 33” BREYTTUR ÓBREYTTUR

JEEP® GRAND CHEROKEE TRAILHAWK – VERÐ FRÁ: 11.690.000 KR.
• 3.0 V6 250 HÖ. DÍSEL, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING
• 570 NM TOG
• HÁTT OG LÁGT DRIF
• RAFDRIFIN LÆSING Í AFTURDRIFI

• LOFTPÚÐAFJÖÐRUN AÐ FRAMAN OG AFTAN
• HLÍFÐARPLÖTUR UNDIR VÉL, KÖSSUM OG SKIPTINGU
• BI-XENON LED FRAMLJÓS MEÐ ÞVOTTAKERFI
• RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF
JEEP® GRAND CHEROKEE BREYTTIR OG ÓBREYTTIR

• ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ BÍLASTÆÐAAÐSTOÐ
• FJARLÆGÐASKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN
• BLINDHORNSVÖRN

ALLAR BREYTINGAR UNNAR AF BREYTINGARVERKSTÆÐI ÍSBAND

FANGELSISMÁL Afplánunarfangi í 
fangelsinu á Hólms heiði var f luttur 
á Land spítalann í byrjun mánaðar-
ins og liggur þar þungt haldinn. 
Aðstandendur mannsins telja 
hann ekki hafa fengið læknishjálp 
eins fljótt og hann þurfti á að halda. 
Formaður félags fanga vill að málið 
verði rannsakað.

„Já, með mikilli sorg get ég stað-
fest að það liggur einstaklingur 
sem afplánar dóm á gjörgæsludeild. 
Hann hefur verið í öndunarvél í á 

aðra viku og ástandið er alvarlegt,“ 
segir Guðmundur Ingi Þóroddsson, 
formaður Afstöðu, félags fanga.

Guðmundur segist ekki geta tjáð 
sig um hvað nákvæmlega gerðist en 

að fanginn hafi veikst mikið stuttu 
eftir að hann kom í fangelsið. Ekki 
mun þó vera um COVID-19 að ræða.

„Það er alveg ljóst í mínum huga 
að rannsókn verður að fara fram og 
við reyndar báðum Fangelsismála-
stofnun um það strax daginn eftir 
að þetta mál kom upp,“ segir Guð-
mundur og bætir við: 

„Aðstandendur mannsins telja 
að ekki hafi verið brugðist við með 
réttum hætti og strax kallað eftir 
lækni þegar maðurinn bað um það.“ 

Hann segir að á endanum hafi 
fangavörður á vakt hringt á sjúkra-
bíl, en þá hafi ástand mannsins 
verið orðið mjög alvarlegt.

Páll Winkel fangelsis mála stjóri 
sagðist ekki geta tjáð sig um mál-
efni ein stakra fanga þegar Frétta-
blaðið hafði sam band, en sagði 
hins vegar að Fangelsis mála-
stofnun færi alltaf yfir verk ferla 
þegar upp kæmu al var leg mál og 
kannaði hvort bregðast þyrfti við. 
– aá, mhj

Afplánunarfangi liggur þungt haldinn á Landspítala 
Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, for-
maður Afstöðu, 
félags fanga

VE S TURL AND Stykkishólmsbær 
hefur stefnt Sæferðum ehf. vegna 
áreksturs ferjunnar Baldurs á 
bryggjuna í nóvember árið 2016. 
Sæferðir, sem eru í eigu Eimskips og 
njóta styrkja frá Vegagerðinni til að 
halda úti ferjusiglingum yfir Breiða-
fjörð, telja kröfuna fyrnda.

Baldur sigldi á ferjubryggjuna, eða 
svokallaða Baldursbryggju, þann 13. 
nóvember árið 2016. „Á ferjunni er 
kragandi festing fyrir landgang sem 
krækist í fendernum og reif hann, 
skipið braut einnig klæðningu og 
bita sem fenderinn er festur við,“ 
segir í minnisblaði Vegagerðarinnar 
um áreksturinn. Hafi ferjan í nokkur 
önnur skipti rekist í bryggjuna og nú 
sé fenderinn ónýtur og burðarbitar 
aftan við hann einnig.

„Ótvírætt er að það hefur verið 
stórkostlegt gáleysi að sigla á bryggj-
una þar sem veðrið var ekki vont,“ 
segir í stefnunni. En samkvæmt 
Veðurstofunni var vindur 12 metrar 
á sekúndu og 18 í kviðum þann dag 
sem áreksturinn varð.

Í skýrslu lögreglunnar kemur fram 
að skipstjóri Baldurs hafi átt erfitt 
með að stjórna ferjunni í sterkri 
suðvestanátt. Ferjan hafi komið full 
harkalega að bryggjunni með þeim 
afleiðingum að festi fyrir landgang á 
bakborðssíðu hafi lent í fendernum 
og brotið hann.

Eins og áður segir hefur málið 
tekið nokkurn tíma og viðgerðir hafa 
enn ekki verið gerðar á bryggjunni. 
Sæferðir hafa hins vegar látið útbúa 
fendera, eða svokallaðar þybbur, og 
komu tvær þeirra til Stykkishólms 
í desember í fyrra. Ágreiningurinn 
kom hins vegar upp síðastliðið vor.

Í maí sendi bærinn fyrirspurn 

á Sæferðir um hvernig fyrirtækið 
vildi fá reikninginn. Samkvæmt 
minnisblaði Vegagerðar innar 
hljóða viðgerðirnar upp á að 
minnsta kosti 4,28 milljónir króna. 
Endanleg fjárhæð liggi þó ekki fyrir 
þar sem viðgerðir þurfa að gerast 
undir sjávarmáli og óvissuþættir 
spili inn í.

Sæferðir svöruðu samdægurs 
og töldu sig hafa bætt tjónið með 
þybbunum. Aldrei hefði fyrirtækið 
séð greinargerð Vegagerðarinnar. Í 
október sendi Stykkishólmur inn-
heimtuaðvörun á Sæferðir sem 
höfnuðu bótaskyldunni í kjölfarið 
og töldu málið fyrnt á grundvelli 
ákvæða siglingalaga um þriggja ára 
fyrningarfrest.

Stykkishólmur telur kröfuna 
hins vegar ekki fyrnda. Fyrningar-
frestur skaðabóta sé fjögur ár og 
reiknist frá minnisblaðinu. Með 
því að af henda þybburnar hafi 
Sæferðir viðurkennt bótaábyrgð 

sína og fyrningunni þar með verið 
slitið. Hafi bærinn talið að Sæferðir 
myndu greiða fyrir viðgerðirnar en 
að Sæferðir hafi „umpólast í afstöðu 
sinni“ í vor.

Árekstur Baldurs er ekki sá eini 
sem Stykkishólmur hefur þurft 
að kljást við á undanförnum 
árum. Sumarið 2018 klessti erlent 
skemmtiferðaskip á hafskipa-
bryggjuna og var tjónið þar metið á 
17 milljónir króna. Samkvæmt Pétri 
Kristinssyni, lögmanni bæjarins, 
hefur náðst sátt um það mál en hann 
vildi ekki tjá sig um málin að öðru 
leyti. kristinnhaukur@frettabladid.is

Stykkishólmsbær krefst bóta 
frá Sæferðum vegna áreksturs 
Stykkishólmsbær telur Sæferðir ehf. bótaskyldar vegna áreksturs ferjunnar Baldurs á bryggju bæjarins 
fyrir fjórum árum. Um stórkostlegt gáleysi hafi verið að ræða. Milljónatjón hlaust af en Sæferðir telja 
málið fyrnt. Náðst hefur samkomulag vegna tjóns sem skemmtiferðaskip olli á bryggjunni árið 2018. 

Breiðafjarðarferjan Baldur olli tjóni á bryggjunni í Stykkishólmshöfn í nóvember árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HEILBRIGÐISMÁL Sjálfsbjargarheim-
ilið í Hátúni hefur tekið í notkun 
4G-bjöllukerfi fyrir skjólstæðinga 
sína. Samkvæmt Alvican, sem flytur 
hnappana inn, er þetta í fyrsta sinn 
sem slíkt kerfi er innleitt fyrir slíka 
starfsemi hér á landi. Alda Ásgeirs-
dóttir, sviðsstjóri hjúkrunar, segir 
mikla ánægju vera með hnappana. 
Þeir veiti íbúunum meira öryggi og 
séu þægilegir fyrir starfsfólk.

„Hægt er að hringja í hnappana 
og heyra í íbúunum okkar, hvar sem 
er. Einnig er staðsetningarbúnaður 
sem getur gert okkur kleift að fylgj-
ast með íbúa ef þess er þörf og leyfi 
hefur verið gefið fyrir því,“ segir 
Alda. Hnappar af þessu tagi geta 
einnig sagt til um ef einhver dettur. 
„Varðandi fall þá hefur ekki reynt á 
það hjá okkur, en það er ekki spurn-
ing að ef viðkomandi dettur myndi 
hnappurinn hringja og einnig getur 
íbúinn hringt á okkur hvar sem 
hann er staddur, úti eða inni.“ – ab

Íbúar ánægðir 
með 4G-hnappa

4G bjöllukerfi er nú notað í Hátúni.

HEILBRIGÐISMÁL Í október 2020 voru 
107 börn á biðlista eftir þjónustu 
barna- og unglingageðdeildar Land-
spítalans (BUGL). Meðalbiðtíminn 
var þá um 6,6 mánuðir. Þetta kemur 
fram í svari Svandísar Svavarsdóttur 
heilbrigðisráðherra við fyrirspurn 
þingmannsins Ólafs Ísleifssonar.

Í svarinu kemur einnig fram að 
845 börn fengu þjónustu hjá göngu-
deild BUGL í fyrra og alls voru 
komur á deildina 8.193. Á göngu-
deild BUGL starfar bráðateymi 
sem sinnir bráðaþjónustu. Teymið 
metur hvort mál krefjist tafarlausrar 
íhlutunar og hvort þörf sé á bráða-
innlögn á legudeild. Pláss er fyrir 17 
börn að hámarki á legudeildinni. 
Meðallegutími barna á legudeild 
BUGL í janúar til júní 2020 var 19 
dagar. – aá

Rúmlega hálfs 
árs bið á BUGL

Svandís Svavars-
dóttir, heil-
brigðisráðherra
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Gervijólatré • Jólaskraut, styttur o.fl. • Sirius seríur • Allt á aðventukransinn • Dúkar og servíettur
Skraut á jólatréð  • Jólapappír og borðar • Kerti og kertastjakar • LADY málning • Handverkfæri

Grohe og Damixa blöndunartæki eldhús og bað • Dewalt verkfæri • Hikoki verkfæri • Parket (-25%)

Black + Decker verkfæri • Verkfærakassar • Philips perur og ljós (Gildir ekki af HUE) • Salerni og handlaugar
Eldhúsvaskar • Hillurekkar Avasco • Áltröppur og stigar • Loftverkfæri Tjep

Pottar og pönnur • Glös og matarstell • Bökunarvörur • Gjafavörur • Gæludýravörur
Hreinsiefni • Pottaplöntur ... Kláraðu jólin og jólagjafirnar hjá okkur

Opið til 
kl. 20:00

í kvöld

í Skútuvogi, Selfossi 
og Akureyri

Vefverslun 
husa.is

Tilboðin gilda 
líka í vefverslun

HÚSASMIÐJU
DAGURINN

20% afsláttur
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Ísland hefur aldrei 
verið undanskilið 

njósnum og þessar stóru 
leyniþjónustur njósna um 
alla.

Andrés Ingi 
Jónsson, óháður 
þingmaður

HAFNIR Tilboði belgíska fyrirtækis-
ins Jan De Nul í dýpkun við Sunda-
bakka í Reykjavík hefur verið tekið 
af stjórn Faxaflóahafna. Að því er 
kemur fram í fundargerð stjórnar-
innar nemur tilboð belgíska fyrir-
tækisins 24 prósentum af kostnað-
aráætlun.

Fjarlægja á um 300 þúsund rúm-
metra af efni af sjávarbotni úti 
fyrir Sundahöfn til að greiða fyrir 
siglingum stærri skipa. Í lok júlí í 
sumar komst Skipulagsstofnun að 
þeirri niðurstöðu að ekki væri lík-
legt að losun dýpkunarefnis í hafið 
muni hafa neikvæð áhrif á vist-
kerfi sjávar. Samkvæmt rannsókn 
á botndýralífi í Kollafirði, þar sem 
losa eigi efnið sem fært verður til, sé 
fjölbreytni lífríkisins lítil.

„Tegundirnar sem fundust eru 
útbreiddar allt í kringum landið 
og verndargildi þeirra talið lítið. 
Ekki er útilokað að dýpkunarfram-
kvæmdir við Sundabakka geti haft 
áhrif á göngu laxa í og úr Elliðaám. 
Líkur á því eru þó ekki miklar þar 
sem fjarlægð að ósum Elliðaáa er 
talsverð og fyrir liggur að fram-
kvæmdir verða ekki á göngutíma 
seiða,“ bendir Skipulagsstofnun á. 
Verkefnið þurfi því ekki að fara í 
umhverfismat.

Dýpkað verður á hafnarsvæði á 
Viðeyjarsundi, utan Vatnagarða 
og nýs Sundabakka. Í umfjöllun 
Skipulagsstofnunar segir að áður 
hafi verið dýpkað á stærstum hluta 
svæðisins og náttúrulegum botni 
verið raskað. Verkið felist að lang-
mestu leyti í því að fjarlægja laust 
efni en að búast megi við klöpp í 
jaðri dýpkunarsvæðisins.

„Að öllum líkindum verður notuð 

grafa á pramma til dýpkunar en þó 
gæti verið að dæluskip yrði notað 
sem losar efni í einum klumpi eins 
og um pramma væri að ræða, en 
það veldur minni gruggmyndun en 
þegar efni er dælt úr skipi. Klöppin 
verður f leyguð eða sprengd,“ segir 
Skipulagsstofnun.

Dýpkunarefnið verður losað í 
aflagða efnisnámu á hafsbotni suð-
austur af Engey en þar hefur verið 
losað efni síðan árið 2005. „Alls 
hafa þegar verið haugsettir rúmlega 
1.000.000 rúmmetrar af dýpkunar-
efni í þessa námu sem hætt var að 
nýta til efnistöku fyrir meira en 20 
árum,“ segir áfram í umsögn Skipu-
lagsstofnunar.

Þá segir að þótt dýpkunarvæðið 
skarist ekki við svæði þar sem 
Björgun ehf. er með efnistöku úr 
námu við Engey bendi Orkustofnun 
á að ætlunin sé að varpa dýpkunar-
efni í hafið innan svæðis þar sem 
stofnunin hafi í júní síðastliðnum 
veitt Björgun leyfi til efnistöku til 
næstu tíu ára. „Orkustofnun fall-
ist ekki á að Faxaf lóahafnir varpi 
dýpkunarefni á umrædd svæði 
enda takmarki það möguleika 
Björgunar til lögmætrar nýtingar 
efnis,“ undirstrikar Skipulags-
stofnun.

Áætlað er að verkið hefjist fyrir 
nóvemberlok og að því ljúki á tólf 
dögum. gar@frettabladid.is

Belgískt félag bauð best og 
annast dýpkun við Sundahöfn
Fjarlægja á um 300 þúsund rúmmetra af efni af sjávarbotni við Sundabakka til að greiða fyrir siglingum 
stórra skipa. Efninu verður síðan varpað í sjóinn austan og sunnan við Engey. Skipulagsstofnun taldi ekki 
þörf á að setja framkvæmdina í umhverfismat. Verkið á að hefjast í lok mánaðarins og taka tólf daga. 

Hér sést hvernig efni verður fært af sjávarbotni úti fyrir Sundahöfn og komið fyrir á Viðeyjarsundi út af Engey.

Tegundirnar sem 
fundust eru út-

breiddar allt í kringum 
landið og verndargildi 
þeirra talið lítið.

Úr umsögn Skipulagsstofnunar

SIR ARNAR GAUTI

L Í F S T Í L S Þ Á T T U R  
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Lifandi og skemmtilegur lífsstílsþáttur með Arnari 

Gauta á Hringbraut, á fimmtudögum kl. 21:30.

LÍFSSTÍLSÞÁTTUR

ALLA FIMMTUDAGA
KL. 21:30

COVID-19 „Í mínum huga er þetta 
ekki endilega rétta röðin,“ sagði 
Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskr-
ar erfðagreiningar, í þættinum 21 
á Hringbraut í gærkvöldi um for-
gangshópa við bólusetningu gegn 
COVID-19. Væntanleg forgangsröð-
un stjórnvalda við bólusetningar á 
næsta ári er að setja heilbrigðis-
starfsfólk í fremsta flokk. 

„Þegar við skoðuðum mótefni í 
Íslendingum þá leituðum við sér-

staklega eftir mótefnum hjá starfs-
mönnum Landspítalans og Heilsu-
gæslunnar á höfuðborgarsvæðinu 
og komumst að raun um að það var 
nákvæmlega sami hundraðshluti 
af heilbrigðisstarfsmönnum og 
Íslendingum almennt sem höfðu 
sýkst sem bendir til þess að heil-
brigðisstarfsmenn séu ekkert meira 
útsettir fyrir smiti heldur en aðrir,“ 
segir Kári.

Þróun bóluefna tveggja lyfja-

fyrirtækja, Pfizer með BioNtech og 
Moderna, gegn COVID-19 er langt á 
veg komin. Bóluefnaþróunin hefur 
orðið á „örskammri stundu“, segir 
Kári, hún taki vanalega fimm til tíu 
sinnum lengri tíma og nú sjáist að 
lyfjaiðnaðurinn geti unnið margfalt 
hraðar. 

„Það er búið að prófa þessi bólu-
efni á mjög stórum hópi manna,“ 
segir Kári, eða á 74 þúsund manns, 
og ekkert hefur gefið til kynna að 

það sé ekki öruggt.
„Það skiptir mestu máli að bæði 

bóluefnin verja í kringum 95 pró-
sent þeirra sem eru útsettir fyrir 
smiti. Það er ekkert sem bendir til 
þess að af þeim hljótist alvarlegar 
aukaverkanir,“ fullyrðir Kári. Efnið 
virðist ekki beina ónæmiskerfinu 
að manninum sjálfum heldur ein-
göngu að veirunni. 

Þáttinn 21 með viðtalinu má 
finna á hringbraut.is. – lb

Telur að heilbrigðisstarfsfólk ætti ekki endilega að vera í forgangi 
Í mínum huga er 
þetta ekki endilega 

rétta röðin.

Kári Stefánsson, 
forstjóri Íslenskrar 
erfðagreiningar

 UTANRÍKISMÁL Óháði þingmaður-
inn Andrés Ingi Jónsson hefur lagt 
inn fyrirspurnir til forsætisráð-
herra, utanríkisráðherra og sam-
gönguráðherra um athugun á og 
viðbrögð við hugsanlegum njósn-
um Bandaríkjamanna í gegnum 
ljósleiðara.

Eftir að upp komst að leyniþjón-
usta danska hersins hafði gefið 
bandarísku leyniþjónustunni, 
CIA, aðgang að ljósleiðarakerfi 
hafi Bandaríkjamenn nýtt sér það 
til að njósna bæði í Danmörku og 
öðrum löndum. Til að mynda í Sví-
þjóð, Frakklandi og Hollandi. Andr-
és telur miklar líkur á að Ísland sé 
þarna með þar sem öll netumferð 
fari í gegnum danskt yfirráðasvæði.

„Ísland hefur aldrei verið undan-
skilið njósnum og þessar stóru 
leyniþjónustur njósna um alla,“ 
segir hann. Áhugi Bandaríkja-
manna á Íslandi hefur aukist vegna 

umsvifa Rússa og Kínverja á norð-
urslóðum.

Andrés segir allt undir í þessu 
máli, ríkisleyndarmál, viðskipta-
upplýsingar og persónulegar upp-
lýsingar almennings. „Í Danmörku 

hefur sérstaklega verið njósnað um 
ráðuneyti og fyrirtæki sem tengjast 
varnarmálum,“ segir hann. „En það 
fer allt í gegnum þessa kapla.“

Gerir Andrés ekki ráð fyrir öðru 
en að staðan verði könnuð og að 
ráðherrar standi í lappirnar gagn-
vart þessum bandalagsþjóðum 
okkar. Í ljósi danskra frétta býst 
hann ekki við að samband Íslands 
og Danmerkur veikist vegna máls-
ins. „Fyrstu fréttir benda til þess 
að Danir hafi ekki gert ráð fyrir að 
Bandaríkjamenn myndu njósna 
um þá sjálfa heldur hafi ætlað að 
fá aðstoð til að geta sjálfir stundað 
njósnir,“ segir Andrés. „Þetta hafi þá 
komið í bakið á þeim.“

Telur Andrés hér frekar um 
gáleysi Dana að ræða frekar en 
illan ásetning. „Það er mjög mikið 
gáleysi að hleypa utanaðkomandi 
aðila inn í svo mikilvæga innviði,“ 
segir hann. – khg

Krefur ráðherra um svör vegna njósna

FJÖLMIÐLAR Þremur fréttamönnum 
RÚV var sagt upp störfum sem 
hluta af víðtækum niðurskurði. Þá 
hefur stöðugildum fréttamanna 
verið fækkað um þrjú til viðbótar í 
gegnum starfsmannaveltu og með 
skerðingu á starfshlutfalli.

Meðal þeirra sem misstu vinnuna 
voru Jóhann Hlíðar Harðarson, 
fréttaritari RÚV á Spáni, og Úlla 
Árdal, fréttamaður RÚV á Norður-
landi. Fréttablaðið hefur heimildir 
fyrir því að Pálma Jónassyni, einum 
þáttarstjórnanda Spegilsins, hafi 
sömuleiðis verið sagt upp störfum 
í gær. Þá var fækkað í framleiðslu-
teymi fréttaskýringaþáttarins 
Kveiks.

Rakel Þorbergsdóttir, fréttastjóri 
RÚV, segir að aðgerðirnar séu hluti 
af stórvægilegum sparnaðarað-
gerðum sem hafi þurft að ráðast í 
þar sem fréttastofan standi frammi 
fyrir hátt í tíu prósenta niðurskurði 
á rekstrarfé sínu á næsta ári.

Hluti af aðgerðunum felst í því að 
föstum stjórnendum í Kastljósi og 
Speglinum verður fækkað um einn, 
auk þess sem fækkað er um pródú-
sent í framleiðsluteymi Kveiks. Þá 
verða fréttamenn á starfsstöð RÚV 
á Akureyri tveir í stað þriggja.

Stefán Eiríksson útvarpsstjóri 
hefur áður greint frá því að 600 
milljónir króna vanti í rekstur 
RÚV á næsta ári. Til að mynda hafa 
stjórnendur stofnunarinnar þurft 
að horfa upp á skerðingu á auglýs-
ingatekjum á þessu ári vegna áhrifa 
heimsfaraldursins. – eþá

Uppsagnir 
hjá RÚV

Nýtt fréttastúdíó kostaði hundruð 
milljóna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR
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Ég óttast að of fáir 
Frakkar láti bólu-

setja sig.

Jean Castex forsætisráðherra

ELITE 
hvíldarstólar

3 tegundir
3 möguleikar

Anelin leður allan hringinn 
3 litir

Teg. ALEX

Teg. Charles

Teg. CHARLES

Teg. WILLJAM
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Teg. WILLJAM

COVID-19 „Ég óttast að of fáir Frakk-
ar láti bólusetja sig,“ sagði Jean 
Castex, forsætisráðherra Frakk-
lands, um helgina. Mikil umræða 
hefur spunnist í landinu um hvort 
bólusetning gegn COVID-19 eigi 
að vera valkvæð eða skylda eftir 
að jákvæðar fréttir fóru að berast 
frá lyfjarisum á borð við Pfizer og 
Moderna. Sumir franskir stjórn-
málamenn kalla eftir því að bólu-
setning verði skylda, annars náist 
ekki hjarðónæmi í landinu.

