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FYRIR SAMFYLGDINA Í 1146 ÁR
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ÞAKKARGJÖRÐARMÁLTÍÐ
MEÐ FJÖLSKYLDUNNI
Í dag er þakkargjörðardagurinn haldinn hátíðlegur víða um heim. Það er
fallegur og góður siður að nánasta fjölskylda komi saman, þakki fyrir
það sem þakka ber og borði góðan mat. Hér á Íslandi hefur þessi siður
ekki verið í hávegum hafður en þó virðist hann hafa skotið hér rótum –
æ fleiri gera sér glaðan dag og bjóða til veislu.
Okkur finnst kjörið að „hinn íslenski þakkargjörðardagur“ verði helgaður
þeim mat sem hefur fylgt okkur alla tíð frá landnámi, eða í 1146 ár –
íslenska lambakjötinu. Það mætti segja að gegnum aldirnar hafi lambakjötið haldið lífi í landanum. Fyrir það ber svo sannarlega að þakka.
Flest eigum við góðar minningar af notalegum samverustundum í
sunnudagssteikinni hjá mömmu og pabba eða ömmu og afa, þar sem
lambalæri, lambahryggur eða aðrar krásir voru á borðum með
tilheyrandi meðlæti. Það er hefð sem vert er að halda í – og hvers
vegna ekki að fjölga tilefnunum og búa til fleiri hefðir?
Kaupum, eldum, borðum og bjóðum íslenskt lambakjöt – náttúrulega.

Vegna ástandsins í þjóðfélaginu viljum við þó hvetja alla til að virða sóttvarnarreglur og láta
nánustu fjölskyldu duga í matarboðum þessa dagana.

* Uppruni þakkargjörðarhátíðar, sem haldin er fjórða fimmtudag í nóvember vestanhafs, er gjarnan rakin
til enskra pílagríma sem ákváðu að halda guði þakkargjörð eftir fyrsta veturinn í nýrri heimsálfu, árið
1621. Í dag er hátíðin þó í fæstra huga trúarlegs eðlis heldur fyrst og fremst stund til að verja með
fjölskyldu og vinum, borða góðan mat og þakka fyrir það góða sem hefur gerst á árinu. Fyrir landnám
Evrópubúa þekktust einnig slíkar hátíðir hjá frumbyggjum, sem þökkuðu fyrir lífið og frjósemi akra
sinna. Í heiðnum sið á Íslandi voru gjarnan haldin haustblót í ekki ósvipuðum tilgangi.

Snædís Jónsdóttir

Kristján Freyr Halldórsson

landsliðskokkur

tónlistarmaður og útgefandi

Hver er þinn uppáhalds partur
af lambinu til að elda?

Hvaða góðu stundir tengir þú
við lambakjötið?

Mínir uppáhalds lambapartar eru
lambaskanki og lambaframhryggur.
Lambaframhrygginn er svo einfalt að
undirbúa fyrir t.d fínt matarboð! Það
er bæði hægt að elda hann á beini og
bera hann fram á beininu, eða úrbeina
og steikja eða grilla. Svo er hægt að
vera með rifjur og þá er svo
auðveldlega hægt að búa til
skemmtilegan partímat þar sem fólk
borðar með puttunum, og kannski
einhverjar skemmtilegar sósur sem
hægt er að dýfa í. Svo er það lambaskankinn, þar er hægt að „brassera“,
s.s gufusteikja hann í eldföstu móti
með allskonar kryddjurtum, grænmeti
og soði í langan tíma undir loki.
Safann sem verður eftir er tilvalið að
sigta og sjóða svo niður og bera fram
með skankanum. Svo er alltaf hægt að
nota afganga af skankanum í
allskonar daginn eftir, t.d taco eða
austurlenska hrísgrjónarétti, þessvegna
bara grýtu, hvort heldur sem er ítalska
eða mexíkóska.

Ég er alinn upp við hefðbundna íslenska
matseld vestur á fjörðum. Fiskmeti var
oft á boðstólum, stundum sigið en
oftast soðið. Matseldin byggðist á
nýtni, engu var sóað. Þegar kom að
lambakjöti voru svið eftirminnileg,
sérstaklega lappir. Svo var vitaskuld
hátíð í bæ þegar sígildur hryggur eða
læri var á borðum. Fátt fannst manni
hátíðlegra og yfirleitt fylgdi sérstakur
spariborðbúnaður sem eingöngu var
notaður við þessi tilefni, og með
hangilærinu ljúffenga á jóladag.
Í seinni tíð er mér páskalambið efst í
huga. Mér hefur tekist að missa af
þeirri fjölskyldustund að kvöldi
páskadags í sextán ár. Þá er ég akkúrat
staddur í veislu í fullum sal poppara,
skjólstæðinga okkar sem höldum utan
um Aldrei fór ég suður. Oftast er boðið
upp á dýrindis páskalamb að hætti
Mugga hafnarstjóra. Hann hefur
einstakt lag á að elda lamb og hefur
þann eiginleika að láta öllum í
kringum sig líða eins og einni stórri
fjölskyldu. Þá mega páskarnir koma!

Fylgstu með beinni útsendingu á Facebook-síðu Lambakjöts eða Icelandic
Lamb í dag kl. 15, þar sem Snædís fær til sín góðan gest.
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 ólk flykktist út á götu í Napólí þegar fregnir bárust af andláti argentínsku goðsagnarinnar Diego Armando Maradona en hann var í guðatölu í borginni á meðan hann spilaði þar. Þriggja daga
F
þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Argentínu. „Það var unun að sjá hann spila og njóta þess heiðurs að vera inni á sama velli og hann,“ segir Arnór Guðjohnsen um Maradona. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Tímabært að draga úr óvissu
Samtök atvinnulífsins kalla eftir meiri fyrirsjáanleika í sóttvarnaaðgerðum stjórnvalda. Hægt sé að tengja
liðkun og hömlur við töluleg viðmið eins og nýgengi smits. Ekki séu forsendur fyrir lömun samfélagsins.
VIÐSKIPTI Samtök atvinnulífsins
kalla eftir að stjórnvöld nýti reynsluna af baráttunni við útbreiðslu
kórónaveirunnar og útbúi skýran
ramma um aðgerðir næstu mánaða.
„Það er kominn tími til að draga
markvisst úr þessari langvarandi
óvissu og setja fram skýra áætlun
um aðgerðir til loka faraldursins,“
segir Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, í samtali við Fréttablaðið. Hann telur að sóttvarnaaðgerðir næstu mánaða þurfi að uppfylla þrjú skilyrði.
Í fyrsta lagi að skýr og tíma-

sett áætlun sé um afléttingu takmarkana. Í öðru lagi þurfi liðkun og
hömlur að vera tengdar við töluleg
viðmið, til dæmis nýgengi smits. Og
í þriðja lagi að sóttvarnaráðstafanir
séu innbyrðis samkvæmar, skiljanlegar almenningi og höfðað sé til
ábyrgðar hvers og eins.
Nýgengi kórónaveirusmits, það
er smit á hverja 100 þúsund íbúa
síðustu tvær vikur, mælist hvergi
lægra en á Íslandi samkvæmt tölum
Sóttvarnastofnunar Evrópu (ECDC).
„Núverandi ástand kallar ekki á
lömun samfélagsins eða viðvarandi
krísuástand. Góður árangur við

Það er kominn tími
til að draga markvisst úr þessari langvarandi
óvissu.
Halldór Benjamín Þorbergsson,
framkvæmdastjóri SA

takmörkun útbreiðslu smita náðist
með samstilltu átaki,“ segir Halldór.
Þá leggur hann áherslu á að persónulegar sóttvarnir verði áfram undirstaða í baráttunni gegn veirunni og

að þjóðin hafi lært mikið á þessu ári.
„Rýmkun takmarkana á sama
tíma og almenningur er hvattur
til ábyrgrar hegðunar þarf ekki að
valda sjálfkrafa aukningu nýrra tilfella,“ bætir hann við.
Núverandi takmarkanir, sem
miða við að tíu manns megi koma
saman, falla úr gildi 2. desember.
Halldór bendir á að smit muni halda
áfram að greinast þar til landsmenn
verði bólusettir. „Í því ljósi er mikilvægt að sóttvarnaaðgerðir séu ítarlega rökstuddar og njóti skilnings og
samstöðu samfélagsins alls.“
– þfh / sjá síðu 12

bioeffect.is — BIOEFFECT verslun, Hafnartorgi

Álag tefur
fjárlagavinnu
S TJ Ó R N M Á L Fjárlagavinnan á
Alþingi er töluvert á eftir áætlun í ár,
miðað við það sem lagt var upp með í
starfsáætlun þingsins, sem gerði ráð
fyrir umræðu um breytingatillögur
nefndarinnar í þingsal í upphafi
þessarar viku.

Willum Þór Þórsson, formaður
fjárlaganefndar

„Vinnan nú hefur tafist aðallega
vegna aðstæðna,“ segir Willum Þór
Þórsson, þingmaður Framsóknarf lokksins og formaður fjárlaganefndar, aðspurður um hvenær von
sé á nefndaráliti nefndarinnar og
breytingatillögum meirihlutans.
– aá / sjá síðu 4
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Mikilvægt að gæta að eldvörnum

Víðir er nú í einangrun.

Ekki má
gleyma lævísi
veirunnar
COVID-19 Alls greindust sjö manns
með kórónaveiruna innanlands
í fyrradag en af þeim voru aðeins
tveir í sóttkví við greiningu. Í gær
voru 176 í einangrun hér á landi.
45 lágu á spítala, þar af tveir á gjörgæslu með COVID-19.
Víðir Reyniss on, yfirlög r eglu
þjónn almannavarna, greindist í
gær með COVID-19. Hann kveðst
vera einkennalaus.
Ekki megi gleyma hversu lævís
veiran geti verið. „Þetta er eins og
hvert annað verke fni. Það getur
hver sem er fengið þetta og hún
spyr ekki að neinu. Hún er læv ís
og lúmsk þessi veira, eins og við
höfum alltaf sagt. Þannig að maður
var undirbúinn, eins og hver annar,
að geta fengið þetta,“ segir Víðir. – la

 ýmingaræfing var haldin í Höfðaborg í Borgartúni í gær í tilefni af Eldvarnadeginum. Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra,
R
fékk að spreyta sig á að slökkva eld sem kveiktur var í potti á æfingunni. Þá fengu starfsmenn í húsinu sömuleiðis að prófa. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Gjaldfrjálst varð í göngin 2018, hefur
umferð um þau aukist eilítið síðan.

Minni umferð í
gegnum göngin
SAMGÖNGUR Umferð um Hvalfjarðargöng hrundi í fyrstu og
þriðju bylgju COVID-19 faraldursins. Þetta kemur fram í tölum
Vegagerðarinnar í svari við fyrirspurn Ingu Sæland, formanns
Flokks fólksins. Umferðin í janúar
og febrúar var eilítið minni í ár en í
fyrra, en í samræmi við umferðina
á árunum 2015 til 2018.
Í mars fór umferðin úr tæpum 7
þúsund bílum á dag árin á undan
niður í tæpa 5 þúsund bíla. Í apríl
fór umferðin niður í 4.300 bíla á dag
að meðaltali. Í sumar var umferðin
á pari við fyrri ár og fór upp í rúma
10 þúsund bíla á dag í júlí.
Í september fór umferðin svo
aftur minnkandi og var komin
niður í 5 þúsund bíla á dag í október,
sem er fækkun úr rúmum 7 þúsund
bílum á dag í sama mánuði árin á
undan. – ab

Sveitarfélögin
þurfa að fá 50
milljarða
STJÓRNSÝSLA Fram kemur í þingsályktunartillögu um aðgerðir í
þágu sveitarfélaga vegna kóróna
veirufaraldursins að fjármálasvið
borgarinnar telji fjárhagslegt högg
borgarsjóðs vegna faraldursins vera
meira en áður hafði verið áætlað.
Fjármálasvið borgarinnar telur
að Reykjavíkurborg þurfi 15 milljarða fjárframlag frá ríkinu á þessu
ári og 12 milljarða á því næsta.
Tekjufall hjá borgarsjóði vegna faraldursins er 12,5 milljarðar króna
það sem af er ári og útgjöld hafa
aukist um 2,6 milljarða.
Fram kom í umsögn um fjárlagafrumvarpið að fjárþörfin væri 11,1
milljarður.
Samkvæmt greiningu fjármálasviðs borgarinnar þurfa sveitarfélögin í landinu að fá að minnsta
kosti 50 milljarða króna framlag
frá ríkinu á þessu ári og því næsta
vegna þeirra áhrifa sem faraldurinn
hefur haft. – hó

Bjóða sýndarferðalög
fyrir strandaglópa
Ágústa Sigrún Ágústsdóttir stýrir sýndarferðalögum um borgir í Evrópu þar
sem hún útskýrir umhverfi og staðhætti fyrir áhorfendum í gegnum Zoom.
FERÐALÖG „Þar sem við fararstjórar
erum orðin langleið á þessu ástandi
og flest komin með útþrá á hættulegu stigi, þá datt okkur í hug að það
væru kannski fleiri í sama pakka,“
segir Ágústa Sigrún Ágústsdóttir,
sem stýrir sýndarferðalagi um slóvensku borgina Ljubljana í kvöld.
Viðburðurinn, sem haldinn er á
vegum ferðaskrifstofu Heimsferða,
felur í sér að þátttakendur skrá sig
á fjarskiptaforritinu Zoom og fylgjast þar með myndskeiði þar sem
Ágústa útskýrir hvað hin ljúfa Ljubljana hefur upp á að bjóða.
Sýndarferðalagið er annað sinnar
tegundar, en fyrir tveimur vikum
leiddi Ágústa áhorfendur um Verónaborg á Ítalíu.
„Síðast komst ég yfir skemmtilegt
myndskeið af göngutúr í Veróna, en
ég lýsti honum eins og ég væri leiðsögumaður í ferðinni,“ segir Ágústa.
„Við reynum að gera þetta eins og
alvöru ferðalag – við bjóðum fólk
velkomið og sýnum því hvert það
á að fara.“
Viðtökurnar á síðasta sýndarferðalagi voru ansi góðar og þrátt
fyrir afföll, sem urðu vegna landsleiks Íslands gegn Ungverjalandi,
hlupu áhorfendur á hundruðum.
„Skráningin fór fram úr okkar villtustu vonum,“ segir Ágústa.
„Sýndarferðalagið til Veróna átti
bara að vera stakur viðburður, en
eftir að við sáum áhugann ákváðum
við að halda þessu áfram á tveggja
vikna fresti til þess að sinna þeirri
eftirspurn sem við fundum fyrir.“
Þá fær einn heppinn áhorfandi
í hverju sýndarferðalagi flugmiða
til útlanda næsta sumar, en Ágústa
segir að ekki sé hægt að vera með
neina bölsýni um utanlandsferðir á
næsta ári. Líta verði jákvætt á framhaldið þrátt fyrir erfiða tíma.

Ljubljana er falleg borg og ein af leyndu perlum Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Við reynum að gera
þetta eins og alvöru
ferðalag – við bjóðum fólk
velkomið og sýnum því
hvert það á að
fara.
Ágústa Sigrún
Ágústsdóttir,
fararstjóri

„Við reynum að taka þetta bara
á Pollýönnunni og göngum að því
gefnu að hlutirnir verði á sínum
stað þegar maður kemur næst,“
segir hún. „Auðvitað er nú þegar
búið að loka einhverjum af þeim
stöðum sem við tölum um í sýndarferðalaginu, en það er aldrei að vita
hvað gerist næsta sumar.“
Næst verður ferðinni haldið aftur
til Ítalíu þar sem bæirnir við Gardavatn verða skoðaðir, en Heimsferðir
hafa einnig sett upp könnun til að
sjá hvert ferðasoltnir strandaglópar
vilja næst fara í sýndarveruleikanum.
Hægt er að nálgast upplýsingar
um sýndarferðalagið til Slóveníu og
þá viðburði sem fram undan eru hjá
Heimsferðum inni á Facebook-síðu
ferðaskrifstofunnar.
arnartomas@frettabladid.is
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20% afsláttur af jakkafötum, stökum jökkum og skyrtum.
20% afsláttur af kjólum og drögtum.

20% afsláttur af jakkafötum, stökum jökkum og skyrtum.

Geirsgata 4 - 5194490 - við Hafnartorg

20% afsláttur af jakkafötum, stökum jökkum og skyrtum.
20% afsláttur af kjólum og drögtum.
20% afsláttur af kjólum og drögtum.

Kringlunni

567 0120

552 8600

20 til 50% afsláttur af skyrtum.
20 til 40% afsláttur af jakkafötum og stökum jökkum.

20 til 50% afsláttur af skyrtum.
20 til 40% afsláttur af jakkafötum og stökum jökkum.
20% afsláttur af útigöllum og kuldaskóm.
552 2201
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Reykjavíkurborg gleymdi Kjalarnesi í tillögum sínum
SKIPULAGSMÁL „Íbúaráð Kjalarness
harmar það að á kynningarfundi
Reykjavíkurborgar um breytingar
á aðalskipulagi 18. nóvember, var
hvergi hægt að sjá Kjalarnes á kortum né minnst á skipulag þar,“ segir
í bókun íbúaráðs.
Verið var að ræða um drög að tillögum að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkurborgar 2010-2030, end-

urskoðun á stefnu um íbúabyggð og
blandaða byggð og framlengingu
skipulagstímabils til ársins 2040.
Þar er hvergi minnst á Kjalarnes,
sem íbúaráðið er ósátt við, og bendir borginni á að Kjalarnesið sé hluti
af Reykjavík og óásættanlegt að það
sé ekki tekið með þegar fjallað er
um skipulagsbreytingar.
Sigrún Jóhannsdóttir, formaður

ráðsins, varðist frétta og benti á
borgina. Þar fengust þau svör að
sú aðalskipulagstillaga sem sé nú
til umræðu og kynningar nái ekki
til aðalskipulagsins í heild. Ekki
sé verið að boða nýtt aðalskipulag fyrir Reykjavík, þrátt fyrir að
skýrslurnar Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2040, Landnotkun og
helstu byggingarsvæði og Reykja-

vík 2040 og Nýr viðauki við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030,
hafi verið lagðar fram.
„Til stendur að ráðast í aðra stóra
breytingu á aðalskipulaginu á næsta
ári, samhliða gerð hverfisskipulags
í Grundarhverfi og nágrenni, þar
sem horft er á Kjalarnesið í heild,
landbúnaðarsvæðin og önnur opin
svæði.“ – bb

Íbúaráð Kjalarness harmar afskiptaleysið. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Mikið álag tefur fjárlagavinnu
Aðstæður í þjóðfélaginu valda álagi á fjárlaganefnd og atkvæði verða greidd um fjárlög seinna en ella.
Fulltrúar í minnihluta telja enn eiga eftir leysa vanda Landspítalans og efla aðgerðir gegn atvinnuleysi.

Ráðherra fór á Sólheimajökul i gær
og opnaði stíginn. MYND/AÐSEND

Aðstaðan við
Sólheimajökul
bætt til muna
NÁTTÚRA Nýr stígur hefur verið lagður við Sólheimajökul, en hann leiðir
gesti að útsýnissvæði þar sem mögulegt er að horfa til jökuls og lóns.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra, opnaði stíginn
í gær.
Gerð stígsins var samstarfsverkefni atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og hagsmunaaðila á
svæðinu í tengslum við Safe Travel
verkefni Landsbjargar.
Sólheimajökull er einn af vinsælli viðkomustöðum ferðamanna
á Íslandi en aðstöðu fyrir gesti hefur
verið ábótavant.
Með umbótunum hefur útsýnissvæðið stækkað talsvert og með
einföldum hætti verður upplifun
gesta meiri og betri á þessum vinsæla áfangastað en áður. Þá er öryggi
meira með tilkomu stígsins og hægara um vik að stýra fjölda þeirra sem
ganga um svæðið hverju sinni.
„Við Sólheimajökul voru veruleg
tækifæri til úrbóta en staðurinn
fellur af ýmsum ástæðum ekki sérlega vel að tveimur helstu tækjum
stjórnvalda á þessu sviði, sem eru
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða og Landsáætlun um uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum.
Það er því ánægjulegt að samstarf
skyldi takast á milli ráðuneytisins,
landeigenda og Safe Travel um að
ráðast í þessar mikilvægu úrbætur,“
sagði Þórdís Kolbrún um framkvæmdina, sem kostaði 11 milljónir.
Um 70 prósent af svæðinu sem framkvæmdirnar ná yfir eru á þjóðlendu
og 30 prósent eru í einkaeign. – hó

S TJ Ó R N M Á L Fjárlagavinnan á
Alþingi er töluvert á eftir áætlun í ár,
miðað við það sem lagt var upp með í
starfsáætlun þingsins, sem gerði ráð
fyrir umræðu um breytingatillögur
nefndarinnar í þingsal í upphafi
þessarar viku. Ljóst er að breytingatillögur koma ekki fram fyrr en í
fyrsta lagi í næstu viku og mögulega
ekki fyrr en í þarnæstu viku.
„Vinnan nú hefur tafist aðallega
vegna aðstæðna,“ segir Willum Þór
Þórsson, þingmaður Framsóknarf lokksins og formaður fjárlaganefndar, aðspurður um hvenær von
sé á nefndaráliti nefndarinnar og
breytingatillögum meirihlutans.
Ástæður tafanna séu margar. Fjárlögin voru lögð fram mánuði síðar en
venjulega, á grundvelli endurskoðaðrar stefnu frá í september. Þá hafi
nefndin þurft að fjalla um ríkisfjármálaáætlun sem var lögð fram samhliða af sömu ástæðu, en sé venjulega lögð fram að vori. Í þriðja lagi
hafi breytingar á lögum um opinber
fjármál verið til umræðu í nefndinni
í haust vegna skilyrða um heildarjöfnuð og skuldahlutfall sem taka eigi
úr sambandi út áætlunartímabilið.
Þá sé von á fimmta fjáraukalagafrumvarpinu sem verði óvenju
umfangsmikið og eigi að mæta
COVID-kostnaði heilbrigðiskerfisins, fjármögnun mótvægisaðgerða,
vinnumarkaðar og atvinnuleysis,
fjölgun nemenda í framhaldsskólum
og háskólum og fleiri kostnaðarliði
tengda faraldrinum. Að lokum sé
kominn til nefndarinnar viðbótar
bandormur um forsendur fjárlaga,
en aðeins einn hafi verið afgreiddur
úr nefndinni.
„Allt þetta kallar á mikið púsluspil
og þá á eftir að raða nauðsynlegum
breytingatillögum vegna mótvægisaðgerða inn á næsta ár, í samhengi
við fjáraukalagafrumvarp, forsendur fjárlaga og mögulegar breytingar
á fjármálaáætlun,“ segir Willum.
Nefndin þurfi að sjá fram úr

Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar, segir starf nefndarinnar ærið þetta haust og erfitt að halda yfirsýn
vegna allra þeirra ráðstafana sem grípa hefur þurft til vegna heimsfaraldursins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hvernig getur verið
boðlegt að það
þurfi að skera niður þjónustu til þess að koma til
móts við hallarekstur sem er
að miklu leyti tilkominn
vegna klúðraðra
kjarasamninga
ríkisins?
Björn Leví Gunnarsson, þingmaður Pírata

öllu þessu auk yfirsýnar um fjölda
umsagna um fjárlögin og samtölum
sem nefndin hefur átt vegna frumvarpsins.
„Við erum enn að taka á móti
gestum, nú síðast Landspítalanum,
og eigum von á ráðuneyti vegna
spítalans á föstudag, sem og kynningu á fjáraukalagafrumvarpi, sem
stefnt er á að fjármálaráðherra mæli
fyrir í dag,“ segir Willum.

Fulltrúar minnihlutans í fjárlaganefnd telja margt óklárað í fjárlagavinnunni. Björn Leví Gunnarsson,
þingmaður Pírata, nefnir hallarekstur Landspítalans sem dæmi. Hann
sé meðal annars tilkominn vegna
vanáætlunar fjármálaráðuneytisins á launahækkunum samkvæmt
kjarasamningum og kostnaði vegna
mönnunarvanda.
„Hvernig getur verið boðlegt að
það þurfi að skera niður þjónustu
til þess að koma til móts við hallarekstur sem er að miklu leyti tilkominn vegna klúðraðra kjarasamninga
ríkisins sem hafa endað hjá gerðardómi?“ spyr Björn Leví.
Hann nefnir einnig fjárþörf bæði
hjá Persónuvernd og Umboðsmanni
Alþingis sem þurfi að bregðast við og
skuldbindingar stjórnvalda vegna
Lífskjarasamningsins, einkum í
almannatryggingakerfinu.
Ágúst Ólafur Ágústsson, Samf ylk
ingunni, segir of litla áherslu lagða
á atvinnusköpun og fjárfestingar.
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar gangi

Fjárlög þurfa að
fókusera á atvinnusköpun og fjárfestingar.
Þessi fjárlög gera það ekki.
Ágúst Ólafur
Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar

ekki nógu langt til að sporna gegn
stórauknu atvinnuleysi.
„Fjárlög þurfa að fókusera á
atvinnusköpun og fjárfestingar.
Þessi fjárlög gera það ekki, enda er
fjárfestingarátakið einungis 1 prósent af landsframleiðslu og lækk
ar það atvinnuleysi einungis um
1 prósentustig. Síðan er haldið í
aðhaldsk röfu á sjúkrahús og skóla
sem er furðuleg pólitík á tímum
COVID,“ segir Ágúst Ólafur.
adalheidur@frettabladi.is
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Meira verður byggt á kvikmyndaþorpslóðum Baltasars Kormáks
SKIPULAG Skipulags- og samgöngu
ráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Gufuness, vegna lóðanna
við Jöfurbás 5 og 7. Lóðirnar eru í
eigu GN Studios ehf. en eigandi þess
er leikstjórinn Baltasar Kormákur.
Um er að ræða talsverðar breytingar, því lóðirnar eru stækkaðar
og byggingarmagn á þeim eykst.
Þá er hámarksfjöldi íbúða loks skilgreindur, en alls er leyfi til þess að
skipuleggja samtals 151 íbúð á lóðunum. Með breytingartillögunni

Vilja fylla lónið
í Árbænum á ný
REYK JAVÍK Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og heilbrigðisráði gagnrýndu harðlega vinnubrögð Orkuveitu Reykjavíkur (OR)
vegna tæmingar Árbæjarlóns á fundi
ráðsins í gær og vilja að lónið verði
fyllt á ný. Líkt og kom fram í blaðinu
í gær vissu hvorki stjórnendur Náttúrufræðistofnunar né Umhverfisstofnunar af tæmingu Árbæjarlóns
fyrr en daginn sem hún var framkvæmd. Þá var íbúum ekki tilkynnt
um ákvörðunina.