Ótti Castex er ekki ástæðulaus. 
Í Frakklandi er óvenjuhátt hlutfall 
fólks sem vantreystir bóluefnum 
yfir höfuð. Í könnun frá árinu 2019 
töldu 33 prósent Frakka að bólu-
efni væru ekki örugg. Bóluefni eru 
algengt skotmark samsæriskenn-
ingasmiða og telja sumir ranglega 
að efnin valdi einhverfu.

Þessi afstaða Frakka virðist gilda 
um bóluefni við COVID-19 líka. 
Í könnun IPSOS frá því í septem-
ber kom fram að aðeins 59 prósent 
Frakka myndu láta bólusetja sig. Af 
15 löndum sem könnunin náði til 
var Frakkland á botninum. Meðal-
talið var 74 prósent.

Yannick Jadot, leiðtogi Græn-
ingja, er einn þeirra sem vilja bólu-
setningarskyldu. „Við höfum ekki 
efni á að framlengja endurtekið 
samkomubann, tímabil menning-
arlegrar, félagslegrar og efnahags-
legrar veiklunar landsins okkar,“ 
sagði hann við dagblaðið Le Figaro.

Emmanuel Macron forseti hefur 
hins vegar farið varlegar í sakirnar 
og það hefur heilbrigðisráðherrann 

Olivier Veran einnig gert. „Ef við 
höfum úr mörgum bóluefnum að 
velja munum við velja það örugg-
asta og virkasta,“ sagði Veran. „Her-
ferðin hefst ekki fyrr en við höfum 
tryggingu fyrir því að hægt sé að 
bólusetja fólk á öruggan hátt.“

Marine Le Pen, leiðtogi popúlista-
f lokksins Frönsku þjóðfylkingar-
innar, leggst hins vegar algerlega 
gegn slíkri skyldu og telur hana ekki 
í anda frelsishugsjónar Frakka.

Frakkland er vitaskuld ekki eina 
landið þar sem rætt er um bólu-
setningarskyldu. Svissneski heil-
brigðisráðherrann Alain Berset 
hefur þvertekið fyrir að fólk verði 
neytt til bólusetningar. Þó er rætt 
um að hún verði skylduð í til dæmis 
skólum, á sjúkrahúsum og hjúkr-
unarheimilum. Fólk fengi þá hvorki 

að starfa né mæta á þessa staði án 
þess að vera bólusett. Svissnesk lög 
heimila einnig að sekta fólk sem 
neitar bólusetningu.

Matt Hancock, heilbrigðisráð-
herra Bretlands, hefur neitað að úti-
loka bólusetningarskyldu en vonast 
til að hún verði óþörf. 

Í Þýskalandi er talið ólíklegt að 
skylda verði sett á, jafnvel þótt 
Þjóðverjar hafi reynslu af því. Ekki 
er langt síðan skyldu til að bólusetja 
við mislingum var komið á í landinu
kristinnhaukur@frettabladid.is

Ræða skyldu til bólusetningar
Í Frakklandi er hátt hlutfall fólks sem treystir bóluefnum almennt illa. Því ræða  ýmsir stjórnmálamenn 
að bólusetningarskylda verði sett á til að ná hjarðónæmi. Víða um heim er bólusetningarskylda rædd.

BRETLAND Óheimilt verður að selja 
nýjar bifreiðar sem nýta bensín eða 
dísilolíu sem orkugjafa í Bretlandi 
frá árinu 2030. Boris Johnson, for-
sætisráðherra Bretlands, boðaði 
þessa stefnubreytingu. Áfram 
verður heimilt að selja bíla með 
blönduðum orkugjöfum af ákveð-
inni tegund þrátt fyrir þessar reglur. 
Þetta er liður í tíu liða aðgerða-
áætlun bresku ríkisstjórnarinnar í 
loftslagsmálum þar sem markmiðið 
er hvort tveggja í senn að bregðast 
við þeirri umhverfisvá sem steðjar 
að og skapa störf í grænum geirum.

Farið verður í 1,3 milljarða punda 
fjárfestingu í uppsetningu hleðslu-
stöðva fyrir raf knúin ökutæki. 
Á sama tíma verður 582 milljóna 
punda fjárframlagi varið í styrki til 
þess að aðstoða einstaklinga við að 
skipta út bensín- og dísilbílum fyrir 
rafmagnsbíla. Sömuleiðis verða 500 
milljónir punda settar í framleiðslu 
á rafhlöðum í Miðlöndum og Norð-
austur-Englandi.

„Þessi tíu liða aðgerðaáætlun 
miðar að því að skapa, styðja og 
vernda hundruð þúsunda grænna 
starfa samhliða því markmiði að 
vera komin í algjöra hreina losun 
árið 2050,“ segir Johnson um áætlun 
ríkisstjórnar sinnar.  – hó

Setja sölubann 
á mengandi bíla 

Boris Johnson, forsætisráðherra.

Jean Castex, forsætisráðherra Frakklands hefur áhyggjur af viðhorfum Frakka til bóluefnaefna. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboðin gilda eingöngu í verslun Krónunnar í Austurveri dagana 19 -22. nóv. 2020 eða á meðan birgðir endast.
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Kíktu til okkar …

Opnum 19. nóvember

1499 
kr.
kg

Krónu kjúklingabringur

999 
kr.
stk.

Olifa lífræn ólífuolía

749 
kr.
pk.

Krónu ungnautahakk

285 
kr.
pk.

Fljótshóla gulrætur 199 
kr.
pk.

Rummo Fusilli

Verð áður 1999 kr. kg

Verð áður 1679 kr. stk.

Verð áður 296 kr. stk.

Verð áður 998 kr. pk.

Verð áður 569 kr. pk.

Verð áður 499 kr. pk.

- 50%

- 60%

- 25%

- 25%

Gómsæt 
TILBOÐ!

Gilda eingöngu í verslun 
Krónunnar í Austurveri 

dagana 19.– 22. 
nóvember

- 40%

499 
kr.
pk.

Egils kristall 10 stk.

Verð áður 799 kr. pk.

- 35%

ALLA DAGA

499 
kr.
pk.

FP Havarti ostur

Verð áður 769 kr. pk.

- 35%

189 
kr.
stk.

Avocado

- 35%

Við erum mætt
í Austurver!



ÁSTAND HEIMSINS
Það var mikil-
fengleg sjón 
þegar bændur 
í borginni Hand-
an í Hebei-hér-
aði í Kína tíndu 
og hreinsuðu 
fjöldann allan af 
sveppum í gær. 

Lögreglan í Berlín, höfuðborg Þýskalands, sprautaði vatni á mótmælendur í gær sem voru að  
mótmæla hertum sóttvarnaaðgerðum í landinu. Frá upphafi kórónaveirufaraldursins hafa 830 
þúsund manns smitast af COVID-19 í Þýskalandi og rúmlega 13 þúsund látist úr sjúkdómnum. 

Þessi starfsmaður gjörgæsludeildar á sjúkrahúsi í Palermo á Ítalíu var feginn að komast úr þeim 
mikla hlífðarbúnaði sem starfsfólk neyðist til að klæðast við vinnu sína á sjúkrahúsinu vegna 
kórónaveirufaraldursins. Ríkisstjórn landsins hefur fjölgað bæði rúmum og starfsfólki á spítölum 
landsins vegna annarrar bylgju faraldursins sem nú gengur yfir Ítalíu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tennur þessa tuttugu mánaða tígurs sáust vel þegar hann fór í heilsufarsskoðun í dýragarðin-
um í Taronga í Ástralíu í gær. Í skoðuninni er almenn heilsa dýranna metin ásamt því að tennur 
þeirra, augu og eyru eru skoðuð.  Ekki var að sjá að umsjónarmenn tígursins óttuðust skoltinn.

Karatemeistarinn Muhamed „Hammerhand“ Kahrimanovic sló heimsmet í gær þegar hann 
braut 130 kókoshnetur með berum höndum á aðeins sextíu sekúndum. Heimsmetið sló Ka-
hrimanovic í sérstökum skóla fyrir námsmenn í bardagalistum í Hamborg í Þýskalandi.
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bjartur-verold.is

„BESTA GLÆPASAGA 
RAGNARS TIL ÞESSA!“

„Ragnar er líklega besti núlifandi 
glæpasagnahöfundur Norðurlanda. 

...mæli eindregið með 
Vetrarmeinum.“ 

Lee Child

„Spennandi og skemmtileg frásögn 
frá fyrstu síðu.“ 

Halldóra Sigurdórsdóttir, 
lifdununa.is

„Hinn geðþekki Ari Þór snýr aftur 
í sögu sem er full af myrkri 

og innilokunarkennd. 
Fullkomin vetrarlesning.“ 

Ann Cleeves

„Glæpasagnahöfundur
á heimsmælikvarða.“

Sunday Times

„Besta glæpasaga Ragnars til þessa ... 
Vetrarmein er vel útfærð glæpasaga, 
uppbyggingin skipulögð, markviss og 

spennandi, helstu persónur trúverðugar og 
rúsínan í pylsuendanum er leikni 

Ragnars í að afvegaleiða lesendur. Í góðri 
glæpasögu er nefnilega ekki allt sem 

sýnist og góður höfundur kemur 
stöðugt á óvart.“ 

Steinþór Guðbjartsson, Morgunblaðinu



Seðlabankastjóri segist hafa 
áhyggjur af því, sem hefur 
skapað ákveðið misvægi 
á fjármálamarkaði, að líf-
eyrissjóðirnir – stærstu 
fjármagnseigendur lands-

ins – séu að mestu fjarverandi þegar 
kemur að því að fjármagna banka-
kerfið og eins ríkissjóð með kaupum 
á ríkisskuldabréfum á markaði.

„Ég hefði viljað sjá lífeyrissjóðina, 
sem eiga um 200 milljarða á inn-
lánsreikningum, binda þá fjármuni 
í meira mæli í bankakerfinu. Þeir eru 
eðlilega með mikið af innlánum en 
þau eru mikið til óbundin og því er 
ekki grundvöllur fyrir bankana til að 
miðla þeim áfram í útlán, til dæmis 
til fyrirtækja. Þetta er áhyggjuefni 
sérstaklega þegar fram í sækir,“ 
útskýrir Ásgeir Jónsson í viðtali við 
Fréttablaðið.

„Við þurfum að fara varlega í pen-
ingaprentun í opnu, litlu hagkerfi, 
meðal annars með þeim hætti að 
fjármagna bankakerfið með því að 
taka við sértryggðum skuldabréfum 
frá þeim í veðlánaviðskiptum. Við 
höfum ekki viljað stíga það skref, 
eins og sakir standa, að leysa bank-
ana þannig úr snörunni með því að 

prenta peninga heldur væri eðlilegra 
að lífeyrissjóðirnir kæmu að slíkri 
fjármögnun,“ segir Ásgeir.

Þvert á spár greinenda tilkynnti 
peningastefnunefnd Seðlabankans 
í gærmorgun að hún hefði ákveðið 
að lækka meginvexti bankans úr 1 
prósenti í 0,75 prósent. Í nýjum Pen-
ingamálum kom fram að efnahags-
horfur hefðu versnað frá fyrri spá í 
ágúst og útlit væri fyrir 8,5 prósenta 
samdrátt í ár. Þá hafi horfur fyrir 
næsta ár einnig versnað, þar sem 
aðeins er spáð 2,3 prósenta hagvexti, 
en talið er að færri ferðamenn komi 
til landsins – um 750 þúsund – og 
útf lutningur taki því síður við sér 
og vaxi hægar.

Vaxtalækkanir Seðlabankans á 
árinu hafa örvað mjög eftirspurn 
á fasteignamarkaði og íbúðaverð á 
höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað 
um sex prósent milli ára.

Óttast bankinn að með frekari 
vaxtalækkun sé verið að ýta undir 
bólumyndun á fasteignamarkaði?

„Ég hef einhverjar áhyggjur af því 
að fasteignamarkaðurinn sé að fara 
of geyst af stað. Vandinn þar stafar 
einkum af því að við erum ekki að 
sjá nægjanlega mikið framboð af 
nýju húsnæði þegar kemur fram á 
næsta ár, né heldur af lóðum.

En við erum að meta stöðuna 
þannig að við höfum önnur tæki 
en vexti, sem eru ákvörðuð á vett-

vangi fjármálaeftirlitsnefndar og 
fjármálastöðugleikanefndar, til að 
hefta útlánavöxt og skuldsetningu 
á fasteignamarkaði. Þau hafa þann 
kost að ná ekki aðeins til bankanna 
heldur líka lífeyrissjóða með því 
að setja til dæmis tilteknar hömlur 
á hversu mikið einstaklingar geta 
skuldsett sig fyrir fasteignakaupum.“

Ásgeir bendir samt á að sterkur 
fasteignamarkaður sé lykillinn að 
því að halda hagkerfinu gangandi 
í þessu ástandi. „Það hefði verið 
skelfilegt ef hann hefði gefið mikið 
eftir þegar við fengum þennan skell 
í vor og byggingarmarkaðurinn var 
kominn í mjög þrönga stöðu.“

Vildi sjá kröfuna hækka
Sumir greinendur og markaðsaðilar 
hafa að undanförnu gagnrýnt Seðla-
bankann fyrir að hafa ekki brugðist 
við mikilli hækkun langtímavaxta 
á markaði, sem hefur einkum stafað 
af óvissu um fjármögnun á miklum 
hallarekstri ríkissjóðs á komandi 
árum, með því að standa við yfirlýs-
ingar sínar frá því í mars um að bank-
inn ætti að ráðast í magnbundna 
íhlutun með kaupum á ríkisbréfum 
fyrir allt að 150 milljarða. Í byrjun 
nóvember námu skuldabréfakaup 
bankans hins vegar aðeins um 900 
milljónum en í þessum mánuði hefur 
hann farið að gefa í og keypt fyrir um 
1.500 milljónir til viðbótar.

Fram kom í máli Ásgeirs á vaxta-
ákvörðunarfundinum að bankinn 
hefði viljað sjá ávöxtunarkröfu á 
löngum bréfum hækka í því skyni 
að „þurrka upp kerfið“ og tryggja 
stöðugleika á gjaldeyrismarkaði.

Aðspurður telur Ásgeir að gengi 
krónunnar, sem hefur lækkað um 
13 prósent frá upphafi faraldursins, 
sé núna í lágmarki og að forsendur 
hafi skapast til að ráðast í myndarleg 
skuldabréfakaup á markaði.

„Þegar gengið fór að veikjast nú í 
haust vissum við ekki hvað til þyrfti 
til þess að tryggja stöðugleika eða 
hvenær bóluefni kæmi sem myndi 
létta á óvissunni. Ég var hins vegar 
alveg sannfærður um að grund-
völlur að stöðugleika í hagkerfinu 
næðist aðeins með því að halda aftur 
af gengisveikingu krónunnar.

Til þess að ná því þurfti bankinn 
að vera með bein gjaldeyrisinngrip á 
markaði – hann hefur selt gjaldeyri 
úr forðanum fyrir meira en 100 millj-
arða á árinu – og hins vegar að stýfa 
ekki inngripin og láta þau þannig 
þurrka upp kerfið. Það var hins vegar 
ekki hægt að spá fyrir um hversu 

langan tíma það tæki. Ég get hins 
vegar alveg sagt að við hefðum verið 
til í að sjá langtímavexti á markaði 
vera enn hærri ef það hefði hjálpað 
til við að ná stöðugleika á krónunni,“ 
nefnir Ásgeir.

Stærsti eigandi ríkisverðbréfa í 
krónum, BlueBay Asset Manage-
ment, sem átti bréf fyrir um 45 millj-
arða í ágúst, seldi allt sitt á aðeins um 
þremur mánuðum sem setti þrýsting á 
gengið. Kom það þér á óvart?

„Við bjuggumst við því þegar far-
aldurinn hófst að við myndum sjá 
útflæði hjá erlendum fjárfestum en 
það var ómögulegt að spá fyrir um í 
hversu miklum mæli það yrði. Núna, 
þegar við erum lausir við þennan 
sjóð, þá hjálpar það við að minnka 
óvissuna á gjaldeyrismarkaði, því að 
svo stór staða sem allir vissu að væri 
á leið úr landi hafði slæm sálfræðileg 
áhrif á gjaldeyrismarkaðinn.

Þegar svo var fyrir komið þá sáum 
við ekki fram á neitt annað í stöð-
unni en að losa þennan aðila með 
því að selja úr gjaldeyrisforðanum. 
En á sama tíma, eins og hefur mátt 

skilja að sumir hafi mælt fyrir, hefði 
verið fáránlegt af okkur að fara inn á 
skuldabréfamarkaðinn og taka við 
bréfunum sem var verið að selja út.“

Í fjármálaáætlun stjórnvalda til 
fimm ára er nefndur sá möguleiki 
að fjármagna halla ríkissjóðs með 
lántöku í erlendri mynt. Aðspurður 
segist Ásgeir vilja sjá ríkið sækja sér 
fjármagn á erlendum mörkuðum.

„Ríkissjóður stendur frammi fyrir 
mikilli lánsfjárþörf á allra næstu 
árum – nærri 600 milljarðar á þessu 
ári og því næsta – og þá hlýtur að 
koma til greina að hún sé fjármögn-
uð að hluta með skuldabréfaútgáfu 
erlendis. Þá er í ljósi þess að við 
stöndum frammi fyrir skammtíma-
áfalli, þar sem útf lutningstekjur 
þjóðarbúsins hafa tímabundið dreg-
ist mjög mikið saman, einnig eðlilegt 
að ríkið sæki sér fjármagn erlendis, 
sem okkur stendur til boða og er á 
hagstæðum kjörum – ólíkt því sem 
var eftir fjármálahrunið.“

Ásgeir segir að slík útgáfa myndi 
einnig hafa jákvæð áhrif á gjaldeyris-
markaðinn. „Sá gjaldeyrir sem ríkið 
myndi sækja færi til Seðlabankans og 
við gætum meðal annars nýtt hann 
með því að selja inn á gjaldeyrismark-
aðinn sem ætti þá að styrkja gengið. 
Það er ekki ólíklegt að við munum sjá 
einhverja gengisstyrkingu á næsta ári 
sem mun þá tryggja að verðbólgan – 
sem mælist 3,6 prósent – gangi niður 
og gefur okkur um leið svigrúm til að 
beita peningastefnunni með harðari 
hætti ef þess þarf.“

Það hefði verið 
skelfilegt ef fast-

eignamarkaðurinn hefði 
gefið mikið eftir þegar við 
fengum þennan skell í vor.

Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Skemmtilegasta 
spurning dagsins ...

HVAÐ ER Í 
MATINN?

Gagnrýnir fjarveru lífeyrissjóðanna
Seðlabankastjóri vill að lífeyrissjóðir bindi innlán sín í bankakerfinu í meira mæli. Nýtast að öðrum kosti ekki til útlána. Gengið 
geti styrkst á næsta ári og svigrúm hafi nú skapast fyrir kraftmeiri skuldabréfakaup. Vill að ríkið fari í erlenda skuldabréfaútgáfu. 

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Áhyggjur af arðgreiðslum Arion til erlendra sjóða

Þegar kórónakreppan skall á 
heimsbyggðinni voru viðbrögð 
eftirlitsstofnana víða um heim, 
meðal annars Seðlabanka Íslands, 
að leggja tímabundið bann við 
arðgreiðslum fjármálafyrirtækja 
eða gefa út tilmæli um að fresta 
þeim. Fyrr í þessum mánuði varð 
Svíþjóð fyrsta Evrópulandið til 
þess að opna á möguleikann á því 
að bankar greiddu út arð á næsta 
ári.

Spurður hvort hann sjái fyrir sér 
að íslensk fjármálafyrirtæki muni 
geta greitt út arð á komandi ári, nú 
þegar óvissan er tekin að minnka 
og þau virðast ætla að standa af 
sér efnahagsáfallið betur en ótt-
ast var í upphafi faraldursins, segir 
Ásgeir að Seðlabankinn hafi í raun 
ekki heimild til að banna bönk-

unum að greiða út arð til hluthafa.
„En við höfum beint þeim góð-

fúslegu tilmælum til þeirra að 
það sé eðlilegt að bíða með slíkar 
ráðstafanir þangað til óvissunni 
léttir vegna faraldursins. Þetta 
er því tímabundið ástand og ég 
get ekki sagt til um það á þessari 
stundu hvort það verði þannig 
aðstæður að hægt sé að greiða út 
arð á næsta ári.

Það spilar líka hér inn í að í 
tilfelli eins banka, Arion banka, 
eru erlendir sjóðir umsvifa-
miklir í eigendahópnum og ég 
hef áhyggjur af því hvaða áhrif 
það hefði á gengi krónunnar ef 
bankinn myndi greiða út umtals-
verða fjárhæð í arð til hluthafa 
þegar gjaldeyrismarkaðurinn er 
veikur fyrir,“ segir Ásgeir.

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri segist „geta sagt að við hefðum alveg verið til í að sjá langtímavexti á markaði 
vera enn hærri ef það hefði hjálpað til við að ná stöðugleika á krónunni“.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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ANTI-AGE

 NATURALLY

GOOD

NÝTT

*Náttúruleg innihaldsefni halda meira en 50% af náttúrulegri stöðu sinni eftir að hafa verið unnin, þ.m.t. vatn.

+
FYRIR ÖRYGGI
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1%99%

INNIHALDS EFNA 
AF NÁTTÚRULEGUM
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Rauðisandur er eitt helsta djásnið í 
krúnu Vestfjarða og vinsæll viðkomu-
staður ferðamanna. Hann er 12 kíló-
metra langur og teygir sig frá Sjöundá 
að Brekkuhlíð austan Látrabjargs. Að 
mjóu undirlendi sveitarinnar liggja 

brött fjöll sem víða eru hömrum girt. Þarna var áður 
lífleg byggð og búið á fjölda bæja en í dag er aðeins 
heilsársbyggð á Lambavatni, Stökkum og Melanesi. 
Sandurinn er nefndur í Landnámu og telja sumir að 
heitið sé dregið af Ármóða hinum rauða Þorbjarnar-
syni sem nam þar land og heiti því Rauðasandur. 
Heimamenn kjósa þó frekar heitið Rauðisandur og 
er nafnið skýrt með rauðgulum lit fjörusandsins 
sem rekja má til fínmulinnar hörpu- og kúskeljar. Á 
sunnanverðum Vestfjörðum og Snæfellsnesi bregður 
skeljasandsbreiðum víða fyrir en engin þeirra kemst 
nálægt Rauðasandi að stærð og mikilfengleika – og er 
hann því sannkallaður sandrisi. Auk þess er umhverfi 
Rauðasands af dýrari gerðinni en skammt frá honum 
eru Stálfjall og Skor, sem bjóða upp á spennandi 
gönguleiðir fyrir vaska göngugarpa. Styttri göngu-
leið liggur út á sandinn frá bílastæði við Melanes, 
en gangan að ströndinni tekur aðeins hálftíma og er 
ógleymanlegt að fylgjast með hvítfyssandi öldunum 
skolast inn á rauðgulan skeljasandinn. Þarna er til-
valið að skokka berfættur eftir strandlengjunni og 
skella sér síðan í sjósund.

Einnig er skemmtilegt að ganga út eftir Mela-
nesrifi og fylgjast með sjávarstraumum inn og út 
Bæjarósinn. Innan hans er risastórt sjávarlón, Bæjar-
vaðall, sem á flóði líkist stöðuvatni sem að stórum 
hluta rís úr kafi á fjöru. Þó að ekki sé mikill gróður á 
rifinu státar það og Bæjarvaðallinn af afar fjölbreyttu 
fuglalífi og einu stærsta landselalátri á Íslandi. 
Útsýni vestur að Látrabjargi og Keflavík er einstakt 
en einnig sést vel í Snæfellsjökul þar sem hann ber 
við Skorarfjall í austri. Suður af því er Skor en þaðan 
lagði stórmennið Eggert Ólafsson nýgiftur og föru-
neyti í sína hinstu för vorið 1768 en þau drukknuðu 
í óveðri á Breiðafirði. Á leiðinni til baka af Mela-
nesrifi er tilvalið að taka nokkurra kílómetra sveig 
í austur að Sjöundá og ganga um grasi grónar rústir 
þessa sögufræga tvíbýlis. Þarna voru ein frægustu 
morð Íslandssögunnar framin 1802 sem Gunnar 

Gunnarsson gerði skil í sögulegri skáldsögu 
sinni Svartfugli. Í tengslum við heimsókn á 
Rauðasand er því tilvalið að lesa þessa frægu 

skáldsögu, en hún lýsir ekki aðeins morð-
unum heldur dregur einnig upp mynd 

af lífi fátæks alþýðufólks sem dró fram 
lífið í þessari stórkostlegu náttúru, í 

skugga óréttlætis og mikillar stétta-
skiptingar.