Hvorki Náttúrufræðistofnun, Umhverfisstofnun
né íbúum var tilkynnt um
tæminguna.
OR ákvað, eftir ráðleggingar frá
Hafrannsóknastofnun, Verkís og
aðkomu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, að tæma lónið varanlega til að
koma á náttúrulegu rennsli í gegnum
stífluna svo fiskar gætu gengið þar
upp. Var það gert þann 29. október.
Bjarni Bjarnason, forstjóri OR,
kom fyrir ráðið í gær. Í bókun fulltrúa Samfylkingar, Pírata og Vinstri
grænna segir að ákvarðanir verði
alltaf betri ef þær séu teknar í samráði og með samtali. Er þá vonast
til að upplýsingaflæði milli OR og
náttúruverndarráðs verði gjöfult í
framtíðinni.
Björn Gíslason,
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Fulltrúar Sjálfstæðisflokks segja
ámælisvert að ekki hafi verið leitað
eftir umsögn eftirlitsstofnana
og íbúa. Kallaði Björn Gíslason,
borgarfulltrúi Sjálfstæðisf lokks,
eftir því að lónið yrði fyllt á ný
þar til álit stofnananna lægi fyrir.
Borgarráð hefur skipað stýrihóp
sem vinnur að mótvægisaðgerðum í
kjölfar tæmingar Árbæjarlóns. Fyrsti
fundur verður á næstunni. – ab

fylgdi samþykki eigenda nærliggjandi lóða, sem voru ánægðir með
breytingarnar.
Ekki voru þó allir sáttir. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins
sátu hjá við afgreiðslu málsins og
létu bóka þá skoðun sína að mikilvægt væri að jafnræðis væri gætt
þegar gerðar væru breytingar á
skilmálum uppbyggingaraðila, ekki
síst þeirra sem hefðu verið valdir til
verksins. Engar ákveðnar reglur um
slíkar breytingar væru í gildi og réttara væri að rýmka reglur almennt

Skiptar skoðanir eru á byggingu á
lóðum í eigu Baltasars Kormáks í
Jöfurbási í Gufunesi. MYND/AÐSEND

frekar en að koma með ívilnanir til
einstakra aðila eftir á.
Félag Baltasars keypti lóðir og
byggingarrétt undir kvikmyndaþorp og íbúðir í lok árs 2017. Var
kaupverðið 1,64 milljarðar króna
og fékk Baltasar 10% afslátt .
Gagnrýndu fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og flugvallarvina söluna harðlega á sínum tíma.
Töldu þeir að verðmæti lóðanna
væri enn meira og töldu að hagsmunum borgarbúa hefði verið
betur gætt ef lóðirnar hefðu verið

boðnar út, frekar en að samið hefði
verið við einn ákveðinn aðila.
Í byrjun árs 2020 framseldi félag
Baltasars lóða- og byggingarréttindi sín til félagsins Gufunes fasteignaþróun ehf., sem er dótturfélag
Fasteignaþróunarfélagsins Spildu.
Eigendur þess eru Arctica Finance
hf. með 45,45% hlut, Anna Sigríður Arnardóttir með 27,27% hlut
í gegnum félagið ASAP ehf. og Sigríður Bryndís Stefánsdóttir og Gísli
Reynisson með 27,27% hlut í gegnum félag sitt Hraunsvík ehf. – bþ

Kerfið hindrar grænar lóðir

Skólalóðir hérlendis eru einsleitar og lítið er hlustað á landslagsarkitekta við hönnun þeirra. Lóðirnar
versna eftir því sem skólastigið hækkar. Unglingar í dag leika sér helmingi minna úti en foreldrar þeirra.
MENNTAMÁL „Það er svolítið áhugavert að skólalóðirnar verða verri og
verri eftir því sem skólastigið verður
hærra,“ segir Elísabet Bjarnadóttir
sem skrifaði BS-ritgerð í landslagsarkitektúr um skólalóðir sem heitir
Grænar grundir. Saga, forsendur og
hönnun grunnskólalóða.
Þar kafaði Elísabet ofan í skólalóðir á Íslandi og komst að mörgu
forvitnilegu. Ímynd skólalóða er
almennt ekki góð. Þær eru sagðar
gráar og óspennandi og er líklegasta ástæðan sagður strangur lagarammi og hræðsluáróður í þjóðfélaginu, því fólk vill ekki að börnin
slasist. Engin lög eru til um skólalóðir og vinnuramminn því mjög
opinn. Grænar skólalóðir heyra til
undantekninga og svo mætti lengi
telja.
„Ekki hef ég fundið heimildir sem
sýna ótvírætt að grænkun sé byrjuð
hér heima, þá á ég við verkefni eða
sjóði sem styrkja grænkun, en
greinilegt er að hugsunarhátturinn
og aðferðafræðin er komin meðal
kennara,“ skrifar Elísabet meðal
annars í ritgerðinni. Hún bætti við
að sennilega væri ástæða einhæfra
skólalóða ekki sú að kennarar séu
á móti breytingum, heldur sé það
frekar kerfið.
Í ritgerðinni kemur fram að þegar
borgarstarfsmanni voru sýndar
myndir frá leikvelli í Berlín, þar
sem leikvellir og tæki eru mjög fjölbreytt, var sagt að þessir leikvellir
myndu tæplega standast öryggiskröfur Íslendinga. Þá vitnar hún í
Herdísi L. Storgaard, verkefnastjóra
hjá Miðstöð slysavarna barna, sem
benti á árið 2012 að einsleitni vallanna hefði ekkert með öryggi að
gera, heldur væri þetta bara hugmyndaskortur hjá hönnuðum og

Flestir hugsa um skólalóðir sem frekar litlausar og leiðinlegar. Enda lítið grænt á þeim og kennarar þurfa því að fara
út af skólalóðinni með nemendur sína. Lítið hefur verið hugsað út í skólalóðir undanfarin ár. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

þeim sem að gerð lóðanna koma.
Elísabet segir að lagaramminn
hafi komið sér svolítið á óvart
þegar hún skoðaði hann, því ekkert er til um skólalóðir í lögum og
því er hægt að hafa vinnurammann í kringum þær mjög opinn.
„Það er eng in lágmarks- eða
hámarksstærð, það er ekkert lágmark eða hámark sem á að vera
á skólalóðinni. En hún á að gefa
fjölbreytt tækifæri til leikja og
annarrar útivistar. En skólalóðin
á að vera. Hún á að hafa gæði, ef la
og ýta undir hreyfingu og hreysti,
stuðla að alhliða þroska, velferð
og menntun barnanna, en hvernig
á að gera það? Það er ekkert til að
vinna eftir. Sveitarfélögunum er í
raun í sjálfsvald sett hvað þau setja
á lóðirnar.“
Hún viðurkennir að hafa átt
erfitt með að hætta að skoða lóðirnar, en ritgerðin telur 125 blað-

Græn skólalóð
Græn skólalóð er lóð sem hefur
lifandi og mismunandi landslag, hóla, hæðir og dældir, hún
hefur bæði grá svæði og græn
svæði, hún hefur mismunandi
rými, mismunandi leiktæki
og mismunandi möguleika til
leikja svo sem fjölbreytta og
auðuga innviði. Á henni getur
verið útikennslustofa, kennslugarður eða ræktunarsvæði af
einhverju tagi, gróðurhús og
jafnvel einhver dýr.
síður. Hún vill gjarnan gera meira
og skoða allar skólalóðir landsins
og hvað krakkarnir eru að gera á
lóðunum. Hún vill allavega sjá að
skólalóðir verði grænni og hlustað
verði á þá sem hafa lært landslags-

arkitektúr og aðra sem hafa þekkingu á sviðinu. „Grænkun skólalóða er frábær stefna sem ætti að
taka af fullri alvöru. Það ætti að
taka til fyrirmyndar bæði skóla og
leikskóla sem eru komnir áleiðis í
þessari þróun víðs vegar um heim.
Fagfólk er nú þegar búið að taka
saman ítarleg leiðbeiningarit fyrir
náttúrulegri hönnun, svo ekki er
þetta á byrjunarstigi.
Hönnun með grænkun býður
upp á óteljandi möguleika fyrir
námsskrá og breytingar til góðs
innan menntakerf isins. Mikilvægt er að reyna að breyta hegðun
barnanna okkar, opna nýjar víddir
í umhverfi þeirra og hugsun, þær
eru rótgrónar í mannskepnunni og
ef til vill er það skorturinn á þessu
sem veldur þeim heilsufarslegu
vandamálum sem við eigum við að
etja í dag,“ skrifar hún í lokin.
benediktboas@frettabladid.is
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SAMFÉLAG Ný úrræðaleitarvél samtakanna Minningarsjóðs Einars
Darra – eitt líf, verður opnuð í dag
á heimasíðu samtakanna. Úrræðaleitarvélin er rafrænn gagnagrunnur sem inniheldur lista yfir
þau úrræði sem hægt er að leita til
þegar vandasöm mál ber að garði
sem varða eða tengjast geðheilbrigði, fíkn, ofbeldi, kynheilbrigði,
félagsmálum eða fráfalli ástvinar.
Úrræðaleitarvélina er að finna á
heimasíðunni eittlif.is og segir á
síðunni að hún henti bæði fólki í
vanda og aðstandendum.
Mæðgurnar Bára Tómasdóttir og
Andrea Ýr Arnarsdóttir stofnuðu
samtökin, eftir að sonur Báru og
bróðir Andreu, Einar Darri Óskarsson, lést á heimili sínu eftir neyslu
róandi lyfja, aðeins 18 ára gamall
árið 2018. Þær segja úrræðaleitarvélina vera fyrir samfélagið allt, en
að þeirra áhersla sé að ná til ungmenna.
„Við vonum að úrræðaleitar-

Mæðgurnar Bára Tómasdóttir og
Andrea Ýr Arnarsdóttir stofnuðu
samtökin. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

vélin auki sýnileika þeirra úrræða
sem eru nú þegar til staðar og auðveldi ferlið að kynna sér viðeigandi
úrræði þegar að vandasöm mál ber
að garði. Spurningunum í úrræða-

leitarvélinni er svarað í fyrstu persónu, þannig að ef verið er að leita
að úrræði fyrir annan en okkur sjálf
þá eru settar inn upplýsingar sem
eiga við þann einstakling sem leitað
er eftir úrræði fyrir,“ segir Andrea Ýr
í samtali við Fréttablaðið.
Bára segir að úrræðaleitarvélin
hafi lengi verið hugmynd sem þær
langaði að koma í framkvæmd.
Hugmyndina hafi þær fengið frá
samtölum sem þær áttu við fólk
sem þær hittu í vinnunni, í kjölfarið á fyrirlestrum sem þær héldu
og í spjalli við ungmenni.
„Gegnumgangandi hefur þar
komið skýrt fram að fólk upplifi
óöryggi um hvert sé hægt að leita
ef vandasöm mál ber að garði og
þau hafi einfaldlega ekki yfirsýn
yfir þau úrræði sem til eru. Eftir
að COVID-19 skall á ákváðum við
að ráðast í þetta verkefni, þar sem
við eins og svo margir aðrir höfum
þurft að finna nýjar leiðir í starfi,“
segir Bára. lovisa@frettabladid.is

60%

30%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

Nuddbyssa
Hyper Pro3
TILBOÐSVERÐ: 19.999.Verð áður: 24.999.-

AFSLÁTTUR

Ferðahátalari bambus
TILBOÐSVERÐ: 8.399.Verð áður: 11.999.-

Nammispilið
TILBOÐSVERÐ: 2.800.Verð áður: 6.999.-

40%

AFSLÁTTUR

Tölvubakpoki Quarter
TILBOÐSVERÐ: 6.299.Verð áður: 8.999.-

AFSLÁTTUR

30%

50%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Jólasveinn
TILBOÐSVERÐ: 1.379.Verð áður: 2.299.-

20%

AFSLÁTTUR

Merkivél PT-H100
TILBOÐSVERÐ: 3.891.Verð áður: 5.559.-

60%
AFSLÁTTUR

Lampi risaeðla
TILBOÐSVERÐ: 4.800.Verð áður: 11.999.-

Heyrnartól þráðlaus (NC)
TILBOÐSVERÐ: 14.993.Verð áður: 19.990.-

30%

TAKMARKAÐ

MAGN!

AFSLÁTTUR

30%

28%

AFSLÁTTUR

Þín eigin undirdjúp
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 4.999.-

28%
AFSLÁTTUR

FRÍ HEIMSENDING*

AFSLÁTTUR

Papa
TILBOÐSVERÐ: 2.799.Verð áður: 3.999.-

29%
AFSLÁTTUR

29%

Berskjaldaður
TILBOÐSVERÐ: 5.299.Verð áður: 7.499.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

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

Draumaland
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 6.999.-

AFSLÁTTUR

Spænska veikin
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 6.999.-

Ferðataska KITE
4 hjól, 64cm (3 litir í boði)
TILBOÐSVERÐ: 14.500.Verð áður: 28.999.-

40%
AFSLÁTTUR

Ísskrímslið
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 4.499.-

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

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

365 Days of Art
TILBOÐSVERÐ: 2.339.- (stk.)
Verð áður: 3.899.- (stk.)

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

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.

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 29. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Óttar Guðmundsson, geðlæknir.

Kvíði sem fylgir
oft útsölum
SAMFÉLAG Mörg dæmi eru um að
einstaklingar hafi fundið fyrir einkennum kvíða í aðdraganda Svarts
föstudags, eða Black Friday, eins
stærsta verslunardags ársins. Fjölmargar verslanir hafa auglýst tilboð
nú í vikunni og á morgun. Nokkrar
umræður hafa skapast á samfélagsmiðlum þar sem fólk óttast að missa
af veglegum tilboðum, fær eins
konar tilboðskvíða. Óttar Guðmundsson geðlæknir segir slíkan
kvíða vel þekktan.

Fólki finnst eins og
allir séu að gera góð
kaup og óttast að missa af
einhverjum tilboðum.

Framkvæmdir standa yfir við íþróttahús sem rís í Vetrarmýri í Garðabænum. Kostnaður við verkið varð meiri en áætlað var.

Viðbótarkostnaður vegna
Vetrarmýrar fellur á Garðabæ
Verið er að reisa fjölnota íþróttahús sem mun standa í Vetrarmýri í Garðabæ. Eftir að framkvæmdir við
húsið hófust komust Íslenskir aðalverktakar að því að kostnaður við jarðvegsvinnu yrði meiri en áætlað
var í útboði. Gerðardómur hefur komist að því að Garðabær skuli greiða meirihluta þess kostnaðar.
GARÐABÆR Gerðardómur hefur

„Fólki finnst eins og allir aðrir séu
að gera góð kaup og óttast að missa
af einhverjum tilboðum. Þetta
ástand fylgir oft útsölum. Þetta er
hluti af áráttu þráhyggjuástandi þar
sem ákveðin hugsun verður ráðandi
í huga einstaklingsins,“ segir Óttar.
„Í þessu tilviki er það hugsunin:
Ég er að missa af einhverju. Viðkomandi fer þá að eltast við þráhyggjuna og leita uppi öll tilboð
og jafnvel kaupa einhverja hreina
dellu. Aðalmálið er að hann telur
sig vera að græða.
Eftirleikurinn er síðan venjulega
timburmenn þegar það kemur að
skuldadögum.“ – ab

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

úrskurðað að sveitarfélagið Garðabær skuli greiða meirihluta af rúmlega 200 milljóna króna viðbótarkostnaði vegna byggingar fjölnota
íþróttahúss í Vetrarmýri í Garðabæ.
Íslenskir aðalverktakar unnu
allsherjarútboð um verkið á sínum
tíma með tilboði upp á 4,2 milljarða
króna. Þegar jarðvegsvinna á verkstað hófst kom í ljós að fyrri áætlanir dugðu ekki og því blasti við að
ráðast þyrfti í sértækar aðgerðir til
styrkingar á mýrarjarðveginum.
Verðmiðinn á þeim viðbótarframkvæmdum var í kringum 350
milljónir króna. Hófust þegar deilur
milli sveitarfélagsins og verktakans
um hvor bæri ábyrgð á mistökunum
og ætti að bera kostnaðinn. Rök

Gunnar
Einarsson,
bæjarstjóri
Garðabæjar

Garðabæjar voru á þá leið að um allsherjarútboð væri að ræða og því ætti
kostnaðurinn að rúmast innan skilmála verksamnings. ÍAV hélt aftur
á móti fram að jarðvegsrannsóknir
sem fylgdu útboðsgögnunum hefðu
verið ófullnægjandi.
Fréttablaðið greindi frá deilunum
í janúar á þessu ári og að hlé hefði
verið gert á framkvæmdunum. Í viðtali á þeim tímapunkti taldi Gunnar
Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar,

afar ólíklegt að viðbótarkostnaður
myndi lenda á bæjarsjóði og að verkið myndi aðeins tefjast í 1-2 mánuði.
Svo fór að verkið tafðist um tæpa
átta mánuði og leystist ekki fyrr en
deiluaðilar ákváðu að hvor um sig
myndi taka á sig 60 milljónir af viðbótarkostnaðinum og að afganginn,
áðurnefndar 200 milljónir, myndi
gerðardómur úrskurða um.
Niðurstaða gerðardóms var sú að
fallast að mestu leyti á rök ÍAV í málinu og var úrskurðað að 80 prósent
af viðbótarkostnaðinum myndi falla
á Garðabæ, eða um 166 milljónir
króna. Sá hluti sem fellur á ÍAV er
meðal annars vegna tafa og sinnuleysis, en verkið hófst ekki fyrr en
sjö mánuðum eftir að útboði lauk.
Sara Dögg Svanhildardóttir, odd-

viti Garðabæjarlistans, segir að
minnihlutinn hafi frá upphafi haft
efasemdir um að Garðabær væri í
fullum rétti í málinu og undirbúningi verksins hafi verið ábótavant
af hálfu bæjarins. „Rannsókn sem
hafin var á jarðvegi undir bygginguna var hafin fyrir margt löngu,
en aldrei kláruð. Það er verulega
ámælisvert,“ segir Sara Dögg.
Hún segir að framkvæmdin sé
enn eitt dæmið um galla á opinberum innkaupum sveitarfélaga,
ekki bara Garðabæjar heldur allra
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
„Ég kalla eftir endurskoðun á þessu
fyrirkomulagi. Það er óásættanlegt
að eyða skattfé í ítrekuð málaferli.
Næg eru verkefnin sem skortir fjármagn,“ segir Sara. bjorn@frettabladid.is

Gerðu þína eigin

þakkargjörð

Sjá allt fyrir
þakkargjörðar
veisluna á

kronan.is/
takk

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
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Pandamál þýskra veitingamanna

SAMFÉLAGSMIÐLAR Náttúrulífsunnandinn David Attenborough hefur
tilkynnt að hann sé hættur að setja
efni inn á Instagram-reikning sinn,
en hann var kominn með 6,2 milljónir fylgjenda á þeim stutta tíma
sem hann var með virkan reikning.
Þessi 94 ára gamli sjónvarpsmaður skráði sig inn á Instagram í
lok september síðastliðins, en síðasta færsla hans var sett inn rúmum
mánuði síðar. Ljóst er að þetta eru
sorgartíðindi fyrir aðdáendur hans
en fjórum klukkustundum eftir
að Attenborough opnaði reikning
sinn á Instagram voru fylgjendurnir
orðnir ein milljón.

Attenborough fékk 6,2
milljónir fylgjenda á örskömmum tíma.
Sá hraði á fylgjendafjölda í upphafi stofnunar Instagram-reiknings
var met, en Attenborough skaut þar
bandarísku leikkonunni Jennifer
Aniston ref fyrir rass. Anniston
þurfti rúmar fimm klukkustundir
til þess að rjúfa milljónamúrinn.
Enski leikarinn Rupert Grint sló
svo met Attenboroughs um nokkrar
mínútur.
Attenborough sagðist hafa hrifist
af þeim hugmyndum sem til hans
höfðu borist og þeirri ástríðu fyrir
náttúrunni sem hann hafi fundið
í þeim skilaboðum sem hann hafi
fengið í gegnum Instagram. Nú sé
hins vegar rétt að hans mati að láta
gott heita. Reikningurinn verði þó
opinn áfram og mögulegt að skoða
það efni sem þar er til staðar. – hó

Giftingarhringir
skiluðu sér til
eigendanna
ÍTALÍA Björgunarteymi, sem freist-

aði þess að koma flóttamönnum til
hjálpar sem féllu í sjóinn við eyjuna
Lampedusa í Miðjarðarhafinu um
síðustu helgi, fann tvo giftingarhringi í sjónum í kjölfar slyssins.
Hringirnir voru í bakpoka sem flaut
í sjónum þakinn sjávarfangi.
Í veikri von um að eigendur hringanna væru á lífi og þeir myndu sjá
skilaboðin, deildi björgunarfólkið
myndum af hringunum á samfélagsmiðlum og sendi myndir af þeim til
kollega sinna á Ítalíu. Eftir að hafa
spurst fyrir fundust réttir eigendur.
Það voru hjón um tvítugt frá Alsír,

Fimm einstaklingar
létust í slysinu, þar á meðal
18 mánaða ungbarn.
Ahmed og Doudou, en nöfn þeirra
voru grafiní hringana. Hjónin voru
himinlifandi yfir að hafa endurheimt hringana sem þau töldu vera
glataða.
Fimm einstaklingar létust í þessu
slysi, þar af 18 mánaða ungbarn.
Hjónin frá Alsír sem höfðu búið í
Líbíu áður en þau lögðu á flótta til
Evrópu, voru hins vegar hluti þeirra
15 sem komust lífs af. Það var veiðimaður sem kom hjónunum til bjargar. Þau eru nú stödd í flóttamannabúðum á Sikiley á Ítalíu.
„Við bjuggumst ekki við því að
finna eigendur hringanna en það
var mjög gleðilegt þegar hringarnir
komust í réttar hendur. Það var tilfinningarík stund, en á sama tíma
og þau glöddust mjög að fá hringana
var þeim sorgin við að hafa orðið
vitni að andláti fimm einstaklinga
efst í huga,“ segir Ahmad Al Rousan,
sem var einn þeirra sem hlúðu að
þeim sem björguðust, í samtali við
BBC. – hó

Veitingamaður einn í miðborg Frankfurt í Þýskalandi brá á það ráð að fylla stað sinn af tusku-pandabjörnum þar sem hann mátti ekki hleypa fólki
inn. En samkvæmt sóttvarnatakmörkunum í Þýskalandi mega veitingastaðir eingöngu selja mat og drykk út úr húsi. Þeir sem versla á þessum tiltekna stað geta keypt tuskupöndu á 150 evrur, eða rúmlega 24 þúsund krónur. Með því eru þeir að styrkja staðinn til að lifa af. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Biden leggur mikla áherslu á
fjölbreytileika embættismanna
Tvær ráðherrastöður og fimm mikilvæg embætti hafa þegar verið fyllt í nýrri ríkisstjórn Joes Biden sem
tekur við embætti þann 20. janúar. Líklegt er að konur taki sæti í fjármálaráðuneytinu og varnarmálaráðuneytinu í fyrsta skipti. Nýr starfsmannastjóri Hvíta hússins hefur áður tekist á við mannskæðar drepsóttir.
BANDARÍKIN Ríkisstjórn Joes Biden,
sem tekur við þann 20. janúar næstkomandi, er byrjuð að taka á sig
mynd. Eins og við var búist leggur
Biden áherslu á fjölbreytileika.
Tveir af fimmtán ráðherrum voru
kynntir til sögunnar á þriðjudag.
Anthony Blinken mun gegna
stöðu utanríkisráðherra. Hann
hefur verið náinn bandamaður
Bidens um áratuga skeið. Blinken
var aðstoðarutanríkisráðherra
undir lok forsetatíðar Baracks
Obama, þegar Biden var varaforseti. Talið er að Blinken muni beita
sér fyrir alþjóðasamvinnu og milda
samskiptin við hefðbundna bandamenn Bandaríkjanna á Vesturlöndum og við Kína.
Alejandro Mayorkas verður ráðherra heimavarna. Hann er kúbverskur að uppruna, gyðingur og
fyrsti innf lytjandinn til þess að
gegna þeirri stöðu. Hann hafði þó
áður starfað í ráðuneytinu í embættistíð Obama.
Biden tilkynnti einnig skipun
fimm einstaklinga til mikilvægra
verkefna innan stjórnkerfisins.
Helst ber að nefna starfsmannastjóra Hvíta hússins, eitt af valdamestu embættunum. Biden valdi
Ron Klain til starfans, en hann var
starfsmannastjóri Bidens á fyrstu
árum Obama-stjórnarinnar og var
einn af helstu ráðgjöfum Bidens í
kosningabaráttunni. Klain hefur
einnig reynslu af því að takast á við
farsóttir, en hann stýrði aðgerðum
Bandaríkjanna til að takast á við
ebólufaraldurinn í Vestur-Afríku
árið 2014.
Linda Thomas-Greenfield verður
sendiherra Bandaríkjanna hjá
Sameinuðu þjóðunum. Hún hefur

Linda Thomas-Greenfield verður sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Enn á eftir að fylla
þrettán ráðherrastöður, þar
á meðal fjármálaráðherra,
heilbrigðisráðherra og
varnarmálaráðherra.
langa reynslu af utanríkismálum
og meðal annars verið sendiherra
í Líberíu. John Kerry, fyrrverandi
utanríkisráðherra og forsetaframbjóðandi, mun fara fyrir baráttu
Bandaríkjanna gegn loftslags
vánni. Avril Haines verður yfirmaður leyniþjónustustofnana, fyrst
kvenna, og Jake Sullivan verður
þjóðaröryggisráðgjafi.
Enn á eftir að fylla í þrettán ráð-

herrastöður og sjö mikilvæg embætti innan stjórnkerfisins, þar
á meðal samskiptastjóra Hvíta
hússins og yfirmann leyniþjónustunnar, CIA. Talið er að Biden muni
áfram huga að fjölbreytileika þegar
þessar stöður verða fylltar. Stjórnmálaskýrendur eru vitaskuld fyrir
nokkru byrjaðir að velta fyrir sér
hverjir verði fyrir valinu.
Talið er líklegt að Janet Yellen
verði f jármálaráðherra, f y rst
kvenna. Hún er 74 ára, dóttir
pólskra innf lytjenda af gyðingaættum, og hefur mikla reynslu úr
fjármálakerfinu. Á fyrra kjörtímabili Obama var hún varaseðlabankastjóri og seðlabankastjóri á
því síðara. Yellen er talin hafa átt
stóran þátt í að snúa við stöðunni í

efnahagsmálum eftir bankahrunið
2008. Rætt hefur verið um að Mich
ele Flournoy verði varnarmálaráðherra, einnig fyrst kvenna. En
Biden gæti þó mætt mótstöðu frá
vinstri armi Demókrataflokksins.
Flournoy hvatti Obama til afskipta
af borgarastyrjöldinni í Líbíu þegar
hún starfaði innan Pentagon.
Ein allra mikilvægasta ráðherrastaðan sem Biden á eftir að skipa er
heilbrigðisráðherrann. Talið er líklegt að annaðhvort Michelle Lujan
Grisham, ríkisstjóri Nýju-Mexíkó,
eða Vivek Murthy, fyrrverandi
landlæknir Bandaríkjanna, verði
fyrir valinu. Lujan Grisham er af
rómönskum ættum og Murthy af
indverskum, en fæddur í Bretlandi.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Svartur
föstudagur
á morgun
20% afsláttur af stórum
og smáum heimilistækjum.
Gildir í vefverslun okkar á sminor.is
með afsláttarkóðanum: svartur
föstudaginn 27. nóvember.
Sami afsláttur er einnig veittur í verslun okkar í
Nóatúni 4 en vegna samkomutakmarkana hvetjum
við ykkur til að nota vefverslun okkar.
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Vilja marka skýrari leið í sóttvörnum
Samtök atvinnulífsins kalla eftir meiri fyrirsjáanleika í sóttvarnaaðgerðum. Liðkun og hömlur tengdar við töluleg viðmið eins og
nýgengi smits. Framkvæmdastjóri SA segir núverandi ástand ekki kalla á lömun samfélagsins. Persónulegar sóttvarnir lykillinn.