Rauði 
sandrisinn

Horft eftir Melanesrifi að Sjöundá og Skorarfjalli. Bærinn Melanes með tjaldstæði til vinstri og Snæfellsjökull 
handan Breiðafjarðar til hægri.

Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

Rauðisandur er 
einstök náttúr-
perla sem gaman 
er að heimsækja 
í öllum veðrum 
og á öllum árs-
tímum. Hér er 
horft til vesturs 
að Látrabjargi í 
kvöldsól. MYNDIR/
ÓMB

Hlaup eða ganga eftir Melanesrifi er uppbyggjandi fyrir bæði líkama og sál. 
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„... rétt eins og kóngulóin spinnur  
vef sinn af mikilli list falla nær  
allir endar Lilju saman á listilegan  
hátt í lokin.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

„Í hroka mínum þóttist ég snemma 
vera búin að leysa gátuna. En málið 
er miklu flóknara, sem betur fer!“  
Kolbrún Bergþórsdóttir / Kiljan

„Það eru snarpir kaflar, margar 
persónur og allar skýrar. Hún heldur 
vel utan um þetta stóra persónu-
gallerí. Þetta er mjög skemmtileg 
afþreying.“ Sverrir Norland / Kiljan

 Hröð og hörkugóð glæpasaga 
með óvæntum vendingum  
eftir háspennuhöfundinn  
Lilju Sigurðardóttur. 
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Ætíð er jafn 
furðulegt að 
sjá stjórn-
málamenn 
rísa upp og 
mótmæla 
fréttaflutn-
ingi.

 

Er Sjálf-
stæðis-
flokkurinn 
ábyrgur og 
stjórntækur 
stjórnmála-
flokkur?

Fjölmiðlafólk á að rýna í mál og spyrja 
krefjandi spurninga í stað þess að láta 
sér nægja að mata almenning á hinum 
ótal fréttatilkynningum sem fjölmiðlum 
berast dag hvern. Óþægileg mál eru 
stöðugt að koma upp og ekki á að breiða 

yfir og fela þau. Fjölmiðlar eiga að spyrja og fái þeir 
ekki svör eiga þeir að þráspyrja. Einstaklingur sem 
kemur í viðtal við fjölmiðil vegna alvarlegs máls á 
ekki að komast upp með að svara engu. Þegar frétta-
maðurinn fær ekki svör hlýtur hann að þráspyrja. 
Þetta blasir við og er nokkuð sem allir ættu að skilja. 
Líka stjórnmálamenn. Meðal þeirra eru þó alltaf 
einhverjir einstaklingar sem virðast ekki skilja 
þetta, en ættu sjálfra sín vegna að venja sig af þeim 
slæma sið að ásaka fjölmiðla um annarlegan tilgang, 
mislíki þeim frétt.

Ætíð er jafn furðulegt að sjá stjórnmálamenn rísa 
upp og mótmæla fréttaflutningi. Einkennilegast 
er þegar viðkomandi stjórnmálamenn eru fyrr-
verandi blaða- og fréttamenn, sumir þrautþjálfaðir 
í því starfi. Skilningur þeirra á fyrrum starfi sínu 
er skyndilega fyrir bí. Það er líkt og þeir hafi fyllst 
hroka við að taka sæti á Alþingi, telji þá þjóðfélags-
stöðu jafngilda því að þeir hafi frábæra yfirsýn 
yfir þjóðfélagið og séu því manna best fallnir til að 
dæma um það hvað teljist rétt frétt og hvað röng 
frétt og hvenær fréttamenn hafi gengið of langt í 
fréttaflutningi.

Á liðnum árum hefur þjóðin hvað eftir annað 
horft upp á stjórnmálamenn stíga fram með 
ásakanir í garð fjölmiðla og fjölmiðlamanna. 
Fréttablaðið var kallað Baugsmiðill og þeir sem 
þar störfuðu Baugspennar. RÚV átti síðan að vera í 
stöðugri herferð gegn Sjálfstæðisflokknum og hefur 
verið sakað um að vera með hina og þessa í einelti 
og dekra blygðunarlaust við vinstri menn. Fjölmið-
illinn Stundin er svo sagður hatast við nánast alla þá 
sem eitthvað hafa efnast. Þetta eru einungis nokkur 
dæmi. Þau eru svo miklu fleiri og fer lítið fækkandi 
með árunum.

Kunningi þeirrar sem þetta skrifar, venju fremur 
geðugur og glaðsinna stjórnmálamaður, sagði við 
hana fyrir einhverjum árum að þegar stjórnmála-
menn færu að atast út í fjölmiðlafólk þá benti það til 
að þeir væru að fara á taugum. Þá hafði flokksbróðir 
stjórnmálamannsins, ráðherra, farið mikinn í gagn-
rýni á fjölmiðla sem hann sagði afar ósanngjarna í 
sinn garð. Fjölmiðlar voru þó einungis að benda á 
mistök sem ráðherra höfðu orðið á í starfi. Ráðherr-
ann kannast alls ekki við nein mistök og var að því 
leyti dæmigerður, íslenskur stjórnmálamaður.

Einhverjum mánuðum seinna var stjórnmála-
maðurinn, sem hafði komið fjölmiðlum til varnar, 
kominn í slag við fjölmiðla, sem hann sakaði um 
villandi fréttaflutning í máli honum viðkomandi. 
Hann taldi svívirðilega að sér vegið, þótt allflestum 
væri ljóst að hann hafði stigið slæmt víxlspor á 
sínum pólitíska ferli. Miðað við fyrri orð þessa sama 
stjórnmálamanns var erfitt að komast að annarri 
niðurstöðu en að hann hefði þarna farið illilega á 
taugum.

Að fara á taugum

2013, Sjálfstæðisflokkurinn tekur við dómsmála-
ráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu og ráðuneyti 
ferðamála þegar hann gengur til ríkisstjórnar-

samstarfs um að greiða milljarða á milljarða ofan til 
þeirra Íslendinga sem mest hafa á milli handanna undir 
formerkjunum „Leiðréttingin“. Sama ár koma hjón frá 
Senegal og leita skjóls á Íslandi. Á meðan á dvöl þeirra 
stendur eignast þau tvö börn. 2020, allan þann tíma 
er það á forræði þeirra ráðuneyta, sem Sjálfstæðis-
flokkurinn fer fyrir, að breyta innflytjendalöggjöfinni 
og veita meira fé til Útlendingastofnunar þannig að hún 
geti með skilvirkari hætti sinnt þeim málefnum sem 
henni eru falin. 2020 er ákveðið að vísa fjölskyldunni 
frá Senegal úr landi.

2017 er stofnað til nýs dómstigs, Landsréttar. Sjálf-
stæðisflokknum tekst að nær eyðileggja hið nýja dómstig 
þegar forsendurnar sem hann leggur til grundvallar við 
val á dómurum eru aðallega tvær – eru umsækjendur um 
dómarastörfin flokknum þóknanlegir eða teljast þeir til 
þeirra sem eru flokknum ekki þóknanlegir.

2015, ferðamönnum fjölgar ár frá ári, innviðir lands-
ins, vegakerfi og fleira rís ekki undir ásókn ferðamanna 
og fjárfestingar í hótelum eru í hæstu hæðum. Rætt er 
um að ferðamenn ættu að greiða komugjöld svo verja 
megi meiri fjármunum í ferðamannastaði sem hafa látið 
á sjá. Ekkert gerist, það er Sjálfstæðisflokknum sem farið 
hefur með málaflokkinn óslitið 2013-2020, um megn 
að taka slíkar ákvarðanir þar sem alltaf er fyrst spurt 
hvernig þetta kemur við sérhagsmunina sem þeir gæta, 
áður en spurt er hverjir séu hagsmunir almennings.

Viðbrögð ábyrgra stjórnmálaflokka sem setja 
almannahagsmuni í forgang hefðu verið að bregðast 
við með þeim tólum og tækjum sem seta í fjármála-
ráðuneytinu færir þeim upp í hendurnar (fiscal policy) 
en Sjálfstæðisflokkurinn gerir það ekki. Alltaf sátu 
sérhagsmunir fyrir.

2020, fjármálaráðherrann kvartar yfir því að rekstur 
ríkisins, sem hann hefur farið fyrir um árabil, sé ekki 
nægjanlega skilvirkur og þar sé bruðlað og ekki vel farið 
með fé. Er Sjálfstæðisflokkurinn ábyrgur og stjórn-
tækur stjórnmálaflokkur?

Takk, Sjálfstæðisflokkur

Bolli  
Héðinsson
hagfræðingur

Almannaþága
Það er ekki að spyrja að 
almannaþágunni í starfsemi 
RÚV. Í fyrrakvöld var birt á 
sjónvarpsrás þess hálftíma 
þáttur þar sem ljóðskáld f lutti 
eigin verk undir trumbu-
slætti. Þetta var stórbrotinn 
f lutningur þar sem nýlega 
útgefin ljóðabók höfundar var 
f lutt í heilu líki. Og aldeilis var 
nú f lutningurinn áheyrilegur. 
Þetta þyrfti að gera oftar og þá 
einnig í almannaþágu. Hvernig 
væri til dæmis að hafa hálftíma 
þátt þar sem veggur er málaður 
í beit eða prjónaður er leisti? 
Skyldi þetta hafa verið sponsað 
efni?

Lögmál
RÚV sagði upp fólki í fyrradag. 
Það er fjarri því að vera gaman-
mál og ekki gert nema það sé 
metið svo að brýna nauðsyn 
hafi borið til. En athygli vakti 
að þetta skyldi gert um miðjan 
mánuð en ekki í lok mánaðar 
eins og algengara er þegar menn 
ráðast í uppsagnir enda miðast 
uppsagnir að jafnaði við síðasta 
dag mánaðar og uppsagnar-
frestur miðast þá við það. 
Ekki kom fram hvort þeir sem 
misstu vinnuna myndu hætta 
strax, en það hefði verið útláta-
laust af stofnuninni að leyfa 
mönnum að sinna sínu starfi 
fram að mánaðamótum. En 
kannski virka önnur lögmál hjá 
stofnuninni en annars staðar. 
Sennilega er það svo.

?
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SKOÐUN



Í Fjallræðunni segir: „En þegar 
þér talið sé já yðar já og nei sé 
nei.“

Í umræðum á Alþingi 8. desem
ber 1969 um inngöngu Íslands í 
EFTA sagði Ólafur Jóhannesson 
formaður Framsóknarflokksins:

„Ég hef aldrei getað aðhyllst þá 
kenningu, að ræða manns ætti að 
vera já, já eða nei, nei.“

Síðustu hálfa öld hafa fá orð í 
þingræðum orðið jafn fleyg og 
þessi.

Klofningur, EFTA og sóttvarnir
Framsókn var klofin um EFTA
aðildina. Hún var í stjórnarand
stöðu. Hjáseta var því einföld lausn 
til að halda flokknum saman. Hefði 
Framsókn aftur á móti átt aðild að 
ríkisstjórn hefðu þingmenn hennar 
ekki komist hjá að taka afstöðu í 
atkvæðagreiðslu eða með því að 
láta af stuðningi við hana.

Þessi gamla já, já og nei, nei þing
ræða kemur upp í hugann nú þegar 
þingmenn tala gegn sóttvarnaráð
stöfunum ríkisstjórnarinnar. En 
öfugt við stöðu Framsóknar, þegar 
deilt var um EFTA, eru það einkum 
þingmenn, sem bera stjórnskipu
lega og pólitíska ábyrgð á setu og 
athöfnum ríkisstjórnarinnar, sem 
andæfa henni í orði en styðja í verki 
í þessu máli.

Spurningar og ábyrgð
Þau vísindi, sem pólitískar ákvarð
anir ríkisstjórnarinnar í sótt
vörnum byggjast á, eru ekki annað
hvort svört eða hvít. Álitaefnin eru 
fjölmörg. Þau eru hins vegar ekki til 
umfjöllunar í þessari grein, heldur 
pólitíska ábyrgðin á niðurstöðunni.

Þingmenn stjórnarflokka hafa 
nákvæmlega sömu skyldur og þing
menn stjórnarandstöðu. Sé eitt
hvert mál óskýrt ber þeim að spyrja 
spurninga. Hafi þeir efasemdir ber 
þeim að greina frá þeim.

Kjósendur eiga svo rétt á að vita 
hvaða rök búa að baki þegar þing
menn taka ákvarðanir. Það sama á 
við þegar þeir veita ráðherrum vald 
til að framkvæma. Því fylgir ábyrgð, 
sem stjórnarþingmenn bera, en 
stjórnarandstæðingar ekki.

Meðvirkni lýkur
Brynjar Níelsson þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins skrifaði grein 
á Vísisvefinn 9. nóvember síðast
liðinn. Þar má lesa þessi þrjú kjarna 
atriði í skoðunum hans á sóttvarna
ráðstöfunum ríkisstjórnarinnar:

1. „Ríkisvaldið hefur stigið 
stærri skref til alræðis undanfarna 
mánuði en nokkru sinni fyrr í 
okkar sögu.“

2. „Þessi veira er ekki slíkt 
neyðarástand sem réttlæti að setja 
blóðtappa í þjóðarlíkamann með 
svona almennum og íþyngjandi 
takmörkunum.“

3. „Nú er svo komið að meðvirkni 
minni er lokið.“

Meðvirknin heldur áfram
Taka verður undir með þingmann
inum, þegar hann í lok greinar 
sinnar segir, að þetta sjónarmið 
þurfi ekki að kalla á „útskúfun 
eða aðra opinbera smánun“. Hann 
hefur vissulega fært rök fyrir máli 
sínu. Sumir eru þeim sammála, 
aðrir ekki.

En þingmaðurinn skuldar svör 
við hinu: Hvers vegna tekur hann 
stjórnskipulega og pólitíska ábyrgð 
á setu ráðherra, sem að hans mati 
hefur stigið stærri skref í átt til 
alræðis en áður í sögunni án þess að 
slíkt neyðarástand sé fyrir hendi, 

Já yðar sé já og nei sé nei
sem réttlæti það? Og hvers vegna 
heldur hann því áfram þrátt fyrir 
að meðvirkni hans sé í orði kveðnu 
lokið?

Fyrir þessu geta verið rök. 
Kjósendur eiga bara nokkurn rétt 
á að vita hver þau eru. Já, já og nei, 
nei pólitík er snúnari í stjórn en 
stjórnarandstöðu.

Minnihlutastjórn?
Umræða síðustu vikna bendir til 
þess að margir þingmenn Sjálf
stæðisflokksins hafi líkar skoðanir 
á sóttvarnaaðgerðum ríkisstjórnar
innar utan Alþingis.

Enginn veit þó með fullri vissu 
hvernig þeir myndu greiða atkvæði 
á þingfundi. Styðja þeir í reynd 
ráðstafanir, sem þeir segjast vera 
á móti? Flest bendir til að svo sé. 
Þannig helst flokkurinn saman.

Ef ummæli þingmanna Sjálf
stæðisflokksins eru aftur á móti 
tekin bókstaflega er ríkisstjórnin 
í minnihluta. Þá er líf hennar háð 
því að stjórnarandstaðan vilji ekki 
nota þetta mál til að bregða fæti 
fyrir hana.

Einfaldasta leiðin til að eyða 
óvissu um þetta er að bera þessar 
ákvarðanir beint og formlega undir 
þingið.

Þorsteinn  
Pálsson

Ef ummæli þingmanna Sjálf-
stæðisflokksins eru aftur á 
móti tekin bókstaflega er 
ríkisstjórnin í minnihluta.

Í Netapóteki Ly�avers á ly�aver.is
getur þú fundið þína lyfseðla, valið
samheitalyf og séð ly�averðið þitt.

Mikið úrval af vítamínum og bætiefnum. 
Lágt vöruverð og heimsending um land allt.

Gerðu verðsamanburð!

Netapótek Ly�avers
–Apótekið heim til þín

ly�aver.is
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Tjáskipti telj ast til grundvallar
mann réttinda eins og kemur 
fram í grein 19 í Mannrétt

indasáttmála Sam einuðu þjóðanna 
frá 1948. Þessi grein tekur ekki bara 
til þess að eiga samskipti við aðra og 
skiptast á skoðunum og hugmynd
um heldur einnig til þess að búa yfir 
hæfni og getu til tjáskipta.

Ég hef í áratugi rannsakað mál
töku barna. Leikskólaárin leggja 
grunn að færni barna í tungumál
inu. Við tökum því sem gefnu að 
við upphaf grunnskólagöngu séu 
öll börn með góðan málþroska. 
En orðaforði er mismunandi milli 
barna og einnig leikni við að orða 
hugsun, þarfir og langanir. Sum 
fjögurra ára börn geta verið með 
sambærilegan orðaforða og sex ára 
börn, meðan önnur eru með orða
forða á við tveggja ára börn.

En af hverju er þessi breytileiki?
Rannsóknir síðustu ára hafa leitt í 
ljós að umhverfi barna hefur mikil 
áhrif á færni þeirra í tungumálinu. 
Börn sem er talað mikið við hafa 
almennt meiri orðaforða og betri tök 
á tungumálinu en þau sem er minna 
talað við. Ísland er ekki frábrugðið 
öðrum löndum í þessu efni og hafa 
rannsóknir sýnt að félagsleg staða 
og menntun foreldra hefur mælan
leg áhrif á færni barna í tungumál
inu. Börn menntaðra foreldra búa 
almennt yfir meiri og fjölbreyttari 
orðaforða. Það sama á við um börn 
sem eiga foreldra í sambúð en marg
ar rannsóknir hafa leitt í ljós að börn 
einstæðra foreldra sýna að meðaltali 
slakari færni í tungumálinu en börn 
foreldra sem eru í sambúð.

Hins vegar sýna rannsóknir 
ekki að munur sé á milli kynja á 
leikskólaárunum. Stúlkur reynast 
ekki vera með betri málþroska en 
drengir, ólíkt því sem oft hefur verið 
haldið fram. Búseta hefur hins vegar 
áhrif. Í ákveðnum landshlutum 
sýna börn að meðaltali meiri færni 
en í öðrum. Innan Reykjavíkur er 
mikill munur á milli hverfa og jafn
vel á milli einstakra leikskóla innan 
sama hverfis. Erlendar rannsóknir 
hafa sýnt að með markvissri örvun 
í leikskóla er hægt að hafa áhrif á 
færni barnanna í tungumálinu. 
Mikilvægi málörvunar í leikskóla er 
óumdeilt og ætti að jafna möguleika 
barna og gefa öllum tækifæri til að 
ná góðum tökum á íslenskunni.

Fjöltyngdir nemendur
Á nýlegri ráðstefnu um menntun 
f jöltyngdra nemenda var lögð 
áhersla á að koma til móts við nem
endur út frá þeirra þörfum, óháð 
kyni og uppruna, og að allir hafi 
jöfn tækifæri til menntunar. Það 
er mikill misskilningur að börn á 
leikskólaaldri nái tökum á mörgum 
tungumálum áreynslulaust. Við 
vitum að til að læra nýtt tungumál 
þurfa börn að heyra tungumálið í að 
minnsta kosti einn þriðja af vöku
tíma þeirra. Þar skiptir ekki máli 
hvort um er að ræða móðurmálið 
eða tungumál umhverfisins. Það 
sem skiptir meginmáli er hversu 
mikið þau heyra, gæði málörvunar 
og að þau fái ríkuleg tækifæri til að 
tjá sig á tungumálinu.

Flest börn dvelja í leikskólum á 
Íslandi átta tíma á dag, fimm daga 
vikunnar eða megnið af vökutím
anum. Nú hefur verið sýnt fram á 
að fjöltyngd börn á Íslandi ná að 
meðaltali ekki nægilega góðri færni 
í íslensku, þrátt fyrir að vera fædd 
á Íslandi og hafa gengið í leikskóla 
í þrjú til fjögur ár. Orðaforðinn 
er fábreytilegur og þau gera mun 
fleiri villur í málfræði en íslenskir 
jafnaldrar þeirra. Jafnframt sýndi 
ein rannsókn að leikskólabörn sem 
höfðu pólsku að móðurmáli voru 

með sama orðaforða í pólsku og 
jafnaldrar í Póllandi, en höfðu mun 
fátæklegri orðaforða á íslensku en 
íslenskir jafnaldrar. Rannsóknir 
frá Belgíu og Bretlandi benda til 
hins gagnstæða. Þar er tungumál 
umhverfisins ríkjandi mál fjöl
tyngdra barna.

Brottfall úr framhaldsskóla
Við sýndum fram á með HLJÓM 
rannsóknum að færni barna við 
fimm ára aldur í hljóðkerfisvitund 
og almennum málþroska spáir 
sterkt fyrir um námsgengi þeirra 
í grunnskólanum, bæði í íslensku 
og í stærðfræði. Lestur byggist á 
umskráningu á bókstöfum í hljóð 
og orð og skilningi á þeim orðum 
sem við erum að lesa. Góð færni í 
tungumáli skólans er lykillinn að 
velgengni og líðan í skóla. Öll börn 
eiga rétt á því að læra íslensku óháð 
menntun, stöðu foreldra og upp
runa. Brottfall úr framhaldsskóla 
byggir á grunnfærni sem er lögð 
í leikskóla. Ef lum málfærni leik
skólabarna og stöndum vörð um 
rétt barna til að læra tungumál 
skólans, íslenskuna.

Réttur barna  
til að læra íslensku

Loftslagsváin er stærsta áskorun 
samtímans og það hvernig 
heimsbyggðin tekst á við lofts

lagsmálin mun skipta sköpum fyrir 
komandi kynslóðir. Loftslagsmálin 
snerta líka f lest svið samfélagsins. 
Þau eru þverlæg í stjórnkerfinu og 
úrlausnarefnin heyra undir f lest 
ráðuneyti og fjölda stofnana, svo 
ekki sé minnst á hlutverk sveitar
stjórnarstigsins, atvinnulífsins og 
almennings. Loftslagsmálin eru 
því ekki eingöngu viðfangsefni 
umhverfis og auðlindaráðuneyt
isins. Loftslagsmál eru ekki síður 
efnahagsmál, jafnréttismál, sam
göngumál eða menntamál. Vegna 
þess hversu víðfeðmt viðfangsefni 
loftslagsmálin eru, er mikilvægt að 
stjórnsýsla loftslagsmála sé skilvirk 
og samþætt.

Ráðherranefnd og samstarfs-
nefnd ráðuneytisstjóra
Ríkisstjórnin ákvað að koma á 
fót sérstakri ráðherranefnd til að 
fjalla um loftslagsmál og kom hún 
nýlega saman í fyrsta sinn, sem 
markaði tímamót í eflingu stjórn
sýslu loftslagsmála. Nefndin er 

skipuð átta ráðherrum og er henni 
ætlað að styrkja yfirsýn og sam
þættingu loftslagsmála og vera 
vettvangur fyrir pólitíska stefnu
mótun og umræður um aðgerðir á 
sviði loftslagsmála. Ríkisstjórnin 
samþykkti jafnframt í síðustu viku 
að komið yrði á fót samstarfshópi 
ráðuneytisstjóra þeirra ráðuneyta 
sem fara með verkefni á sviði lofts
lagsmála. Markmiðið er að auka 
samráð og samþættingu innan 
Stjórnarráðsins, tryggja sem besta 
eftirfylgni áætlana stjórnvalda í 
loftslagsmálum þvert á ráðuneyti 
og samhæfa vinnu stofnana hins 
opinbera á sviði loftslagsmála.