Þ

að er kominn tími til
að draga markvisst úr
þessari lang varandi
óvissu og setja fram
sk ý r a á æ t lu n u m
aðgerðir til loka farald
ursins,“ segir Halldór Benjamín
Þorbergsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins, í samtali
við Fréttablaðið. Þannig verði næstu
sóttvarnaaðgerðir fyrirsjáanlegri og
um leið líklegar til að njóta breiðs
stuðnings í samfélaginu öllu.
Samtök atvinnulífsins kalla eftir
því að stjórnvöld nýti reynsluna af
baráttunni við útbreiðslu kóróna
veirunnar og útbúi skýran ramma
um aðgerðir næstu mánaða. Þau
telja að sóttvarnaaðgerðir næstu
mánaða þurfi að uppfylla þrjú skil
yrði.
Í fyrsta lagi að skýr og tímasett
áætlun sé um afléttingu afmarkana.
Í öðru lagi þarf að setja fram töluleg
viðmið þar sem frekari liðkun eða
hömlur eða eru tengdar við nýgengi
smita.
Og í þriðja lagi að sóttvarnaráð
stafanir séu innbyrðis samkvæmar,
skiljanlegar almenningi og höfðað
sé til ábyrgðar hvers og eins um að
verja sig og aðra.
„Óvissa um síbreytilegar aðgerðir
hefur sett skólahald, starfsemi fyrir
tækja og öll áform í samfélaginu í
uppnám,“ segir Halldór. Draga þurfi
markvisst úr þessari langvarandi
óvissu og setja fram skýra áætlun.
Nýgengi kórónaveirusmits, það er
smit á hverja 100 þúsund íbúa síð
ustu tvær vikur, mælist hvergi lægra
en á Íslandi samkvæmt tölum Sótt
varnastofnunar Evrópu (ECDC).
„Núverandi ástand kallar ekki á
lömun samfélagsins eða viðvarandi
krísuástand. Góður árangur við
takmörkun útbreiðslu smita náðist
með samstilltu átaki,“ segir Halldór.
Þá leggur hann áherslu á að per
sónulegar sóttvarnir verði áfram
undirstaða í baráttunni gegn
veirunni og þjóðin hafi lært mikið
á þessu ári.
„Rýmkun takmarkana á sama
tíma og almenningur er hvattur til
ábyrgrar hegðunar þarf ekki valda
sjálfkrafa aukningu nýrra tilfella,“
bætir hann við.
Að mati Samtaka atvinnulífsins
þarf að kynna skýra áætlun um
rýmkun takamarkana sem jafn
framt gefur fyrirheit um enn frek
ari rýmkun ef nýgengi smits helst
innan fyrirfram ákveðinna marka.
Aukist smit á ný verði gripið til

Núverandi samkomutakmarkanir, sem miða við að 10 manns megi koma saman, falla úr gildi 2. desember næstkomandi.

Núverandi ástand
kallar ekki á lömun
samfélagsins eða viðvarandi
krísuástand.
Halldór Benjamín Þorbergsson,
framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins

ákveðinna fyrirfram kynntra ráð
stafana og þær hertar ef þörf krefur.
Núverandi samkomutakmark
anir, sem miða við að tíu manns
megi koma saman, falla úr gildi 2.
desember. Halldór bendir á að erfitt
sé fyrir fyrirtæki og almenning að
búa við áframhaldandi óvissu.
„Óvissa er um jólahald og nýtt ár
mun því miður markast af miklu

atvinnuleysi og efnahagslegum
erfiðleikum á mörgum heimilum,“
segir hann.
Yfirvöld stefna að því að kaupa
bóluefni fyrir minnst 70 prósent
þjóðarinnar. Í tilkynningu sem
Embætti landlæknis sendi í síð
ustu viku kom fram að ekki væri
ljóst hvenær almenn dreifing á
bóluefninu myndi hefjast og því
síður hversu hratt einstaka þjóðir
myndu fá það magn sem áætlað er
að kaupa. Því er óvíst hvenær bólu
setning hefst hér á landi þó að vonir
séu bundnar við að hún geti hafist á
fyrri hluta næsta árs.
„Smit heldur áfram að greinast,
í mismiklum mæli, þar til bólu
setning landsmanna og stórs hluta
heimsbyggðarinnar er lokið,“ segir
Halldór. „Í því ljósi er mikilvægt að
sóttvarnaaðgerðir séu ítarlega rök
studdar og njóti skilnings og sam
stöðu samfélagsins alls.“
Unnur Sverrisdóttir, forstjóri

Þrjú skilyrði SA fyrir
sóttvarnaaðgerðum
1. Skýr og tímasett áætlun um
afléttingu takmarkana.
2. Töluleg viðmið þar sem
frekari hömlur eða aflétting
þeirra eru tengdar við nýgengi smits.
3. Sóttvarnaráðstafanir séu innbyrðis samkvæmar, skiljanlegar almenningi og höfðað
sé til ábyrgðar hvers og eins
um að verja sig og aðra.
Vinnumálastofnunar, á ekki von á
því að atvinnuástandið hér á landi
batni fyrr en bólusetning hefst.
Þetta kom fram í máli hennar á upp
lýsingafundi almannavarna í gær
Unnur sagði atvinnuleysi stefna í
12,2 prósent í desember og að um 25
þúsund manns væru nú án atvinnu

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

að hluta eða öllu leyti. Aldrei áður
hefðu sést slíkar tölur hér á landi.
„Það eru svo margir óvissuþættir,
það er þetta bóluefni sem hefur
mjög mikið að segja. Ég held að það
verði mikill skurðpunktur þegar
það verður byrjað að bólusetja
vegna þess að þá verða náttúrulega
miklar væntingar um að allt fari af
stað,“ sagði Unnur.
Víðir Reynisson, yfirlögreglu
þjónn hjá almannavörnum, býst
við því að hægt verði að kynna til
slakanir á gildandi samkomutak
mörkunum
„Það eru hugmyndir um það að
slaka á einhverju og ef þetta heldur
svona áfram þá verður hægt að
rýmka ýmislegt sem gerir það að
verkum að við getum haldið jólin
í einhverju skárra formi en við
kannski sáum fyrir tveimur vikum
síðan,“ sagði Víðir í kvöldfréttum
RÚV síðasta sunnudag.
thorsteinn@frettabladid.is

Breskur fjárfestir í hóp stærstu hluthafa

Órjúfanlegur
hluti af jólunum

B

retinn John Shrimpton, annar
af stofnendum asíska vog
unarsjóðsins Dragon Capital,
meira en tvöfaldaði eignarhlut sinn
í Icelandair Group í síðustu viku,
þegar hann bætti við sig 200 millj
ónum hluta að nafnvirði og er hann
núna kominn í hóp tuttugu stærstu
hluthafa flugfélagsins.
Shrimpton er skráður fyrir 350
milljónum hluta að nafnvirði, eða
sem nemur 1,23 prósenta eignar
hlut, en miðað við núverandi gengi
bréfa félagsins – sem stóð í 1,41
krónu á hlut við lokun markaða í
gær – er markaðsvirði þess hlutar
nærri 500 milljónir króna. Shrimp
ton kom fyrst inn í hluthafahóp
Icelandair fyrr í þessum mánuði
þegar hann keypti rúmlega hálfs
prósents eignarhlut.
Á sama tíma og Shrimpton hefur
aukið verulega við eignarhlut
sinn í Icelandair hefur Lífeyris
sjóður starfsmanna ríkisins (LSR)
minnkað hlut sinn í f lugfélaginu

Gengi Icelandair hækkað um 41 prósent frá útboði.

um 540 milljónir hluta að nafnvirði,
eða sem nemur um 760 milljónum
króna að markaðsvirði. Eftir þá sölu
er LSR ekki lengur stærsti hluthafi
Icelandair og nemur eignarhlutur
sjóðsins nú um sex prósentum.
LSR var á meðal þeirra lífeyris
sjóða sem tóku þátt í hlutafjárút
boði Icelandair um miðjan septem
ber, þar sem félagið sótti sér samtals

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

23 milljarða á útboðsgenginu ein
króna, en sjóðurinn skráði sig þar
fyrir tveggja milljarða hlut.
Shrimpton er í dag stærsti erlendi
fjárfestirinn í hluthafahópi félags
ins en bandaríski fjárfestingar
sjóðurinn Par Capital, sem var um
tíma stærsti hluthafi Icelandair,
seldi allan 1,5 prósents hlut sinn um
miðjan síðasta mánuð. – hae

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu.

19.-26. nóvember
Taxfree* af snyrtivörum, leikföngum,
bókum, skóm, heimilisvörum og fatnaði
*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti.

Þú færð leikföngin
á Hagkaup.is

Kæru viðskiptavinir
Hjálpumst að og dreifum
álaginu á Taxfree dögum
•
•
•
•

Fleiri dagar - 8 dagar frá 19.-26. nóvember
Lengri opnun í Kringlu og Smáralind
Lengri opnun í snyrtivörudeildum
Pantaðu leikföngin á hagkaup.is

Kringla og Smáralind
Ath. lengri opnun

10:00 – 21:00 virka daga
Opið til 18:00 um helgar

Skeifa og Garðabær
Opið allan sólarhringinn
Opið í snyrtivörudeild til kl. 22:00

Akureyri – Spöng – Eiðistorg
Opið til miðnættis

Opið í snyrtivörudeild til kl. 22:00

Munum grímuskyldu og tveggja metra regluna
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Í Tvílitahyl
steypast blátær
Hvítá og jökullituð Núpsá
ofan af bröttum
klettum í
miðjum Núpsstaðaskógi.
MYND/ÓMB

Tvílitahylur
í töfraskógi
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari

N

úpsstaðaskógur er með fegurstu
stöðum á Íslandi en hann felur sig
í krika milli Skeiðarárjökuls og
fjalls skammt frá Lómagnúpi, sem
heitir Björninn. Þarna vex sérlega
fallegur birkiskógur sem teygir
sig í suðri frá hlíðum Eystrafjalls norður meðfram
stórbrotnu árgili Núpsár og langleiðina að heiðum
sunnan Grænalóns. Þarna var skógur nýttur á fyrri
tíð og villifé beitt allan ársins hring á 19. öld. Nú
gengur ekkert fé í Núpsstaðaskógi, sem þykir lítt
snortinn fyrir íslenskan skóg því aðfluttum trjám
hefur ekki verið plantað í hann. Í þessum töfraskógi og á sléttum eyrum sunnan hans við ársorfin
gil, er sérlega fallegur gróður þar sem meðal annars
bregður fyrir eyrarrós og gullmuru. Þarna eru einhver fallegustu, náttúrulegu tjaldstæði landsins og
skarta sum þeirra snotrum fossum sem nota má til
sturtubaða.
Þótt gaman sé að gista í tjaldi í Núpsstaðaskógi þá
má einnig heimsækja hann í langri dagsferð, enda
í dag hægt að komast þangað án þess að fara yfir
straumharðar jökulár. Í staðinn er þræddur jeppaslóði af þjóðveginum inn í Skógana, sem opnaðist
eftir að Súla breytti farvegi sínum í Gígjukvísl í stað
Núpsár. Því þarf ekki að fara yfir sameinaða Núpsá
og Súlu, en sú straumharða jökulá kallaðist Núpsvötn. Frá bílastæði á eyrunum er gengið í birkivöxnum hlíðum meðfram krókóttri Núpsá. Smám
saman blasa við klettótt Fremra og Innra Meingil og
enn innar Klifið, 10 m þverhnípt bergstál. Þar verður
að fikra sig upp grófa stálkeðju sem fest hefur verið í
bergið til að auðvelda uppgöngu. Þegar upp er komið
blasir við stórkostlegt útsýni yfir Núpsstaðaskóg og
eyrarnar sunnan hans. Skammt frá er Tvílitahylur,
þar sem blátær Hvítá og jökullituð Núpsá steypast
ofan í sameiginlegan hyl, og haldast litir vatnsins
merkilega aðskildir. Kjarnmikill skógur myndar
umgjörðina um þessa tilkomumiklu fossa og upp
af þeim blasa við hrikaleg Núpsárgljúfur. Sprækt
göngufólk ætti að halda áfram göngunni meðfram
gljúfrinu, upp í gegnum Skessutorfugljúfur, að
heiðunum sunnan Grænalóns. Þar býðst stórkostlegt útsýni yfir Skeiðarárjökul að Skaftafellsfjöllum,
Hrútfjallstindum og Öræfajökli. Á leiðinni heim
má halda niður í Súlnadal og upp úr honum á
Súlutinda, en af syðsta tindinum er einstakt
útsýni yfir Skeiðarárjökul og Skeiðarársand. Af Súlutindum er síðan haldið
niður Sniðabrekkur að tjaldstæðinu þar
sem svalandi fossasturta bíður.

Ganga meðfram
neðanverðri
Núpsá er frábær
upplifun, enda
liggur þéttur
skógurinn meðfram krókóttri
ánni. MYND/TG
Tjaldstæði á
eyrum Núpstaðaskógs eru
engu lík og sum
búin einkasturtu.
MYND/ÓMB

BLACK
FRIDAY 20%

OPIÐ
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VINNUBORÐ MEÐ SKÚFFU

BLACK
FRIDAY

Fullt verð 52.267 kr.
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IBTTCAD0101

BLACK
FRIDAY

49.900

Fullt verð 76.796 kr.

AÐEINS
32 STK.
94DCK2110L2T

*20% afsláttur gildir ekki á black friday vörum né öðrum tilboðsvörum.
Með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl.

VERKFÆRAVAGN 213 HLUTA MEÐ STUÐKANT
Skúffa 1:
1/2” og 1/4” topplyklasett
Skúffa 2:
Fastlyklasett, 6mm-24mm 15° offset
Fastlyklasett opið í báða enda
6mm-22mm
Fastlyklasett 75°
6mm-22mm
10” skiptilykill
Skúffa 3:
Skrúfjárnasett og
sexkantasett
Skúffa 4:
Tangarsett, meitlar
og hamrar

BLACK
FRIDAY

129.900

AÐEINS
139 STK.

Fullt verð 203.259 kr.
IBTGE-21322

www.sindri.is / sími 575 0000

Skútuvogi 1 - Reykjavík I Bæjarhrauni 12 - Hafnarfjörður | Bolafæti 1 - Reykjanesbæ

SKOÐUN
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Halldór

F

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Upphrópanir
og svívirðingar þykja
alltof oft
virka betur,
samanber
dónana á
netinu.

ólk sem hellir úr skálum reiði sinnar gerir
engum greiða – síst sjálfu sér. Það hefur
misst alla stjórn á sér og glatar um leið
stórum hluta af virðingu sinni, sem er ekki
gott. Þess vegna er skrýtið að þessir sömu
einstaklingar, sem ættu að vera skömmustulegir
vegna stjórnleysis síns, skuli leika sama misráðna
leikinn hvað eftir annað. Þeir æpa í ofstopa en eru
um leið ansi ánægðir með sjálfa sig og virðast jafnvel
dást að eigin orðheppni.
Hvað gefur einstaklingum rétt til að kalla aðra
manneskju „aula“ – „aumkunarverða kellingu“ –
„kvensnift“ – „fyrirlitlega manneskju“. Allt eru þetta
orð sem féllu nýlega á athugasemdakerfi fjölmiðils.
Þar var verið að beina spjótum að þingmanni Sjálf
stæðisflokksins, Sigríði Á. Andersen, sem hefur gagn
rýnt sóttvarnaaðgerðir vegna COVID harðlega. Hún
er sannarlega ekki ein um þá skoðun að þar sé alltof
hart gengið fram, en ekki þora allir að setja þær skoð
anir jafn skilmerkilega fram og hún. Margir kjósa svo
einfaldlega að þegja, enda er það þægilegast.
Í aðgerðum sem hafa áhrif á lífsafkomu fólks,
skaða andlega heilsu of margra og valda ýmiss konar
tjóni er mikilvægt að einhverjir standi lýðræðisvakt
ina, spyrji spurninga og gagnrýni. Það er illa komið
þegar fólk þorir ekki lengur að segja skoðun sína og
spyrja spurninga af ótta við ofsafengin viðbrögð.
Og ofsafengin eru þau svo sannarlega – eins og Sig
ríður Á. Andersen hefur fengið að reyna, en ekki er
langt síðan hún var í athugasemdakerfi beðin um að
drepa sig. Ekki verður séð að Sigríður kippi sér upp
við þann viðbjóð sem reglulega er hellt yfir hana af
ofstopafólki á netinu. Hún virðist hafa óvenjulega
sterk bein og það er vel. Ekki veitir af!
Það á að takast á um sóttvarnaaðgerðir vegna
COVID en ekki tölta á eftir þríeykinu með hlýðni
svipinn blýfastan á andlitinu. Það verður að spyrja
krefjandi spurninga um það af hverju þessi og hin
tilskipunin þyki svo nauðsynleg. Fjöldi fólks, þar
á meðal ungmenni, þjáist vegna þeirra hafta sem
sett hafa verið á. Einstaklingar horfa fram á gjald
þrot, sumir þegar orðnir gjaldþrota, og atvinnuleysi
eykst. Mannréttindi fólks hafa síðan verið verulega
skert. Vegna alls þessa er bráðnauðsynlegt að spyrja
spurninga og gagnrýna. Um leið er gott að hafa í
huga að þegar COVID-aðgerðir verða gerðar upp um
allan heim, þá er langlíklegast að niðurstaðan verði
sú að farið hafi verið offari.
Fólk þarf svo sannarlega ekki að vera sammála
í hinum ýmsu málum. Það er hollt að rökræða.
Nútíminn er hins vegar merkilega lítið gefinn fyrir
rökræður. Upphrópanir og svívirðingar þykja alltof
oft virka betur, samanber dónana á netinu. Þeir sjá
það örugglega ekki sjálfir, en skítkastið sem þeir
grípa til sýnir glöggt að mikil vansæld býr innra með
þeim. Þeir vilja gera sig gildandi í umræðunni en
kunna enga aðra aðferð en að svívirða þann sem þeir
eru ósammála. Um leið eru þeir að dæma sjálfa sig
sem ómerkinga. Aumt er þeirra hlutskipti!

Aðalfundur

knattspyrnudeildar Fylkis
Fimmtudaginn 10. desember 2020 kl. 20:00 er boðað til
aðalfundar knattspyrnudeildar Fylkis í samkomusal Fylkishallar
Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins
Önnur mál.
Upplýsingar um fjöldatakmarkanir vegna fundarins verða settar
á heimasíðu félagsins þegar þær liggja fyrir.
Stjórn knattspyrnudeildar Fylkis.

Frá degi til dags
Helgi John
Mikil tímamót verða nú um
næstu helgi. Á sama tíma og
þjóðin verður í spennufalli að
loknum Svörtum fössara, einnig
þekktur sem föstudagurinn
langi, þá munu Helgi Björns og
Reiðmenn kóvitanna, halda sína
síðustu tónleika í sjónvarpinu.
Helgi, sem hefur verið eins og
fjórði Bítillinn í þríeykinu,
hefur svo sannarlega náð að
hressa þjóðina við á djammlausum laugardagskvöldum þessa
síðustu mánuði. En hafa skal í
huga, að Elton John, svar Breta
við Helga Björns, tilkynnti árið
1977 að hann væri hættur að
koma fram á tónleikum. Allir
vita hvernig það fór.
Hámarkshraðinn
Til stendur að stíga löngu tímabært skref við orkuskipti í flugsamgöngum. Vilja þingmenn
að umhverfisvænni orkugjafar
leysi blýbættra steinolíu af
hólmi. Ef ekki er hægt að treysta
á vetni í þeim efnum þá verður
skoðað hvort ekki megi nota
batterí. Stærsta vandamálið við
það verður þó ekki hvort vélin
verði batteríslaus á leiðinni
í Hvassahraun, eða hvar í
ósköpunum sem flugvöllur
framtíðarinnar á höfuðborgarsvæðinu verður, eða ekki.
Vandinn verður að halda vélinni
á lofti þegar aðeins má ferðast
á 30 kílómetra hámarkshraða í
þéttbýli nái hugmyndir um það
fram að ganga á þingi.

Ábyrgð og aðgerðir

N
Áslaug Arna
Sigurbjörnsdóttir
dómsmála
ráðherra

Tilkynningum um
heimilisofbeldi hefur
fjölgað um
þrettán
prósent það
sem af er ári
miðað við
sama tímabil
í fyrra.

ú stendur yfir alþjóðlegt sextán daga átak gegn
kynbundnu ofbeldi. Gærdagurinn markaði
upphaf átaksins sem ætlað er að hvetja til
umræðu og vitundarvakningar um að samfélagið allt
standi saman gegn slíku ofbeldi og knýi á um afnám
þess. Þetta árið beinist átakið að áhrifum heimsfarald
urs COVID-19 á kynbundið ofbeldi.
Vitað er að þær aðgerðir sem gripið hefur verið til
víða um heim í þeim tilgangi að ná tökum á faraldr
inum valda félagslegri einangrun. Tilkynningum um
heimilisofbeldi hefur fjölgað um þrettán prósent það
sem af er ári miðað við sama tímabil í fyrra. Mest er
fjölgunin vegna brota af hálfu maka eða fyrrverandi
maka. Barnaverndartilkynningum hefur fjölgað um
rúmlega fjórtán prósent á sama tímabili og hlutfalls
lega hefur mest fjölgað í tilkynningum um líkamlegt
ofbeldi gegn börnum. Þetta er hryggileg mynd sem við
okkur blasir.
Þess vegna er mikilvægt sem aldrei fyrr að leggja sér
staka áherslu á forvarnir og viðbrögð við ofbeldi. Við
félags- og barnamálaráðherra settum á fót aðgerða
teymi sem hefur skilað tillögum sem mörgum hefur
þegar verið hleypt af stokkunum. Má í þessu samhengi
nefna opnun nýs Kvennaathvarfs fyrir konur á Akur
eyri, opnun rafrænnar gáttar 112 og vitundarvakningu
lögreglunnar til barna um ofbeldi. Þá hefur skilvirkni
verið aukin í málaflokknum með auknum rafrænum
samskiptum innan kerfisins. Þannig berast upplýs
ingar hratt og örugglega milli stofnana sem koma að
ofbeldisbrotum og samhæfa betur aðgerðir gegn þeim.
Á yfirstandandi þingi hef ég mælt fyrir lagabreyt
ingum sem málefninu tengjast um umsáturseinelti og
kynferðislega friðhelgi sem styrkja vernd brotaþola
gegn margs konar ofbeldi.
Mikil framför hefur orðið í meðferð mála er varða
kynferðislegt ofbeldi á síðustu árum. Verkefninu er þó
hvergi nærri lokið, áfram þarf að vinna að úrbótum
hjá lögreglu og ákæruvaldi og passa að gætt sé að
réttindum brotaþola á öllum stigum málsins í réttar
vörslukerfinu. Ég mun ekki skorast undan ábyrgð í
þeim verkefnum.
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AF KÖGUNARHÓLI

Hvers kyns ríkisstjórn verður í boði?
Þorsteinn
Pálsson

E

nn sem komið er hefur enginn
flokkur lagt fram kosningastefnuskrá. Eigi að síður eru
umræður hafnar um hvers konar
stjórnarmynstur séu möguleg að
kosningum loknum.

Forsætið
Forsætisráðherra og formaður
VG er varfærin í yfirlýsingum um
þetta efni umfram það að staðfesta ánægjuna með samstarfið
við Sjálfstæðisflokkinn. Fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur lagt áherslu á að
leiða næstu ríkisstjórn.
Samkvæmt þessu kemur til
samninga milli VG og Sjálfstæðisflokksins um forsætið haldi
stjórnarflokkarnir velli. Stjórnarsamstarf þessara flokka tók úr leik
átökin um hlut ríkisins í þjóðarkökunni, sem lengstum hafa rist
dýpst í kosningum.
Sjálfstæðisflokkurinn boðaði
minni ríkisumsvif og lægri skatta
og VG aukin ríkisumsvif og hærri
skatta. Í reynd hefur hlutfall ríkisútgjalda haldist óbreytt það sem
af er þessari öld. Segja má að Sjálfstæðisflokkurinn hafi keypt samstarf við aðra flokka nær miðjunni
því verði. Það snerist við þegar
þessi stjórn var mynduð.
Aukin varanleg ríkisútgjöld
Þá urðu óbreytt ríkisútgjöld gjald
VG fyrir forsætið. Ætli Sjálfstæðisflokkurinn sér forsætið hlýtur það
aftur á móti að leiða til samninga
um verulega aukin varanleg
ríkisútgjöld óháð tímabundnum
kostnaði vegna veirunnar. Vandséð er að VG geti varið umskiptin
með öðrum hætti.
Ákveði kjósendur að veita
stjórnarflokkunum áframhaldandi umboð þýðir það því tvennt:
Annars vegar nýjan forsætisráðherra og hins vegar stærri hlut
ríkisins í þjóðarbúskapnum.
Prinsippið varðandi aukin
útgjöld vegna veirukreppunnar
hefur snúist um það að þau væru
tímabundin en ekki varanleg. Í síðasta pakka gaf fjármálaráðherra
þetta prinsipp upp á bátinn. Það
gæti bent til að hann væri farinn
að huga að endurnýjun stjórnarsamstarfsins á þessum grundvelli.
Opnar dyr og lokaðar
Formaður Samfylkingarinnar, sem
er næst miðjunni vinstra megin,
hefur talað mjög skýrt í þá veru að
hann telji samstarf við Miðflokk
og Sjálfstæðisflokk mjög fjarlægt, en er opinn gagnvart öðrum
flokkum.
Þetta getur samt orðið snúið því
að líta verður svo á að núverandi
stjórnarsamstarf hafi falið í sér
það mat VG að Sjálfstæðisflokkurinn standi þeim málefnalega nær
en Samfylkingin. Samstarfið í
ríkisstjórninni er vísbending um
að það sé rétt mat.
Formaður Viðreisnar hefur sagt
að hún útiloki engan kost fyrirfram og málefni verði alfarið látin
ráða. En sú staða er líka snúin fyrir
flokk, sem er næst miðjunni hægra
megin. Það hefur nefnilega ekki
breyst að Sjálfstæðisflokkurinn
telur sig standa nær VG en bæði
Viðreisn og Samfylkingu.
Þetta eru útlínurnar í þeirri
mynd, sem við blasir tíu mánuðum
fyrir kosningar. Ýmsum spurningum er þó enn ósvarað. Munu

þjóðernispopúlískar skoðanir ná
einhverju flugi? Fá sósíalískar hugmyndir frá kreppuárum síðustu
aldar stuðning? Hvort tveggja
getur sett strik í reikninginn.

Einfaldar málefnalínur
en flókin stjórnarmyndun
Þungamiðjan í pólitík næsta áratugar verður að koma í veg fyrir að
greiðslubyrðin af skuldum ríkis-

sjóðs skerði velferðarkerfið. Til
þess að svo megi verða þurfa tölur
um hagvöxt að vera töluvert hærri
en vextir. Aðeins þannig vinnum
við okkur út úr skuldafarginu.
Áframhaldandi stjórn Sjálfstæðisflokks og VG mun leiða til þess að
hlutur ríkisins mun vaxa á kostnað
atvinnulífsins, engin kerfisleg uppstokkun verður í efnahagslífinu og
ný tækifæri í fjölþjóðasamvinnu

ekki nýtt. Þessi stefna byggir á því
að endurreisn ferðaþjónustunnar
dugi ein og sér til að búa til hagvaxtartölur sem verða hærri en
vextirnir. Þetta gæti heppnast en
áhættan er mikil.
Allsendis er óvíst hvort Viðreisn og Samfylking ná saman um
umfang ríkisumsvifa. En flokkarnir tala báðir með svipuðum
hætti um breytingar í efnahags-

málum og alþjóðasamvinnu. Þær
miða að því að ryðja hindrunum
úr vegi fyrir mun fjölbreyttara
atvinnulíf. Þetta er ekki trygging
en eykur líkurnar á að atvinnulífið geti hlaupið hraðar til að verja
velferðina.
Kjósendur geta valið út frá
þessum tiltölulega einföldu málefnalínum. En stjórnarmyndunin
sjálf verður væntanlega flóknari.

bauhaus.is

20%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU JÓLASKRAUTI
OG JÓLALJÓSUM

Þú vilt ekki missa af
svörtum dögum í
BAUHAUS!

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

Frábær tilboð sem gilda frá þriðjudeginum
24. nóv til og með sunnudeginum 29. nóv.

39.995.Duravit Starck 3

59.995.-

Veggfest salernisskál án skolbrúnar sem eykur
hreinlæti og auðveldar þrif. Faldar festingar.
Salernisseta með hæglokun og festingar fylgja.
GV: 3199979A.

PCI
Nanolight,
15 kg
Alhliða létt límefni
sem hentar fyrir
lögn af vaða tagi
sem er, á vaeggi
og gólf. Má nota
jafnt innan- og
utanhúss. GV:
3861277I.

3.995.-

5.495.-

20%

9.995.-

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
RAFMAGNSVERKFÆRUM,
GARÐVÉLUM OG HÁÞRÝSTIDÆLUM FRÁ RYOBI

14.995.-

Lincoln salerni
Með földum S lás og 3/6 l. skoli. Festingar og
salernisseta fylgja ekki. GV: 3190341A.

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

Salernisseta Iseat Vea .... 10.095.-

Kassi fyrir
innbyggt
salerni.
Innbyggður kassi fyrir
upphengd salerni á
vegg. Grohe Skate
Air þrýstispjald fylgir.
Hæð 113 cm. GV:
3201820A.

24.495.-

20%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
RAFMAGNSVERKFÆRUM
FRÁ MAKITA
MIÐAÐ VIÐ FULLT VERÐ

29.495.-

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18

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

25%

25%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU
PARKETI

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
STURTUSETTUM OG
HANDLAUGARTÆKJUM FRÁ
HANSGROHE

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

25% 25%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM
FLÍSUM
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
STURTUSETTUM OG
HANDLAUGARTÆKJUM FRÁ
GROHE
MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

Lager h re in sun

Innihurðir
Þýsk innihurð úr beyki/mahony. Yfirfelld.
Fáanleg í stærðum 64,5/74,5/84,5/94,5
x 203,4 cm. Karmar og húnar fylgja ekki.

RÐ

STYKKJAVE

1.000.-

5000.-

40%

Karmar
Beykikarmur án þröskulds. Hentar
veggþykkt 100, 125, 145, 205 mm.
Mahonykarmur án þröskulds. Hentar
veggþykkt 100, 125, 145, 205 mm.

RÐ

STYKKJAVE

400.-

AFSLÁTTUR AF
ÖLLU FRÁ
CAMARGUE SKÄRGÅRD
Á VIÐ UM ALLAR VÖRUR SEM FINNA MÁ Í
VÖRULISTANUM BAÐHERBERGIÐ OG
VELLÍÐAN 2020/2021

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT VERÐ

5000.Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk.
Tilboðin gilda aðeins frá þriðjudeginum 24. nóvember til og með sunnudeginum 29. nóvember,
meðan birgðir endast.
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T

he European Council of
Practical Nurses (EPN) eru
Evrópusamtök sjúkraliða
og er Sjúkraliðafélag Íslands eitt
af aðildarfélögum þess. Markmið
samtakanna er meðal annars að
efla hagsmuni sjúkraliða í Evrópu.
Þann 26. nóvember ár hvert hafa
aðildarfélögin haldið upp á daginn
með margvíslegum hætti. Í ár er
þessi dagur í skugga óvenjulegra og
erfiðra tíma. COVID-faraldurinn
hefur lagst á heilbrigðiskerfið með
tilheyrandi álagi og markað djúp
spor hvarvetna um allt samfélagið.

Sjúkraliðar standa vaktina
Á vormánuðum kom COVID-faraldurinn, sem lagðist á heilbrigðiskerfið með slíkum þunga að efnt
var til bakvarðasveitar heilbrigðisstarfsmanna. Um 230 sjúkraliðar
gáfu kost á sér til starfa. Á haustmánuðum blossaði COVID-faraldurinn upp aftur af slíku afli að færa
þurfti Landspítalann á neyðarstig.
Bakvarðasveitin var virkjuð á ný
og voru sjúkraliðar ráðnir til starfa.
Þessir atburðir hafa, sem aldrei fyrr,
dregið fram mikilvægi framlags
sjúkraliða og sýnt að þeir eru algerlega ómissandi hlekkur í keðju heilbrigðisþjónustunnar. Þegar reynir á
þanþol heilbrigðiskerfisins má sjá
að það gegnir hlutverki sínu. Það
virkar þegar allir leggja sig fram.
Teymisvinna
Heilbrigðisstarfsmenn um land allt
takast á við COVID-faraldurinn
með samhentu átaki svo að gangverk heilbrigðiskerfisins virki.
Þar hafa sjúkraliðar komið sterkir
inn og sýnt með störfum sínum
og færni að þeir eru reiðubúnir að
takast á við krefjandi aðstæður og
axla ábyrgð. Sjúkraliðar mæta viðfangsefnum sínum af fagmennsku
og alúð, og sinna því sem kallað er
nærhjúkrun með sambærilegum
hætti og Florence Nightingale

Ragnar Þór
Ingólfsson
formaður VR

Sjúkraliðar eru burðarstétt
í heilbrigðiskerfinu og eftirsóttir um land allt.
gerði á sínum tíma. Vegna mönnunarvanda í heilbrigðiskerfinu hafa
stjórnendur víðast hvar áttað sig
betur á faglegri hæfni sjúkraliða til
að takast á við vandasöm verkefni.
Það eru sjúkraliðar sem skipa teymin ásamt hjúkrunarfræðingum, sem
í sameiningu sinna þeim veiku.

Sérhæft starfsnám
Í gegnum árin hefur færni sjúkraliða til að sinna umönnun og hjúkrun tekið miklum breytingum samhliða gjörbreyttu námi, sem í dag er
þriggja ára krefjandi starfsnám sem
kennt er við framhaldsskólana. Þar
læra nemendur bóklegar og verklegar heilbrigðisgreinar auk sérgreina
í hjúkrun. Að námi loknu fá þeir
starfsleyfi frá Embætti landlæknis
og geta eftir útgáfu þeirra starfað
sem sjúkraliðar. Sjúkraliðar sækja
fram og nú er unnið markvisst að
mótun nýrra námsleiða við Háskólann á Akureyri. Diplómanámspróf
fyrir sjúkraliða, sem mun í framtíðinni veita þeim betri færni til að
takast á við sérhæfð hjúkrunarstörf,
samhliða aukinni ábyrgð.
Eftirsóttir um land allt
Sjúkraliðar eru burðarstétt í heilbrigðiskerfinu og eftirsóttir um
land allt. Atvinnumöguleikar eru
því bæði miklir og óháðir búsetu.
Vinnustaðir þeirra eru á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, heilsugæslunni og öðrum heilbrigðisstofnunum, auk þess sem þeir eru
leiðandi vinnuafl í heimahjúkrun.
Á þessum Evrópudegi sjúkraliða vil ég þakka þeim vinnuframlagið, ósérhlífni við að sinna þeim
veiku, framúrskarandi þátttöku í
bakvarðasveitinni og faglega samvinnu og samskipti við aðrar heilbrigðisstéttir. Ég er bæði hrærð og
stolt af því að eiga hlutdeild með
sjúkraliðum, þessari öflugu fagstétt,
og óska þeim innilega til hamingju
með EPN daginn.

2 FYR

AF
ÖL
LU
M

FIMMTUDAGUR

Uppvakningur

EPN – Evrópudagur
sjúkraliða
Sandra B. Franks
formaður
Sjúkraliðafélags
Íslands
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Sólveig Anna
Jónsdóttir
formaður
Eflingar

S

amtök atvinnulífsins hafa sett
fram tillögur sínar um ýmsar
breytingar á íslensku samfélagi
undir heitinu „Höldum áfram“. Þar
er meðal annars reynt að vekja
upp draug Salek-samkomulagsins.
Salek-samkomulaginu hefur verið
hafnað að athuguðu máli og er það
ekki grunnur til framtíðarskipunar íslenskra vinnumarkaðsmála.
Hvers vegna er það?
Ein ástæða þess að Salek-samkomulagið gengur ekki upp á
Íslandi er að það felur í sér innleiðingu á vinnumarkaðsmódeli
að fyrirmynd Norðurlandanna án
þess að taka tillit til þeirra sterku
félagslegu réttinda og velferðarúrræða sem tryggð hafa verið þar.
Væri SA alvara með því að vilja
fara leið Norðurlandanna í vinnumarkaðsmálum ættu þau fyrst að
beita sér fyrir því að á Íslandi verði
tekið upp öf lugt barnabótakerfi,
húsnæðisstuðningur (meðal annars með stóraukinni þátttöku hins
opinbera í uppbyggingu félagslegs
leiguhúsnæðis), tekjuskattur og
fjármagnstekjuskattur líkt og tíðkast í Noregi, Svíþjóð og Danmörku.
Fróðlegt verður að sjá hvort slíkar
tillögur berast úr ranni SA.
Önnur ástæða þess að Salek hefur
verið hafnað er að samkomulagið
gengur út á að afnema í reynd sjálfstæðan samningsrétt almennings
á Íslandi um kjör. Þess í stað yrði

launasetning sett í hendur sérfræðinganefnda og valdheimildir Ríkissáttasemjara til að skikka launafólk
undir úrskurði þeirra stórauknar.
SA kalla þannig eftir eins konar
afturhvarfi til haftatímans, þegar
nefndir á vegum hins opinbera
stýrðu verðlagi með tilskipunum.
Sú spurning vaknar hvort SA vilji
einnig að slík miðstýring verði
tekin upp til að stjórna annarri
verðmyndun, til dæmis á fasteignamarkaði og á varningi í stórmörkuðum. Að minnsta kosti blasir
við að launafólk mun ekki undirgangast slíka stýringu nema sams
konar bönd verði sett á aðra geira
hagkerfisins.
Þriðja ástæðan til að gjalda varhug við hugmyndum SA um aukna
miðstýringu í kjarasamningagerð
er að SA hafa sjálf ekki virt þá miðlægu kjarasamninga sem hafa
verið gerðir á Íslandi nýlega. Dæmi
um það er Lífskjarasamningurinn
sem undirritaður var vorið 2019
þar sem kveðið er á um krónutöluhækkanir og sérstakar hækkanir
lægstu launa. Aðildarfélög ASÍ og
flest önnur stéttarfélög hafa undirgengist að fylgja hugmyndafræði
Lífskjarasamningsins um þessi
atriði.
Hins vegar hefur framfylgd á
grunnhugmyndafræði Lífskjarasamningsins verið mjög ábótavant hjá Samtökum atvinnulífsins.
Þar má nefna andstöðu SA við að
krónutöluhækkanir samningsins
skili sér í heilu lagi til starfsstétta
á borð við flugfreyjur og starfsfólk
í álverum. Með þessari afstöðu
sinni hafa SA skert mjög eigin trúverðugleika, sem rödd samkvæmni
og aukinnar miðstýringar í kjarasamningagerð.
Fjórða ástæðan til að hafna
Salek er að samkomulagið veitir
enga tryggingu fyrir sanngirni.
Fullur skilningur er á því innan
verkalýðshreyfingarinnar að nafnlaunahækkanir einar og sér eru
berskjaldaðar fyrir áhrifum verðlagsþróunar, og því getur verið
skynsamlegt að stilla nafnlaunahækkunum í hóf, sé aukning kaupmáttar og ráðstöfunartekna betur

Á heildina litið eiga hugmyndir SA um framtíðarskipun vinnumarkaðsmála í
anda Salek-samkomulagsins
hvorki erindi við raunveruleikann né framtíðina.
tryggð með öðrum leiðum. Slíkri
nálgun þarf þó augljóslega að fylgja
raunveruleg trygging gegn því að
hálauna- og stóreignastéttir sem
eru óbundnar af kjarasamningum
noti tækifærið til að skammta sér
óeðlilegan viðbótarskerf af verðmætasköpun samfélagsins. Engin
slík trygging fylgir Salek-samkomulaginu.
Áherslan á hófsamari nafnlaunahækkanir og aukinn aga í kjarasamningsgerð sem innleidd var
með Þjóðarsáttinni um 1990, leiddi
til stóraukins ójöfnuðar meðal
Íslendinga, bæði mælt í tekjum og
eignum áratugina á eftir. Auk þess
stórhækkaði skattbyrði láglaunafólks í samanburði við tekjuhærri
hópa. Slík ójafnaðaraukning er ekki
aðeins ósanngjörn heldur skapar
hættu á efnahagslegum stórslysum
á borð við fjármálahrunið 2008, en
það var bein afleiðing af taumlausri
uppsöfnun auðs á fárra hendur.
Tekið skal undir yfirlýsingu SA
um vilja til að „deila því sem er
til skiptanna með sanngjörnum
hætti“. Hins vegar er ekki hægt að
horfa fram hjá því að í framkvæmd
hefur aukin miðstýring og hömlun
nafnlaunahækkana í kjarasamningagerð ekki náð þessu markmiði.
SA þurfa því að leggja fram betur
ígrundaðar hugmyndir ætli þau
að ná samstöðu milli aðila vinnumarkaðarins um leiðir að þessu
markmiði.
Á heildina litið eiga hugmyndir
SA um framtíðarskipun vinnumarkaðsmála í anda Salek-samkomulagsins hvorki erindi við
raunveruleikann né framtíðina.

Saman erum við sterkari
Silja Dögg
Gunnarsdóttir
forseti Norðurlandaráðs
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Oddný
Harðardóttir
varaforseti
Norðurlandaráðs

U

pp úr seinni heimsstyrjöldinni beitti stjórnmálafólk
í Evrópu sér fyrir öf lugra
alþjóðasamstarfi og á sama tíma var
mikið rætt um aukið Norðurlandasamstarf. Sameinuðu þjóðirnar voru
stofnaðar árið 1945 og Evrópuráðið
fylgdi í kjölfarið, en fyrstu skref voru
þar með tekin að stofnun Evrópusambandsins. Norðurlandaráð var
stofnað árið 1952 en það gerðist ekki
þrautalaust.
Nor r æ n a þi ng m a n n a s a mbandið var forveri Norðurlandaráðs, stofnað árið 1906. Það var eins
konar svæðisbundin undirsamtök
Alþjóðaþingmannasambandsins
(IPU). Ísland átti aðild að Norræna
þingmannasambandinu frá 1926.

Í tengslum við Alþingishátíðina
1930 var þingið í fyrsta sinn haldið
á Íslandi. Síðan stóð til að halda
þingið aftur á Íslandið árið 1940 en
því var auðvitað aflýst. Það eru því
80 ár liðin síðan aflýsa varð norrænu
þingi á Íslandi.

Finnar bætast í hópinn
Allt fram til ársins 1949 hafði stjórnmálafólk reynt að skapa skandina
vískt varnarbandalag en það tókst
ekki þar sem Danmörk, Ísland og
Noregur kusu aðild að varnarbandalagi vestrænna ríkja, NorðurAtlantshafsbandalaginu NATO. Í lok
fimmta áratugar síðustu aldar gerðu
Danmörk, Noregur og Svíþjóð tilraun til að stofna samþætt tolla- og
efnahagsbandalag en þær tilraunir
tókust ekki. Eftir þessar misheppnuðu tilraunir dró þó til tíðinda árið
1951 þegar Hans Hedtoft, forsætisráðherra Danmerkur, lagði fram á
fulltrúafundi Norræna þingmannasambandsins að stofnaður yrði vettvangur þar sem norrænir þingmenn
hittust reglulega til samráðs með
norrænum stjórnvöldum. Úr varð
að Danmörk, Ísland, Noregur og Svíþjóð samþykktu tillöguna árið 1952.
Fyrsta þing ráðsins var haldið
þann 13. febrúar árið 1953 í Kristjánsborgarhöll í Danmörku og var
Hans Hedtoft kosinn fyrsti forseti
ráðsins. Finnland slóst í hópinn
þremur árum eftir stofnun ráðsins
og þó að Finnar hafi ekki tekið formlega þátt fyrstu árin voru ákvæði í
reglum ráðsins þess efnis að fulltrú-

ar finnskra stjórnvalda og finnska
þjóðþingsins gætu tekið þátt ef þeir
óskuðu þess. Þar með var norræni
hópurinn fullskipaður.

Samstillt átak skilar árangri
Formennskuár Íslands í Norðurlandaráði hefur verið óvenjulegt,
en lausnamiðuð nálgun og tæknin
hefur gert ráðinu kleift að halda úti
öflugu samstarfi. Mæting ráðherra
á fundi Norðurlandaráðs í þingvikunni var mjög góð, umræðurnar
líflegar og gagnlegar að okkar mati.
Einnig var afar ánægjulegt og
ákveðin viðurkenning á mikilvægi
Norðurlandaráðs í alþjóðlegu samhengi, að Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna,
kom á fund Norðurlandaráðs og forsætisráðherra Norðurlanda.
Við getum alltaf gert betur
Á fundum Norðurlandaráðs og ráðherra kom í ljós að ráðið taldi að
norrænt samstarf hefði brugðist í
kórónuveirufaraldrinum en ráðherrar voru á öndverðum meiði. Norðurlandaráð hefur samþykkt stefnu
um samfélagslegt öryggi og telur að
þörf sé á umbótum um aukinn, sameiginlegan viðbúnað. Heimurinn er
síbreytilegur og því hlýtur það að
vera hlutverk norræns samstarfs að
endurskoða sig í sífellu og leita leiða
til að styrkja samstarfið enn frekar
og ekki síst að vera til fyrirmyndar
á heimsvísu á þeim sviðum sem
Norðurlönd standa sterk. Saman
erum við alltaf sterkari.
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Tíska

Heimsdaman Heiðrún
Anna Björnsdóttir segist
ekki komast upp með
að fylgja nýjasta tískuæðinu í London, sem er
slæða að hætti Elísabetar
Englandsdrottningar.
➛6

Fáðu Fréttablaðið
sent rafrænt í
morgunsárið

Þú getur skráð þig á
frettabladid.is,
á Facebook eða bara
skannað QR kóðann

Esther Spragge líður vel á Íslandi og segir það heimili sitt. Hún kýs kuldann hér á landi fram yfir hitann í Kaliforníu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Saknar fjölskyldunnar,
þjóðgarðanna og Target

Ljóðskáldið og listakonan Esther Spragge flutti til Íslands frá Kaliforníu fyrir
tæpum tveimur árum. Hún klippir og litar hár sitt sjálf, elskar hárkollur og
nýtur þess að gramsa í notuðum fötum og fataskáp eiginmanns síns. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Esther sækir
innblástur víða,
hvort sem það
er frá ókunnugum eða úr
tónlist, og segir
tilfinningar og
líðan hafa mikil
áhrif á fataval.

Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

E

sther er fædd árið 1994 í
borginni Livermore í Kaliforníu. „Ég kem úr stórri
fjölskyldu en foreldrar mínir
eignuðust tíu börn. Ég dýrka
kvikmyndir frá þriðja til sjöunda
áratugarins, gamla tónlist, nýja
tónlist, að syngja, lesa, skrifa,
yrkja, teikna og auðvitað að
breyta útliti mínu. Hárkollur,
farði, allt þetta stelpulega dót. Ég
klippi og lita hárið mitt sjálf en ef
það er eitthvað sem ég get lært í
gegnum netið þá kýs ég frekar að
gera það sjálf. Það er of skemmtilegt til þess að láta einhvern
annan gera það.“

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Klæddist bolum af pabba

Það var ástin sem leiddi Esther á
hjara veraldar. „Ég flutti til Íslands
fyrir tæpum tveimur árum. Við
Trausti Laufdal, eiginmaður minn,
ákváðum að á Íslandi væri mun
öruggara umhverfi fyrir dóttur
okkar Alice, sem er nú tveggja
ára gömul. Auk þess sem ég hata
hitann í Kaliforníu, kýs frekar að
vera ískalt en að svitna eins og
foss.“
Þetta reyndist hárrétt ákvörðun
þar sem Esther kolféll fyrir Íslandi.
„Ég elska að búa hérna. Ég elska
löngu, dimmu veturna þar sem
ég get verið innandyra og skapað.
Ísland er núna heimili mitt.“
Þegar hún er spurð hvers hún
sakni nefnir hún nokkra hluti. „Ég
sakna fjölskyldunnar minnar og
að sjálfsögðu San Fransisco, allra
þjóðgarðanna, fallega landslagsins og Target.“
Esther segist ekki hafa haft
ákveðnar skoðanir á því hverju
hún klæddist á sínum yngri árum.
„Nei, reyndar klæddist ég bolum
af pabba mínum í skólanum þegar
ég var í fjórða bekk. Ég hafði ekki
tískuvitund, klæddist bara því
sem ég vildi og mér var gefið. Ég
hafði ekki mikið um það að segja
hvaða föt ég ætti svo ég lærði bara
að láta það ganga. Í stað þess að
mislíka það, þá elska ég núna
þegar fólk gefur mér gömul föt af
sér.“
Hefurðu áhuga á tísku?
„Ég held að ég sé minna hrifin
af tísku og frekar hrifin af því að
skapa. Fyrir mér er það að klæða
mig, velja hárkollu, farða eða
engan farða, bara enn ein leiðin
fyrir mig til þess að fá útrás fyrir
sköpunargleðina.“

Esther hyggst
gefa út sína
aðra ljóðabók í
vetur sem hún
mun sjálf sjá
um að myndskreyta.

Esther elskar langan og dimman íslenska veturinn.