Loftslagsráð og  
Loftslagssjóður stofnuð
Árið 2018 var Loftslagsráð sett á 
fót, sem var gríðarlega mikilvægt 
skref til að ef la aðhald og ráðgjöf 
til stjórnvalda í loftslagsmálum en 
Loftslagsráð er sjálfstætt í störfum 
sínum. Ári síðar var Loftslagssjóður 
stofnaður og hefur hann nú þegar 
styrkt tugi verkefna sem snúa að 
fræðslu og nýsköpun í loftslags
málum.

Úttekt á stjórnsýslu  
loftslagsmála
Eitt af þeim verkefnum sem ég fól 
Loftslagsráði þegar það var sett á 
fót árið 2018, var að vinna úttekt á 
stjórnsýslu loftslagsmála hérlendis. 
Í sumar kom svo út skýrsla Lofts
lagsráðs sem unnin var af Capacent, 
þar sem lagðar voru fram ýmsar 

góðar ábendingar og tillögur að 
úrbótum. Unnið hefur verið að fjöl
mörgum verkefnum allt frá því að 
ég tók við sem ráðherra umhverfis
mála, í því skyni að efla starf stjórn
valda á sviði loftslagsmála.

Með breytingum á loftslagslögum 
árið 2019 var öllum ríkisstofnunum, 
sveitarfélögum og fyrirtækjum í 
meirihlutaeigu ríkisins gert skylt 
að setja sér loftslagsstefnu og útbúa 
áætlun um samdrátt í losun. Það er 
gríðarlega mikilvægt framfaraskref. 
Á sama tíma var einnig fært í lög að 
gerðar skyldu vísindaskýrslur um 
áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi 
með reglulegu millibili. Þá var sú 
skylda lögð á herðar stjórnvöldum 
að vinna að áætlun um aðlögun 
samfélagsins að loftslagsbreyting
um, en á sama tíma og við róum að 
því öllum árum að hægja á og draga 
úr áhrifum loftslagsbreytinga þá 
þarf líka að undirbúa samfélagið 
undir þær breytingar sem óhjá
kvæmilega munu verða á næstu 
árum og áratugum. Vinna við gerð 
stefnu um aðlögun íslensks sam
félags hefst á þessu ári í starfshópi 
undir forystu umhverfis og auð
lindaráðuneytis.

Skipulagsbreytingar  
og aukinn mannafli
Gerðar hafa verið breytingar á 
skipulagi umhverfis og auðlinda
ráðuneytisins í því skyni að ef la 
starf ráðuneytisins á sviði loftslags 
og alþjóðamála. Sérstök skrifstofa 
fer með loftslagsmál og ný skrifstofa 

fer með alþjóðamál og samþættingu 
umhverfismála, ekki síst loftslags
mála, við aðra málaflokka eins og 
hringrásarhagkerfi, landgræðslu, 
skógrækt og sjálf bæra nýtingu 
auðlinda. Starfsfólki sem vinnur að 
loftslagsmálum í ráðuneytinu hefur 
því verið fjölgað til að takast á við 
aukin verkefni og aukna ábyrgð. 
Stofnanir ráðuneytisins hafa líka 
fengið aukið fjármagn til þess að 
sinna verkefnum sínum á sviði lofts
lagsmála í tíð þessarar ríkisstjórnar. 
Þannig hafa Umhverfisstofnun, 
Landgræðslan, Skógræktin, Veður
stofa Íslands og Hafrannsókna
stofnunin verið styrktar til þess að 
takast á við rannsóknir, losunar
bókhald og beinar aðgerðir í þágu 
loftslagsmála.

Aldrei meiri metnaður –  
aldrei meira fjármagn
Til þess að ná árangri í loftslags

málum er lykilatriði að aðgerðum 
og áætlunum fylgi fjármagn, en 
sú hefur ekki alltaf verið raunin. 
Núverandi ríkisstjórn hefur hins 
vegar lagt á þetta áherslu og stað
reyndin er sú að aldrei hefur meira 
fjármagn runnið til umhverfismála 
en í tíð þessarar ríkisstjórnar. Fjár
heimildir hafa aukist um 47% frá 
árinu 2017 til 2021. Ef við horfum 
til loftslagsmálanna einna þá munu 
fjármunir til þeirra hafa aukist um 
samtals 13,9 milljarða króna frá 
2017 til 2025, að meðtalinni þeirri 3 
milljarða króna aukningu sem fram 
er sett í fjármálaáætlun ríkisstjórn
arinnar sem nú liggur fyrir Alþingi. 
Þá eru ekki taldar með aðgerðir sem 
heyra undir aðra málaf lokka en 
umhverfisráðuneytið, eins og sam
göngumál eða fjárhagslega hvata, 
sem eru á forræði fjármála og efna
hagsráðuneytis.

Ríkisstjórn Katrínar Jakobs
dóttur hefur sýnt meiri metnað í 
loftslagsmálum en nokkur önnur 
ríkisstjórn hingað til. Stjórnarsátt
máli setur skýrar áherslur um lofts
lagsmál og markið sett á kolefnis
hlutleysi Íslands fyrir árið 2040. Á 
fyrsta starfsári ríkisstjórnarinnar 
var fyrsta fjármagnaða aðgerða
áætlunin í loftslagsmálum gefin 
út og nú í sumar var hún uppfærð 
með fjölda nýrra aðgerða. Saman
lagt eiga þær að skila okkur meiri 
samdrætti í losun gróðurhúsaloft
tegunda en núverandi alþjóðlegar 
skuldbindingar segja til um og við 
erum auðvitað hvergi nærri hætt.

Stjórnvöld efla stjórnsýslu loftslagsmála
Guðmundur 
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlinda-
ráðherra

Á fyrsta starfsári ríkis-
stjórnarinnar var fyrsta fjár-
magnaða aðgerðaáætlunin 
í loftslagsmálum gefin út og 
nú í sumar var hún uppfærð 
með fjölda nýrra aðgerða.

Eldvarnaátak Landssambands 
slökkviliðs og sjúkraflutninga
manna fer fram um allt land 

um þessar mundir eins og mörg und
anfarin ár, en nú í skugga tíðra elds
voða á heimilum og óvenjumargra 
banaslysa það sem af er ári. Þegar 
þetta er skrifað hafa sex látið lífið í 
eldsvoðum á árinu, langt umfram 
það sem almennt gerist. Það er því 
brýnt að fólk hugi að nauðsynlegum 
eldvörnum á heimilinu, ekki síst nú í 
aðdraganda hátíðanna. Könnun sem 
Gallup gerði nýverið fyrir Eldvarna
bandalagið sýnir reyndar að heimil
in auka eldvarnir sínar jafnt og þétt 
en betur má ef duga skal. Könnunin 
sýnir að ákveðnir hópar eru enn allt
of berskjaldaðir gagnvart eldsvoðum 
vegna skorts á reykskynjurum og 
öðrum eldvarnabúnaði.

Gallup gerði könnunina fyrir Eld
varnabandalagið 30. september til 
7. október síðastliðinn. Góðu frétt
irnar eru þær að könnunin sýnir, 
eins og fyrri kannanir, að heimilin 
auka eldvarnir sínar jafnt og þétt. Æ 
færri hafa engan eða bara einn reyk
skynjara en að sama skapi fjölgar 
þeim sem hafa þrjá eða fleiri. Mun 
algengara er nú en fyrir tíu árum að 
slökkvitæki og eldvarnateppi séu á 
heimilum.

Frávikin frá þessu eru þó óþægi
lega mikil og mörg. Þannig er fólk á 

aldrinum 2534 ára mun ólíklegra 
en aðrir til að hafa eldvarnateppi 
og slökkvitæki á heimilinu. Eld
varnateppi eru að meðaltali á 64,3 
prósentum heimila, en aðeins hjá 
48 prósentum í umræddum aldurs
hópi. Þá er áberandi hve heimili í 
Reykjavík eru að jafnaði mun verr 
búin eldvarnabúnaði en heimili í 
nágrannasveitarfélögum og þó sér
staklega miðað við sveitarfélög utan 
höfuðborgarsvæðisins.

Könnunin leiðir í ljós að eld
varnir í fjölbýlishúsum eru lakari 
en almennt gerist og þá sérstak
lega í stærri fjölbýlishúsum. Íbúar 
í leiguhúsnæði eru sem fyrr mun 
verr búnir undir eldsvoða en aðrir. 
Könnun Gallup leiðir í ljós að í 45 
prósentum íbúða í leiguhúsnæði er 
enginn eða aðeins einn reykskynjari. 
Sambærilegt hlutfall á landsvísu er 
28 prósent.

Til öryggis
Landssambandið hefur um langt 
árabil lagt áherslu á forvarnarstarf 
og hefur haldið Eldvarnaátakinu úti 
með dyggum stuðningi fjölmargra 
aðila í rúma tvo áratugi. Slökkviliðs
menn beina fræðslu um eldvarnir að 
nemendum í 3. bekk grunnskóla og 
fjölskyldum þeirra.

Efling eldvarna er liður í því að 
auka öryggi jafnt barna sem full
orðinna á heimilinu. Þegar börnin 
koma heim úr skólanum eftir að 
hafa fengið fræðslu um eldvarnir er 
því upplagt að foreldrar setjist niður 
með barninu sínu, kynni sér fræðslu
efnið og fari skipulega yfir eldvarnir 
heimilisins.

Um leið og við hvetjum fólk til að 
hafa nauðsynlegan eldvarnabúnað 
á heimilinu leggjum við ekki síður 
áherslu á mikilvægi þess að fara var
lega í daglegri umgengni á heimilinu. 
Á næstu vikum ríður sérstaklega á að 
fara varlega með opinn eld, kertaljós 
og þvíumlíkt. Og munið að slaka 
ekki á klónni þótt jólahátíðinni ljúki 
og nýtt ár gangi í garð, því reynslan 
sýnir að eldsvoðar á heimilum eru 
ekki síður algengir á fyrstu vikum 
ársins en á aðventu og um jól.

Aukum eldvarnir –  
það er svo mikið í húfi

Hermann 
Sigurðsson
framkvæmda-
stjóri Lands-
sambands 
slökkviliðs- og 
sjúkraflutninga-
manna

Garðar H.  
Guðjónsson
framkvæmda-
stjóri Eldvarna-
bandalagsins og 
verkefnastjóri 
Eldvarnaátaks-
ins

Dr. Jóhanna 
Thelma  
Einarsdóttir 
talmeina-
fræðingur Við vitum að til að læra 

nýtt tungumál þurfa börn 
að heyra tungumálið í að 
minnsta kosti einn þriðja 
af vökutíma þeirra. Þar 
skiptir ekki máli hvort um 
er að ræða móðurmálið eða 
tungumál umhverfisins. 
Það sem skiptir meginmáli 
er hversu mikið þau heyra, 
gæði málörvunar og að þau 
fái ríkuleg tækifæri til að tjá 
sig á tungumálinu.
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Nautalund
Trufflu- og rósmarínkrydduð

5.359KR/KG
ÁÐUR: 6.699 KR/KG

Kúrbítur

405KR/KG
ÁÐUR: 579 KR/KG

Eggaldin

419KR/KG
ÁÐUR: 599 KR/KG

Hangilæri
Úrbeinað

2.668KR/KG
ÁÐUR: 3.139 KR/KG

London lamb

2.591KR/KG
ÁÐUR: 3.239 KR/KG

KRÆSILEG TILBOÐ Í NÆSTU NETTÓ

Lambasúpukjöt
Fjallalamb – niðursagað

699KR/KG
ÁÐUR: 1.295 KR/KG

-46%

Wellington
Nautalund

5.939KR/KG
ÁÐUR: 8.999 KR/KG

Pítubuff með brauði
6x60 gr

1.259KR/PK
ÁÐUR: 2.099 KR/PK

Bio-Kult 
Original
60 stk

1.874KR/STK
ÁÐUR: 2.499 KR/STK

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

Tilboðin gilda 19. — 22. nóvember

-15%

NETTÓ STYÐUR ÍSLENSKA 
FRAMLEIÐSLU ALLT ÁRIÐ 

UM KRING

JÓLAHLAÐBORÐ HEIMA

Heilsuvara 
vikunnar! Nánari upplýsingar á netto.is

Lægra verð – léttari innkaup

-34%

-25% -40%

-30%

-20%

-20%

Hlaðborð með forréttum 
og aðalréttum 

FRÁ 15.999KR/PK

Forréttahlaðborð

8.999KR/PK



Þorskastríðið sem vannst end-
anlega 1976 tryggði Íslandi 
200 mílna fiskveiðilögsögu. 

Þjóðin stóð saman sem einn maður 

og ávinningurinn var hennar. 
Nokkrum árum síðar stóðum við 
frammi fyrir öðrum vanda, ofveiði. 
Of mörg skip, of fáir fiskar. Fiski-
miðin voru ekki lengur takmarka-
laus hít heldur takmörkuð auðlind. 
Við þessu þurfti að bregðast.

1984 voru veiðar takmarkaðar 
og aðganginn að miðunum fengu 
virk fiskiskip samkvæmt veiði-
reynslu sl. þriggja ára. Kvótakerfið 
varð til og tilgangur þess var að 
vernda fiskistofna við Ísland. Enn 
voru samt of margir um hituna 
og krafan um kvótaframsal kom 
fram. Frjálsu framsali var ætlað 
að hagræða í sjávarútvegi með því 
að safna veiðiheimildum á færri 
hendur og árið 1990 samþykkti 
Alþingi lög þessa efnis. Fram-
sóknarf lokkur, Alþýðuf lokkur og 
Alþýðubandalag settu þessi lög í 
andstöðu við Sjálfstæðisf lokk.

Í þessum lögum segir m.a:
Nytjastofnar á Íslandsmiðum 
eru sameign íslensku þjóðar-
innar. Markmið laga þessara er að 
stuðla að verndun og hagkvæmri 
nýtingu þeirra og tryggja með því 
trausta atvinnu og byggð í land-

inu. Úthlutun veiðiheimilda sam-
kvæmt lögum þessum myndar ekki 
eignarrétt eða óafturkallanlegt 
forræði einstakra aðila yfir veiði-
heimildum.

Heimilt er að framselja af lahlut-
deild skips að hluta eða öllu leyti og 
sameina hana af lahlutdeild annars 
skips.

Þetta hafði þáverandi sjávarút-
vegsráðherra, Halldór Ásgrímsson, 
um lögin að segja:

Útvegsmenn sem fá framselda 
til sín af lahlutdeild af öðrum fiski-
skipum vita að þeir eru ekki að 
fjárfesta í varanlegum réttindum. 
Það verð sem þeir eru tilbúnir að 
greiða fyrir slíkar heimildir hlýtur 
því að taka mið af þeim raunveru-
leika að Alþingi getur hvenær sem 
er breytt lögunum um stjórn fisk-
veiða, komist Alþingi að þeirri 
niðurstöðu að annað fyrirkomulag 
tryggi betur lífskjör í landinu.

Þessi skilaboð sjávarútvegsráð-
herrans náðu greinilega ekki langt 
því verðlagning af laheimilda fór 
f ljótlega upp úr öllu valdi. Augljóst 
var að menn töldu sig vera að kaupa 
varanlegan veiðirétt en ekki til eins 
árs í senn.

Síðar viðurkenndu Vinstri græn 
mistök við þessa lagasetningu og 
settu neðangreint í stefnuskrá sína:

Þrátt fyrir ákvæði laga um að 
nytjastofnar á Íslandsmiðum séu 
sameign íslensku þjóðarinnar 
hafa af laheimildir verið markaðs-
væddar, með þær farið sem ígildi 
einkaeignarréttar og þær safnast 
á æ færri hendur. Framhjá því 
verður heldur ekki litið að mark-
mið núverandi laga um stjórn fisk-

veiða hafa ekki náðst og þróunin 
sumpart orðið í þveröfuga átt.

En sagan er ekki búin
Í lögum um samningsveð frá 1997 
stendur:

Eigi er heimilt að veðsetja rétt-
indi til nýtingar í atvinnurekstri, 
sem skráð eru opinberri skráningu 
á tiltekið fjárverðmæti og stjórn-
völd úthluta lögum samkvæmt, t.d. 
af lahlutdeild fiskiskips.

Þarna er af lahlutdeild fiskiskipa 
sérstaklega tilgreind og því nokkuð 
augljóst að veiðiréttur hefur verið 
veðsettur í trássi við lög.

Lögin eru skýr. Af þeim leiðir að 
breyting á árlegri úthlutun af la-
heimilda er hverri ríkisstjórn full-
komlega heimil og skapar enga 
skaðabótaskyldu. Uppskrúfuð verð-
lagning aflaheimilda gegnum árin 
er engum að kenna nema útvegs-
mönnum sjálfum og samkrulli 
þeirra við fjármálastofnanir. Þetta 
samkrull hefur búið til forréttinda-
hóp, svo sterkan að veiðiréttur á 
Íslandsmiðum er orðinn að erfða-
góssi. Þessa sjálftöku þarf að stöðva 
og þó fyrr hefði verið. Nýju stjórnar-
skránni er ætlað að leysa málið.

Lög um stjórn fiskveiða

Nú liggur fyrir sú sorglega 
staðreynd að aðgerðaleysi 
íslenskra stjórnvalda í lofts-

lagsmálum mun kosta samfélagið 
heila 16 milljarða, sem gerir um 
45.000 krónur á hvern Íslending, sé 
miðað við markaðsverð innan ETS 
kerfisins. Það fé gæti sannarlega 
nýst okkur betur til uppbyggilegra 
verkefna í íslensku samfélagi. Þetta 
þurfti ekki að enda svona því marg-

oft hefur verið bent á hvað þyrfti 
að gera. Ég leyfi mér að minna á vel 
rökstuddar tillögur Landverndar 
frá árinu 2005.

Stjórnvöld völdu að hlusta ekki á 
þær raddir, eða treystu sér ekki til að 
berjast við þá sem sjá hag í óbreyttu 
ástandi. „Staðan er ekki góð,“ segir 
umhverfisráðherra í Fréttablaðinu 
10. nóvember sl., en bætir við að hún 
sé ekki á ábyrgð ríkisstjórnar Katr-
ínar Jakobsdóttur. „Við erum að gera 
betur,“ fullyrðir hann.

Fáum við fleiri reikninga?
Ný aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinn-
ar í loftslagsmálum er vissulega betri 
en þær fyrri. En það er samt ekki nóg. 
Ef ekki verður bót á, er hætt við að 
sett markmið náist ekki og staðan 
árið 2030 verði einnig afleit.

Athugun Landverndar á loftslags-
aðgerðum ríkisstjórnarinnar, sem 
kynntar voru fyrir fáeinum vikum, 
bendir til þess að þær skorti bæði 
nauðsynlegt afl og hvata til úrbóta, 
auk þess sem þær ná ekki til allra 
geira samfélagsins. Þegar við bæt-
ist veik stjórnsýsla í loftslagsmálum 
og of bjartsýnar spár um mikinn 
samdrátt á grundvelli óbreytts 
ástands, má telja ólíklegt að mark-
mið Íslands um milljón tonna sam-
drátt CO2 ígilda náist fyrir 2030. 
Þess vegna eru töluverðar líkur á að 
við fáum næsta Kyotoreikning eftir 
tíu ár.

Um þessar mundir eru þjóðir 
Evrópu að reyna að koma sér saman 
um enn framsæknari markmið um 
samdrátt en Kyoto-samningurinn 
gerir ráð fyrir, til að standa undir 

væntingum sem bundnar eru við 
Parísarsamkomulagið. Aðgerða-
áætlun ríkisstjórnarinnar gerir 
ekki ráð fyrir þessum framsæknari 
markmiðum.

Látum þá sem menga  
greiða reikninginn
Nú er lag að breyta rétt. Skilvirkast 
væri að hækka og breikka gjaldið 
fyrir losun gróðurhúsalofttegunda. 
Reynslan sýnir að sú aðferð er beitt-
asta verkfærið til að draga úr losun. 
Það er líka leiðin til þess að Ísland 
nái settum markmiðum á næstu tíu 
árum. Og sem bónus ættu tekjur af 
því gjaldi að nægja vel til að greiða 
Kyotoskuldina. Þetta er mengunar-
bótareglan í framkvæmd. Er það 
ekki sanngjarnt að þeir sem menga 
greiði Kyotoreikninginn?

Eindagi fyrir Kyotoreikninginn
Tryggvi  
Felixsson
formaður Land
verndar

Athugun Landverndar á 
loftslagsaðgerðum ríkis-
stjórnarinnar, sem kynntar 
voru fyrir fáeinum vikum, 
bendir til þess að þær skorti 
bæði nauðsynlegt afl og 
hvata til úrbóta, auk þess 
sem þær ná ekki til allra 
geira samfélagsins. 

Lýður Árnason
læknir og kvik
myndagerðar
maður

Ólafur Ólafsson
fyrrv. land
læknir

Þorvaldur 
Gylfason
hagfræði
prófessor

Lögin eru skýr. Af þeim 
leiðir að breyting á árlegri 
úthlutun aflaheimilda er 
hverri ríkisstjórn fullkom-
lega heimil og skapar enga 
skaðabótaskyldu.

Fjörðurinn fagri fyrir austan, 
sem umgirtur er háum og nær 
ókleifum fjöllum, hefur alið 

af sé f leiri listamenn en við mætti 
búast miðað við höfðatölu. Fjöl-
margir eru þeir rithöfundar sem 
eiga ættir að rekja í dalinn milli 
fjallanna, svo og tónlistarmenn og 
aðrir andans menn. Mig langar að 
vekja athygli á tveimur skáldkonum 
frá Seyðisfirði sem lítið hefur farið 
fyrir í menningarumræðunni, 
en sem báðar hafa gefið út ljóða-
bækur sem geyma fallegar hugs-
anir, sérstaka rýni á umhverfi, bæði 
umhverfi hugans og þess landslags 
sem augað hefur numið. Mér finnst 
sérstök ástæða til að kynna þessar 
tvær konur því ljóðabækur þeirra 
verða ekki f leiri og þessar tvær því 
einstakar perlur á ljóðafesti Austur-
lands.

Guðný Marinósdóttir fæddist 11 
september, 1944 á Seyðisfirði og 
lagði fyrir sig handavinnukennslu 
bæði á Egilsstöðum og á Akur-
eyri og sérhæfði sig í textíllist frá 
Middlesex University í London. 

Árið 2019 gaf Félag ljóðaunnenda á 
Austurlandi út bók hennar Eins og 
tíminn líður. Í umsögn um höfund 
segir að þetta sé fyrsta ljóðabókin 
hennar en þetta verður jafnframt 
sú síðasta því Guðný lést á páska-
dag 2019. Ljóð Guðnýjar eru mjög 
hógvær, lágstemmd og innhverf og 
einkum eru náttúrulýsingar henni 
tamar sem hún tengir gjarnan við 
sitt eigið sálarlíf. Ljóðin bera ekki 
heiti en hér eru nokkur sýnishorn 
af ljóðagerð Guðnýjar:

Ljóðin mín eru litlar perlur
sem skolast upp á ströndina
með öldum lífsins.
Ljóðin mín eru litlar perlur,
ég tíni þær upp úr sandinum
og læt þær í litla skrínið
á efstu hillunni í hugskoti mínu.

Náttúrulýsing:
Þegar vetur rikir
og vindurinn gnauðar
á dimmum glugganum
þá hugsum við
um kærkomna fugla sumarsins
og ljúfan kliðinn
af kvaki þeirra.