TAKK FYRIR
blóðgjaﬁrnar á árinu

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Hvernig myndirðu lýsa þínum
stíl?
„Ég á mér í raun engan stíl, ég
fíla að blanda saman fötum í gömlum stíl við dót úr nútímanum.“
Hvar færðu innblástur?
„Frá tilfinningum mínum, alltaf.
Á hverjum degi upplifum við nýjar
tilfinningar og klæðum okkur því
á nýjan hátt.“
Áttu þér tískufyrirmynd/ir?
„Ég verð að segja Rihanna,
Rihanna, Amy Winehouse, Yoko
Ono, Marilyn Monroe, Veronica
Lake, Brody Dalle og Harry Styles,
svo eitthvað sé nefnt. Almennt
fæ ég innblástur frá ókunnugum,
kvikmyndum, tilfinningum og
ég fæ hugmyndir að fatavali með
því að fylgjast með heiminum í
kringum mig.“
Hvaða flík keyptirðu síðast?
„Ekki hugmynd, sennilega
eitthvað leiðinlegt eins og hlý
undirföt.“
Hver er þinn helsti veikleiki
þegar kemur að fötum?
„Ég gleymi því að það er ég sem
klæðist fötunum en ekki öfugt. Ég
horfi á líkama minn og hugsa: líkami minn er í ólagi, hann verður

Ég fann helling af
gömlum höttum af
eiginmanni mínum í
geymslunni nýlega og er
aðeins að prófa mig
áfram með þá. Þú veist
ekki að þú sért hattamanneskja fyrr en þú
finnur þann rétta.
að líta svona út svo að ég verð að
klæðast þessu. Ég er smám saman
að losna undan þessum hugsunarhætti. Geri þetta skemmtilegt.
Ofhugsa ekki hvernig líkami minn
lítur út. Það sem skiptir máli er að
finnast maður lifandi þegar maður
klæðir sig, og skapandi.“

Fjársjóðsleit og ljóðabók

Esther kaupir að mestu leyti notuð
föt. „Ég elska að grúska í búðum
sem selja notuð föt eins og Hertex,
Loppunni, Extraloppunni og
Nytjamarkaðinum. Líka í fata-

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

skáp eiginmanns míns. Ég finn svo
svalt dót í skápnum hans, gamla
hatta og stuttermaboli. Ég elska
búðir sem selja notuð föt vegna
þess að þegar þú ferð í góða þannig, þá veistu, að einhvers staðar í
búðinni er flík sem er svo algjörlega einstök að þú munt aldrei
sjá neinn annan klæðast henni.
„Vintage“ eða bara gamaldags
flíkur. Þetta er eins og fjársjóðsleit
og veskið mitt er mér þakklátt,“
segir hún.
„Ég fann helling af gömlum
höttum af eiginmanni mínum í
geymslunni nýlega, svo að ég er
aðeins farin að prófa mig áfram
með þá. Þú veist ekki að þú sért
hattamanneskja fyrr en þú finnur
þann rétta.“
Það er ýmislegt fram undan í
vetur hjá Esther. „Næst á dagskrá
hjá mér er að setja saman mína
aðra ljóðabók og gera hana tilbúna
fyrir útgáfu. Fyrsta bókin mín,
Drunk driving into your soul, var
ekki með neinar teikningar eftir
mig, svo að núna er ég mjög spennt
fyrir því að bræða þetta tvennt
saman, blekteikningarnar mínar
og ljóðin mín.“

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.

MEÐ NÁTTÚRULEGRI
HÝLÚRÓNSÝRU OG
NÁTTÚRULEGU
FLJÓTANDI HÖRFRÆJAÞYKKNI

FILL UP YOUR EYES
WITH YOUTH.
NÝTT

RÉNERGIE ULTRA YEUX
AUGNKREM SEM ÞÉTTIR OG LYFTIR

GEFUR SAMSTUNDIS ENDINGARGÓÐAN RAKA. EFTIR NOTKUN EINNAR KRUKKU ER SEM HÚÐINNI Á AUGNSVÆÐINU HAFI VERIÐ LYFT OG DÖKKIR BAUGAR, AUGNPOKAR OG FÍNAR LÍNUR VIRÐAST MINNA SJÁANLEG.
KLÍNÍSKAR PRÓFANIR GERÐAR AF HÚÐSJÚKDÓMALÆKNUM.

RÉNERGIE HEFUR SVÖR
FYRIR ALLAR KONUR
RÉNERGIE MULTI-LIFT ULTRA SPF 20

RÉNERGIE MULTI-LIFT SPF 15

ANTI-WRINKLE – FIRMING – TONE EVENNESS CREAM

ANTI WRINKLE – FIRMING – CONTOURING

Nútímalegt létt krem með hörfræjaþykkni sem bráðnar inn í húðina og
vinnur gegn öldrun hennar. Húðin
verður þéttari, fylltari, útlínur andlitsins skýrari, minna ber á dökkum
blettum, línum og hrukkum. Einnig er
til krem án SPF 20 og nýjasta viðbótin
við línuna er RÉNERGIE MULTI-LIFT
ULTRA mýkjandi augnkrem sem er
kynnt í texta með mynd.

ALGENGT VERÐ 14.948 KR.

RÉNERGIE MULTI-LIFT AUGNKEM

Silkikennt kremið blandast óaðfinnanlega við húðina, gefur henni mýkt og
vinnur gegn öldrun hennar. Með einstakri
formúlu og Up-CohesionTM tækni verður
húðin mýkri, þéttari, fylltari, útlínur andlitsins skýrari og minna ber á hrukkum og
línum. Í línunni eru einnig krem fyrir þurra
húð, næturkrem, þéttandi, nærandi og
lyftandi kremmaski og augnkrem.

ALGENGT VERÐ 16.879 KR.

RÉNERGIE MULTI-GLOW
RADIANCE – PLUMPNESS – LIFTING

Falleg jólabox með augnkremi 15 ml
og 15 ml kremi úr sömu línu.
Rénergie Multi-Lift Ultra augnkrem og
dagkrem. Algengt útsöluverð 9.979 kr
Rénergie Multi-Lift augnkrem og krem.
Algengt útsöluverð 10.740 kr.
Rénergie Multi-Lift Glow augnkrem og
næturkrem. Algengt útsöluverð 8.686 kr.

Krem sérhannað fyrir GULLNU ÁRIN.
Með hækkandi aldri missir húðin
þéttleika og ljóma. Kremið bráðnar inn í
húðina, gefur raka og næringu. Inniheldur
m.a. berjaþykkni og hörfræjaþykkni sem
endurvekja fallegan húðlit og ljóma, vinna
gegn hrukkum, þétta og lyfta. Multi-Glow
næturkremið styrkir varnarkerfið og augnkremið mýkir, dregur úr þreytumerkjum,
línum, hrukkum og frískar upp á húðina.

ALGENGT VERÐ 13.490 KR.
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Sítt að aftan aftur í tísku

Sigríður Ragna Kristjánsdóttir hárgreiðslumeistari segir hártískuna í vetur einkennast af djúpum,
hlýjum litum í bland við kaldari tóna. Unga kynslóðin er óhrædd við að leika sér með skæra liti .
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

S

igríður fylgist vel með nýjum
straumum og stefnum í hártískunni en hún á hárgreiðslustofuna Zenz í Reykjavík. Hún segir
að mikil breidd sé í háralitum þessa
dagana. „Það er mjög vinsælt að
leika sér með skæra liti, til dæmis
bláan, grænan, bleikan og vínrauðan, og mér finnst fólk almennt vera
til í að prófa eitthvað alveg nýtt.
Við köllum þessa liti Crazy Colors,
enda eru þeir mjög áberandi. Sumir
vilja lita allt hárið en aðrir láta
nægja að lita toppinn eða nokkra
lokka við andlitið,“ segir Sigríður og
bætir við að núna sé meira í tísku
en áður að vera með stutt hár, sérstaklega hjá yngri konum. „Þær eru
að fara úr þessu síða, ljósa hári yfir
í styttra hár og jafnvel tjásuklippingar. Svo er að verða mjög vinsælt
að vera með sítt að aftan og stuttan
topp. Í raun er mikil hreyfing á
hártískunni núna og margir sækja

Sigríður lumar á leynitrixi svo hárið
verði fallegt og glansandi.

innblástur til níunda áratugarins.
Mikið er um að fólk vilji ramma inn
andlitið og þá koma styttri toppar
og styttur sterkar inn.“

Kaldir og hlýir tónar í bland

Vinsælt er að vera með skyggingu í
hárrótinni en það gefur háralitnum
vissa dýpt. „Við fáum líka marga til
okkar sem vilja fá kalda tóna í hárið
en svo eru líka ófáir sem eru hrifnir

af djúpum litum, til dæmis koparbrúnum. Síðan fer aldrei úr tísku að
vera með náttúrulegt og glansandi
hár, sem geislar af heilbrigði,“ segir
Sigríður, sem lumar á leyniráði til
að svo megi verða.
„Ég mæli með að fólk noti
eplaedik í hárið á sér heima. Þessar
miklu veðrabreytingar sem fylgja
vetrartímanum geta þurrkað hárið
og margir fá kláða í hársvörðinn.
Þá er gott að segja 1/3 edik á móti
2/3 af vatni og hella yfir hárið, láta
það bíða í 2-3 mínútur, skola svo úr
og setja næringu í það. Þetta er líka
mjög gott fyrir alla sem eru með
einhver vandamál í hársverðinum.
Svo er betra að nota sléttujárn og
hárblásara sparlega. Það fer ekki
vel með hárið að slétta það og blása
daglega, það verður þurrt og jafnvel
líflaust. Hárið þarfnast raka, rétt
eins og húðin, og því er gott að nota
djúpnæringu reglulega,“ segir Sigríður. „Hjá Zenz fást umhverfis- og
eiturefnalausar hárvörur, sem eru
hvorki með silkoni né parabenum,
en stofan er hluti af Zenz-keðjunni
sem frá Danmörku,“ upplýsir hún.

Skærir litir eru mjög áberandi
þessa dagana og margir koma með
myndir af TikTok og Instagram til að
fá draumalitinn og -klippinguna.
Mjög vinsælt er að vera með sítt að
aftan og stuttan topp ásamt mismunandi litatónum. MYNDIR/AÐSENDAR

Áhrif frá níunda áratugnum

Sigríður segir greinilegt að TikTok
og Pinterest hafi áhrif á hártískuna.
„Ég fæ oft ungt fólk með myndir
og jafnvel myndbönd af þessum

miðlum til að sýna hvernig klippingu og lit það vill fá. Það er stutt
síðan viðskiptavinur kom með
mynd af Meg Ryan, frá því á níunda
áratugnum, og annar með mynd
af Winonu Ryder frá því hún lék í
Beetlejuice og vildi eins klippingu.
Það er gaman að því hvernig tískan
fer í hringi,“ segir Sigríður.

600 tímar fóru í að
sauma brúðarkjólinn
Þættirnir The Crown á Netflix eiga sér marga aðdáendur.
Ekkert er til sparað við gerð þáttanna. Nú er það brúðarkjóll Díönu sem vekur einna mesta athygli áhorfenda.

Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

B

rúðarkjóll Díönu var engin
smásmíði á sínum tíma og
framleiðendur The Crown
vilja láta hlutina ganga eðlilega
fyrir sig. Þannig tók 600 klukkustundir að sauma eftirlíkingu af
kjólnum. Þrjár manneskjur þurfti
til að sauma kjólinn sem var fjóra
mánuði í vinnslu. Þrátt fyrir allan
þennan tíma sem tók að gera
kjólinn er hann aðeins sýndur í
nokkrar sekúndur í þættinum.
Brúðkaup Díönu og Karls Bretaprins kemur fyrir í fjórðu þáttaröð
The Crown.
Brúðarkjóll Díönu var umdeildur á sínum tíma. Sumir kölluðu
hann ofskreytta rjómatertu. Kjóllinn var úr fínasta silki, skreyttur
dýrindis blúndum, perlum og
pallíettum. Hann kostaði á sínum
tíma á aðra milljón króna, sem á
núvirði hefur meira en tvöfaldast.
Díana og Karl giftu sig í Dómkirkju
heilags Páls í London 29. júlí 1981.
Enginn brúðarkjóll þykir merkilegri en sá er Díana klæddist á
brúðkaupsdaginn.
Leikkonan Emma Corrin fer
með hlutverk Díönu og hún
klæddist kjólnum góða sem hannaður var af Amy Roberts, búningahönnuði þáttanna, í þættinum. Til
að hægt væri að gera kjólinn sem
líkastan þeim sem Díana klæddist
fékk Amy góð ráð frá upprunalegum hönnuðum, þeim David
og Elizabeth Emanuel. Blúndur
voru keyptar hjá sama framleiðanda. Díana prinsessa valdi sjálf
hönnuðina fyrir sinn brúðarkjól.
Emma Corrin þurfti að máta
Netflix-kjólinn fimm sinnum áður

Brúðarkjóllinn sem Emma Corrin klæðist í þáttunum er engin smásmíði.
Slörið er meira að segja lengra en á kjól Díönu prinsessu. MYND/NETFLIX

en hann var kláraður. Slörið er
lengra en hjá Díönu, eða alls níu
metrar. Um 95 metrar af efni fóru
í kjólinn og 100 metrar af blúndu.
Synir Díönu, prinsarnir Harry
og Vilhjálmur, erfðu kjól móður
sinnar sem er vel geymdur.
Þess má geta að búningarnir í
þáttunum eru allir mjög vel gerðir
og hönnuðurinn kynnti sér stíl og
persónuleika þeirra persóna sem
koma fram í þeim. Amy Roberts

segist hafa haft sérstaklega gaman
af því að hanna föt fyrir Margaret
Thatcher, en hún var ávallt mjög
smekklega klædd og hugsaði
mikið um útlitið. Eftir því var
tekið að Thatcher var oft bláklædd
en sá litur þykir vera merki um
völd. Hún gekk gjarnan í skyrtum
með slaufu og hárið var alltaf
fullkomlega uppsett. Áhorfendur
ættu að gefa búningum þáttanna
sérstakan gaum.

ZE-ZE hettupeysa
Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990 20% Black Friday

ZE-ZE ponsjóslá
Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990 20% Black Friday

ZE-ZE peysujakki
Stærðir 38-48
Verð kr. 5.990 20% Black Friday

ZE-ZE shiffonkjóll
Stærðir 38-48
Verð kr. 10.990 30% Black Friday

TAMARIS mokkasíur,
Stærðir 37-42
Verð kr. 15.980 20% Black Friday

BLACK FRIDAY TILBOÐ

20% afsláttur af öllum vörum frá ZHENZI, ZE-ZE og NO SECRET
20% afsláttur af völdum vörum með kóðanum Black Friday

ZHENZI náttföt
Stærðir 42-56
Verð peysa kr. 6.990
Verð buxur kr. 7.990 20% Black Friday

ZHENZI tunika
Stærðir 42-56
Verð kr. 10.990 20% Black Friday

ZHENZI tunika
Stærðir 42-56
Verð kr.8.99020% Black Friday

ZHENZI golla
Stærðir 42-56
Verð kr.9.990 20% Black Friday

IVY BEAU bolur
Stærðir 38-48
Verð kr. 5.980 20% Black Friday

Ponsjóslá nokkrir litir
Verð kr. 4.990 30% Black Friday

ZHENZI Pleðurbuxur
Stærðir 42-56
Verð kr. 8.990 30% Black Friday

YEST Ybica leggings með munstri
Stærðir 36-48
Verð kr. 5.980 30% Black Friday

IVY BELLA skyrtukjóll
Stærðir 44-54
Verð kr. 16.980 30% Black Friday

Tango Red/Multi-Colour
Stærðir 44-56
Verð kr 8.980

Afsláttarkóði
„Black Friday“

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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London ekki tilbúin í
sokka við sandala
Heimsdaman Heiðrún Anna Björnsdóttir segist ekki
komast upp með að fylgja nýjasta tískuæðinu í London,
sem er slæða að hætti Elísabetar Englandsdrottningar.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

Hvað einkennir heimsborgina
London þegar kemur að tísku?
Hún hefur á sér heimsborgaralegan stíl, rétt eins og borgin er sjálf,
en það fer algjörlega eftir því hvar
maður er staddur innan hennar, allt
frá „street style“ yfir í „city chic“.
Eru enskar konur meðvitaðar um
tískuna og vel til hafðar yfirleitt?
Já, þær hugsa vel um sig og vilja
vera smart til fara.
Hvað gætu enskar konur lært af
þeim íslensku í tengslum við tísku?
Að þora. Það þurfa ekki allir að
vera alveg eins.
Hvaða bresku konur dáirðu mest
í tískulegu samhengi?
Mér finnst Vivienne Westwood
mjög skemmtileg. Hún býr í sama
hverfi og ég, er alltaf svo töff og ég
sé hana oft hjólandi. Kate Moss var
líka alltaf mjög kúl en sést sjaldnar
eftir að hún hætti að vera mikið
úti á lífinu. Alexa Chung er súper
flott í tauinu, Díana prinsessa var
æði, ég dýrka Stellu McCartney og
Marianne Faithful er flott í samhenginu rokk og ról.
Hverju klæðast Lundúnadömur?
Trendið hjá enskum konum
er gallabuxur, parkaúlpa og
flottir strigaskór eða stígvél. Það
fer reyndar eftir því hvar maður
er staddur í borginni. Þar sem ég
bý mæta mæður með börn sín
í skólann í leikfimifötunum og
hlaupa þaðan beint í leikfimi og
vinnuna á eftir. Ætli flestir séu ekki
í þess konar klæðnaði núna út af
heimsfaraldrinum, í það minnsta
neðri parturinn. Ég hef allavega séð
fólk úr fínni hverfum borgarinnar
og sem er vanalega mjög flott til
fara vera bara á nærbuxunum við
fína skyrtu á zoom-fundum.
Hver er þinn eftirlætis hönnuður í
Lundúnum?
Mér finnst Henry Holland æðislegur. Mikið um liti og munstur og
hann er bara súper svalur.
Leitastu við að kaupa þér breskan
tískuvarning?
Nei, ég er frekar evrópsk í
fatainnkaupum, heillast af hinni

frönsku Isabel Marant, dönskum
fatamerkjum, Anine Bing og
Stinu Goyard, og svo „high street“
merkjunum Zara og H&M. Jú, ekki
má gleyma tískuhúsinu Rixo. Þar
eru tvær enskar stelpur með eigin
hönnun og ég hef keypt mikið af
þeim. Rixo er frábær stoppistöð
ef maður er á leið í partí. Annað
breskt fyrirtæki er Perfect Moment,
með einn alflottasta skíðafatnað
sem ég hef séð, en hann er fokdýr
þannig að maður kaupir hann ekki
á hverjum degi.
Eru Lundúnabúar á eftir eða
undan Íslendingum þegar kemur að
tísku?
Það er erfitt að segja. Lundúnabúar eiga kannski auðveldara með
að nálgast tískuvarning fyrr og
fá hann á betra verði. Mér finnst
Íslendingar annars mjög fljótir að
taka upp trend og þegar ég kem
heim finnst mér fólk almennt flott
til fara. En það er alveg á hreinu að
Íslendingar eru langt á undan sinni
samtíð með tvennt: Það er klassíska
lopapeysan sem er algjörlega að slá
í gegn í Lundúnum nú og sokkar í
sandölum! Ég er aðeins að reyna
að koma því lúkki á hérna megin
við hafið en fæ enn sem komið er
bara skrýtið augnaráð. Held að mitt
hverfi sé ekki tilbúið fyrir sokka og
inniskó.
Hvað hafa enskar konur kennt
þér í sambandi við tísku og útlit?
Það er að halda sér mjög vel til,
fara reglulega í neglur, litun og
plokkun, og brasilískt vax, nei, ég
grínast nú með það síðastnefnda.
Ætli það sé ekki enn og aftur að
tískuvarningur hér úti er ekki eins
dýr og heima. Fólk getur frekar
leyft sér að tolla í tískunni.
Hvaða búðir eru í uppáhaldi hjá
þér í tískuborginni London?
Í dálæti eru Selfridges, Libertys
og Harrods, ekki bara vegna tískuvarningsins heldur líka bygginganna og upplifunarinnar. Það
er ákveðin stemning að labba inn
í þessar búðir. Svo eru mjög flottar
litlar tískubúðir í London, svokallaðar „boutiques“, þar á meðal
Relik sem selur „vintage“ fatnað og
fylgihluti, The West Village í Notthing Hill-hverfinu þar sem ég vann
endur fyrir löngu, og Pom sem er

En það er alveg á
hreinu að Íslendingar eru langt á undan
sinni samtíð með tvennt
þegar kemur að tísku:
Það er lopapeysan sem
er nú algjörlega að slá í
gegn í London og sokkar
í sandölum!

Heiðrún Anna leggur nú lokahönd á nýja plötu. MYNDIR/VENETIA CURTIS

gullfalleg, lítil tískubúð í Wandsworth.
Fylgistu með enskum áhrifavöldum þegar kemur trendi?
Já, ég er svo heppin að ein vinkvenna minna, Emma Gordon á
MrsstylistLDN er alltaf til staðar
þegar ég þarf innblástur. Bella
Freud er líka svöl, ég elska stíl Lauru
Bailey og Pandora Sykes er guðdómlega flott.
Hefurðu tileinkað þér sitthvað
enskt í eigin útliti og stíl?
Já, ég fer reglulega í neglur, sem
eru reyndar ekki sjón að sjá í dag,
því það er allt lokað út af veirunni.
Ég nota ekki andlitsfarða dagsdaglega heldur gott andlitskrem með
sólarvörn, maskara og augnblýant.
Ég veit ekki hvort það sé endilega
enskt en mér finnst skemmtilegast
að mixa saman „high end“ og „high
street“. Að vera í einhverju gæjalegu
frá Zöru, í Gucci-strigaskóm eða
Isabel Marant-stígvélum og með
„vintage“ nælu. Ég ætlaði svo að
tileinka mér silkislæðu um höfuðið,
eins og sjálf Bretadrottning er
þekkt fyrir, en það er nýjasta tískan
hér út af Crown-sjónvarpsseríunni.
Það mun þó ekki gerast og fer mér
alveg agalega illa.
Hvernig verður jólakjóllinn í ár?
Það verður sennilega ekki jóla-

ERMINGARGJAFIR

BÓKAJÓL

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

Veglegt
sérblað
Fréttablaðsins
um bækur
lir sem hafa fermst
vita
að dagurinn
og ekki
síst
kemur út 11. desember nk.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss

Tryggðu þérí langmest
gott auglýsingapláss
lesna dagblaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari
upplýsingar um blaðið
veitir
singar hjá
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Ruth Bergsdóttir markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

sendu Sími
okkur
póstruth@frettabladid.is
á netfangið serblod@frettabladid.is
694 4103/

kjóll heldur jakkaföt og eitthvað
með glysdoppum, jafnvel málmáferð.
Kemurðu til Íslands um jólin?
Nei, því miður. Jólin verða bara
kósí heima í London í ár. Við erum
yfirleitt öll saman, börnin hans
Jamies koma yfir og mamma
þeirra. Hefðin er yfirleitt sú að
annað hvort erum við hér heima
eða förum út að borða jólamatinn.
Hér eru jólapakkarnir opnaðir
að morgni jóladags en ég fæ sem
betur fer að halda í fáeinar gamlar
hefðir heiman frá Íslandi. Alltaf
þegar klukkan slær sex á aðfangadagskvöld og kirkjuklukkurnar
hringja fer ég að gráta, en svo gleðst
ég aftur þegar ég set aspassúpuna á
borðið og fæ mér malt og appelsín.
Krakkarnir fá líka alltaf að opna
einn pakka frá Íslandi á aðfangadagskvöld.
Hvað er annars að frétta af þér úr
Lundúnaborg?
Allt gott. Ég er á fullu að setja
saman plötu sem ég ætla að gefa
út á nýárinu. Ég er rosalega ánægð
með hana eins og komið er. Þetta
eru ný og gömul lög sem ekki hafa
heyrst áður. Vonandi næ ég bara
að losna við hæsið úr hálsinum svo
ég nái að syngja öll lögin áður en
desember er úti.

Heiðrúnu finnst gaman að tvinna
saman high street og high end stíl.

Smáauglýsingar

7
550 5055
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Bílar
Farartæki

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

Málarar

Þjónusta

Auglýsing um Skipulagsmál
í Skaftárhreppi.

REGNBOGALITIR EHF.

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

Pípulagnir

Skipulags- og matslýsing vegna breytingar á
aðalskipulagi Skaftárhrepps 2010-2022 vegna
rennslisvirkjunar í Hverfisfljóti.

Búslóðaflutningar

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

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

Sveitarstjórn Skaftárhrepps auglýsir hér með skipulags- og matslýsingu vegna breytingar á Aðalskipulagi
Skaftárhrepps 2010-2022 skv. 30. og 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010 og lögum um umhverfismat áætlana
nr. 105/2006.

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

BLACK FRIDAY

Rafvirkjun

Garðyrkja

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Black Friday tilboð á nýum 2020
Mitsubishi Outlander Í svörtum
lit. Vetrardekk og mottusett fylgir.
Langt undir tilboðsverði umboðsins
á 5.690.000,-

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

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Húsaviðhald

Keypt
Selt
Til sölu

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Íbúum og hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því að
leggja fram sjónarmið og ábendingar við skipulagslýsinguna og skal þeim skilað skriflega til Skaftárhrepps ,
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri eða á netfangið
bygg@klaustur.is fyrir 16. desember n.k.
Skipulags- og byggingarfulltrúi Skaftárhrepps
Ólafur E. Júlíusson

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Áformað er að reisa allt að 9,3 MW rennslisvirkjun í
Hverfisfljóti við Hnútu í Skaftárhreppi.
Fyrirhugað virkjunarsvæði er alfarið innan landareignar
Dalshöfða í Skaftárhreppi.

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

SÍMALAUS SUNNUDAGUR
15. nóvember

SIMALAUS.IS

NÝIR
ATVINNU
BÍLAR
Útvegum allar
gerðir atvinnubíla
frá Ford, Renault
og Dacia

Við gerum þér tilboð í
bílaﬂotann, sérsniðið
að þínum þörfum
Sérpöntun á bifreiðum getur tekið 2 – 4 mánuði

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!
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Til sölu

Til bygginga

Tilkynningar

Einkamál
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
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

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

Heilsuvörur

NERO-NAMMI

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

Óskast keypt

Nýtt íslenskt
hundanammi

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Til sölu

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

Fæst í öllum betri
gæludýraverslunum

Veljum íslenskt

Framleiðandi: Rósmarín ehf.
rosmarin@simnet.is
S: 897 4792

Þjónustuauglýsingar

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

NAGLADEKKIN

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.

Gólfið verður rykfrítt og hart sem stál

• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

EKKERT VANDAMÁL

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

100 g

Sími 550 5055
LED leiðiskrossar

harka@harka.is www.harka.is

100% nautgripalifur

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Neró - nammi

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

• 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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is
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20 % afsláttur
af öllum vörum
fimmtudag,
föstudag og
laugardag
Opnunartími
Fimmtudag 10-20
Föstudag 10-20
Laugardagur 10-18

Skeifunni 6 | 108 Reykjavík | Sími: 533 4450 | everest.is | everest@everest.is |

Valdar vörur
á allt að
50% afslætti

facebook.com/everestverslun

SPORT
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FIMMTUDAGUR

Einn sá allra besti fallinn frá
Diego Armando Maradona andaðist í gær sextugur að aldri. Maradona er besti leikmaður sögunnar að
mati Arnórs Guðjohnsen og Bjarni Felixson á margar góðar minningar af þessari knattspyrnugoðsögn.

Hörður Axel leikur í dag sinn 85.
leik fyrir Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Forkeppni HM
heldur áfram
KÖRFUBOLTI Löng vegferð karlalandsliðsins í körfubolta í undankeppninni fyrir HM 2023 hefst
á ný í kvöld, þegar Ísland mætir
Lúxemborg í Slóvakíu. Þetta er fyrri
leikur íslenska liðsins af tveimur í
þessu landsleikjaverkefni og fara
þeir fram í „búbblu” í höfuðborg
Slóvakíu. Seinna í dag mætast Slóvakía og Kósovó í sama riðli en
tvö lið fara áfram á næsta stig forkeppninnar fyrir undankeppnina
fyrir HM 2023.

Ísland mætir Lúxemborg
í undankeppni HM 2023 í
dag. Martin Hermannsson
og Haukur Helgi Pálsson
leika ekki með íslenska
liðinu í þessum leik.

Þetta verður 38. viðureign Íslands
og Lúxemborg og hafa Íslendingar
fagnað sigri í 32 leikjum af 37 til
þessa. Liðin mættust fyrst árið
1975 en hafa reglulega mæst á Smáþjóðaleikunum undanfarin ár.
Liðin mættust síðast árið 2019 þegar
Lúxemborg vann tíu stiga sigur.
Martin Hermannsson er ekki
með íslenska liðinu vegna verkefna með Valencia í EuroLeague.
Þá greindist Haukur Helgi Pálsson, leikmaður Andorra á Spáni,
með kórónaveiruna í Slóvakíu og
verður hann þar af leiðandi fjarri
góðu gamni í þessum leik. – kpt

FÓTBOLTI Knattspyrnuheimurinn
var sleginn þegar fregnir bárust af
því að argentínska knattspyrnugoðsögnin Diego Armando Maradona
hefði andast í gær, sextugur að aldri.
Maradona var í sérstöku uppáhaldi
hjá Arnóri Guðjohnsen, fyrrverandi
landsliðsmanni í knattspyrnu, en
leiðir þeirra lágu saman nokkrum
sinnum á æviskeiði Maradona.
„Það er mikið áfall að heyra þessi
tíðindi og afar sorglegt. Þetta er
leikmaður sem var í sérstöku uppáhaldi hjá mér og að mínu mati er
hann besti knattspyrnumaður
sögunnar.
Hann var náttúruundur í knattspyrnunni og það var unun bæði að
sjá hann spila og njóta þess heiðurs
að vera inni á sama velli og hann.
Maradona var listilega góður með
boltann, en auk þess að geta skapað
færi fyrir sjálfan sig gerði hann samherja sína betri, sem er frábær eiginleiki að búa yfir.
Fyrsta skipti sem ég varð vitni að
knattspyrnusnilli hans var þegar
ég var viðstaddur leik Argentínu
við Holland í Bern í Sviss. Hann
var þá ungur leikmaður sem var að
brjótast fram á sjónarsviðið. Þarna
var hann tæplega tvítugur og það
var augljóst að þarna var goðsögn
að fæðast,“ segir Arnór í samtali við
Fréttablaðið um Maradona.
„Þegar ég var nýkominn til Anderlecht í Belgíu árið 1983 spiluðum
við boðsleik við Barcelona þegar
ný stúka var vígð á vellinum okkar.
Maradona spilaði þá með Barcelona
í þeim leik og það sást bersýnilega
þegar maður var á sama velli og
hann hversu einstakur leikmaður
hann var.
Ég sá hann svo sex árum síðar
þegar ég mætti á leik Napoli og
Bayern München í undanúrslitum í
Evrópukeppni félagsliða. Þá tók ég
einna helst eftir því hvernig hann
hitaði upp. Hann rölti inn á völlinn
skömmu fyrir leik, hélt boltanum á
lofti og tók eitt víti.
Þegar út í leikinn var komið var
hann svo langbestur á vellinum og

Diego Armando Maradona var listamaður með boltann og litríkur karakter utan vallar. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þetta er leikmaður
sem var í sérstöku
uppáhaldi hjá mér og að
mínu mati er hann besti
knattspyrnumaður sögunnar.
Arnór
Guðjohnsen

fíflaði leikmenn Bayern München
algerlega upp úr skónum. Samvinna
hans og Careca í sóknarlínunni var
algerlega frábær og hann mataði
hann með geggjuðum sendingum
eftir einleiki sína. Það eru forrétt-

indi að hafa náð að spila á móti
honum og sjá hann leika listir sínar
með berum augum,“ segir hann.
„Ég hitti hann svo fyrir leik
Íslands og Argentínu á heimsmeistaramótinu í Rússlandi árið 2018. Þá
spjallaði ég við hann í boðssal fyrir
leikinn og það fór bara vel á með
okkur. Hann var kurteis og þægilegur í samskiptum sínum við mig en
við rifjuðum upp þegar það stóð til
að Maradona tæki við liði einhvers
staðar á Arabíuskaganum og það
voru þreifingar um að Eiður Smári
myndi ljúka ferlinum þar undir
hans stjórn. Það var gaman að hitta
hann þarna í Moskvu,“ segir Arnór
um kynni sín af honum utan vallar.
Bjarni Felixson, fyrrverandi

íþróttafréttamaður hjá RÚV, lýsti
fjölmörgum leikjum sem Maradona
spilaði á ferli sínum. Bjarni á hlýjar
minningar af knattspyrnuferli argentínska knattspyrnusnillingsins.
„Ég fylgdist með honum á heimsmeistaramótunum sem við vorum
að sýna frá og hann var stórkostlegur fótboltamaður. Hann gat unnið
leiki upp á eigin spýtur eins og hann
sýndi hvað eftir annað. Við sýndum
líka leiki hjá Napoli þar sem hann
gerði frábæra hluti. Hann er einn
af bestu knattspyrnumönnum
allra tíma,“ sagði Bjarni Felixson,
fyrrum landsliðsmaður í fótbolta og
síðar íþróttafréttamaður til margra
ára, aðspurður út í feril Maradona.
hjorvaro@frettabladid.is

Slóvakar eru líklegir til að freista þess að verja stigið
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið
í knattspyrnu mætir Slóvakíu í afar
mikilvægum leik ytra í dag, þar sem
sigur heldur draumnum á lífi um
beint sæti á Evrópumótinu í knattspyrnu sem fer fram árið 2022. Um
leið tryggir sigur stelpunum okkar
minnst annað sætið í riðlinum og
um leið sæti í umspili sex liða um
þrjú sæti á EM, sem fer fram í Englandi sumarið 2022. Jafntefli myndi
svo gott sem tryggja annað sætið
um leið fyrir lokaumferðina þegar
Slóvakar heimsækja Svía en þjálfari
íslenska liðsins, Jón Þór Hauksson,
hafði orð á því á dögunum að markmiðið fyrir undankeppnina hefði
verið að komast beint inn í lokakeppnina, með því að fá að minnsta
kosti stig gegn Svíum og vinna rest.
Þetta verður fjórða viðureign
liðanna, fimm árum eftir þá fyrstu
og hafa íslensku stelpurnar alltaf
fagnað sigri til þessa. Síðast mættust
liðin á Laugardalsvelli síðastliðið
haust þar sem Ísland vann 1-0 sigur
með marki frá Elínu Mettu Jensen
um miðbik seinni hálfleiks. Í leiknum gekk leikskipulag Slóvaka um
að spila fast fyrir og verja stigið inn
í seinni hálfleik, þar til Elín Metta
braut ísinn. Það reyndist eina mark

Ísland sækir Slóvakíu heim í dag í undankeppni EM. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

leiksins þó að Slóvakar hafi fengið
færi til að stela stigi undir lokin.
Slóvakía eygir enn veika von um
að komast í umspilið með sigri á
Íslandi og með því að ná betri úrslitum en Íslendingar í lokaumferðinni
þegar stelpurnar okkar heimsækja
Ungverja, en Ísland gerir út um
vonir Slóvaka með sigri. Fanndís
Friðriksdóttir sem byrjaði leikinn
gegn Slóvökum á Laugardalsvelli

segir að það verði áhugavert að
sjá leikskipulag Slóvaka í kvöld og
hvort að Slóvakar hafi trú á því að
þær geti komist í umspilið með sigri
á Íslandi og Svíþjóð.
„Ég á von á því að þetta verði erfiður leikur. Það er alltaf erfitt að
spila leiki sem maður á að vinna
sem verjast aftarlega og það skiptir
öllu að ná að brjóta ísinn snemma.
Þær reyndu svolítið að pakka í vörn

og verja stigið á Laugardalsvelli og
fyrir fram á maður von á því að þær
leiti í sama skipulag til að byrja
með í dag.
Maður veit ekki hversu bjartsýnar þær eru fyrir þetta verkefni.
Þær eiga enn möguleika á því að
ná öðru sæti, ef þær ná úrslitum í
næstu tveimur leikjum. Fyrir fram
er það ólíklegt og maður veit ekki
hversu mikla trú þær hafa á því,“
segir Fanndís og tekur undir að
það gæti hentað íslenska liðinu vel
ef Slóvakar ætli að sækja.
„Ef þær koma inn í leikinn með
það sem markmið að sækja á
íslenska liðið gæti það nýst okkur
vel. Ef framlínan okkar, sem hefur
mikinn hraða, hittir á góðan dag
gæti plássið nýst okkur. Þegar lið
sitja svona nærðu ekki að nýta
hraðann jafn vel, þá þarf að nota
klókindi og við erum með nóg af
klókum leikmönnum í liðinu.“
Íslenska liðið er í harðri baráttu
við eitt af stigahæstu liðunum í
öðru sætinu í undankeppninni og
það kemur til greina að markatalan
telji.
„Ef það tekst að brjóta ísinn
snemma og koma inn marki eiga
varnarsinnuð lið það til að brotna.

Því lengur sem þær halda hreinu,
því meiri kraft fá þær. Ef stelpurnar
ná marki snemma gæti þetta endað
á stærri sigri, en ef það er bið eftir
fyrsta markinu gæti þetta orðið
spennandi allt til loka. Það yrði frábært að ná að skora nokkur mörk
því markatalan gæti skipt máli
þegar riðlakeppninni lýkur.“
Fanndís, sem er ein af leikjahæstu leikmönnum kvennalandsliðsins frá upphafi, er fjarverandi í
dag enda á hún von á fyrsta barni
sínu á nýju ári. Hún hefur verið viðloðandi nokkra leikmenn úr landsliðinu og segir þær allar einblína á
sama markmið.
„Ég hef umgengist landsliðskonurnar í Valsliðinu undanfarnar
vikur og þær eru allar sammála
um að krafan sé að komast á EM í
fjórða skiptið. Úr sófanum set ég
sömu kröfu, að við komumst á EM.
Ég ætla að vera með í því,“ segir
Fanndís hlæjandi og bætir við:
„Það er mjög skrýtið að vera á
hliðarlínunni núna, en ég minnti
þær á að njóta þess að spila þessa
leiki. Ég held að íslenska þjóðin
hefði mjög gott af því að við kæmumst á EM,“ segir Fanndís létt að
lokum. – kpt
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FLÖSKUDAGUR

Vínkælir fyrir 63 flöskur
Birt með fyrirvara um prentvillur og verðbreytingar.
Tilboð gilda til miðnættis 30.11.2020

Með einu hitastigi 5-20°C
Snertiskjár að utan | Led ljós með rofa

Tilboðsverð: 89.900
Fullt verð: 129.900

Japanskir hnífar

Tamahagane hnífar.
Einhverju bestu og
beittustu hnífar sem
völ er á.

20% AFSLÁTTUR

Vínkælir fyrir 56 flöskur

Vínkælir fyrir 50 flöskur

Tilboðsverð: 89.900

Tilboðsverð: 89.900

Með tveimur hitastigum
Efra hólf: 5-12°C | Neðri hólf: 12-20°C
Snertiskjár að utan | Led ljós með rofa

Fullt verð: 129.900

ZWIESEL Taste vínglös 16 stk.

Hin fallega Taste lína. 16 glös í
pakka hvítt, rautt, kampavíns og
vatnsglös, 4 af hverri tegund. Alvöru
kristall frá einum virtasta glasaframleiðanda í heimi.

Pottar og pönnur

Kælirinn er glæsilegur í útliti
Með tveimur hitastigum
Efra hólf 5-15°C | Neðrahólf 12-18°C

Fullt verð: 129.900

Pintinox gæða pottar og pönnur fyrir
atvinnueldhúsin sem heimilin geta notað.

20% AFSLÁTTUR

Verð 9.990

Barsett Tube

1 stk Boston shaker stál.
1 stk Hawthorn strainer.
1 stk sjússamælir Jigger.
1 stk muddler stál.
1 stk Barskeið 30cm.
2 stk stútar á vínflöskur.

20% AFSLÁTTUR
Tilboðsverð: 8.792

ELDHÚS ALLRA LANDSMANNA
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

www.bakoisberg.is
Opið Laugardaga 12-16

TÍMAMÓT
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Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir, mágur og afi,

Viðar Norðfjörð
Guðbjartsson

lést á líknardeildinni í Kópavogi
22. nóvember. Útför tilkynnt síðar.
Fanný Norðfjörð Viðarsdóttir
Adam Norðfjörð Viðarsson
Simon Norðfjörð Viðarsson
Þorleifur Guðbjartsson
Bjarni Geir Guðbjartsson
Elín Guðbjartsdóttir
Guðbjartur Guðbjartsson
Signý Guðbjartsdóttir
Elísabet Röfn Konráðsdóttir

Konráð Ragnar Sveinsson
Ásdís Ragna Óskarsdóttir
Margrét Dís Yeoman
Kristín Ósk Gestsdóttir
Marten Ingi Lövdahl
Kazi Pátá
Sigurður Örn Reynisson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts

Valgarðs Baldvinssonar

fyrrverandi bæjarritara á Akureyri.
Útförin hefur farið fram.
Sigrún Björgvinsdóttir
Eydís Valgarðsdóttir
Baldvin Valgarðsson
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Þór Jóhannsson

fyrrverandi framkvæmdastjóri,
sem lést 2. nóvember, verður
jarðsettur frá Lindakirkju
föstudaginn 27. nóvember kl. 13.
Vegna samkomutakmarkana geta einungis nánustu
aðstandendur verið viðstaddir en streymt verður frá
athöfninni á vefslóðinni
beint.is/streymi/jonthor271120.
Starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sóltúns eru færðar
sérstakar þakkir fyrir hlýja umönnun. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á Líknarsjóð Oddfellowreglunnar
eða Björgunarsveitina Sveinunga á Borgarfirði eystra.
Þorleifur Þór Jónsson
Þórdís H. Pálsdóttir
Stefanía Gyða Jónsdóttir
Jóhann Þór Jónsson
Þórunn Marinósdóttir
Bergrún Svava Jónsdóttir
Ragnar Baldursson
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær frænka okkar,

Þorgerður Sigurðardóttir
(Dadda)
Skúlagötu 20, Reykjavík,
áður Hverfisgötu 71,

lést á Droplaugarstöðum sunnudaginn
1. nóvember 2020. Útförin hefur farið
fram í kyrrþey. Aðstandendur vilja færa starfsfólki
Droplaugarstaða þakkir fyrir góða umönnun.
Sigurður Jóhannsson
Halldór Ágúst Jóhannsson
Sigurjón Hannesson

Ragnhildur Beatrice
Erlingsdóttir
Grímheiður Freyja Jóhannsdóttir Arnar Friðriksson
Grímur Hannesson
Guðrún Norðdahl
Sigurður Hannesson
Lóa María Magnúsdóttir
Ragnhildur Dagmær Hannesdóttir
og fjölskyldur.

FIMMTUDAGUR

Það mótar mann að alast
upp á svona fallegum stað
Herdís Magna Gunnarsdóttir, bóndi á Egilsstöðum, er fyrsta konan til að gegna embætti
formanns Landssambands kúabænda. Hún sigraði kosningu um það fyrr í þessum mánuði á aðalfundi LK með miklum yfirburðum og nýtur bæði þess starfs og búskaparins.

Þ

au búa í svonefndu Ingimarshúsi á hinu fornfræga
setri Egilsstöðum á Völlum,
Herdís Magna, Sigbjörn Þór,
maður hennar, sem er alltaf
kallaður Diddi, og strákarnir
þeirra tveir, Birnir Hrafn fimm ára og
Pálmar Flóki tveggja ára. Einnig deila
þau þaki með tíkinni sinni Maríu og
aldraðri læðu sem Herdís Magna segir
þau hafa ættleitt úr Vesturbænum í
Reykjavík á námsárum þeirra Didda
í borginni. „Hún er alltaf bara kölluð
Kisi,“ segir hún brosandi.

Bóndinn blundaði í henni
Bústofninn er stór. Mjólkurkýrnar 73
talsins en þegar allt er talið eru um 300
nautgripir á bænum. Auk þess nokkrir
hestar, kindur, hænur og endur. Herdís
segir þau vera fjögur til sjö sem vinni
á búinu. „Fjöldinn fer eftir árstíma og
verkefnum, það bætist í hópinn á sumrin þegar kaffihúsið Fjóshornið er opið og
háannatími er í heyskap og fóðuröflun.“
Hún er af fimmtu kynslóð sinnar
ættar sem býr á Egilsstöðum. Skyldi hún
alltaf hafa ætlað að verða bóndi? „Nei,
ég uppgötvaði það bara snemma á þrítugsaldri en held að það hafi þó alltaf
blundað undir niðri. Það mótar mann
að alast upp á svona fallegum stað í
mikilli tengingu við skepnur og landið
og ég vil meina að sveitin hafi togað mig
aftur heim.“
Starf bóndans er fjölbreytt, að sögn
Herdísar Mögnu. „Það er alls engin 8-16
vinna. Flestir dagar byrja á morgunfjósi
og enda á kvöldfjósi. Þar á milli fara
verkin eftir árstíðum, þau geta verið
almennt viðhald á húsum og vélum,
umhirða skepnanna, skipulags- og skrifstofuvinna, heyskapur eða jarðrækt.
Við lítum eftir skepnunum áður en við
förum að sofa og förum út á nóttunni
ef með þarf, til dæmis að aðstoða kýr í
burði.“
Kemst minna í útiverk
Nýlega var Herdís Magna kosin formaður Landssambands kúabænda,
fyrst kvenna, og hlaut yfirgnæfandi
meirihluta atkvæða. Hún heitir heldur
ekkert venjulegu nafni – en kveðst ekki
hafa hugleitt hvort það hafi hjálpað
henni. „Ég vona að ég hafi verið kjörin
vegna starfa minna fremur en nafns eða
kyns.“
Hún segir krefjandi verkefni fram
undan hjá LK, meðal þeirra sé að
tryggja að upprunamerkingar matvæla
séu skýrar, þannig að fólk geti valið
íslenskar vörur af öryggi, hvort sem er
í verslunum eða á veitingastöðum. En

Herdís Magna kann vel við sig hjá kúnum en kveðst líka njóta þess að fara í göngur
með Didda og strákunum. Svo eru húsaframkvæmdir, innanhússhönnun og matseld
á vinsældalistanum, hún veit fátt betra en að bjóða góðum vinum í mat. MYND/AÐSEND

Fjöldinn fer eftir árstíma og
verkefnum, það bætist í hópinn
á sumrin þegar kaffihúsið Fjóshornið er opið og háannatími er
í heyskap og fóðuröflun.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurást Sigurjónsdóttir

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .
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Álfheimum 68,

lést 21. nóvember 2020.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sigurjón Hannesson
Ragnhildur B. Erlingsdóttir
Grímur Hannesson
Guðrún Norðdahl
Sigurður Hannesson
Lóa María Magnúsdóttir
Ragnhildur D. Hannesdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

gaman segir hún að kynnast öllu því
frábæra fólki sem starfi við kúabúskap.
„Alla jafna hafa talsvert margir bændur
og aðrir sem tengjast greininni samband við mig daglega. Dagskráin sem
ég lýsti áðan hefur því raskast dálítið
hjá mér eftir að ég varð formaður LK,
ég kemst minna í útiverk en áður. Reyni
samt að komast í fjós á morgnana en
tek svo fundi og sinni öðrum verkefnum fyrir sambandið þar til við náum í
strákana á leikskólann. Annað okkar
hjóna fer í kvöldfjós. Ég á gott bakland í
fjölskyldunni minni sem gerir mér þetta
auðveldara.“ gun@frettabladid.is

Okkar heitt elskaði og besti vinur,

Gunnar Örn Heimisson
Maríuson
Kaupmannahöfn,

er látinn.
Minningarathöfn verður auglýst síðar.
Sigríður María Gunnarsdóttir Weiss
María Magnúsdóttir
Heimir Jón Gunnarsson
Sari Paavola
Tinna Heimisdóttir
Þorvaldur Guðjónsson
Þorvaldur Jón Tinnu Þorvaldsson
Matthías Örn Tinnu Þorvaldsson
Sigríður Samúelsdóttir

SAGAN
LIFNAR VIÐ

2016

Afar vönduð og áhrifarík bók
eftir Gunnar Þór Bjarnason um
mannskæðustu farsótt sögunnar
sem lagði hundruð Íslendinga að
velli á örfáum vikum.

Að hvaða leyti var spænska veikin
sambærileg við veirufaraldurinn
sem gengur nú yfir heimsbyggðina?

Valur Gunnarsson / DV (um Stríðið mikla 1914–1918 )

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið 10–19 alla daga fram að jólum | www.forlagid.is
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

ÞRAUTIR
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FIMMTUDAGUR

Snýst í suðvestan 10-18
með morgninum og
dregur úr úrkomu, fyrst
vestantil. Hvessir síðan
með éljum, suðvestan
18-25 upp úr hádegi
með mjög hvössum
og dimmum éljum og
kólnar, en hægari vindur
og úrkomuminna um
landið austanvert. Hiti 1
til 6 stig
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Gunnar Björnsson

Hikaru Nakamura (2829) átti
leik gegn Alireza Firouzja
(2703) á Skilling Open netmótinu á Chess24.

Hvítur á leik

31. Dxb7! Dxb7 32. Hd8+ Kh7
33. Rg6 Dc8 (til að verjast
hótuninni 34. Hh8#). 34. Hxc8
Rxc8 35. c5 og hvítur vann
skömmu síðar. Útsláttarkeppnin hófst í gær og lýkur
í kvöld. Í gær fór fram magnaður miðvikudagur á Torneloskákþjóninum.
www.skak.is: Skilling Open.

3

1

8

5

6

9

4

7

2

4

6

1

3

7

9

5

8

2

4

2

6

3

5

7

1

9

8

5

9

2

7

1

4

8

6

3

7

5

2

4

6

8

9

1

3

5

9

3

8

6

1

2

4

7

6

4

7

2

8

3

9

1

5

8

9

3

5

2

1

4

6

7

1

8

7

9

2

4

5

3

6

7

2

1

8

9

6

5

3

4

1

2

9

6

8

3

7

4

5

6

4

8

2

7

5

3

1

9

4

3

6

1

5

2

7

9

8

3

4

8

7

9

5

6

2

1

9

3

2

4

1

8

6

7

5

8

5

9

3

4

7

6

2

1

5

7

6

1

4

2

3

9

8

7

5

1

6

9

3

4

8

2

2

6

4

9

3

5

1

8

7

6

1

4

8

3

7

2

5

9

8

6

4

5

3

9

7

2

1

9

8

3

4

7

1

2

5

6

9

3

5

2

1

4

8

7

6

2

7

9

1

4

6

8

5

3

1

7

5

6

2

8

3

4

9

2

8

7

9

5

6

1

3

4

3

1

5

7

8

2

9

6

4

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.

2

LÓÐRÉTT
1 frammjór
2 svipt
3 drykkur
4 spássera
7 bæta
9 örvera
12 hremma
14 grynning
16 nóta

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 orgel, 5 dúi, 6 al, 8 dingla, 10 mn, 11
elg, 12 graf, 13 órói, 15 rimlar, 17 falsa
LÓÐRÉTT: 1 oddmjór, 2 rúin, 3 gin, 4 lalla, 7 lagfæra, 9 gerill, 12 góma, 14 rif, 16 as

Skák

LÁRÉTT
1 hljóðfæri
5 kk. nafn
6 verkfæri
8 vingsa
10 í röð
11 hjartardýr
12 línurit
13 eirðarleysi
15 pilar
17 svíkja

Pondus Eftir Frode Øverli
Langur bolti!!

Verðurðu
aldrei leiður
á þessu?

FERÐALAG
HUGANS
Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Áttu nokkuð
laktósafrían rjóma?

Frú Svíndal!
Frú Svíndal!

Gaur, hún
virðist ekki
sátt.

Ég skal
gefa henni
latté.

Já,
Pierce?

Barnalán
Náttúra Íslands og ferðalög um
landið eru leiðarstef í nýrri ljóðabók
Antons Helga Jónssonar

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

Takk fyrir að
taka okkur á
býlið, þetta er
gaman!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við vildum að þið
sæuð hvaðan
maturinn kemur.

Hvar er
Hannes?

Hann fór á
klósettið.

Á
brokkólíinu.

HANNES!

Ahhh!

30
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BÍLAR

Talsverð breyting verður á bílnum í akstri með nýju vélinni sem er 27 hestöflum aflmeiri og finnst það vel á upptakinu og betri skiptingum.

Afmælispakki með aflmeiri vél

U

m þessar mundir eru 70 ár frá
því Land Cruiser kom til sögunnar og af því tilefni ætlar
Toyota á Íslandi að bjóða veglegan
70 ára afmælispakka með öllum
nýjum Land Cruiser 150. Um leið er
bíllinn kynntur með nýrri útgáfu
af 2,8 lítra dísilvélinni sem fengið
hefur aflaukningu um 27 hestöfl.
Eins og bílaprófari Fréttablaðsins reyndi á dögunum munar um
minna í krafti, því að núna kemst
bíllinn niður fyrir 10 sekúndna

26. NÓVEMBER 2020

markið í upptaki. Er nýja gerðin
einnig með endurforritaðri sjálfskiptingu og bíllinn miklu betri í
akstri fyrir vikið og notar meira
gírana, í stað þess að skipta sér of
f ljótt upp til að spara eldsneyti.
Pakkinn sem Toyota er með í boði
fyrir afmælisárið inniheldur 33
tommu breytingu með dekkjum og
felgum, hliðarlista, hlífar á stuðara,
krómlista á afturhlera og krómstút
á púst. Er verðmæti pakkans um
950.000 kr.