Karlína Friðbjörg Hólm fæddist 
29. september, 1950 á Seyðisfirði en 
þegar hún kvaddi Seyðisfjörð hélt 
hún til náms í hjúkrun og lauk því 
1972. Karlína, eða Kalla eins og hún 
var oftast kölluð á Seyðisfirði, birti 
talsvert af ljóðum í Lesbók Morgun-

blaðsins á árunum 1987-1998, en 
fyrr á þessu ári gaf Félag ljóðaunn-
enda á Austurlandi út ljóðabók 
hennar Rætur og þang, sem er úrval 
af ljóðum, prentuðum og óprentuð-
um, sem Kalla átti í fórum sínum. 
Bókinni er skipt í nokkra kafla og 
er heiti kaflanna tekið úr ljóðasafni 
Köllu. Kaflaheitin geta verið býsna 
abstrakt svo sem „Sparruglur og 
spóaleggir“ og „Doppóttar fallhlíf-

ar“ en hver kafli er myndskreyttur 
af Maríu Dögg Hákonardóttur sem 
dregur fram inntak hvers kafla með 
teikningum sínum. Meðal annars 
skreytir teikning Maríu af Seyðis-
firði einn ljóðakaf lann þar sem 
ljóðin tengjast barnæsku Köllu 
í firðinum fagra. Ljóðmál Köllu 
er fjölbreytt, kraftmikið og hug-
myndaflugið sterkt. Í ljóðinu Mjöll 
má lesa eftirfarandi vetrarmynd:

Glotta grýlukerti
hrökkva sönggyðjur
við staka tóna
af snæviþjökuðu þakskeggi.

Lítil náttúrulýsing sem tengist 
lífshlaupinu með tilvísun í sögu 
landsins, kemur fyrir í ljóðinu Biðu-
kollan:

Auðsveip biðukollan
ástundar landvinninga
fram með túngörðum.
Bæjarburstirnar bleikmálaðar í ár,
skýin bleikmáluð,
vonirnar kinnfiskasognar
kinnarnar meikaðar í ljósbleiku.

Og enn má finna svipmyndir 
frá síldartímanum á Seyðisfirði til 
dæmis í ljóðinu Hjólin snúast á ný:

Brælan hefur hopað út í 
fjarðarmynnið,

f ljóta í breiðfylkingu í daginn, 
vonirnar

Klofvöðlurnar dragast syfjulegar
eftir malarveginum, þetta 

óumf lýjanlega
stigmagnandi viðskilnaðarhljóð.

Ljóð þessara tveggja seyðfirsku 
kvenna auka við ljóðafjölbreytni 
í bókmenntaforða landsins. Þetta 
eru ólík ljóð en eiga það þó sam-
eiginlegt að ljóðmálið er ferskt, 
efnið sótt innávið í sál höfundar og 
í nánasta umhverfi.

Tvær seyðfirskar skáldkonur
Sigrún Klara  
Hannesdóttir
prófessor
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KYNNINGARBLAÐ

COVID-19 setti strik í 
reikninginn við skipu-
lagningu tískusýningar 
Unglistar en svo fór að 
sýningin var haldin á 
netinu í formi mynd-
brota af verkum hönn-
uðanna, sem sett voru 
saman í myndband. ➛4
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Móeiður vill heldur eiga færri flíkur en fleiri og þá af meiri gæðum. „Ég safnaði mér jafnvel fyrir vönduðum flíkum sem entust lengi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tíska er mikil listgrein
Móeiður Svala Magnúsdóttir hefur alltaf haft brennandi áhuga á tísku og 
fylgist vel með nýjum straumum í þeim efnum. Fyrr á árinu fór hún á tísku-
vikuna í London og segir það hafa verið mikla upplifun að koma þangað. ➛2

Allra
meina
bót!



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.

Móeiður Svala hefur 
unnið sem flugfreyja 
hjá Icelandair en þessa 

dagana er hún með nokkur spenn-
andi verkefni í farvatninu. Hún er 
mikil hestakona og kann vel við 
sig í hestagallanum en hefur líka 
gaman af því að klæða sig upp í 
kjól eða fallega dragt.

Hefur þú áhuga á tísku? 
„Já, hef alltaf haft brennandi 

áhuga. Tíska snertir svo margt í 
okkar lífi. Ég hef haft gaman af 
tísku frá því að ég var barn. Ég held 
að áhuginn hafi kviknað eftir að ég 
datt inn á tískusýningu og ég varð 
bara ástfangin. Það var bara svona 
einfalt.“

Fylgist þú vel með nýjum tísku-
straumum og þá hverjum helst? 
   „Ég fylgist með stóru tískusýning-
unum, sem eru haldnar tvisvar á 
ári í Mílanó, París og London. Það 
er hægt að fylgjast með þeim á 
netinu. Fyrir mér er tíska listgrein. 
Ég fór á London Fashion Week 
sem var haldin 14. til 18. febrúar 
síðastliðinn, áður en kórónaveiruf-
araldurinn skall á. Það var mikil 
upplifun og margar tískusýningar 
í gangi. Það var ótrúlega gaman að 
vera í London á þessum tíma. Það 
sem var hvað mest áberandi var að 
það var allt úr leðri, allt var loðið 
og flíkurnar stórar. Það fer heldur 
betur ekki fram hjá okkur í hinu 
daglega lífi í dag. 

Mér finnst líka alltaf jafnáhuga-
vert að sjá það nýjasta frá Versace, 
Jaquemus, Ralph and Russo, Fendi 
og fleiri hönnuðum. Ég fylgist líka 
með tískustraumum á Pinterest og 
Instagram en þar er margt magnað 
í gangi. Charlotte Emily Sanders og 
Alison Toby eru í miklu uppáhaldi 
hjá mér. Þær eru báðar mikið að 
vinna með beisik flíkur og líka 
hágæðaflíkur, en þær endast oft 
betur þegar upp er staðið.“

Hvernig er þinn fatastíll og hefur 
hann breyst í gegnum árin?

 „Já, hann hefur breyst heil-
mikið. Segja má að fatastíllinn hafi 
þroskast, sem er fínt. Núna er ég 
oft í blazer jakka úr leðri, galla-
buxum eða svörtu outfitti. Þetta 
þarf ekki að vera neitt f lókið. Svo 
er alltaf hægt að toppa með skarti 
eða sólgleraugum. Ég vil heldur 
eiga færri f líkur en fleiri og þá af 
meiri gæðum og hef einblínt á það 
frá því ég var krakki. Ég safnaði 
mér jafnvel fyrir vönduðum 
flíkum, sem entust vel og lengi. Ég 
fer líka vel með það sem ég á.“

Notar þú fylgihluti og skart?
„Já, ég myndi segja það. Ég er 

alltaf með sólgleraugu, sama hvaða 
mánuður ársins er. Ég á nokkur 
sólgleraugu, svona átta til tíu 
talsins. Ég er alltaf með tvenn til 
þrenn í hanskahólfinu á bílnum 
mínum, sem gott er að grípa í.“

Áttu þér uppáhaldsf lík? 
Já, ég á nokkrar. Þessa dagana 

held ég mikið upp á fjólubláa 
kjólinn minn, sem er úr nýju 
línunni frá Hildi Yeoman. Mér 
finnst mikilvægt að styðja við 
íslenska hönnun, ekki síst núna í 
COVID-faraldrinum.“

Hvaða litur er í uppáhaldi hjá 
þér?

 „Mér finnst erfitt að velja á milli 
svarta og hvíta litarins, en ætli ég 
verði ekki að segja svartur. Sá litur 
virkar alltaf.“

Hvernig klæðir þú þig dagsdag-
lega? 

„Það er mismunandi en oft 
verður blazerjakki fyrir valinu, 
stuttermabolur eða svartur lang-
ermabolur og jakkafatabuxur eða 
gallabuxur og Vagabond-hælar.“

En til spari? 
„Þá finnst mér gaman að klæðast 

buxnadragt, eða dragtarbuxum og 
skyrtu. Ég fer í kjól þegar tækifæri 
gefst til þess. En annars gerir falleg 
blússa klæðnaðinn alltaf spari-
legan.“

Hver eru bestu fatakaupin? 
„Svarti loðpelsinn minn sem ég 
keypti í Berlín í fyrra.“

En verstu fatakaupin? 
„Eitthvað sem ég er örugglega 

búin að gefa frá mér.“

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Jakkinn er frá 
Ralph Lauren og 
silkiskyrtan er 
úr Zara. 

Móeiður er í 
leðurjakka og 
bol frá Zara, 
buxum úr H&M 
og Vagabond- 
skóm. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/STEFÁN

Louis Vuitton Viva Cite gm taska, sem er í miklu uppá-
haldi hjá Móeiði. Hún fylgist vel með tískunýjungum.

Móeiður á nokkur pör af sólgleraugum og notar þau allt árið um kring. Þessi fallegu sólgler-
augu eru frá Gucci. „Ég er alltaf með sólgleraugu, sama hvaða mánuður ársins er,“ segir hún. 

Framhald af forsíðu ➛

Kjóll, pils, eða buxur? Buxur.
Blúnda eða leður? Leður.
Gull eða silfur? Gull.
Doppur eða köflótt? Köflótt.
Háir hælar eða flatbotna? Það 
fer eftir tilefninu.
Þröngt eða vítt snið? Þröngt.
Gloss eða varalitur? Varalitur.
Silfur eða gull? Gull.

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 

NÝJAR UMBÚÐIR
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Glæsilegt 
skóúrval
www.hjahrafnhildi.is



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Unglist, listahátíð ungs fólks, 
var haldin í 29. sinn dagana 
7.-15. nóvember. Hátíðin 

hefur það að markmiði að hefja 
menn ingu ungs fólks til vegs og 
virðingar, segir á vefsíðu Hins 
hússins, sem heldur Unglist.

Árið í ár er, eins og ætti ekki að 
hafa farið fram hjá neinum, for-
dæmalaust. Vegna COVID hafa 
skipuleggjendurnir því þurft að 
leggja höfuðið í bleyti og aðlaga 
hátíðina þessum skrýtnu tímum. 
Viðburðirnir fóru því að öllu leyti 
fram á netinu, sumir dagskrárliðir 
voru upptökur, aðrir samvinnu-
verkefni á milli skóla, unnin í fjar-
vinnu og enn aðrir beint streymi, 
eins og Leiktu betur, spunakeppni 
framhaldsskólanna.

Nemendur á Fataiðnbraut 
Tækniskólans og Fata- og textíl-
braut Fjölbrauta skólans í Breið-
holti héldu hina árlegu tísku-
sýningu Unglistar rafrænt í ár, með 
myndbrotum af hönnun sinni, 
sem voru sett sam an í eitt mynd-
band. Á tískusýning unni gafst 
upprennandi hönnuðum tækifæri 
til að koma sér á framfæri. Um það 
bil 20 nemendur sýndu hönnun 
sína í myndbandinu, sem hægt er 
að finna á Facebook-síðu Ung-
listar.

Kolbrún Sól Stefáns dóttir sá um 
skipulagningu sýningarinnar í ár, 
en hún er á lokaönn á fataiðnbraut 
Tækniskólans.

„Þetta er í fyrsta sinn sem ég er 
að skipuleggja tísku sýninguna, en 
ég tók þátt í fyrra sem hönnuður,“ 
segir Kolbrún.

„Áður en COVID kom var planið 
að hafa sýningarpall og alls konar 
styrktaraðila en við urðum að 
finna aðrar leiðir,“ útskýrir hún.

Hún segir að þátttakend urnir 
hafi haft alveg frjálsar hendur með 
hönnunina í ár, en undanfarin ár 
hefur oftast verið eitthvert þema.

„Í fyrra var þemað til dæmis 
tímaflakk og þá gastu valið hvort 
þú fórst í fortíðina eða framtíðina. 
En í ár var ekkert þema, út af 
COVID. Fötin voru mjög fjölbreytt 
og mér fannst alveg frábært að það 
var engin regla um hvað þú máttir 
nota og hvað þú áttir að gera. Það 

voru mjög margir sem voru að 
endurnýta alls kyns dót, plast og 
alls kyns efni. En svo voru ein-
hverjir sem keyptu nýtt efni, sem 
er líka fínt.“

Kolbrún segir að hjá nem end-
unum í Fjölbrautaskólanum í 
Breiðholti sé það hluti af loka-
áfanga á Fata- og textílbraut að 
hanna og sýna föt á Unglist. Í 
myndbandinu má sjá marga ólíka, 
upprennandi hönn uði sýna verk 
sín.

Aðspurð hvort Kolbrún stefni á 
framhaldsnám í Fata hönnun eftir 
að önn inni er lokið, segist hún ætla 
að taka smá hlé og sjá svo til.

Rafræn tískusýning ólíkra hönnuða
COVID-19 setti strik í reikninginn við skipulagningu tískusýningar Unglistar í ár, en svo fór að 
sýningin var haldin á netinu í formi myndbrota af verkum hönnuðanna, sem sett voru saman í 
myndband. Ekkert þema var í ár og hönnunin því virkilega fjölbreytt , flott og hugmyndarík.

Kolbrún Sól 
skipulagði 
tískusýninguna 
í ár, en hún er 
nemi á Fataiðn-
braut Tækni-
skólans. MYNDIR/
AÐSENDAR

Skjáskot af myndbandinu sem er hægt að skoða á Facebook-síðu Unglistar. 

Lísbet sýndi þessar þrjár fatasamsetningar í myndbandi 
tískusýningar Unglistar, en hún er nemi á fataiðnbraut.

Þátttakendur sendu inn myndbrot af hönnun sinni sem 
voru síðan öll sett saman í tuttugu mínútna myndband.

Hér má sjá hönnun eftir Lísbetu 
Rósa, nemanda í Tækniskólanum.

Serena Kristín er nemandi á fata- 
og textílbraut Fjölbrautaskólans í 
Breiðholti. Hún hannaði þessa fal-
legur kjóla fyrir tískusýninguna.  

Fötin sem Serena sýndi eru hluti af 
lokaverkefni hennar í textílhönnun. 
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www.lyfogheilsa.is

BoBBi Brown dagar í 
Lyfjum & heiLsu KringLunni

19. – 22. nóvember
20% afsláttur

Sérfræðingur frá Bobbi Brown verður í versluninni og veitir persónulega ráðgjöf.



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

HÁTÍÐIRINAR  

NÁLGAST 

VELKOMIN

ALLT TILBÚIÐ 

Í LAXDAL 

LAXDAL ER Í LEIÐINNI

SKOÐIÐ NETVERSLUN 

LAXDAL.IS

Geimbúningar hafa breyst 
mikið frá því að þeir komu 
fyrst fram á sjónarsviðið á 7. 

áratug síðustu aldar og í hönnun 
þeirra allra nýjustu, sem koma frá 
einkafyrirtækinu SpaceX, er ekki 

síður lögð áhersla á útlitið en nota-
gildið. Elon Musk, eigandi SpaceX, 
hefur borið þá saman við jakkaföt 
og sagði að „allir líti betur út í 
smóking“. Framúrstefnulegt útlit 
þeirra er svo sannarlega mjög ólíkt 
útliti fyrstu búninganna og myndi 
ekki síður sæma sér á kvikmynda-
tjaldinu en í hávísindalegum geim-
ferðum.

Geimtískan þróast stöðugt
Í gegnum tíðina hafa ýmsar útgáfur af geimbúningum litið dagsins ljós og þeir hafa þróast í takt 
við þarfir geimfara og framfarir í tækni. Þeir allra nýjustu eru þó ekki síður mótaðir af tískunni.

Vostok SK-1-búningurinn
Þetta er búningurinn sem Yuri Gagarin var í þegar 
hann fór fyrstur manna á sporbaug um jörðu í apríl 
árið 1961. Búningurinn var sérhannaðar fyrir Gagarin 
og var í notkun til ársins 1963.

AL-7-búningurinn
Þetta er búningurinn sem Neil Armstrong var í þegar 
hann varð fyrstur manna til að ganga á tunglinu í 
júlí árið 1969. Búningurinn var til í þremur gerðum 
og hann var hannaður til að verja geimfarana gegn 
þeim öfgakennda hita og kulda sem er á yfirborði 
tunglsins. NASA fékk aðstoð frá brjóstahaldara-
framleiðanda til að auka sveigjanleika búningsins 
við liði og brynja sem Hinrik VIII. notaði var ein af 
fyrirmyndum búningsins. Þessi búningur var not-
aður til ársins 1973.

EMU-búningurinn
EMU stendur fyrir „Extravehicular Mobility Unit“, en 
þessi búningur sem var kynntur árið 1981 var hann-
aður fyrir geimgöngur sem gátu verið allt að átta 
klukkustunda langar. Fyrir þessar löngu göngur var 
búningurinn búinn því sem NASA kallar „Maximum 
Absorbency Garment“, klæði sem drekkur í sig mjög 
mikinn vökva, enda eru engar pissupásur í geimnum. 
Þessir búningar hafa verið á Alþjóðlegu geimstöðinni 
síðan árið 2000 og samkvæmt geimfaranum Doug 
Wheelock lykta þeir eins og búningsklefi.

Graskersbúningurinn
Þessi skærappelsínuguli búningur 
var tekinn í notkun árið 1988 og 
var hannaður til að sjást betur í 
svörtum geimnum en eldri bún-
ingar. Búningurinn fór í gegnum 
ýmsar breytingar og hefur sést 
í nokkrum ólíkum útgáfum, en 
alltaf hefur liturinn haldið sér.

Sokol-búningurinn
Búningurinn var kynntur árið 1973 
og er notaður enn í dag af rúss-
neskum geimförum sem ferðast 
með Soyuz-geimskutlum, en þeir 
eru sérsniðnir á geimfarana. Bún-
ingarnir eru hannaðir til að passa 
í sætin í Soyuz-geimskutlum, og 
láta þá sem klæðast þeim líta út 
fyrir að vera að halla sér fram.

SpaceX Dragon-búningurinn

Elon Musk segir að hann hafi unnið að hönnun þessa 
búnings í næstum fjögur ár og að hann þurfi ekki 
bara að virka vel, heldur líka líta vel út. Búningurinn 
er bæði nýtískulegur og búinn nýjustu tækni og 
Musk fékk aðstoð frá búningahönnuðinum Jose 
Fernandez við hönnun hans, en Fernandez hefur 
unnið að ofurhetjumyndum eins og Batman v 
Superman: Dawn of Justice og The Fantastic Four. 
Fernandez segir að geimfararnir eigi að líta hetju-
lega út í búningnum.

 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Merkúr-búningurinn

Geimfarinn John Glenn notaði þennan búning 
þegar hann fór fyrstur Bandaríkjamanna út 
í geim í febrúar árið 1962. Búningurinn var 
byggður á búningi sem var notaður af flug-
mönnum sem gerðu tilraunir með flug í mikilli 
hæð. Sá búningur var hannaður af sjóhernum 
árið 1959 en NASA gerði ýmsar breytingar.
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Bílar 
Farartæki

 Nýir 2020 Mitsubishi Outlander 
bílar í mörgum litum á staðnum. 
Nú borgar sig að kaupa áður en þeir 
hækka um næstu áramót vegna 
tolla breytinga. Okkar verð er langt 
undir listaverði á 5.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 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

 Nudd

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

NUDD - NUDD
Úrvals nudd alla daga í miðbæ 
Kópavogs. Sími 888 6618 og 788 
6609 Elísabet.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Fasteignir

FYRIR FAGELDHÚSIÐ

www.bakoisberg.is
Sími: 595 6200

Opið laugardaga 12-16 ELDHÚS ALLRA LANDSMANNA
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

VERÐ SEM 
HAFA EKKI
SÉST ÁÐUR

Kæliskápur
650 L

-2°c/+8°c
Stál innan og utan
R290
2/1 GN
3 Hillur fylgja
60mm einangrun  
Digital stjórnborð
230V/50Hz

Verð: 139.000-
 
Frystiskápur
650 L

-18°c/-22°c
Stál innan og utan
R290
2/1 GN
3 Hillur fylgja
60mm einangrun  
Digital stjórnborð
230V/50Hz

Verð: 149.000-

Öll verð eru án VSK.

Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Víðigerði 13     

Til sölu er búseturéttur að Víðigerði 13, 240 Grindavík. Um 
er að ræða 2ja herbergja parhús með bílskúr og garðskála, 
119,7 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr 7.500.000,- og mánaðar-
legt búsetugjald miðað við 1.nóvember er kr.186.730.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda-
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, tryggingar, viðhaldssjóður 
og þjónustugjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða 
gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið 
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is 
Tilboðsfrestur er til og með 2.desember kl.12.00

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

15% AFSLÁTTUR Í NÓVEMBER
Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

TILBOÐ - ÞARF AÐ LOSNA VIÐ 
SEM FYRST !

Fallegur sófi úr Tekk til sölu með 
höfuðpúðum og skammel, grár. St. 
90X220 og skammel 70X85. Tilboð 
óskast S. 663 3313

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-17

 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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
109 langtímaleiga. 2-3 herb. íbúð. S. 
8956160. 2-3 room apt. In 109 long 
term. Tel. 8956160

Mjög góð 2ja herbergja íbúð í 
fjölbýlishúsi til leigu í Hafnarfirði 
- langtímaleiga -laus 1. des Uppl. 
8940040.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Tilkynningar

 Einkamál

Finndu félagsskap fyrir framtíðina. 
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

Neró - nammiNeró - nammi
100% nautgripalifur100% nautgripalifur

100 g100 g

NERO-NAMMI
• Glútenlaust
• 100% íslensk nautgripalifur
• Hentar vel fyrir ofnæmishunda
• Auðvelt að brjóta
• Þægilegar umbúðir 

Fæst í öllum betri

gæludýraverslunum

Nýtt íslenskthundanammi

Framleiðandi: Rósmarín ehf.
rosmarin@simnet.is

S: 897 4792
Veljum íslenskt

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Protak ehf 
Hljóðvarnir • Veiruvarnir • Eldvarnir • Reykvarnir 

692 7909
protak@protak.is • www.virusvarnir.is

Langtíma NANO  
yfirborðsmeðferð gegn covid

Drepur allar veirur 
og bakeríur í allt að 

7-10 daga

Við mætum  
á staðinn 
og berum  

veiruvarnir á

Hægt að panta  
heimsókn og  

hreinsanir

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

Aðalfundur 
Náttúruverndarsamtaka 
Íslands 

Verður haldinn rafrænt
fimmtudaginn 3. desember n.k. og 
verður frá kl. 20:00 til 22:30

Hlekkur með fjarfundarstað verður sendur til félagsmanna.

Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf
Sjá www.natturuvernd.is  

Fundir / Mannfagnaður

Til sölu

Erum við 
að leita að þér?

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

STUDIO - kjóll með skrauti í hálsmáli 
Stærðir 38-56 
Verð kr.15.980

STUDIO - skyrta með hlébarðamynstri 
Stærðir 38-56 
Verð kr.13.980

STUDIO - peysa með pleðurblúndu 
Stærðir 38-56 
Verð kr.15.980

STUDIO - tunika með skrauti í hálsmáli  
Stærðir 38-56 
Verð kr.13.980

SANDGAARD - basic pleðurtreggings 
Stærðir 38-54 
Verð kr. 9.980

GOZZIP - shiffonkjóll með áföstum 
undirkjól  Stærðir 38-56  

Verð kr.15.980

GOZZIP - shiffonskyrta með blóma-
mynstri  Stærðir 38-56

Verð kr.13.980

GOZZIP - peysukjóll með vösum
Stærðir 38-56 
Verð kr.13.980

YEST - shiffon kjóll með blómamynstri 
Stærðir 38-48 
Verð kr. 18.980

LASESSOR - Múmín silkiklútur  
Stærð: 70 x 80cm hringur

 Verð kr. 6.990

JANA-  reimaðir leður ökklaskór 
Stærðir 37-41 
Verð kr 24.990

SANDGAARD - basic skyrta 
Stærðir 38-54
Verð kr. 12.980

SANDGAARD - basic undirkjóll 
Stærðir 38-54
Verð kr. 4.980

SANDGAARD basic golla
Stærðir 38-54
Verð kr. 9.980

Stór handtaska með hliðaról
Stærð 29*14*23cm

Verð kr. 7.990

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna
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SPORT
Skotarnir gripu tækifærið á Íslandi

Tímabili Valskvenna lauk með særindum í gær þegar Valur féll úr leik gegn skoska liðinu Glasgow City í Meistaradeild Evrópu eftir vítaspyrnu-
keppni. Þetta var síðasti knattspyrnuleikur ársins á Íslandi og gáfu Valskonur ekkert eftir fram á 120. mínútu í leit að sigurmarki sem aldrei kom. 
Ísland mun því ekki eiga lið í pottinum þegar dregið verður í útsláttarkeppninni en á þó fulltrúa eftir í keppninni.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

GOLF Guðmundur Ágúst Kristjáns-
son hefur í dag leik á lokamóti árs-
ins á Áskorendamótaröð Evrópu. 
Mótið fer fram með breyttu sniði í 
ár, með færri þátttakendum, og um 
leið eru færri sæti í boði á Evrópu-
mótaröðinni fyrir þá stigahæstu 
í lok tímabilsins. Guðmundur á 
enn tölfræðilegan möguleika á að 
tryggja sér fullan þátttökurétt á 
Evrópumótaröðinni fyrstur Íslend-
inga í karlaflokki, en þarf til þess að 
vinna mótið og treysta á hagstæð 
úrslit hjá öðrum kylfingum.

Guðmundur er með 16.803 stig 
í 46. sæti stigalistans. Fyrir sigur 
á lokamótinu fást 62.000 stig, sem 
myndu f leyta honum upp í fjórða 
sæti. Hann þyrfti þó að treysta á 
að stigasöfnun kylfinga sem eru í 
baráttunni um eitt af fimm efstu 
sætunum yrði lítil sem engin.

Með góðum árangri getur Guð-
mundur bætt best a árang u r 
Íslendings á einu tímabili á Áskor-
endamótaröðinni. Það met er í 
eigu Birgis Leifs Hafþórssonar sem 
endaði í 37. sæti á sínum tíma. – kpt

Tekur þátt í 
lokamóti ársins 

FÓTBOLTI Drengjalandslið Íslands 
sk ipað leik mönnum fæddum 
1998 eða síðar fá að vita á næstu 
dögum hvort þeir fá þátttöku aðild 
í lokakeppni EM U21 næsta sumar. 
Íslenska liðið á einn leik inni gegn 
Armeníu en evrópska knattspyrnu-
sambandið, UEFA, af lýsti öllum 
leikjum Armena vegna ástandsins 
þar í landi. Með sigri Ítala á Svíum 
í gær varð ljóst að Ísland myndi 
enda í öðru sæti riðilsins með því að 
strákunum yrði dæmdur sigur gegn 
Armeníu. Það á þó enn eftir að stað-
festa hvaða aðferðir verða notaðar 
til að útkljá úrslit leiksins.

Það yrði í annað sinn sem Ísland 
sendir lið til leiks á EM U21, tíu 
árum eftir gullkynslóðin sem 
myndar kjarna A-landsliðsins í dag, 
keppti í Danmörku. – kpt

Ítalskur sigur 
sendi drengina 
líklega á EM

FÓTBOLTI Staðan er fljót að breytast 
í fótbolta og er Joachim Löw á afar 
hálum ís þessa dagana sem þjálfari 
þýska karlalandsliðsins. Þýska-
land olli miklum vonbrigðum á 
HM í Rússlandi árið 2018 og féll úr 
efstu deild Þjóðadeildarinnar sama 
ár, þó að líkt og Íslendingum hafi 
þeim verið bjargað með stækkun 
A-deildarinnar. Á þriðjudaginn 
fékk Þýskaland tækifæri að komast 
áfram í úrslit Þjóðadeildarinnar í 
fyrsta sinn, en þar fór allt í vaskinn. 
Þjóðverjum dugði jafntefli á Spáni 
en fengu rassskellingu á stærð við 
þá sem Þýskaland veitti Brössum 
á HM árið 2014. Var tapið gegn 
Spánverjum stærsta tap Þjóðverja 
í tæp 90 ár og stærsta tap Þjóðverja 
í keppnisleik frá upphafi.

Olivier Bierhoff, yfirmaður lands-
liðsmála hjá þýska knattspyrnu-
sambandinu, ítrekaði stuðning við 
Löw í samtali við ARD eftir leik-
inn og sagði að Löw fengi að stýra 
liðinu á Evrópumótinu. Slíkar 
stuðningsyfirlýsingar líta yfirleitt 
vel út á blaði, en eru stundum hálf-
gerður dauðakoss þegar þjálfara er 
sagt upp stuttu síðar og var krísu-
fundur haldinn í höfuðstöðvum 
þýska knattspyrnusambandsins 
í gær.  Á  Evrópumótinu næsta 
sumar er Þýskaland í geysisterkum 
riðli með ríkjandi heimsmeisturum 

Frakka, Evrópu- og Þjóðadeildar-
meisturum Portúgals og Ungverja-
landi, sem komst á mótið á kostnað 
Íslands.

Fyrir HM í Rússlandi hafði Löw 

aldrei mistekist að koma Þýskalandi 
í undanúrslit að minnsta kosti á 
stórmótum og virtist framtíðin björt 
sumarið 2017. Ungt lið Þýskalands, 
sem mátti titla sem varalið, sigraði 

í Álfukeppninni sama ár og U21 árs 
lið Þýskalands varð Evrópumeistari 
í sínum aldursflokki. Það tók fljót-
lega að halla undan fæti og ef farið 
er aftur til nóvembermánaðar 2017, 
rúm þrjú ár aftur í tímann, hefur 
Þýskaland aðeins unnið 14 leiki af 
32. Ef sömu formúlu er beitt á árin 
þrjú þar áður, unnust 27 leikir af 36. 
Þjálfarinn sem varð að þjóðarhetju 
þegar Þýskaland vann heimsmeist-
aratitilinn, er nú hægt og bítandi að 
breytast í skúrk, sem nær ekki fram 
því besta úr þýska liðinu.

Löw hefur nú fjóra æfingaleiki til 
að fá liðið til að stilla saman streng-
ina fyrir Evrópumótið næsta sumar. 
Ef spilamennska liðsins verður sú 
sama og liðið hefur sýnt undanfarin 
þrjú ár verður gleðin ekki langlíf í 
München þar sem Þýskaland leikur 
alla sína leiki í riðlakeppninni. 
Gæðin í leikmannahópnum og 
kröfurnar í Þýskalandi gera ráð 
fyrir atlögu að  Evrópumeistaratitl-
inum og allt annað þykir vonbrigði.
kristinnpall@frettabladid.is

Hetjan hægt og bítandi að 
breytast í skúrk í Þýskalandi 
Pressan eykst á Joachim Löw sem engin svör virðist eiga við slakri spilamennsku Þýskalands. Eftir að 
hafa stýrt liðinu til sigurs á HM í Brasilíu árið 2014 og bundið enda á 24 ára bið Þjóðverja eftir heims-
meistaratitli hefur gengi liðsins hrunið undanfarin ár. Tapið gegn Spánverjum var það stærsta í 90 ár.

Löw fylgist áhyggjufullur með af hliðarlínunni á Spáni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þýskaland er í fjórtánda 
sæti á heimslista FIFA á eftir 
þjóðum eins og Kólumbíu, 
Mexíkó og Danmörku.

Guðmundur keppir í lokamóti 
ársins á Spáni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI David Coote, dómarinn 
sem gerði allt vitlaust í rauða hluta 
Liverpool-borgar fyrr í vetur, var í 
gær færður úr stöðu myndbands-
dómara í leik Liverpool, yfir á leik 
Manchester United. Hann mun því 
ekki koma við sögu þegar Leicester 
heimsækir Liverpool um helgina.

Coote var í hlutverki mynd-
bandsdómara í nágrannaslag Ever-
ton og Liverpool í haust. Þar taldi 
hann glórulausa tæklingu Jordan 
Pickford á Virgil van Dijk ekki vera 
til þess hæfa að dómari leiksins 
myndi skoða atvikið betur. Þá flaut-
aði hann mark af Liverpool á loka-
sekúndum leiksins, þar sem Sadio 
Mane var dæmdur rangstæður. – kpt

Coote færður af 
leik Liverpool





Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir og amma,

Steinunn Ingigerður 
Stefánsdóttir

bókasafnsfræðingur,
lést fimmtudaginn 12. nóvember á 

hjúkrunarheimilinu Mörk, í faðmi 
fjölskyldunnar. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Alzheimer-samtökin. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju, 

þriðjudaginn 24. nóvember klukkan 15.00.  
Í ljósi aðstæðna verða einungis boðsgestir viðstaddir.   

Athöfninni verður streymt á slóðinni: sonik.is/steinunn

Sigurður Valtýsson
Berglind Skúladóttir Sigurz
Bryndís Kara Sigurðardóttir

Stefán Ingi Sigurðarson

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

Guðrún Ólöf Sveinjónsdóttir
(Lilla) 

Tjarnarflöt 9, Garðabæ, 
lést 9. nóvember.  

Útförin fer fram 20. nóvember, ásamt 
nánustu ættingjum. Streymt verður frá útförinni á  

facebook.com/streymi-á-útför- 
Guðrúnar-Ólafar-Sveinjónsdóttur-108210067774940/

Jóhannes Árnason
Sveinjón Jóhannesson
Árni Jóhannesson
Kristín Andrea  
Jóhannesdóttir Sigurður Straumfjörð Pálsson

ömmu- og langömmubörnin.

Við þökkum samúð og hlýhug við 
andlát okkar ástkæru eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Amalíu Berndsen
Lundi 7, Kópavogi.

Sveinbjörn Þór Haraldsson
Inga Björk Sveinbjörnsdóttir Ágúst Heiðdal Friðriksson
Haraldur Þór Sveinbjörnsson Edda Þöll Hauksdóttir
Berglind Berndsen 
Sveinbjörnsdóttir Steinar Valur Ægisson

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Petrea Aðalheiður 
Gísladóttir

frá Hóli, Ólafsfirði,
lést á hjúkrunarheimilinu Hornbrekku 

síðastliðinn fimmtudag.

Anna Linda Aðalgeirsdóttir  Grétar Leifsson
Hildur Bryndís Aðalgeirsdóttir
Erla Aðalgeirsdóttir  Jóhann Freyr Pálsson
Vignir Aðalgeirsson  Jónína Símonardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,
María Steinunn Gísladóttir 

frá Skáleyjum, 
Hlaðhömrum 2,  

Mosfellsbæ,
lést á heimili sínu mánudaginn  

16. nóvember síðastliðinn. Útförin verður auglýst síðar. 

Leifur Kr. Jóhannesson
Jóhanna Rún Leifsdóttir  Kristján Á. Bjartmars
Sigurborg Leifsdóttir  Hörður Karlsson
Heiðrún Leifsdóttir  Lárentsínus Ágústsson
Eysteinn Leifsson  Guðleif B. Leifsdóttir
Jófríður Leifsdóttir  Ingimundur Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Sigurður J. N. Ingólfsson
málarameistari, 

Fornastekk 3, Reykjavík,
sem lést 10. nóvember, verður 

jarðsunginn frá Fella- og Hólakirkju 
mánudaginn 23. nóvember kl. 13.00.  

Vegna aðstæðna verða einungis nánustu ættingjar 
viðstaddir. Útförinni verður streymt á slóðinni  
sonik.is/sigurdur. Einnig verður hún aðgengileg  

á mbl.is/andlat. Þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Styrktar- og líknarsjóð Oddfellow.

Þorsteinn V. Sigurðsson Hrefna G. Magnúsdóttir
Ingólfur Sigurðsson
Sigríður Þóra Þorsteinsdóttir Pétur Þór Guðjónsson
Fanney Rut Þorsteinsdóttir Bjarki Heiðar Sveinsson
Rakel Ósk Jóelsdóttir Jónas Birgir Jónasson
Magnús Hlífar Jóelsson
Kristín Nordal Ingólfsdóttir
Fredrik Ingólfsson
Kristófer, Sunneva, Pétur, Tristan, Eva, Natalía, Logi, 
Viktoría og Lovísa

Innilegar þakkir fyrir samúð  
og hlýhug vegna andláts 

séra Árna Sigurðssonar

Sérstakar þakkir til starfsfólks  
Litlu-Grundar.

                                              Aðstandendur

Stórafmæli? Já, ég er áttatíu og 
fimm ára kona og mér er efst 
í huga hversu lánsöm ég hef 
verið í lífinu. Maður gleymir 
því leiðinlega enda stendur 
í Biblíunni: Rífðu rót beiskj-

unnar úr brjósti þínu, það er gott heil-
ræði,“ segir Guðrún Ásmundsdóttir, 
sem þjóðin þekkir fyrir leiklist sína og 
höfundarverk.

Spurð hvort hún búi ein, svarar hún: 
„Já, yfirleitt, en nú er sonardóttir mín, 
Rakel Mjöll Leifsdóttir, hjá mér og það 
er sko ekki leiðinlegt að skrafa við hana. 
Hún er söngkona í Bretlandi en er heima 
núna út af kófinu og fer þangað aftur 
þegar því léttir, því þar er hljómsveitin 
hennar. En er á meðan er.“

Guðrún furðar sig dálítið á þeirri 
verndun sem eldra fólk nýtur í þjóð-
félaginu á veirutímanum og finnst sú 
umhyggja stinga í stúf við skerðingar á 

lífeyrissjóðs- og launagreiðslum þess. 
„Ég fékk heiðurslaun listamanna fyrir 
tveimur árum en andvirðið var tekið 
af mér. Ég má þó ekki vera bitur en mér 
finnst þetta dálítið fyndið,“ segir hún. 
Rifjar upp sögu um frumstæðan þjóð-

flokk sem henti gamla fólkinu ofan af 
hömrum þegar það var orðið til óþæg-
inda. „Einn var á leið upp á hamar með 
föður sinn en ungur sonur hans elti. 
„Hvað ert þú að gera hér?“ spurði faðir 
hans. „Ég ætla bara að sjá hvað ég á að 
gera við þig,“ svaraði drengurinn.“

Ekki lætur Guðrún sér leiðast. Nú 
er hún nýbúin að skrifa barnabók um 
skordýr sem hún kveðst hafa geymt 
lengi í huganum og leyft að gerjast. „Ég 
bað Ragnar, son minn og vin, að mynd-
skreyta bókina og hann hringdi klukk-
an tíu um kvöld. „Heyrðu, mamma, ég 
ætlaði að gera þetta fyrir þig af því ég er 
góður sonur en þetta er svo skemmtileg 
saga, vildi bara láta þig vita!“

Staf li af nýjum bókum bíður Guð-
rúnar, þær ætlar hún að lesa og gefa svo 
í jólagjöf. „Ég byrjaði á Ólafi Jóhanni,“ 
segir hún, „og nú er eins gott að hinir 
standi sig vel!“ gun@frettabladid.is

Skrifar, les og skrafar
Guðrún Ásmundsdóttir, leikari og leikstjóri, er 85 ára í dag. Hún er eina konan, fyrir 
utan Vigdísi Finnbogadóttur, sem Leikfélag Reykjavíkur hefur gert að heiðursfélaga.

Guðrún ætlaði að hafa húllumhæ í Hannesarholti í tilefni dagsins en það bíður. Hún lætur sér samt ekki leiðast. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ég fékk heiðurslaun listamanna 
fyrir tveimur árum en and-
virðið var tekið af mér. Ég má 
þó ekki vera bitur en mér finnst 
þetta dálítið fyndið.
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800 

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15ormsson opin alla daga, allan sólarhringinn!
Vefverslun

VEFVERSLUN

KÍKTU Á ÚRVALIÐ 

Brabantia er með breitt úrval rusla- & flokkunarfata. Sóma sér vel á hvaða heimili sem er.

DAGAR
afsláttur15%



LÁRÉTT
1 maskína
5 stunda
6 rún
8 fugl
10 ákefð
11 blæ
12 vegghamar
13 hærri
15 uppspettur
17 allslaus

LÓÐRÉTT
1 ágætlega
2 frábitinn
3 hald
4 rannsakandi
7 stíll
9 heildareign
12 íþrótt
14 limaburður
16 tvíhljóði

LÁRÉTT: 1 mótor, 5 æfa, 6 ýr, 8 túkani, 10 as, 11 
lit, 12 berg, 13 efri, 15 laugar, 17 snauð 
LÓÐRÉTT: 1 mætavel, 2 ófús, 3 tak, 4 rýnir, 7 
ritgerð, 9 aleiga, 12 brun, 14 fas, 16 au 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Pirisi átti leik gegn Sapi í Ung-
verjalandi árið 1980.

1. Rf5+ gxf5  (1…Kf8 2. Dd8+! 
Hxd8 3. Hxd8+ Bxd8 4. Hh8#). 
2. Hh7+! Kxh7 3. Dxf7+ Kh6 4. 
Dh5+ Kg7 5. Hd7+ 1-0.  
Íslandsmót ungmenna fer fram 
28. og 29. nóvember. Fyrsta 
mótið í raunheimum eftir 
tilslakanir. Hörður Jónasson 
vann sigur á þriðjudagsmóti 
TR í gær. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Vaxandi suðaustanátt 
í dag og þykknar upp 
sunnan- og vestan-
lands, suðaustan 10-18 
m/s með slyddu eða 
rigningu á láglendi um 
sunnanvert landið í 
kvöld og hlýnar í veðri. 
Hægari vindur og áfram 
frost um norðanvert 
landið. Frost 1 til 8 stig.

6 2 8 5 7 9 3 4 1

3 1 9 4 2 8 6 7 5

7 4 5 3 6 1 8 9 2

8 6 3 1 9 4 5 2 7

9 5 2 8 3 7 1 6 4

1 7 4 2 5 6 9 8 3

2 8 1 6 4 3 7 5 9

4 9 6 7 1 5 2 3 8

5 3 7 9 8 2 4 1 6

6 7 1 3 5 2 4 8 9

2 3 8 9 4 6 1 5 7

9 4 5 7 8 1 6 2 3

1 6 4 2 9 7 5 3 8

3 8 9 4 1 5 7 6 2

5 2 7 6 3 8 9 1 4

8 9 3 5 6 4 2 7 1

4 5 2 1 7 3 8 9 6

7 1 6 8 2 9 3 4 5

7 3 2 8 9 5 4 1 6

8 4 6 1 2 7 5 3 9

9 5 1 3 4 6 7 8 2

1 6 7 5 3 4 9 2 8

3 8 4 2 1 9 6 5 7

2 9 5 6 7 8 1 4 3

6 7 8 4 5 3 2 9 1

4 1 9 7 8 2 3 6 5

5 2 3 9 6 1 8 7 4

2 9 8 5 6 3 1 7 4

4 1 5 7 2 9 8 3 6

6 7 3 8 4 1 5 9 2

5 2 1 9 7 4 6 8 3

3 8 4 6 1 5 7 2 9

7 6 9 2 3 8 4 5 1

8 4 2 1 9 7 3 6 5

9 3 7 4 5 6 2 1 8

1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6

9 4 6 2 3 8 7 5 1

1 2 5 4 6 7 8 3 9

7 5 2 1 8 3 9 6 4

8 9 4 5 2 6 1 7 3

6 1 3 7 4 9 2 8 5

2 3 1 6 7 4 5 9 8

4 6 9 8 5 2 3 1 7

5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1

9 5 7 8 1 4 2 3 6

1 2 3 6 5 7 8 9 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

3 8 6 7 4 5 9 1 2

7 9 5 1 8 2 4 6 3

6 7 4 3 2 8 1 5 9

5 1 9 4 7 6 3 2 8

8 3 2 5 9 1 6 4 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

GETTU 
HVER!

Erth þettha 
þhú... 

Jesúsh?

Volg, en 
enginn 
vindill!

Reyndu 
aftur!

Sara! Viltu sjá myndirnar 
sem mamma tók af þér í 

eróbikk tímanum?

Bíddu...

Ókei, ég er búin að minnka 
væntingarnar. Sýndu mér.

Við erum svo spennt fyrir að líf okkar verði 
ríkara með börnum!

Kasta pening 
upp á þetta?

Nei. Þú færð að vera 
boðberinn núna.

Kreist!

GUBB!

„Ég mun alltaf bíða spennt 
eftir bók frá Snæbirni.“ 

KLJ / LESTRARKLEFINN

Spennandi og  
skemmtileg bók  
um fjöruga  
krakka sem lenda  
í ótrúlegum  
ævintýrum

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   www.forlagid.is   
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Skíðavörurnar 
komnar

      

Herraskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 69.588,-

Dömuskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 75.988,-

Barnaskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 38.148,-

Skíðahjálmar
Mikið úrval af hjálmum á 
alla fjölskylduna

Verð frá 13.995,-

Skíðagleraugu
Mikið úrval af gleraugum á 
alla fjölskylduna

Verð frá 9.995,-

Skinnskíðapakkar
Skíði, bindingar, stafir og skór

Verð frá 48.708,-

Gönguskíðajakkar
Hágæða jakkar frá SWIX, 
Northug og Craft

Verð frá 16.995,-

Gönguskíðahanskar
Mikið úrval af hönskum og 
lúffum fyrir skíðagöngu

Verð frá 4.995,-

Gönguskíðabuxur
Hágæðabuxur frá Swix 
Northug og Craft

Verð frá 14.995,-

Sólgleraugu
Mikið úrval af sólgleraugum

Verð frá 7.995,-

Skótöskur
Góðar töskur undir 
skíðaskó

Verð frá 6.495,-

Skíðatöskur
Margar stærðir í boði

Verð frá 9.995,-

20% 
afsláttur
 af öllum 

skíða
pökkum



Fjarvera þín er myrkur 
er ný skáldsaga eftir Jón 
Kalman Stefánsson, löng 
og mikil bók með stóru 
persónugalleríi. Fyrsta 
spurning til höfundarins 

er hvernig gengið hafi að halda utan 
um allar þessar persónur, gerði hann 
kannski skrá yfir þær?

„Ég hef ekki ennþá rekist á þann 
höfund sem er með alla þræði í 
hendi sér þegar hann byrjar á nýrri 
skáldsögu. Enda væri það skrítið, 
skáldskapur er jú list hins óvænta, 
þess sem ekki er hægt að sjá fyrir; og 
hvar er hið óvænta ef þú hefur strax 
í byrjun alla þræði í hendi? Þannig 
að, nei, ég gerði enga skrá yfir per-
sónur, og geri það aldrei,“ segir Jón. 
„Ég var, þegar ég byrjaði að vinna 
bókina, svolítið eins og sögumaður-
inn sem vaknar 
upp minnislaus á 
kirkjubekk í blá-
byrjun frásagnar; 
vissi ekki hvað 
beið mín.

Að skrifa skáld-
sögu er svolítið 
eins og að leggja af 
stað í langt ferða-
lag; ég hef í besta 
falli óljósan grun 
um hvað bíður mín 
eða hvar ég enda. 
Og ég vil hafa það 
þannig. En flestar 
persónur virðast 
koma nær fullmót-
aðar til mín. Eins og 
ég hafi þekkt þær 
lengi. Samt ná þær 
stöðugt að koma 
mér á óvart.“

Stór hluti lífs er fortíð
Segðu mér frá sögumanninum sem 
virðist hafa tapað minninu.

„Hann er samtímis miðja frá-
sagnarinnar og fullkomið aukaat-
riði. Allt fer á einn eða annan hátt 
í gegnum hann, og þótt hann eigi 
ekki að skipta ekki máli, þá er flest 
hugsanlega á einn eða annan hátt 
litað af honum. Ég reyni stöðugt að 
finna nýjar leiðir til að segja sögur, 
til að skrifa skáldsögur. Finnst ég 
verða að gera það, til að staðna 
ekki, og eins til að leita eftir nýjum 
víddum í skáldsögunni sjálfri. Þessi 
sögumaður er líklega ein tilraunin 
til þess. Hann er kannski líka að ein-
hverju leyti viðbragð við ótal sjálfs-

ævisögulegum skáldsögum, eða 
skáldævisögum eins og Guðbergur 
kallaði þær, sem hafa verið áberandi 
hér sem erlendis síðustu 20 árin eða 
svo. Í sumum þeirra virðist persóna 
höfundar orðin eitt mikilvægasta 
viðfangsefnið. Það er kannski ekki 
alltaf heppilegt.“

Fortíðin er þér hugleikin, heldurðu 
að hún fylgi okkur alltaf og það sé 
ómögulegt að losna undan áhrifum 
hennar?