FIMMTUDAGUR

Framendinn er mest breyttur með hvössu ljósunum frá Nissan Juke og V-laga grillinu, sem gefa ákveðnari svip.

Nýr Nissan Qashqai fær tvinntækni
Njáll
Gunnlaugsson

njall@frettabladid.is

Nissan hefur sent frá sér opinberar myndir af næstu kynslóð
Qashqai um leið og merkið
tilkynnti að hætt yrði við dísilvélarnar í bílnum. Þess í stað
verður bíllinn boðinn með
litlum bensínvélum í tvinnútfærslu eða í e-Power útgáfu. Sá
bíll er raf bíll sem notar bensínvél til að hlaða rafhlöðuna.

Þ

ar sem bíllinn kemur á uppfærðr i útgáf u af CMF- C
undirvagninum sem einnig er
undir sumum Renault og Mitsubishi
bílum, verður engin tengiltvinn
útgáfa í boði til að byrja með. Þess í
stað verður sett áhersla á rafbílinn
Ariya sem er nokkurs konar systurbíll Qashqai.
Myndirnar sýna bílinn nokkuð
vel þrátt fyrir felubúninginn og
það má sjá svipaðar breytingar og á
Nissan Juke, ásamt tilvísana í IMQ
tilraunabílinn sem sýndur var í Genf
í fyrra. V-laga grill og þunn aðalljós

Farangursrýmið er 45 lítrum stærra,
en bíllinn hærri og hjólhafið meira.

með v-lagi verða áberandi að framan. Bíllinn er svipaður að stærð og
fyrri kynslóð en hjólhafið er 20 mm
lengra til að bæta fótarými. Bíllinn
er einnig hærri en áður og farangursrými 45 lítrum stærra en áður.

Tvær aflútfærslur

Meðal breytinga er endurhönnuð
fjöðrun ásamt meiri notkun á sterkara hágæðastáli sem er 41% stífara
en áður. Komnir eru endurhannaðir MacPherson turnar og á fjórhjóladrifsútgáfunni verður fjölliða
fjöðrun að aftan, ásamt 20 tommu
álfelgum. Einnig hefur stýrisgangur
bílsins verið endurhannaður með
meira viðbragð í huga. Bensínvélin
sem verður í bílnum er 1,3 lítra
með tveimur aflútfærslum, auk 12

volta tvinnkerfis. Er vélin annað
hvort 136 eða 153 hestöfl og hægt
verður að velja um beinskiptingu
eða CVT sjálfskiptingu. Nýja ePower útgáfan verður 185 hestöf l
en frekari upplýsingar eru ekki um
hana enn þá.
Aukinn öryggisbúnaður verður í
boði, eins og hliðarvörn sem grípur
í stýrið ef bíllinn er á leið í veg fyrir
bíl á næstu akrein. Einnig verður
meiri búnaður eins og umferðarmerkjalesari, sem hægir á bílnum
ef skriðstillir bílsins er virkur.

Vinsæll frá upphafi

Nissan Qashqai hefur verið vinsæll
síðan sala á honum hófst árið 2007
og þá einnig á Íslandi. Alls hafa yfir
þrjár milljónir eintaka verið seld frá
upphafi og þrátt fyrir að önnur kynslóðin sé komin á tíma seldist hún
samt í 235.000 eintökum í Evrópu
í fyrra. Bíllinn verður líkt og áður
smíðaður í verksmiðju Nissan í Sunderland í Bretlandi.
Er Nissan nýlega búið að setja
400 milljónir punda í endurbætur
á verksmiðjunni. Búast má við
nýjum Qashqai til Íslands um mitt
næsta ár.

Fyrsta Eurogarant-vottunin á Íslandi afhent. Torfi Þórðarson, stjórnarmaður FRM, Félags réttinga- og málningarverkstæða, Stefán Magnússon,
BSI á Íslandi, og Kristmundur Árnason hjá Bílastjörnunni í Grafarvogi.

Fyrsta Eurogarant-vottunin hérlendis

N

ý Evrópuvottun á bílaviðgerðum er nú í boði á
Íslandi, en hún tryggir fulla
árekstravörn, ótakmarkaða verksmiðjuábyrgð og þriggja ára ábyrgð
á tjónaviðgerðum. Áhersla á aukna
neytendavernd og áframhaldandi
verksmiðjuábyrgð á bílum eftir
tjónaviðgerð, eru lykilþættir í evrópska gæðastaðlinum Eurogarant,
sem vottað hefur fyrsta verkstæðið
á Íslandi. Á annan tug verkstæða
hérlendis vinnur að því að fá sams
konar vottun.
Félag réttinga- og málningarverkstæða (FRM) telur vottunina nauðsyn til að tryggja öryggi í greininni.
„Nýleg dæmi sanna að fólk getur
keypt vel útlítandi bíl sem er stórskemmdur, nærri verðlaus og jafnvel hættulegur. Við eigum f lest
börn í umferðinni og þessi staðall
snýst um að bílar séu áfram 100%
öruggir og í ábyrgð eftir að tjón er
lagfært,“ segir Kristmundur Árnason, framkvæmdastjóri Bílastjörnunnar, fyrsta fyrirtækis á Íslandi til
að fá Eurogarant-vottun. „Ný tækni
og efni eru að umbylta bílaframleiðslu og fækka dauðaslysum. Viðgerðartæknin hefur líka gjörbreyst.
Eurogarant endurspeglar þörfina á
að uppfæra gæða- og eftirlitskerfi í

bílaviðgerðum í átt að því sem tíðkast í flugvélaheiminum, að fara eftir
ítrustu kröfum framleiðenda.“ segir
Ragnar Geir Gíslason, formaður
Félags réttinga- og málningarverkstæða.

Þriggja ára ábyrgð

Prófanir í Þýskalandi og Svíþjóð
sýna að röng rétting á B-bita, sem
veitir vörn fyrir hliðarárekstri,
getur helmingað styrk bitans, sem
getur valdið banaslysum. Þá er yfirbygging bíla hönnuð þannig að hún
dragi í sig högg og loks þurfa loftpúðar að blásast út á réttum tíma
til að veita fulla vörn við árekstur.
Röng rétting getur dregið úr höggþoli yfirbyggingar og virkni loftpúða með lífshættulegum afleiðingum. Eurogarant-vottun á að tryggja
að viðgerð sé í samræmi við ítrustu
kröfur bílaframleiðanda. Hæstiréttur Þýskalands komst að þeirri niðurstöðu árið 2010 að réttingavinna
á Eurogarant vottuðu verkstæði sé
jafngild því sem bílaframleiðendur
krefjast af umboðsverkstæðum og
tryggi því áframhaldandi verksmiðjuábyrgð framleiðanda. Eurogarant
verkstæði veitir þriggja ára ábyrgð á
tjónaviðgerðum, eða einu ári lengur
en neytendalög á Íslandi krefjast.

Honda Legend er fyrsti bíllinn til að vera með þriðja stigs sjálfvirkni, sem gerir hann alveg sjálfvirkan í akstri.

Honda fær þriðja stig í sjálfsaksturstækni

H

onda hefur fengið leyf i
japanskra yfirvalda til að
framleiða bíl með þriðja
stigs sjálfsaksturstækni. Það er í
fyrsta skipti sem bifreið með þeirri
tækni er leyfð til aksturs í venjulegri
umferð. Honda er því fyrsti bílaframleiðandinn til að fá að fjöldaframleiða bíl búinn þessari tækni.
Þriðja stigs sjálfsaksturstæknin
verður prófuð í fólksbílnum Honda
Legend og stefnir japanski bílaframleiðandinn að því að bíllinn komi á
markað í mars á næsta ári. Honda

Honda Legend með
þriðja stigs sjálfsaksturstækni verður að öllum
líkindum kominn á markað
í mars á næsta ári.

Legend verður þannig fær um að
taka sjálfvirkt fram úr öðrum bílum
í þungri umferð.
Kerfið hjá Honda ber heitið Traffic
Jam Pilot. Tæknistig sjálfsakstursbíla eru fimm og er Honda Legend
eins og áður með þriðja stigs sjálfvirkni, en stig fimm þýðir að bíllinn sé alsjálfvirkur. Nokkrir bílaframleiðendur, meðal annars Tesla
og General Motors eru komin með
2 stigs sjálfvirkni í sína bíla, sem
þýðir að Honda er komið fremst allra
framleiðenda í þessari tækni.

Jólagjöf með sögu

Á

undanförnum vikum hef ég gengið um
miðbæinn og dáðst að þeim mikla fjölda
hönnuða, listafólks og hönnunarverslana
sem gæða hann lífi. Frá keramík og gullsmíði að
fata- og skóhönnun: Ótal dæmi um magnaða og fjölbreytta
íslenska hönnun.
Á þessum gönguferðum, þegar ég ætti í raun að vera að vinna að
heiman vegna faraldurs, stoppa ég gjarnan og spjalla við hönnuðina
og listafólkið og fæ að heyra söguna á bak við vörur sem grípa augað.
Vegna heimsfaraldurs eru færri á ferð um hjarta borgarinnar og því
hvet ég alla til að klæða sig vel, setja upp grímurnar og rölta um okkar
fallega miðbæ í hæfilegri sóttvarnarfjarlægð frá næsta manni. Upplifa
menninguna og kíkja inn í verslanir, gallerí og vinnustofur og spjalla
við fólkið sem höndlar með hönnunarvörur og kaupa síðan einstakar
gjafir með sögu.
Það verður að segjast eins og er að í miðbænum er líka töluvert um
misheppnaðar litasamsetningar og því mun ég hvetja til þess að útbúin
verði litapalletta sem getur leiðbeint væntanlegum húsamálurum.
Með því væri hægt að gera bæinn okkar enn meira aðlaðandi í fallegu
samspili lita og forma.

Ég hvet okkur öll til að
standa saman þessi jól og
gefa vinum og ættingjum
fallega íslenska list eða
hönnunarvöru með sögu.
Þannig getum við tryggt
að þegar við göngum um
gamla miðbæinn okkar
á næstu aðventu verður
þessi fjársjóður enn til
staðar og mun halda
áfram að vaxa, dafna og
gleðja okkur á komandi
árum... og vonandi

í fallega lituðu
umhverfi!

Með kærri kveðju,
Eyjólfur Pálsson,
STOFNANDI EPAL

MENNING
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Ein ljósmyndanna á sýningunni.

Hrafna Jóna sýnir
borgarlandslagið í
nýju ljósi

N

octurne er yfirskrift ljósmyndasýningar Hröfnu
Jónu Ágústsdóttur sem
opnuð hefur verið í Skoti Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Verkið
fangar ævintýraveröld næturinnar
í hversdagslegu, íslensku borgarlandslagi, lágstemmdan en margslunginn heim sem hreyfir við tilfinningum áhorfandans.
„Ég er náttfari og hef alltaf verið,
ég er á heimavelli í rökkrinu,
sköpunarkraftur minn nærist á
myrkrinu og ég lifna við. Nóttin
er förunautur dagsins, hún breytir
heiminum og gerir hann minni,
kannski einfaldari. Allt er hljótt,
fáir eru á ferli nema kettir og einstaka náttuglur. Myrkrið er mjúkt,
myrkrið er spennandi, það er kalt,
hlýtt eða óttablandið. Myrkrið
breytir götunum í upplýsta árfarvegi sem renna fram hjá trjám sem
varpa dulúðlegum skuggum inn í
garðana. Myrkrið dregur fram og
ýkir upp það sem við sjáum ekki
með eigin augum, öll skúmaskotin,
alla skuggana. Svo er einn og einn
gluggi upplýstur, ég vil komast að
leyndarmálunum sem þar búa að
baki. Hver er vakandi? Af hverju?
Hvað á sér stað á bak við gluggatjöldin?“ – Hrafna Jóna Ágústsdóttir.
Hrafna Jóna Ágústsdóttir lauk
diplómanámi í skapandi ljósmyndun í Ljósmyndaskólanum árið 2020
og hefur unnið að list sinni síðan.
Sýningin er opin mán. - fös. 12-17,
lau. 13-16, en lokað er á sunnudögum. Sýningunni lýkur 1. febrúar
2021.

Katrín Inga getur ekki beðið eftir að vinna verk fyrir hæstbjóðanda og er með ótal hugmyndir í gangi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Afar óvenjulegt innlegg í uppboð
Myndlistarkonan Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir tekur þátt í uppboði í
Berlín. Verk sem hún vinnur í desembermánuði verða eign hæstbjóðanda og hennar.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

N

kolbrunb@frettabladid.is

Hljómdiskurinn sem er tilnefndur
til Grammy-verðlaunanna.

Sinfó og Daníel
tilnefnd til Grammy

H

ljómdiskur Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Concurr
ence, undir stjórn Daníels Bjarnasonar, er tilnefndur til
Grammy-verðlauna í f lokknum
Besti hljómsveitarf lutningur. Á
disknum f lytur Sinfóníuhljómsveit Íslands ný verk eftir fjögur
íslensk tónskáld: Önnu Þorvaldsdóttur, Hauk Tómasson, Maríu
Huld Markan Sigfúsdóttur og Pál
Ragnar Pálsson. Einleikarar með
hljómsveitinni eru Sæunn Þorsteinsdóttir og Víkingur Heiðar
Ólafsson.

ú á morgun, föstudaginn 27. nóvember, verður listaverkauppboð hjá
Direkte Auktion
í Berlín. Listaverk
myndlistarkonunnar Katrínar Ingu
Jónsdóttur Hjördísardóttur, Ventur
Capital, er á meðal verkanna en
ekki í formi hefðbundins listaverks
heldur er um að ræða gjörning. Hugmynd Katrínar er að þegar verkið
hefur verið selt hæstbjóðanda á
uppboðinu, þá muni hún vinna á
vinnustofu sinni í Myndhöggvarafélagi Reykjavíkur frá 1. desember
til 31. desember og skapa ný verk
innan verksins sem verða þá eign
hæstbjóðanda og hennar.
„Mér er sagt að þetta þyki sögulegt í myndlistarheiminum enda
mun þetta ekki hafa verið gert áður,
allavega þekkja uppboðshaldarar í
Berlín ekki dæmi um það. Hæstbjóðandi er að kaupa traust mitt og
tíma minn og verk sem ég kem til

með að gera í mánuð,“ segir Katrín.
„Uppboðið er haldið hjá Direkte
Auktion, virtu og frægu uppboðsfyrirtæki sem sérhæfir sig í alls
konar hefðbundum uppboðum, en
vegna kórónaveirunnar er nú verið
að reyna að færa listaverkauppboð
nær starfandi listamönnum og
selja verk beint úr stúdíóum þeirra.
Næsta uppboð verður síðan í apríl
á næsta ári.“

Ímynd uppboðsins
Nokkrir sýningarstjórar voru
beðnir um að velja hver og einn 30
listamenn. Einn sýningarstjóranna
sá sýningu á verkum Katrínar sem
nú stendur yfir í galleríi Gudmundsdottir í Berlín og valdi hana til þátttöku. Uppboðið stendur í þrjá daga
og verk eftir um 300 listamenn
verða boðin upp. Katrín er eini listamaðurinn sem lætur bjóða í vinnu
sína. „Ég tek eftir því að uppboðshaldarar eru að nota þetta innlegg
mitt í uppboðið sem hvatningu og
ímynd uppboðsins. Þeim finnst
mikilvægt að ef la trú á samtímamyndlist og að fólki kaupi verk sem
eru nýsköpun og óvenjuleg og sýni
hlutina í nýju samhengi,“ segir hún.

HÆSTBJÓÐANDI ER
AÐ KAUPA TRAUST
MITT OG TÍMA MINN OG VERK
SEM ÉG KEM TIL MEÐ AÐ GERA Í
MÁNUÐ.

Fyrsta boðið í vinnu hennar er
550 þúsund en búast má við nokkrum tilboðum þannig að lokatalan
verður mjög líklega mun hærri.
„Þetta er í samræmi við grunnlaun í Þýskalandi. Ég miða við 40

klukkustunda vinnuviku á vinnustofu minni í Myndhöggvarafélagi
Reykjavíkur frá 1. desember til 31.
desember. Segjum að ég búi til 10
verk þá á hæstbjóðandi helminginn
í þeim á móti mér. Hann gæti keypt
mig út og eignast öll verkin sjálfur
en við gætum líka selt verkin og
skipt ágóðanum á milli okkar.“

Rómantískt stúdíólíf
Spurð hvernig verk hún ætli að gera
í desembermánuði segir Katrín: „Ég
er með svo margar hugmyndir að ég
get ekki beðið eftir að byrja að skapa
verk í rómantísku mengi starfandi
myndlistarmanns. Ég er með hugmyndir að ljósaverkum og ljósakrónum, skúlptúrum, lágmyndum
og vídeóverkum. Mig dreymir um
rómantískt líf í stúdíóinu þar sem ég
er að skapa verk og lesa þess á milli –
og auðvitað í heimspekilegum samræðum við listaverkasafnara minn á
hverjum degi.“
Þeir sem hafa áhuga á að bjóða í
verkið Ventur Capital númer 262
geta haft samband við: info@jvvberlin.de, +49 171 4828289.
Uppboðið fer fram á vefnum
jvv-berlin.de/direkteauktion

Tilboðin á síðunni virkjast á miðnætti

Öll tilboðin gilda eingöngu á elko.is

föstudagstilboðin
verða virk á miðnætti!
EINNIG
TIL 4g

sparaðu
30.000 kr.

AÐEINS
30 STK.

sparaðu
20.000 kr.

Í HVORUM LIT

áður: 79.995

49.995

SAMSUNG
GALAXY TAB S6 LITE
SMP610BLA SMP610GRA

tilboðin verða
virk á miðnætti
og gilda eingöngu
á elko.is

AÐEINS
100 STK.
áður: 69.995 kr

49.995

SAMSUNG
GALAXY A71
SMA71BLA SMA71BLU SMA71SIL

sparaðu
150.000 kr.

sparaðu
25.000 kr.

-28%
AÐEINS
25 STK.

369.995

SAMSUNG
75” UHD QLED Q80T SNJALLSJÓNVARP

EÐA 32.667 KR. Á MÁNUÐI

QE75Q80TATXXC

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 392.005 KR. - ÁHK 9,1%

-30%

-25%

áður: 119.990

DV90M50003W

89.995

EÐA 8.167 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 98.005 KR. - ÁHK 17.2%

áður: 109.990

84.995

ASUS
VIVOBOOK S14 FARTÖLVA

EÐA 8.236 KR. Á MÁNUÐ

90NB0R73M04660

EINNIG
TIL SVÖRT

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 98.831 KR. - ÁHK 32.73%

-40%

-35%

AÐEINS
40 STK.

AÐEINS
200 STK.

AÐEINS
15 STK.

AÐEINS
60 STK.

SAMSUNG
ÞURRKARI
9KG A++/B

AÐEINS
40 STK.

áður: 519.995

áður: 149.995

SAMSUNG
HLJÓÐSTÖNG 3.1.2
HWQ800TXE

104.995

EÐA 9.811 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 0% VÖXTUM - ALLS 117.730 KR. - ÁHK 25%

áður: 29.995
SAMSUNG
GALAXY BUDS
SMR175NZKANEE
SMR175NZWANEE

17.995

áður: 79.995
SAMSUNG
32” SKJÁR WQHD
VA 144HZ BOGINN
LC32JG56QQUXEN

51.995

Tilboðin á síðunni virkjast á miðnætti

Öll tilboðin gilda eingöngu á elko.is

-30%

-30%

-30%

AÐEINS
60STK.
LG
ÞVOTTAVÉL A+++ 1400/9KG STEAM
FV50VNS3E

áður: 99.995

69.995
-26%

AÐEINS
40 STK.

AÐEINS
40 STK.

MATSUI
KÆLI/FRYSTITÆKI A+ 149CM
M149CW18E

AÐEINS
60 STK.

áður: 54.990

áður: 49.990

34.995

MATSUI
KÆLI/FRYSTITÆKI A+ 149CM
M149CX18E

38.495

BOSCH
UPPÞVOTTAVÉL A++ 13M 44DB
SMU46KW07S

AÐEINS
200 STK.

AÐEINS
100 STK.

Sjáðu öll tilboðin á elko.is

áður frá: 29.995
SONY
FERÐAHÁTALARI
SRSXB33CCE7 SRSXB33RCE7

AÐEINS
50 STK.
REMINGTON
SKEGGSNYRTIR
MB320C

4.995

PS4FIFA21

HMP2BLA HMP2GOL HMP2RED

-60%

áður: 11.995
PS4:
FIFA 21

FREEGO
HYPER MASSAGE PRO 2
NUDDBYSSA

AÐEINS
100 STK. AF
HVERJU!

AÐEINS
100 STK.
áður: 11.994

áður: 21.995

18.995

-29%

-58%

8.495

69.995
-32%

-37%

tilboðin
gilda á meðan
birgðir endast

áður: 94.995

áður frá: 3.495

KINGSTON
MINNISKORT

SDCS232GB
SDCS264GB
SDCS2128GBSP

frá:

1.395

14.995
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Fimmtudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Mannamál E
 inn sígildasti
viðtalsþátturinn í íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir
Rúnarsson við þjóðþekkta einstaklinga um líf þeirra og störf.
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur
frétta Mannlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum. Umsjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi:
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtudegi 21 er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Sir Arnar Gauti Arnar Gauti
snýr aftur á skjáinn með umfangsmikinn lífsstílsþátt sem tekur
saman allt sem snýr að heimilum,
hönnun, innlitum, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr og
margt, margt fleira.

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 The Kids Are Alright
19.30 Single Parents
20.00 Gordon, Gino and Fred.
Road Trip
21.00 Tommy
21.50 How to Get Away with
Murder
22.35 The Twilight Zone (2019)
23.25 The Late Late Show
00.10 Emergence
00.55 Law and Order. Special Victims Unit
01.40 Catherine the Great (2019)
02.40 Síminn + Spotify

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Divorce
10.35 All Rise
11.15 Í eldhúsinu hennar Evu
11.35 Fresh off the Boat
11.55 Veep
12.35 Nágrannar
12.55 Secret Life of Walter Mitty
14.45 Ace Ventura. Pet Detective
16.05 Batman. Hush
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
20.55 LA’s Finest
21.40 NCIS. New Orleans
22.25 Real Time With Bill Maher
23.30 Ummerki
00.00 Beartown
00.45 The Sister
01.35 Mr. Mercedes
02.25 Mr. Mercedes
03.20 Wig

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.30 Spaugstofan 2006 - 2007
09.55 Okkar á milli Egill Fjeldsted
10.25 Bækur og staðir Búðardalur
10.30 Eldhugar íþróttanna Zlatan
Ibrahimovic
11.00 Upplýsingafundur Almannavarna
11.30 Heimaleikfimi
11.40 Gettu betur 2020 Fyrri undanúrslit. FÁ - Borgó
12.45 Drengjaskólinn
13.15 Á götunni Karl Johan
13.50 Séra Brown
14.40 Táknmálsfréttir
14.50 Ísland - Lúxemborg B
 ein
útsending frá leik í forkeppni HM
karla í körfubolta.
16.45 Slóvakía - Ísland Bein útsending frá leik í undankeppni EM
kvenna í fótbolta.
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Lokaða samkvæmið Det
slutna sällskapet Heimildarmynd um Sænsku akademíuna og
hneykslismál innan hennar árið
2018.
21.05 Njósnir í Berlín Berlin Station
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.25 Lögregluvaktin Chicago PD
23.05 Babýlon Berlín Babylon
Berlin
23.55 Dagskrárlok

Í KVÖLD
17:45
21:25
01:15

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is

GOLFSTÖÐIN
06.55 LET Tour 2020 Ú
 tsending
frá The Saudi Laidies Team International.
10.00 European Tour 2020 Bein
útsending frá Alfred Dunhill
Championship.
15.00 European Tour 2020 - Highlights
15.25 PGA Highlights 2020
16.20 PGA Tour. The Cut S kyggnst
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
16.45 PGA Tour 2020 Útsending
frá The RSM Classic.
19.45 LET Tour 2020 Útsending frá
Andalucia Costa del Sol Open.
22.45 PGA Special. FedEx Cares
Charity Challenge

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 HljómboxiðEngispretturnar mæta Köttunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld Útvarpsins
21.00 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Íslandus ( 30 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
09.10 Lucy in the Sky
11.15 Lego Movie 2. The Second
Part
12.55 In Her Shoes
15.05 Lucy in the Sky
17.05 Lego Movie 2. The Second
Part
18.50 In Her Shoes
21.00 Game Night Stórskemmtileg gamanmynd frá 2018 með Jason Bateman og Rachel McAdams í
aðalhlutverkum.
22.35 Kate Plays Christine
00.25 The Girl With All the Gifts
02.15 Game Night

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN
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

STÖÐ 2 SPORT
08.50 Njarðvík - Keflavík 1999
09.30 Keflavík - Njarðvík 1999
10.10 Tindastóll - Njarðvík 2001
10.40 Keflavík - Snæfell 2005
11.20 Keflavík - Skallagrímur 2006
12.00 KR - Njarðvík 2007
12.40 Keflavík - Snæfell 2008
13.15 KR - Grindavík 2009
13.55 KR - Snæfell 2010
14.35 Snæfell - Keflavík 2010
15.10 Svava Johansen
15.40 KF Nörd
16.20 Football League Show
16.50 Ítölsku mörkin
17.45 CSKA Moskva - Feyenoord
Bein útsending frá leik í Evrópudeild UEFA.
19.50 AZ Alkmaar - Real Sociedad
Bein útsending frá leik í Evrópudeild UEFA.
21.55 Molde - Arsenal
23.35 Tottenham - Ludogorets

STÖÐ 2 SPORT 2
08.55 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
09.45 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
10.10 Olympiacos - Manch. City
11.50 Bayern München - Salzburg
13.30 Inter - Real Madrid
15.10 Liverpool - Atalanta
16.50 Meistaradeildarmörkin
17.10 NFL Gameday 2020/2021
17.45 Molde - Arsenal Bein útsending frá leik í Evrópudeild.
19.50 Tottenham - Ludogorets
Bein útsending frá leik í Evrópudeild.
21.55 The Fifth Quarter
22.10 CSKA Moskva - Feyenoord
23.50 La Liga. Goals Galore - Messi
00.15 Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens Bein útsending frá
leik í NFL.