„Stór hluti alls lífs er fortíð. Það 
sem er liðið er alls ekki liðið, heldur 
lif ir áfram á einn eða annan hátt 

í minningum okkar, 
vitund, draumum, 
og hefur þar með 
stöðug á hr i f á 
líðandi stund. Það 
er hvorki hægt að 
skilja manneskju 
né þjóð án þess 
að þekkja til for-
tíðar hennar, og 
við eigum alls ekki 
að reyna að losna 
undan áhrifum 
hennar. Eða væri 
það ekki eiginlega 
hið sama og að 
afneita sjálfum sér 
eða lífinu? Sá sem 
reynir af einhverj-
u m  á s t æ ð u m 
að losna undan 
henni, losna við 
ha na , g ley ma 

henni, er að reyna að stytta sér leið 
fram hjá sjálfum sér. Það endar yfir-
leitt í óhamingju og ójafnvægi.“

Ástin sem leikstjóri
Ástin og dauðinn eru alltaf áberandi 
í bókum þínum. Er ástin að þínu mati 
sterkasta afl sem til er? Og er dauð-
inn ógnvekjandi eða kannski bara 
sjálfsagður?

„Ég held að það sé erfitt að and-
mæla því að ástin sé eitt máttugasta, 
fallegasta og hættulegasta afl sem 
við þekkjum. Það er engin tilviljun 
að langflestir söngtextar allra tíma 
hverfast á einn eða annan hátt um 
hana; og varla sú skáldsaga skrifuð 
þar sem ástin leikur ekki stórt hlut-
verk. Og hún getur verið eyðandi 

og græðandi í senn. Ef lífið væri 
kvikmynd þá væri ástin líklega 
leikstjórinn. En fullkomlega óút-
reiknanlegur leikstjóri, því ástin er 
guð og djöfullinn, draumurinn og 
martröðin, huggunin og harmurinn 
– við hljótum því að skrifa um hana.

Og dauðinn? Ég skrifa sumpart til 
þess að komast að því hvort dauðinn 
sé dyrnar að engu eða öllu; að svart-
holi eða nýjum alheimi. Enn hef 
ég ekki fundið svarið, og skrifa því 
áfram.“

Sterkt samband við tónlist
Tónlist kemur við sögu í bókinni og 

þú birtir það sem þú kallar laga-
lista dauðans. Er þetta tónlist sem 
þú heldur upp á eða var hún valin af 
öðrum ástæðum?

„Tónlist hefur alltaf verið mikil-
væg í lífi mínu. Ég efast eiginlega um 
að ég hafi lifað dag án þess að hlusta 
á músík. Tónlistin er líka mikil-
vægur þáttur í mannkynssögunni, 
ekki síst síðustu 50-60 árin, þar sem 
hún hefur verið mótandi afl í sam-
félögum heimsins. Hún er að auki 
mjög persónuleg; við eigum f lest 
í sterku, persónulegu sambandi 
við ákveðin lög sem bera með sér 
minningar eða stemningar úr 

fortíð okkar. Ég hef oft notað tónlist 
í skáldsögum mínum, en vildi nú 
ganga skrefi lengri og gera hana að 
... ja, einu af meginöflum sögunnar. 
Órjúfanlegum þætti af landslagi 
hennar.

Flest lögin á listanum hafa fylgt 
mér og verið hluti af dögum mínum, 
mislengi kannski, en hafa haft áhrif 
á mig, hafa litað mína daga. Þau 
tengjast líka persónum sögunnar, 
atburðarásinni, stemningunni. En 
svo eru þarna lög sem ég neita að 
setja á listann, vil ekki gera dauð-
anum þann óleik. Það er hins vegar 
önnur saga.“

EF LÍFIÐ VÆRI 
KVIKMYND ÞÁ VÆRI 

ÁSTIN LÍKLEGA LEIKSTJÓRINN.

Stöðugt að finna nýjar leiðir til að segja sögur
Ný skáldsaga Jóns Kalmans Stefánssonar er Fjarvera þín er myrkur. Hann segir að það að skrifa skáld-
sögu sé eins og að leggja af stað í langt ferðalag. Flestar persónurnar koma til hans nær fullmótaðar.

Það sem er 
liðið er alls 
ekki liðið, segir 
Jón Kalman. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Tolli Morthens sýnir vatnslita-
verk sín í Þulu við Laugaveg. 
Sýningin stendur til 6. des-

ember.
Um myndirnar segir Tolli: „Mynd-

irnar eru málaðar yfir sumar og haust 
á Íslandi 2020. Vatnið í myndirnar 
kemur úr lækjum, ám eða vötnum 
og tjörnum sem liggja næst viðfangs-
efninu. Birtan og skuggar árstíðanna 
er sú áskorun sem ég tekst á við. Það 
er gaman að læra á samspil pappírs-
ins og vatnsins við gerð myndanna.“

Þula er opin miðvikudaga til 
sunnudaga frá 14.00-18.00.

Vatnslitamyndir Tolla í Þulu

Vatnslitamynd eftir Tolla á sýningunni sem stendur yfir í Þulu.

Snerting eftir Ólaf Jóhann Ólafs-
son er í fyrsta sæti á metsölu-
lista Eymundsson og Þagnar-

múr eftir Arnald Indriðason er í 
öðru sæti. Ný bók Yrsu Sigurðar-
dóttur, Bráðin, kom út í vikunni 
og rauk beint í þriðja sætið. Í fjórða 
sæti er Kóngsríkið eftir Jo Nesbø 
og í því fimmta er Gata mæðranna 
eftir Kristínu Mörju Baldursdóttur. 
Í sjötta sæti er Orri óstöðvandi eftir 
Bjarna Fritzson.

Listinn er byggður á sölu í versl-
unum Pennans Eymundsson dag-
ana 11. til 17. nóvember.

 Ólafur Jóhann á toppnum

Ólafur Jóhann Ólafsson er á 
toppnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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BÆKUR

Snerting 
 

Ólafur Jóhann Ólafsson

Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 303

Óla f u r Jóhann Óla fsson 
sagði í viðtali við Kiljuna á 
dögunum að hann skrifaði 

fyrst fyrir sjálfan sig og svo fyrir les-
endur, sem er að mörgu leyti mjög 
góður leiðarvísir fyrir rithöfunda 
þar sem orkan og tíminn sem fer í 
handverkið að skrifa bók er ekki á 
neinn leggjandi, nema viðkomandi 
liggi þeim mun meira á hjarta. Og 
það gerir Ólafi Jóhanni sannarlega 
í bókinni Snerting sem snertir á líf-
inu í endurliti, tilfinningum, and-

rúmslofti og eftirsjá.
Bókin hefst í mars 

2020 á því að Krist-
ófer Ha nnesson, 
veitingamaður til 
margra ára, lokar 
veitingast aðnum 
s í n u m  þ e g a r 
honum finnst ljóst 
að ekki verði staðið 
í rekstri lengur, 
bæði vegna far-
s ót t a r i n n a r o g 
heilsufars. Hann 
fær sama dag skila-
boð á Facebook frá 
konu sem hann 
hefur ekki séð í 
hálfa öld og smám 
s a m a n  ve r ð u r 
ljóst í gegnum frá-
sögnina að sam-

band þeirra hefur 
mótað allt hans 
líf. Bókin segir svo 
frá þremur lífum 
Kristófers, hálfa 
líf inu sem hann 
lifði á Íslandi, for-
tíðinni og líf inu 
sem hann óskaði 
sér en ekki fékk, 
og svo nútíð sem 
er full af trega en 
líka von, hugrekki 
og draumum þegar 
hann heldur í ferða-
lag, fyrst á slóðir 
minninganna á jap-
önskum veitinga-
stað í London og svo 
á vit framtíðarinnar 
í Hiroshima í Japan.

F r á s ö g n i n  e r 

lágstemmd og róleg en samt svo 
seiðandi að það er erfitt að leggja 
bókina frá sér. Söguheimurinn er 
ljóslifandi, hvort sem um er að ræða 
upplifun f lugferðalangs í COVID-
nútíma, fyrstu ástina á japönskum 
veitingastað, eða raunveruleika 
á Íslandi sem býður Kristófer svo 
lítið þegar upp er staðið, þar sem líf 
hans tók svo snemma beygju sem 
hann náði aldrei alveg að rétta við. 
Nosturslegar lýsingar á japanskri 
matreiðslu eru bæði fróðlegar og 
heillandi, sem dæmi má nefna þegar 
Kristófer eldar japanskan morgun-
verð handa japönsku konunni sem 
hann elskar, fer inn á hennar svið og 
menningarheim og reynir þar auð-
mjúkur að hasla sér völl. Hún gefur 
honum síðar japanska tekrús með 
mynd af fugli sem gæti kannski líka 
verið íkorni, sem gæti táknað ein-

hvern sem í annarri túlkun eða 
samhengi gæti verið eitthvað allt 
annað en hann eða hún er.

Snerting er vel sköpuð, vel hugsuð 
og vel skrifuð saga. Hún er fyrst og 
fremst ástarsaga en er marglaga og 
fjallar ekki síður um lífið, hvernig 
það leikur okkur og hvað við gerum 
úr því. Stíllinn er meitlaður og frá-
sagnaraðferðin grípandi, spegil-
myndir úr lífi Kristófers í fortíð og 
nútíð mætast og hverfast hver um 
aðra á tilgerðarlausan og yfirveg-
aðan hátt. Sagan er full af trega og 
eftirsjá, en líka von og hamingju 
þess sem á ævikvöldi hefur engu að 
tapa og allt að vinna.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Heillandi bók sem 
snertir lesandann og hreyfir við 
honum.

Japönsk tekrús með fugli eða íkorna

BÆKUR

Næturskuggar 

Eva Björg Ægisdóttir

Útgefandi: Veröld
Fjöldi síðna: 368

Þriðja skáldsaga Evu Bjargar 
Ægisdóttur er glæpasagan 
Næturskuggar. Hún er jafn-

framt sú þriðja í sagnaf lokknum 
um lögregluna á Akranesi og baráttu 
hennar við syndaseli þar í bæ. Líkt 
og í forverum Næturskugga, Marr-
inu í stiganum og Stelpum sem ljúga, 
er lögreglukonan Elma þar fremst í 
f lokki ásamt öðrum prúðum lög-
reglumönnum umdæmisins.

Í þetta skiptið er lögreglan köll-

uð til um miðja nótt þegar eldur 
kviknar í húsi í rólegu íbúðahverfi 
á Akranesi. Ungur maður, sonur 
húsráðenda, verður eldinum að 
bráð og ekki líður á löngu þar til lög-
reglan áttar sig á því að um íkveikju 
er að ræða. Elma, Sævar og félagar 
þeirra fara á stúfana, en við fyrstu 
sýn virðist ekkert benda til þess að 
nokkur hafi viljað unga háskóla-
nemanum nokkuð illt. Lögreglan 
þarf þar af leiðandi að kafa ansi djúpt 
í líf mannsins til þess að komast að 
því hvort einhver í hans nánasta 
umhverfi hafi viljað hann feigan. Á 
sama tíma fær lesandi að kynnast 
bæjarfulltrúa og lauslátum eigin-
manni hennar, sem eru einnig íbúar 
þar í bæ.

Allir virðast hafa eitthvað óhreint í 
pokahorninu en lesandi þarf að fikra 

sig lengi áfram í 
gegnum f léttuna 
til að komast að 
hinu sanna. Líkt 
og góðum glæpa-
sögum sæmir sigla 
l ö g r e g l u m e n n -
irnir sjálfir heldur 
ekki lygnan sjó í 
hversdagslífinu og 
Elma gengur sjálf 
með leyndarmál 
sem hún getur ekki 
hulið lengi.

Næturskuggar er 
skemmtileg glæpa-
saga og f léttan vel 
hugsuð. Hins vegar 
virðist Eva eiga það 
til að flækja hlutina 
um of og hafa mörg 

járn í eldinum, þann-
ig að lesandi fær inn-
sýn inn í hugarheim 
of margra persóna. 
Persónurnar eru vel 
mótaðar og raun-
verulegar, en það er 
þar af leiðandi ekki 
mikið skilið eftir 
fyrir ímyndunar-
aflið.

Evu Björgu er 
hægt og rólega að 
takast að skrifa 
Elmu og félaga 
h e n n a r  i n n  í 
íslenska glæpa-
sögu, það er víst. 
Sagnaheimurinn 
sem hún hefur 
sk apað er vel 

mótaður, raunverulegur og væri í 
raun hægt að mjólka  í mörg ár. En 
það væri líka gaman að sjá næstu 
bók hennar taka nýjan snúning og 
bregða örlítið frá þessu formi sem 
hún hefur haldið sig við í fyrstu 
bókum sínum.

Næturskuggar er líklega ein 
af þessum bókum sem er best að 
gleypa í sig í staðinn fyrir að smjatta 
á henni of lengi. Niðurstaðan kom 
kannski ekkert gífurlega á óvart en 
Eva Björg er skemmtilegur penni og 
það er óhætt að hlakka til fleiri bóka 
eftir hana.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Góður krimmi með 
alls konar skrautlegum snúningum. 
Stundum svolítið fyrirsjáanlegur 
en yfir meðallagi í sínum flokki.

Ódæðin á Akranesi

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

NÝIR
ATVINNU
BÍLAR

NÝIR
ATVINNU
BÍLAR

Sérpöntun á bifreiðum getur tekið 2 – 4 mánuði

Útvegum allar 
gerðir atvinnubíla 
frá Ford, Renault 
og Dacia

Við gerum þér tilboð í 
bílaflotann, sérsniðið 
að þínum þörfum
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 23. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

JÓLABÓKAFLÓÐIÐ ER HAFIÐ!JÓLABÓKAFLÓÐIÐ ER HAFIÐ! ENN MEIRA ÚRVAL Á WWW.PENNINN.IS

Fuglinn sem gat ekki flogið
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 5.999.-

Samskipti
TILBOÐSVERÐ: 4.899.-
Verð áður: 5.999.-

Kindasögur - 2. bindi
TILBOÐSVERÐ: 3.299.-
Verð áður: 4.499.-

Gljúfrabúar og giljadísir
TILBOÐSVERÐ: 5.499.-
Verð áður: 7.499.-

Klettaborgin
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Mótorhausasögur
TILBOÐSVERÐ: 4.499.-
Verð áður: 5.999.-

Váboðar
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Konan sem elskaði fossinn
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Hansdætur
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Vestmannaeyjar
TILBOÐSVERÐ: 5.499.-
Verð áður: 7.599.-

Hjarta Íslands
TILBOÐSVERÐ: 9.999.-
Verð áður: 12.999.-

Siddi gull - Æviminningar
TILBOÐSVERÐ: 5.499.-
Verð áður: 7.699.-

Vigdís Jack
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Svo týnist hjartaslóð
TILBOÐSVERÐ: 5.299.-
Verð áður: 6.999.-

107 Reykjavík
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Gervilimrur Gísla Rúnars
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Einvígi allra tíma
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.859.-

Jóhannes Einarsson - 
Minningabrot
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Blóðberg
TILBOÐSVERÐ: 4.999.-
Verð áður: 6.999.-

Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin
TILBOÐSVERÐ: 9.999.-
Verð áður: 13.999.-

FRÍ HEIMSENDING*
EF PANTAÐ ER FYRIR 5.000 KR. 
EÐA MEIRA Á VEFNUM OKKAR.

Þú færð SMS og símtal áður en við mætum.  
Við gætum fyllsta hreinlætis og fylgjum ráðleggingum  

um sóttvarnir í öllum okkar afhendingum.
                *á ekki við um húsgögn.

NÓV.
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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

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Divorce
10.30 All Rise
11.15 Í eldhúsinu hennar Evu
11.25 Fresh off the Boat
11.45 Tveir á teini
12.35 Nágrannar
12.55 Five Feet Apart
14.45 Scooby-Doo! and the Curse 
of the 13th Ghost
16.05 Batman vs. Teenage Mutant 
Ninja Turtles
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Lífið utan leiksins
19.35 Temptation Island
20.20 Masterchef UK
21.20 LA’s Finest
22.10 NCIS. New Orleans
22.55 Real Time With Bill Maher
00.00 Ummerki
00.25 Eurogarðurinn
00.55 Beartown
01.45 The Sister
02.35 Mr. Mercedes
03.25 Mr. Mercedes

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs 7
21.05 Who Do You Think You Are?
22.05 Ríkið
22.30 Nashville
23.10 Roswell, New Mexico
23.55 Friends
00.15 Friends
00.40 The Goldbergs 7

11.40 Bowfinger
13.15 The Circle
15.00 The Truth About Killer 
Robots
16.15 Bowfinger
17.50 The Truth About Killer 
Robots
19.10 The Circle
21.00 Enter The Warrior’s Gate
22.45 Patriots Day
00.55 Hunter Killer
02.50Enter The Warrior’s Gate

06.55 LET Tour 2020  Útsending 
frá The Saudi Laidies Team.
10.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá Joburg Open.
15.05 PGA Special. Arnold Palmer 
Special
15.25 PGA Special. Memorial 
Week of Show
15.45 2020 Playoffs Official Film
16.35 PGA Special. The Alamo 
17.30 PGA Tour. The Cut
18.00 PGA Tour 2020  Bein út-
sending frá The RSM Classic.
21.00 LET Tour 2020  Útsending 
frá The Saudi Laidies Team.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Spaugstofan 2006 - 2007 
10.00 Gestir og gjörningar Pizza 67
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.30 Heimaleikfimi 
11.40 Klofningur 
12.30 Maður er nefndur Sveinn 
Guðbjartsson
13.00 Taka tvö Hilmar Oddsson
13.45 Landakort Syngja eftir 
nótum frá miðöldum
13.50 Á götunni Karl Johan
14.20 Eldhugar íþróttanna George 
Best
14.50 Gettu betur 2019 Úrslit. 
Kvennó - MR
16.00 Thorvaldsen á Íslandi
16.30 Séra Brown 
17.15 Okkar á milli 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Allt um dýrin 
18.25 Sögur - Stuttmyndir Telma 
og Konráð
18.35 Sögur - Stuttmyndir 
Klaufski leyniþjónustumaðurinn 
Lúlli
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kveikur
20.45 Mamma mín Morra mi
21.00 Njósnir í Berlín Berlin Sta-
tion  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD  
23.05 Babýlon Berlín  Babylon 
Berlin 
23.50 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 Broke 
14.25 The Block
15.25 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 American Housewife 
19.30 Single Parents
20.00 Gordon, Gino and Fred. 
Road Trip  Bráðskemmtilegir mat-
reiðsluþættir þar sem meistara-
kokkurinn Gordon Ramsey býður 
áhorfendum í ferðalag bragðlauk-
anna. Gordon fer með félögum 
sínum, þeim Gino D’Acampo og 
Fred Sirieix, um Ítalíu, Frakkland 
og Skotland þar sem þeir leita 
uppi bestu hráefnin og matreiða 
ljúffenga rétti.
21.00 Tommy 
21.50 How to Get Away with 
Murder
22.35 Love Island 
23.30 The Late Late Show 
00.15 Blue Bloods 
01.00 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
04.00 Síminn + Spotify

09.00 Belgía - Danmörk
10.40 England - Ísland
12.20 England - Ísland. Uppgjör
13.00 Markaþáttur Þjóðadeildar 
Evrópu
13.20 Pepsi Max Mörkin - Upp-
gjörsþáttur
15.20 Steingrímur Ólafsson
15.40 Ari Bragi Kárason
16.05 Heiðar Logi Elíasson
16.30 Fjölmiðlafár í Borgarnesi 
 Nördunum hefur ekki gengið 
eins vel og þeir vonuðust eftir. 
Stákarnir eru þó langt frá því vera 
búnir að gefast upp. 
17.05 Gönguþættir
17.30 UEL Classic Matches
18.15 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna kvenna
19.10 Valur - Glasgow City
20.50 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna karla
22.55 Stúkan - Uppgjörsþáttur
01.05 Golfskóli Birgis Leifs
01.25 Golfskóli Birgis Leifs

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 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 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óperukvöld Útvarpsins. 
Leónóra Leónóra
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
09.00 Club Joventut Badalona - 
Valencia Basket Club
10.40 NFL   Útsending frá leik í NFL.
13.10 NFL   Útsending frá leik í NFL.
15.40 Belgía - Danmörk
17.20 England - Ísland. Upphitun
17.55 England - Ísland
19.35 Markaþáttur Þjóðadeildar 
Evrópu
19.55 NFL Gameday 
20.20 Plymouth - Portsmouth
22.00 Frakkland - Svíþjóð
23.45 Markaþáttur Þjóðadeildar 
Evrópu

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Sir Arnar Gauti  Arnar Gauti 
snýr aftur á skjáinn með umfangs-
mikinn lífsstílsþátt sem tekur 
saman allt sem snýr að heimilum, 
hönnun, innlitum, matar- og veit-
ingahúsamenningu, arkitektúr og 
margt, margt fleira. 
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NÝTT FRÁ       Á STÖÐ 2 MARAÞON

Tryggðu þér skemmtilegri vetur á stod2.is

MYNDLYKILLMYNDLYKILL APPLE TVAPPLE TV VEFSJÓNVARPVEFSJÓNVARP SNJALLTÆKISNJALLTÆKI

Horfðu hvar og hvenær sem er



ÞETTA ER MJÖG 
SKRÝTINN TÍMI FYRIR 

TÍSKUBRANSANN EN ÞAÐ 
ÞURFTI SVO MARGT AÐ BREYT-
AST. ÉG HELD AÐ SMÁ SKELLUR 
SÉ BARA TIL HINS BETRA UPP Á 
ÞAÐ AÐ GERA.

Fyrir síðustu jól opnaði 
K A LDA , hugar fóstur 
Katrínar Öldu Rafns
dóttur, popup búð við 
Skólavörðustíg. Búðin 
fékk góðar viðtökur 

enda tóku íslenskar tískuskvísur 
því fagnandi að geta mátað og 
keypt íslenska skóhönnun í mið
bænum. Katrín ákvað að fara aðra 
leið í ár og opnar því nú sýningar
rými og vinnustúdíó úti á Granda, 
en það svæði hefur verið í mikilli 
sókn þegar kemur að verslun með 
íslenska hönnunarvöru. Katrínu 
langaði að gefa viðskiptavinum og 
gestum sýn inn í ferlið sem er að 
baki hönnuninni.

„Mig hefur lengi langað til að 
vera með fast rými hérna heima á 
Íslandi, bæði sem stúdíó fyrir þró
unarvinnu og einnig til að taka á 
móti kúnnum. Við erum núna búin 
að koma okkur fyrir á Grandanum 
með vinnustúdíó og sýningarrými 
á vörunum okkar,“ segir Katrín, sem 
hefur verið búsett á Englandi síðast
liðin ár.

Katrín segist hafa langað að hafa 
upplifunina á persónulegri nótum 
en gengur og gerist í hefðbundnum 
tískuverslunum.

„Fólk fær að sjá og forvitnast um 
hönnunarferlið, sjá prótótýpur, 
efnisval, innblástur og f leira sem 
mér finnst skemmtilegt. Ég er mjög 
stolt af því hvernig vörurnar eru 
framleiddar og því gaman að gefa 
fólki aðeins innsýn í það ferli.“

Katrín færði út kvíarnar á árinu 
og framleiðir nú ekki bara skó 

heldur líka töskur.
„Fyrsti stíllinn af töskum var að 

koma úr framleiðslu, svo ég er mjög 
spennt að byrja að selja hana hérna 
heima,“ segir hún.

Heimsfaraldur COVID19 hafði 
þó nokkur áhrif á framleiðsluna 
hjá KALDA.

„Já heldur betur. Þetta er 
mjög skrýtinn tími fyrir 
tískubransann en það 
þurfti svo margt að breyt
ast. Ég held að smá skellur 
sé bara til hins betra upp á 
það að gera.“

Katrín stendur nú í 
ströngu við vinnu að næstu 
línu.

„Ég er að hanna nýja línu 
núna, bæði skó og heila 
töskulínu sem verður sýnd 
á tískuvikunni í Mílanó 
í febrúar. Hún verður að 
öllum líkindum rafræn,“ 
segir Katrín, sem stefnir 
á að borða rjúpu í faðmi 
fjölskyldunnar um jólin. 
„Vonandi sem ég veiði sjálf,“ 
bætir hún við að lokum.

Sý ningar r ý mið er á 
Grandagarði 79 og er opið 
fimmtudaga, föstudaga 
og laugardaga fram að 
jólum.
s t e i n g e r d u r @ f r e t t a 
bladid.is

Margt þurfti 
að breytast í 
bransanum
KALDA er hugarfóstur Katrínar Öldu 
Rafns dóttur. Merkið hefur verið í uppáhaldi 
hjá íslenskum tískuskvísum og bætti ný-
verið við línu af töskum í flóruna. KALDA 
hefur nú opnað sýningarrými og vinnu-
stúdíó úti á Granda sem er opið öllum.

Skórnir eru handgerðir í lítilli verk
smiðju í Portúgal. MYNDIR/VIÐAR LOGI

KALDA var upphaflega fatamerki 
en Katrín færði sig alfarið yfir í skó
hönnun fyrir fjórum árum. 

KALDA hefur einnig  notið vel
gengni utan landsteinanna og voru 
skór frá merkinu meðal annars 
notaðir í tískusýningu FENTY, tísku
merkis söngkonunnar Rihönnu.

 
Katrín segir 

rýmið á Grand
anum rúmgott svo 

að auðvelt er að passa 
upp á tveggja metra 

regluna. MYND/ 
REGINA ROURKE

Rauði og 
svarti liturinn 
eru áberandi í 

nýjustu línunni. 

 Katrín 
hóf ný

verið að hanna 
töskur undir 

merki KALDA. 

KALDA 
hefur 

vakið athygli 
fyrir frumlegar og 
öðruvísi herferðir. 
MYNDIR/VIÐAR LOGI
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GERÐU EXTRA
VEL VIÐ ÞIG*

Kemur með Costco til þín...

XMAS
FUDGE TIN

400 G

1899
KR/STK 

B a r ó n s s t í g  4 ,  1 0 1  R e y k j a v í k  •  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i
H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ

* BREY
TILEG

T Ú
R

VA
L M

ILLI V
ERSLA

N
A

SANDERS
MILK CHOCOLATE

SEA SALT CARAMELS
1.02 KG

2599
KR/STK 

GUDRUN
BELGIAN

CHOCOLATES
530 G

3499
KR/PK 

GINGER-
BREAD

HOUSE KIT

2699
KR/PK 

MATHES
DUSTED TRUFFLES

2X500G

1699
KR/PK 

KIRKLAND
BELGIAN

CHOCOLATES
570 G

2999
KR/STK 

KIRKLAND
WALKERS

SHORTBREAD
2.1 KG

3999
KR/STK 

KIRKLAND
EUROPEAN

COOKIES - 1.4 KG

2499
KR/STK 

DOUGHLICIOUS
CHOCOLATE CHIP
COOKIES 12X40 G

1499
KR/PK 

THE 
CHEESECAKE

FACTORY
CHEESECAKE - 1.35 KG

5499
KR/PK 

DELICI
6 SEA SALT

CARAMEL DESSERTS

1499
KR/PK 



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

Það vantar kannski ekki 
viðtöl. Það eru viðtöl 
bókstaflega úti um allt 
og við erum að sligast 
af viðtölum en það 
er hins vegar hægt að 

finna viðmælendur sem hafa frá 
einhverju að segja,“ segir Þorsteinn 
J. um þætti sína Sögur sem breyta 
heiminum.

„Þættirnir sem heita þessu hóg-
væra nafni eru sex og eru svona 
portrett af sex einstaklingum, með 
alls konar vídeómyndefni og ljós-
myndum, sem eiga það sameigin-
legt kannski að einn atburður eða 
einhver ákvörðun breytti lífi þeirra 
varanlega,“ segir Þorsteinn og 
bendir á að í fólki leynist blessunar-
lega oft sögur sem vísi út fyrir sig.

„Og hafa einhverja tengingu við 
áhorfendur sem þeir mögulega geta 
þá haft ánægju af eða nýtt sér eða 
hvað sem fólk vill gera þegar það 
horfir á svona efni.“

Hraður taktur
Hver þáttur er tólf mínútna langur 
og á meðan smellir Þorsteinn 
nokkrum skyndimyndum af við-
mælendum sínum sem hann síðan 
raðar saman, eins og honum einum 
er lagið, í einhvers konar f ljótandi 
heildarmynd.

„Þannig að þetta er mjög þéttur 
frásagnarháttur og að mér fannst 
mjög spennandi leið til þess að 
kynnast einum einstaklingi og 
einum atburði í lífi hans nákvæm-
lega,“ segir Þorsteinn en sögurnar 
sex, sem breyttu viðmælendum 
hans og heimi þeirra, verða allar 
aðgengilegar í Sjónvarpi Símans 
Premium í dag.

„Það var áhugavert að blanda 
svona saman viðtölum og ljós-
myndum þannig að til varð ein-
hvers konar frásagnaraðferð sem 
mér fannst vera mjög spennandi 
og ganga alveg upp í þessu tilviki.“

Skyndimyndamósaík
Þorsteinn segir alla þættina hefj-

ast á sömu spurningunni. „Ég spyr 
í byrjun: Hvað var það sem gerðist? 
og sú spurning kemur bara eftir 
fáeinar sekúndur og svo fer frá-
sögnin af stað.“

Frásögnina keyrir hann síðan 
áfram með tónlist, myndböndum, 
jafnvel gömlu myndefni þegar við á 
og síðast en alls ekki síst, ljósmynd-
um sem hann smellir af fólkinu og 
fangar þannig augnablikið og sögu 
þess.

„Ljósmyndirnar gefa þessa port-
rett-áferð þar sem þú í raun og veru 
horfir á andlit og einhvern veginn 
í lokin hefurðu kannski náð að 
kynnast manneskjunni í gegnum 
þáttinn.

Þetta var allavegana eitthvað 
sem gaf mér mikla ánægju og gleði 
að skrásetja, klippa og setja saman 
ólíkar sögur þriggja kvenna og 
þriggja karlmanna á ólíkum aldri 
og með ólíkan bakgrunn.“

Lifandi ljósmyndir
Þorsteinn segir að með þessum 
takti við gerð þáttanna hafi honum 
ekki síst þótt spennandi að nota 
ljósmyndir sem frásagnarefni í sjón-
varpi. „Það er stórlega vanmetið í 
raun og veru.

Vegna þess að þegar ljósmyndin 
kemur þá myndast einhvers konar 
kyrrð sem vídeóið hefur ekki því 
vídeóið öskrar á að vera klippt 
mjög hratt. Þannig að eftir þrjár 
sekúndur er öllum farið að leiðast 
en með því að blanda þessu saman 
fannst mér koma einhver svona 
annar taktur sem kom mér á óvart 
og er eitthvað sem ég hef verið að 
uppgötva og ætla vonandi bara að 
vinna meira með í næstu seríu.“

Þannig að þú ert þegar byrjaður 
að undirbúa framhald?

„Ja, að minnsta kosti í huganum. 
Algjörlega,“ svarar Þorsteinn og 
segist eins og venjulega vera kom-
inn langt fram úr sjálfum sér í hug-
anum. Hann bætir við að langur 
fjölmiðlaferill einkennist oft af 
ákveðinni leit.

„Maður er oft að leita að ein-
hverju,“ segir hann og hugsar sig um 
í augnablik. „Einhverjum ákveðn-
um útvarpsþætti eða einhverjum 
sjónvarpsþætti sem er spennandi 
að þróa áfram og stækka. Og mér 
finnst þetta vera þannig hugmynd 
og þessir viðmælendur og fólkið 
sem tók þátt í þessu með mér var 
algerlega frábært og á stóran þátt 
í að þetta varð bara að einhverju.“
toti@frettabladid.is

Hvað var það sem 
gerðist, Þorsteinn?
Þorsteinn J. hefur komið víða við á löngum ferli í fjölmiðlum og 
veit að þar verður hjólið ekki fundið upp framar. Hann fann hins 
vegar nýjan takt í þáttunum Sögur sem breyta heiminum og  
hefjast þeir allir á sömu spurningunni: Hvað var það sem gerðist?

Þorsteinn J. veit ósköp vel að þótt búið sé að segja allar sögur vantar samt alltaf sögur og hefur mögulega fundið 
lausn á þessari þversögn með samspili ljósmyndarinnar og sjónvarpsviðtalsins. MYND/ATLI MÁR HAFSTEINSSON

Eyþór Bjarnason, Kristín Gunn-
arsdóttir, Rut Sigurðardóttir, Þóra 
Björg Sigurðardóttir, Björn Hall-
dórsson og Magnús Ásgeirsson 
svara spurningu Þorsteins J. 

LJÓSMYNDIRNAR 
GEFA ÞESSA PORT-

RETT-ÁFERÐ ÞAR SEM ÞÚ Í RAUN 
OG VERU HORFIR Á ANDLIT OG 
EINHVERN VEGINN Í LOKIN 
HEFURÐU KANNSKI NÁÐ AÐ 
KYNNAST MANNESKJUNNI.
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DÁSAMLEGA  
FYNDIN 

1
UNGMENNABÆKUR 

11.–17. nóvember

Skemmtileg og spennandi 

bók skrifuð af mikilli virðingu 

og næmi fyrir flóknum 

tilfinningum sem fylgja 

unglingsárunum – og í þokka-

bót er hún dásamlega fyndin. 

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is  



Viðbrögð við COVID-19

Virkir dagar

8-20
Við dreifum álaginu og höfum opið lengur

Viðskiptavinir 
athugið

Núna er  
grímuskylda  
í verslunum 

BYKO
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Verslaðu á netinu
Pantaðu á byko.is fyrir kl. 14:00 alla virka daga  
og þú færð vöruna samdægurs á höfuðborgarsvæðinu.

Í VERSLUNUM BYKO Í DAG 19. NÓVEMBER

Líka á  
byko.is

Bylgjan í beinni 14-17 - Bylgjan gefur nokkur 10.000 kr. gjafabréf í BYKO

Bara  í dag,  19. nóv

Frí heim- sending úr vefverslun

INNIMÁLNING, POTTAR 
OG PÖNNUR, MATAR- OG 
KAFFISTELL, LUKTIR OG 
KÓSÍVARA, GLÖS, LEIKFÖNG

25%
HARÐPARKET, 
HREINSIEFNI OG 
-ÁHÖLD, JÁRNHILLUR, 
HÁÞRÝSTIDÆLUR, 
STIGAR OG TRÖPPUR,
GÆLUDÝRAFÓÐUR, 
LEMAX JÓLAÞORP

Í ljósi aðstæðna mælum 
við sérstaklega með því 
að versla í vefverslun 
BYKO - það er svo einfalt!

25-40% VALIN VERKFÆRI, 
VALINN SNICKERS 
VINNUFATNAÐUR

30%



LED-listi 3
Með 90 LED-ljós Lengd 300 cm. Með 
litaskiptum. Hægt að stytta. Fjarstýring 
fylgir. Fæst í mörgum stærðum og gerðum. 
Til notkunar innanhúss. GV: 2356113T.

4.995.-
L5 m ............................................. 5.995.- 

VERÐ FRÁ:

A 
hólf 

Timbursala
Hellur

Múrefni
Einangrun 
Pallaefni 

Plötur

B 
hólf

  
Parket

Gluggar og hurðir
Flísar

Baðland
Upplýsingaborð

Salerni

C 
hólf 

Vélar og verkfæri
Háþrýstidælur

Plastkassar 
Hillur og hilluefni

Hreinsiefni
Bílavörur

D 
hólf 

 
Ljós

Ljósaperur 
Rafmagnsefni 

Málningarvörur 
Filmur og veggfóður 

Teppi 

E 
hólf 

 
Jólaljós

Jólavörur
Grill og fylgihlutir

Garðaland
Garðverkfæri

Silkiblóm

inngangur E

Opið virka daga frá kl.08.00-19.00 og 
um helgar frá kl.10.00-18.00.

Í ljósi aðstæðna með hámarksfjölda viðskiptavina 
höfum við þurft að loka af verslun okkar til að geta 
þjónustað fleiri. Athugaðu að nú eru inngangarnir 
fleiri og mismunandi vörur í hverju hólfi.  Ekki er 
innangengt á milli hólfa og ef versla á vörur sem 
ekki eru í sama hólfi þarf að greiða fyrst fyrir vörur 
í einu hólfi og fara svo út til að færa sig yfir í næsta 
hólf. Vertu búinn að kynna þér hvert þú átt að fara 
áður en þú kemur til að heimsóknin verði sem 
styst.  

Við biðjum viðskiptavini um að sýna 
þessum tímabundnu ráðstöfunum 
skilning, í ljósi aðstæðna verður skert 
þjónusta.

Nú getur þú hringt 
og pantað vörurnar 
sem þig vantar í 
BAUHAUS í síma 
515-0800

Hringdu í síma  515-0800 og pantaðu það sem þig vantar.  
Greiðsla fer fram í  gegnum öruggan  greiðslulink. 

 
Þegar greiðsla hefur gengið í gegn sendum* við vörurnar heim að  dyrum eða þú kemur  og sækir til okkar í  vöruhúsið.

HRINGDU & 
PANTAÐU

* Sendingarkostnaður skv. verðskrá

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18 Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá fimmtudegi 29. október til og með sunnudeginum 22. nóvember, meðan 
birgðir endast.

Luktarsett
Luktarsett. 2 stk. Svart, duftlakkað 
stál. Hæð 40 cm og 25 cm. GV: 
6100017B.

8.995.-

Þú finnur 
jólapakkana  
í BAUHAUS

4.995.-
Black & Decker rafhlöðuskrúfjárn
Skrúfjárn 3,6V.  BCRTA01-XJ. Er með B&D bor, 
sem getur notað margar tegundir sexkanta og 
bitasetta. GV: 1161152A.

Höggbor-/skrúfvél
SB 18L. 1.350 snún./mín. Snúningsvægi 25-50 
Nm. Þvermál borunar í múr/stál og tré: 10/10/20 
mm. 2 stk. 2,0 AhLi-ion rafhlöður. Rafhlöður og 
hleðslutæki fylgja. Plasttaska með fylgihlutum 
fylgir

5.495.-
Diskókúla
Þv.15 cm. Marglituð. GV: 2002853B. 

34.995.-
One+ Bor-/skrúfvél 18V
R18DD3-252T. 2ja gíra Heavy Duty borpatrónu. 
Með 2 stk. Lithium rafhlöðum (5,0 Ah og 2,0 
Ah), hleðslutæki og 17 fylgihlutir fylgja. Kemur í 
verkfæratösku. GV: 1162515A.

BAUHAUS REYKJAVÍK  
Lambhagavegur 2–4 
113 Reykjavík - 515-0800  
upplysingar@bauhaus.is 
www.bauhaus.is

Við hjá BAUHAUS könnum reglulega sölu- og einingaverð sömu
vara á markaðnum og við bjóðum, til að þú getir verið viss um
að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur.

Slagorðið okkar „Við jöfnum verðið“ þýðir að ef þú finnur sömu
vöru og þú keyptir hjá BAUHAUS ódýrari hjá seljanda hér á 
Íslandi,
þá jöfnum við það verð. Svo einfalt er það!
Þú finnur nánari upplýsingar inn á heimasíðu okkar: bauhaus.is

bauhaus.is

Weber grill svunta
Grillsvunta, Svört bómull. Stærð: 152x118 cm. 
GV: 7200398A. 

3.295.- 9.995.-
Weber salt og pipar staukar
Premium salt og piparkvörn. Svartar. 19 cm. GV: 
7230301A.

5.495.-
Weber tangasett
Tangasett, úr ryðfríu stáli. 2 hlutir. GV: 7200196A. 

14.395.-
Outline spegill
Sporöskjulaga úr póleruðu krómi. Veggfestur. 
Snyrtispegillinn er með áföstu lími og því auðvelt 
að festa. GV: 3000580B.

29.995.00.-
32.995.- 

5.995.- 



LED-listi 3
Með 90 LED-ljós Lengd 300 cm. Með 
litaskiptum. Hægt að stytta. Fjarstýring 
fylgir. Fæst í mörgum stærðum og gerðum. 
Til notkunar innanhúss. GV: 2356113T.

4.995.-
L5 m ............................................. 5.995.- 

VERÐ FRÁ:

A 
hólf 

Timbursala
Hellur

Múrefni
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Plötur
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Málningarvörur 
Filmur og veggfóður 

Teppi 

E 
hólf 

 
Jólaljós

Jólavörur
Grill og fylgihlutir

Garðaland
Garðverkfæri

Silkiblóm

inngangur E

Opið virka daga frá kl.08.00-19.00 og 
um helgar frá kl.10.00-18.00.

Í ljósi aðstæðna með hámarksfjölda viðskiptavina 
höfum við þurft að loka af verslun okkar til að geta 
þjónustað fleiri. Athugaðu að nú eru inngangarnir 
fleiri og mismunandi vörur í hverju hólfi.  Ekki er 
innangengt á milli hólfa og ef versla á vörur sem 
ekki eru í sama hólfi þarf að greiða fyrst fyrir vörur 
í einu hólfi og fara svo út til að færa sig yfir í næsta 
hólf. Vertu búinn að kynna þér hvert þú átt að fara 
áður en þú kemur til að heimsóknin verði sem 
styst.  

Við biðjum viðskiptavini um að sýna 
þessum tímabundnu ráðstöfunum 
skilning, í ljósi aðstæðna verður skert 
þjónusta.

Nú getur þú hringt 
og pantað vörurnar 
sem þig vantar í 
BAUHAUS í síma 
515-0800

Hringdu í síma  515-0800 og pantaðu það sem þig vantar.  
Greiðsla fer fram í  gegnum öruggan  greiðslulink. 

 
Þegar greiðsla hefur gengið í gegn sendum* við vörurnar heim að  dyrum eða þú kemur  og sækir til okkar í  vöruhúsið.

HRINGDU & 
PANTAÐU

* Sendingarkostnaður skv. verðskrá

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18 Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk. 
Tilboðin gilda aðeins frá fimmtudegi 29. október til og með sunnudeginum 22. nóvember, meðan 
birgðir endast.

Luktarsett
Luktarsett. 2 stk. Svart, duftlakkað 
stál. Hæð 40 cm og 25 cm. GV: 
6100017B.

8.995.-

Þú finnur 
jólapakkana  
í BAUHAUS

4.995.-
Black & Decker rafhlöðuskrúfjárn
Skrúfjárn 3,6V.  BCRTA01-XJ. Er með B&D bor, 
sem getur notað margar tegundir sexkanta og 
bitasetta. GV: 1161152A.

Höggbor-/skrúfvél
SB 18L. 1.350 snún./mín. Snúningsvægi 25-50 
Nm. Þvermál borunar í múr/stál og tré: 10/10/20 
mm. 2 stk. 2,0 AhLi-ion rafhlöður. Rafhlöður og 
hleðslutæki fylgja. Plasttaska með fylgihlutum 
fylgir

5.495.-
Diskókúla
Þv.15 cm. Marglituð. GV: 2002853B. 

34.995.-
One+ Bor-/skrúfvél 18V
R18DD3-252T. 2ja gíra Heavy Duty borpatrónu. 
Með 2 stk. Lithium rafhlöðum (5,0 Ah og 2,0 
Ah), hleðslutæki og 17 fylgihlutir fylgja. Kemur í 
verkfæratösku. GV: 1162515A.

BAUHAUS REYKJAVÍK  
Lambhagavegur 2–4 
113 Reykjavík - 515-0800  
upplysingar@bauhaus.is 
www.bauhaus.is

Við hjá BAUHAUS könnum reglulega sölu- og einingaverð sömu
vara á markaðnum og við bjóðum, til að þú getir verið viss um
að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur.

Slagorðið okkar „Við jöfnum verðið“ þýðir að ef þú finnur sömu
vöru og þú keyptir hjá BAUHAUS ódýrari hjá seljanda hér á 
Íslandi,
þá jöfnum við það verð. Svo einfalt er það!
Þú finnur nánari upplýsingar inn á heimasíðu okkar: bauhaus.is

bauhaus.is

Weber grill svunta
Grillsvunta, Svört bómull. Stærð: 152x118 cm. 
GV: 7200398A. 

3.295.- 9.995.-
Weber salt og pipar staukar
Premium salt og piparkvörn. Svartar. 19 cm. GV: 
7230301A.

5.495.-
Weber tangasett
Tangasett, úr ryðfríu stáli. 2 hlutir. GV: 7200196A. 

14.395.-
Outline spegill
Sporöskjulaga úr póleruðu krómi. Veggfestur. 
Snyrtispegillinn er með áföstu lími og því auðvelt 
að festa. GV: 3000580B.

29.995.00.-
32.995.- 

5.995.- 



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Verslun í Kringlunni

Beint í bílinn
úr lúgunni

Í síðustu viku fréttum við af 
mikilvægi alþjóðasamstarfs í 
baráttunni við COVID-veiruna.

BioNtech og Pfizer hafa með sam-
starfi náð að þróa bóluefni gegn 
veirunni en BioNtech er afrakstur 
samstarfs þýsku hjónanna Ugur 
Sahin og Özlem Tureci við austur-
rískan krabbameinslækni að nafni 
Christoph Huber.

Þegar að er gáð eru flest fram-
faramál heimsins komin til vegna 
samstarfs milli þjóða. Öflugt 
alþjóðasamstarf er nú um að stöðva 
aukningu gróðurhúsa lofttegunda 
þar sem flest lönd og banda lög ríkja 
stefna á að verða kolefnishlutlaus á 
næstu 30 árum. Þá er alþjóðasam-
starf sérstaklega mikilvægt litlum 
þjóðum eins og okkar Íslandi. 
Loftmengun fer kringum heiminn 
á sex dögum og geislavirk mengun 
í sjónum kringum Ísland gæti eyði-
lagt öll okkar fiskimið.

Við Íslendingar getum lært um 
kosti samstarfs af frændum okkar 
á Norðurlöndum. Þar er algengt að 
minnihlutaflokkar stýri landinu 
í samstarfi við aðra flokka. Sam-
starf launþega og atvinnurekenda 
er öflugra en hér eins og SA hefur 
bent á, en launahækkanir þar  skila 
sér betur í varanlegum kaupmætti.

Hér á landi er víða unnið í sam-
starfi. Á Akureyri er bæjarstjórn 
allra flokka í samstarfi. Á höfuð-
borgarsvæðinu er víðtækt sam-
starf um samgöngur og sorpmál. 
Fyrirtæki og sveitarfélög á Suður-
nesjum eru í öflugu samstarfi um 
innleiðingu hringrásarhagkerfis 
og samstarf háskólanna á Íslandi 
við stofnanir Evrópusambandsins 
hefur skilað milljarða króna rann-
sóknastyrkjum á síðustu árum.

Í síðustu viku kom svo frétt um 
að við Íslendingar munum fá BioN-
tech-Pfizer bóluefnið á grundvelli 
samstarfs ESB við Pfizer. Þetta 
er mögulegt vegna aukaaðildar 
Íslands að ESB, sem sýnir enn betur 
kosti alþjóðasamstarfs hjá lítilli 
þjóð.

Vinnum meira 
saman

Það er auðvelt að velja og panta á netinu og við bjóðum fría heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu ef pantaðir 
eru 4 bakkar eða fleiri. Athugið að panta þarf bakkana eigi síðar en kl. 15:30 næsta virka dag fyrir afhendingu.

somi.is / 565 6000

15 bitar
fyrir 5

Jólabakki

Jólahlaðborð

KJÚKLINGA-
vængir

12 snittur
fyrir 4

40 bitar
fyrir 5

Fyrir 2

kjúklinga-
tvenna

31 bitar
fyrir 5

kjúklinga-
borgarar

*JÓLAHLAÐBORÐið*
/ kemur til þín í ár /

Einfaldaðu aðventuna!

NÝTT!

NÝTT!

NÝTT!NÝTT!
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