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

-20-50%

KOL
SVÖRT VIKA
Ný tilboð daglega

Skoðaðu
tilboðsblaðið
á husa.is

LÍFIÐ
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Bara takk fyrir að taka eftir mér
Myndband Frosta Jóns Runólfssonar við lagið Sumarið sem aldrei kom eftir Jónsa í Sigur Rós hefur vakið mikla
hrifningu og athygli. Leikstjórinn segist hafa reynt að leyfa fólkinu sem þar dansar og öskrar að vera það sjálft.

H

rifningaralda skall
á samfélagsmiðlum á þriðjudaginn
þegar myndband
Frosta Jóns Runólfssonar við Sumarið sem aldrei kom, nýtt lag með
Jónsa kenndum við Sigur Rós, kom
fyrir almannasjónir.
„Sko. Þetta er drungalegt og tilkomumikið lag hjá Jónsa. En vídjóið sem Frosti Jón Runólfsson gerir
er með eftirminnilegri íslenskum
kvikmyndaverkum sem ég hef séð,“
sagði Illugi Jökulsson um myndbandið á Facebook, svo dæmi sé
tekið.
„Ég er rosalega glaður með móttökurnar. Ég fer inn í allt með ótta
um að klúðra því en það er bara
hollt viðmót held ég,“ segir Frosti í
samtali við Fréttablaðið. „Þetta var
eiginlega alveg ótrúlegt og ótrúlega
skemmtilegt við þetta verkefni að
hann Jónsi var svo elskulegur að
hann treysti mér bara fullkomlega
í þetta. Hann sagði mér auðvitað
eitthvað smá hvað hann vildi og svo
sendi hann mig bara af stað.“

Eins og í Taxi Driver
Myndbandið er um sjö mínútur og
þar renna saman undir lagi Jónsa
atriði með alls konar fólki í sorg og
gleði. Í ljósi og skuggum. „Ég reyndi
að vera bara sem minnst fyrir fólki
og leyfa því að vera það sjálft,“ segir
Frosti sem fann persónur og leikendur einfaldlega á förnum vegi.
„Þetta var það opið og skemmtilegt verkefni að ég keyrði í raun og
veru bara um eins og Robert De
Niro í Taxi Driver. Bara eitthvað
að njósna. Sjá hvað ég myndi finna
og svo sá ég eitthvað áhugavert og
svona, þú veist, vatt mér upp að
fólki og spurði hvort ég mætti taka
myndir af því. Og oftar en ekki var
því bara vel tekið.“
Djúpt snortinn
Frosti segir utangarðsfólkið, sem
setur sterkan svip á myndbandið,
hafa tekið honum sérstaklega vel.
„Það kom á óvart og var svolítið fallegt. Í nokkrum tilvikum var bara
sagt: „Að sjálfsögðu. Bara takk fyrir
að taka eftir mér.“ Það snerti mann
djúpt,“ segir Frosti um ósýnilega
fólkið sem margir kjósa að horfa
fram hjá eða í gegnum.
„Þau eru beint fyrir framan
okkur og það er ótrúlega skrýtið
að við hlúum ekki betur hvort að
öðru í svona litlu samfélagi eins og
okkar. Til dæmis bara þetta að ná
augnsambandi við fólk og bjóða
góðan daginn,“ heldur Frosti áfram
og leggur áherslu á hversu þakklátur hann er. „Mig langar rosalega
mikið til að þakka þessu fólki sem
leyfði mér að mynda sig. Þessu fallega og opna fólki.“
Ólafur Kristjánsson
(fæddur 1969, látinn 2020)
Ólafur Kristjánsson stjórnar meðal
annars veðrinu með tilþrifum í
myndbandinu og setur sterkan
svip sinn á það. „Ég var við tökur í
september og svo lést hann Ólafur
í október á meðan ég var að klippa
það. Þetta var alveg hrikalega sorglegt,“ segir Frosti.
Þórsteinn Sigurðsson ljósmyndari leiddi þá Ólaf og Frosta saman
og myndaði þá síðan í tökunum.
„Ég hringdi í hann af því að ég vissi
að hann þekkti Óla svo rosalega

„Þórsteinn kom með mér og við vorum þarna saman þrír …,“ segir Frosti um tökurnar með Ólafi en ljósmyndarinn leiddi Frosta á fund veðurmannsins.

„ … og á meðan
ég var að taka
upp þá smellti
Þórsteinn
af nokkrum
myndum. Sem
betur fer. Þetta
eru myndir sem
mér þykir rosalega vænt um
að eiga,“ segir
Frosti.

Frosti segist ákaflega þakklátur öllu
því opna og fallega fólki sem leyfði
honum að festa sig á filmu.

vel. Hann gerði ljósmyndabókina
Container Society um gámasamfélagið og hann var svo góður að
hleypa mér að sínu fólki. Annars
hefði Óli örugglega aldrei tekið í
mál að leyfa mér að taka sig upp.

Litbrigði lífsins
Annars var þetta bara alger djass
þessar tökur sem gerir líka klippiferlið bæði skemmtilegt og snúið og
þegar ég fer út og tek upp þá er ég í
raun og veru bara að safna litum í
pallettuna. Eins og málari eða eitthvað og svo þegar ég byrja að klippa
þá er ég bara með alla þessa liti og
er að prófa allt.
Og svo gerist það oft í klippiferlinu að það smellur bara eitthvað í hausnum á manni og maður
sér þetta allt fyrir sér og þá kemur
léttirinn. Það eru alls konar litbrigði þarna í myndbandinu. Þetta
er náttúrlega allt fallegt fyrir mér
en það eru börn í fimleikum, fólk
að dansa og svona,“ segir Frosti og
bendir á að í myndbandinu kallist
ljósir og dökkir litir á.
toti@frettabladid.is

ÉG KEYRÐI Í
RAUN OG
VERU BARA
UM EINS OG
ROBERT DE
NIRO Í TAXI
DRIVER.
Ólafur stýrir
veðrinu með tilþrifum en hann
lést á meðan
Frosti var að
klippa myndbandið.
MYNDIR/
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FIMMTUDAGUR

18.11.20 - 24.11.20

1

Snerting
Ólafur Jóhann Ólafsson

2

Þagnarmúr
Arnaldur Indriðason

Upptökum á Water var lokið áður en heimsfaraldurinn skall á en hann tafði þó útgáfuna. MYND/KATA JÓHANNESS

3

Bráðin
Yrsa Sigurðardóttir

4

Vetrarmein
Ragnar Jónasson

Léttir að sleppa taki
af sköpunarverkinu

Salóme Katrín viðurkennir að það hafi verið stressandi að gefa
út sína fyrstu plötu, Water. Hún segir lögin mynda óútskýranlega
tímalínu af því sem hún hefur upplifað og hugsað um síðustu árin.

5

7

9

Jól í Sumareldhúsi Flóru
Jenny Colgan

Fávitar
Sólborg Guðbrandsdóttir

Dýralíf
Auður Ava Ólafsdóttir

6

8

10

Gata mæðranna
Kristín Marja Baldursdóttir

Fjarvera þín er myrkur
Jón Kalman Stefánsson

Orri óstöðvandi Bókin hennar Möggu Messi
Bjarni Fritzson

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

N

ú á dögunum kom
ú r f y r st a plat a
ísfirsku söngkonunnar Salóme Katrínar Magnúsdóttur,
Water.
„Þetta er sem sagt EP-plata. Það
þýðir að hún er lengri en smáskífa,
styttri en breiðskífa. Hún samanstendur af fimm lögum sem ég
samdi, reyndar eru þetta fyrstu
lögin sem ég hef samið,“ segir Salóme.
Upptökur hófust sumarið 2019
og þeim lauk í vor. Það kemur fjölmargt fólk að gerð plötunnar og
segist Salóme vera því óendanlega
þakklát fyrir það allt.
„Ég hafði lokið f lestum upptökum áður en COVID skarst í leikinn og því hafði veiran fræga aðeins
áhrif á útgáfuna sjálfa, frekar en
innihaldið. Upprunalega hafði ég
ráðgert að platan kæmi út vorið
2020, með tilheyrandi útgáfutónleikum og fjöri til þess að fagna
henni. Þess í stað kom hún hljóðlega á netið síðasta föstudag, 20.
nóvember. Eftir á að hyggja held ég
að í raun hafi það verið fullkominn
tími. Ég vil nefnilega trúa því að allt
sem gerist, eigi að gerast,“ segir hún.

Umkringd hæfileikafólki
Salóme segist fyrst og fremst fá innblástur frá eigin tilfinningum, fólkinu í kringum um sig og umhverfi
sínu.
„Svo hlusta ég líka á ótrúlega
mikið af tónlist og dreg mikinn
kjark og innblástur þaðan. Til að
nefna plötur sem hafa haft hvað
mest áhrif á mig og mína sköpun
eru til að mynda plöturnar Party og
Designer eftir Aldous Harding, Milk
Eyed Mender eftir Joanna Newsom,
allt safnið hennar Kate Bush sem
og allt safn kanadísku tónlistarkonunnar Feist, Soviet Kitsch og
Begin to Hope eftir Reginu Spektor.
Svo dái ég líka fullt af fólki sem er að

ÉG VAR OG ER SVO
ÓTRÚLEGA VISS UM AÐ
ÞETTA SÉ NÁKVÆMLEGA ÞAÐ
SEM ÉG Á AÐ GERA Í LÍFINU
AKKÚRAT ÞESSA STUNDINA,
ÞANNIG AÐ ÞAÐ ER ÁKVEÐINN
LÉTTIR AÐ SLEPPA TAKI AF
SKÖPUNARVERKINU.

gera tónlist í kringum mig um þessar mundir. Það er magnað að vera
umkringd mörgu hæfileikafólki og
það veitir mér kannski mestan innblástur af öllu þegar ég virkilega
hugsa mig um,“ segir Salóme.
Hún segir drauminn um að semja
og gefa út eigin tónlist lengi hafa
blundað í sér.
„Ég vissi alltaf að einhverju marki
að það væri þangað sem leið mín
lægi. Ég er bara á svolítið hægu
tempói og hef alltaf verið. Fyrsta
lagið sem ég samdi heitir Else
where. Það læddist út úr kollinum
á mér einn haustdag árið 2017. Þá
var eins og stífla brysti og Water er
afraksturinn.“

Tilfinningar og vatnið
Salóme viðurkennir að það hafi
vissulega verið örlítið stressandi að
gefa loksins út sín eigin verk.
„En ég hafði fengið langan tíma
til þess að venjast tilhugsuninni.
Ég var og er svo ótrúlega viss um
að þetta sé nákvæmlega það sem
ég á að gera í lífinu akkúrat þessa
stundina, þannig að það er ákveðinn léttir að sleppa taki af sköpunarverkinu. Nú get ég byrjað að
skapa meira,“ segir hún.
Hún segir lögin á plötunni ná að

fanga flest allt sem hún hefur verið
að upplifa og hugsa síðustu árin.
„Platan er eins konar tímalína á
einhvern óútskýranlegan hátt. Hún
byrjar á laginu The End og endar á
laginu Water sem er nýjasta lagið
á plötunni og nær að binda saman
allt það sem hin lögin fjalla um.
Þetta er plata um tilfinningar og
vatn er eins og tilfinningar að svo
mörgu leyti. Vatn er alls staðar.
Vatn er lífsnauðsynlegt og á sama
tíma lífshættulegt. Það mótast af
umhverfi sínu og umhverfið mótast af því. Sjórinn verður úfinn og
sjórinn verður spegilsléttur.“

Stefnir á fleiri plötur
Water mun koma út á vínyl á næstu
vikum og þá stefnir Salóme á að
efna til veislu.
„Tíminn einn mun leiða í ljós
hvernig því verður háttað. Ég fékk
magnað listafólk til liðs við mig við
að skapa umgjörðina um vínylinn
en ljósmyndarinn Kata Jóhanness tók kápumyndina, listakonan
Gabríela Friðriks gerði verk sem
munu skreyta umslagið og vínylinn sjálfan og grafíski hönnuðurinn Anton Kaldal sá svo um að setja
þetta allt saman og gera plötuna
að vönduðum og eigulegum grip,“
segir hún.
Salóme stefnir á að gefa út
tónlistarmyndband við titillag
plötunnar á næstunni með Kötu
Jóhanness og listakonunni Moniku
Kiburytė.
„Svo langar mig auðvitað til þess
að skipuleggja alls konar tónleikaferðir og viðburði sem geta hjálpað
fólki að heyra þessa plötu. Því ég vil
að fólk heyri þessa plötu, ég held
það gæti fílað hana. Og svo ætla ég
að gera fleiri plötur. Fullt af þeim.“
Water er hægt að nálgast á öllum
helstu streymisveitum. Vínylútgáfan verður svo fáanleg í öllum helstu
plötuverslunum innan skamms.
steingerdur@frettabladid.is

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

Kombó

tilboð
26. NÓVEMBER – 6. DESEMBER

0
9
1
.
1
Þú ge
tu
panta r
ðá

grill
66.is
og s
höfu ótt á
ðbor
svæð garinu

90 g hamborgari – ekki ER
hægt að stækka tilboðið

El reno
franskar + coke 0,5 l + Eitt sett
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MOSFELLSBÆ
AKRANESI
BORGARNESI

SKAGASTRÖND
VARMAHLÍÐ
SIGLUFIRÐI

ÓLAFSFIRÐI
DALVÍK
HÚSAVÍK

REYÐARFIRÐI
NESKAUPSTAÐ
HELLU
SELFOSSI

við erum á olís

Black

Friday

40%

Black

Friday

BOMBA

35%

269 cm

229 cm

BOMBA

SIENNA

2H3 hornsófi. Grátt dennis
áklæði og viðarlitar fætur.

hornsófi

Fullt verð: 199.900 kr.

Aðeins 129.935 kr.

ROMA

svefnsófi

Vel bólstraður og mjúkur click-clack svefnsófi í
sterku áklæði sem fæst í 5 mildum, fallegum litum.
Svefnpláss er 120x200 cm.
Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 59.940 kr.

Black

Friday

30%
BOMBA

STÓRI BJÖRN
koddi

STÓRI BJÖRN
dúnsæng

Þægilegur dúnkoddi frá Quilts of
Denmark Stærð: 50x70cm. 85%
fjaðrir. 15% andadúnn. 700g. Áklæðið
er úr 100% bómull.

Dásamleg dúnsæng frá Quilts of
Denmark. 135 x 205 cm. 700 g. 50%
smáfiður. 50% hreinn andadúnn.
Áklæðið er úr 100% bómull.

Fullt verð: 7.900 kr.

Fullt verð: 19.900 kr.

Aðeins 5.530 kr.

Aðeins 13.930 kr.

Black

Friday

50%

BAÐSLOPPAR

BOMBA

LÚXUS
Hvítur baðsloppur XL

DALBY

Fullt verð: 9.990 kr.

hægindastóll
með skemli

Aðeins 3.996 kr.

Friday

60%

Black

Black

Friday

50%

BOMBA

BOMBA

SB

SPA
Hvítur baðsloppur XL
Fullt verð: 5.990 kr.

Aðeins 2.396 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Fullt verð: 59.900 kr.

Aðeins 29.950 kr.

Black

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

Nettur og fallegur hægindastóll úr svortu
PU-leðri ásamt skammeli á frábæru verði.
Fáanlegur bæði með krómuðum fæti eða
svörtum. Stærð: 125 x 72 H: 108 cm.

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

DÚNKODDI

Friday

50%
BOMBA

SUPERNOVA

Koddi 50 x 70 cm. 750 grömm.
70% smáfiður og 30% hvítur
andadúnn. 100% bómullarver.

Náttborð

Fullt verð: 6.900 kr

Fullt verð: 24.900 kr.

Aðeins 3.450 kr.

Aðeins 12.450 kr.

Verð og vöruupplýsingar
í auglýsingunni eru
birtar með fyrirvara um
prentvillur.

Hvítt með skúffu og hillu.

Verslaðu á

dorma.is

Black

Friday
20%

afsláttur af
öllum vörum*

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð og ekki af Simba vörum.

GILDIR Í VIKU OG
VIÐ SENDUM
FRÍTT
Black

Black

Friday

Friday

30%

25%

BOMBA

BOMBA

Sealy BOSTON
heilsurúm

Dýna, botn, fætur og gafl

Sealy WASHINGTON
heilsudýna

Verðdæmi:

160 x 200 cm. Fullt verð: 219.900 kr.

160 x 200 cm

180 x 200 cm

Aðeins 164.925 kr.

Fullt verð: 279.900 kr.

Fullt verð: 299.900 kr.

180 x 200 cm. Fullt verð: 229.900 kr.

Aðeins 195.930 kr. 209.930 kr.

Aðeins 172.425 kr.
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DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is
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Íslandi er margt nokkuð
gott, sumt framúrskarandi
og svo er annað sem má
laga. Ég held að öllu jöfnu getum
við samt verið nokkuð ánægð með
þetta allt saman.
Ég sá eitt sinn þátt með Dr. Phil,
á þeim tíma þegar maður lét bjóða
sér línulega sjónvarpsdagskrá.
Þessi þáttur hafði á mig varanleg
áhrif því ég man hann enn 10
–15 árum síðar. Þar kom fram að
ef maður temur sér þakklæti og
þakkar fyrir eitthvað á hverjum
degi þá útilokar maður um leið
gremju og neikvæðar tilfinningar
úr sálarlífinu. Þakklát manneskja
getur bara verið glöð.
Því er hér áminning um nokkra
hluti sem við getum verið þakklát
fyrir.
Innflytjendur. Ísland er of
fámennt, því fleiri sem hér búa,
því betra verður land og þjóð. Þess
vegna eigum við að þakka fyrir
að hingað vilji koma fólk, vinna,
eignast hér börn og auðga samfélag
okkar og um leið verðmætasköpun. Listamenn. Bændasamfélagið
gekk út á vinnu og baðstofulíf. Þau
kotbýli sem bjuggu svo vel að eiga
skemmtilegan einstakling sem
gat haldið uppi fjöri og skemmtan
með sögulestri og söng, bjuggu við
margföld lífsgæði og menningu.
Listir eru grundvöllur menningar
okkar. Björgunarsveitirnar, hermenn Íslands sómi vor, sverð og
skjöldur, fólk sem eyðir frítíma
sínum í æfingar og er alltaf til
staðar til að aðstoða annað fólk,
oft í brjáluðu veðri og biður ekki
um neitt, er sannarlega þakkarvert. Og talandi um hermenn, takk
fyrir að hafa engan her, Ísland. Og
að endingu stjórnmálamenn sem
oftast fá bara skammir. Það má
alveg þakka fyrir að einhverjir séu
til í að taka þetta að sér, allir með
sameiginlegt markmið að gera
Ísland betra. Og svo þú, takk fyrir
að lesa, mundu að Ísland er hálffullt, ekki hálftómt.
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Takklæti

Þú má
ekki mistst
af þessu!a
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Kolbeins
Marteinssonar

FÖSTUDAGUR
frá þriðjudegi til mánudags!

30%
afsláttur
25%
afsláttur

Grillfylgihlutir
Geislahitarar
Eldstæði

Búsáhöld • Pottar og pönnur
Glös • Matar- og kaffistell • Eldföst
form • Bökunarvörur • Hitakönnur
Espressokönnur • Leikföng
Öll innimálning • Járnhillur
Háþrýstidælur • OS Iceland
Kuldagallar • Dovre ullarnærföt

20%
afsláttur

Smáraftæki • Baðtæki
Handklæðaofnar
Handlaugartæki
Handlaugar • Salerni

Vegna álags í vefverslun gæti afgreiðslutími verið aðeins lengri.
Takk fyrir þolinmæðina og skilninginn

Beint í bílinn
úr lúgunni

BLACK
FRIDAY

20%
Allt að

afsláttur

fimmtudag, föstudag
og laugardag

Valdar Snickers
vörur

25-30%
afsláttur

Valin rafmagnsverkfæri

25-40%
afsláttur

SENT

Frí heimsending úr
vefverslun

HEIM

Verslanir opnar frá 8-20 alla virka daga

Kringlunni - michelsen.is

Verslaðu á netinu byko.is

Valin inniljós
og perur

20-30%
afsláttur

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Tilboð gilda til 30. nóvember eða á meðan birgðir endast.

550 5000

Hver er þinn uppáhalds partur?

BÓGUR

HRYGGUR

LUNDIR

KÓTILETTUR

Kjöt af lambabóg þykir mörgum
bæði bragðmeira og bragðbetra en
læri en hins vegar eru mun meiri
fitulög í bógnum og erfiðara að skera
af honum fallegar sneiðar. Við
mælum með að hann sé ofnsteiktur
heill, ýmist með beini eða úrbeinaður,
jafnvel úrbeinaður að hluta svo hann
komist betur í pottinn. Hann þarf
heldur lengri steikingartíma en læri
þar sem í honum er töluvert af
bindivef en hins vegar er hann vel
fitusprengdur og verður því síður
þurr en margir aðrir bitar.

Vöðvarnir ofan á og undir hryggnum
eru meyrasta kjötið á lambinu.
Hryggurinn er ýmist eldaður heill með
beini eða úrbeinaður, skorinn í stykki
eða sneiðar, og einnig eru skornar af
honum ýmsar beinlausar sneiðar
og bitar.

Lundirnar eru langir og mjóir,
ákaflega meyrir vöðvar sem liggja
meðfram hryggnum, undir
rifbeinunum.

Kótilettur eru hryggsneiðar, jafnan
með beini og stundum fylgir biti af
lundinni með. Þær má matreiða á
marga vegu. Kannski eru þær allra
bestar þegar þær eru lagðar dálitla
stund í einfaldan kryddlög úr
ólífuolíu og sítrónusafa og grillaðar,
helst á kolagrilli. Best er að prófa
hvort þær séu steiktar með því að
þrýsta á þær með fingri. Mjög mjúkar
eru þær ekki tilbúnar, nema fyrir þá
sem vilja lítið steikt. Svolítið stinnari
eru þær eins og flestir vilja hafa þær.

Óhætt er að gera ráð fyrir 200–250 g
af lambabóg á mann, þótt hann sé
úrbeinaður, þar sem oft eru í
sneiðunum töluverðar fiturendur sem
flestir skera frá.

Hefðbundinn íslenskur lambahryggur
er steiktur alveg í gegn en nú kjósa
margir mun skemmri steikingartíma
og vilja hafa kjötið bleikt í miðju og
jafnvel rautt. Gott er að stinga í hann
til að athuga hvað steikingunni líður.
Ef safinn sem sprettur upp á yfirborðið
er rauður er kjötið lítið steikt, ef
bleikur litur sést er hryggurinn
meðalsteiktur og gegnsteiktur ef safinn
er tær eða ef lítill sem enginn safi
kemur. Reikna má með að meðalstór
lambahryggur dugi fyrir 4–5.

Lambalundir og kindalundir eru ekki
stórar, oft um eða innan við 100 g
hver, en nýtast mjög vel – þær eru
nærri fitulausar og aðeins þarf að
skera burtu himnur áður en þær eru
matreiddar. Lundirnar þurfa mjög
stutta eldun, aðeins örfáar mínútur á
pönnu eða grilli, og það má jafnvel
skera þær í ræmur eða þunnar
sneiðar, kryddleggja þær og bera
fram hráar.
Yfirleitt þarf að áætla 2–3 lundir á
mann ef þær eru bornar fram sem
aðalréttur, jafnvel fjórar ef þær eru
mjög litlar.

Kótilettur eru mjög misdrjúgar og
erfitt að segja til um hvað á að áætla
mikið á mann. Ef þær eru sérlega
þykkar og vel kjötfylltar gætu 2
kótilettur verið fullur skammtur en ef
þær eru litlar og tiltölulega lítið kjöt
á þeim þarf að áætla 4–5 kótilettur á
mann.

Kynnið ykkur uppskriftir og meðlæti á íslensktlambakjöt.is

60 ml rauðvínsedik
870 g maukaðir tómatar

KJÖTBOLLUR Í BAKAÐRI TÓMATSÓSU
MEÐ STEINSELJU OG ÓREGANÓ
fyrir 6–8
800 g lambahakk
60 g brauðrasp
3 egg
1 msk. steinselja, gróft skorin og auka
til að sáldra yfir
1 msk. ferskt óreganó, lauf skorin gróft
og auka til að sáldra yfir
4 hvítlauksgeirar, saxaðir smátt
1 msk. og 1 tsk. reykt paprika, má
nota óreykta papriku
1 tsk. sjávarsalt
½ tsk. svartur pipar, nýmalaður
2 msk. ólífuolía
1 laukur, fínt saxaður

Hitið ofn í 180°C. Blandið saman í stóra
skál lambahakki, brauðraspi, eggjum,
steinselju, óreganó og helmingnum af
hvítlauknum. Bætið við 1 tsk. af reyktri
papriku, sjávarsalti og pipar. Notið
hendurnar til að blanda öllu hráefninu
vel saman í skálinni. Mótið u.þ.b. 4 cm
stórar bollur úr blöndunni og leggið á
bakka til hliðar. Hitið olíu á
miðlungshita á stórri pönnu sem má fara
inn í ofn. Steikið kjötbollurnar í
skömmtum og passið að þær hafi nóg
pláss á pönnunni til að steikjast. Steikið
bollurnar í u.þ.b. 3 mín., setjið þær á
disk til hliðar. Kjötbollurnar þurfa ekki
að vera eldaðar í gegn á þessu stigi þar
sem þær fara aftur í eldun. Bætið við 1
msk. af olíu á pönnuna þegar búið er að
steikja allar bollurnar og steikið laukinn
í 3-5 mín. Bætið restinni af hvítlauknum
við og eldið áfram í 30 sek., hrærið
saman við 1 msk. af reyktri papriku.
Hellið rauðvínsedikinu saman við og
notið sleif til að skrapa botninn á
pönnunni. Bætið maukuðum tómötum
saman við og komið blöndunni upp að
suðu. Setjið kjötbollurnar út á sósuna og
setjið pönnuna inn í ofn í 18–20 mín.
eða þar til kjötbollurnar eru eldaðar í
gegn. Takið pönnuna út og sáldrið yfir
steinselju og óreganó.

2 kanilstangir
10 heilar kardimommur
10 svört piparkorn

MASALA RAAN
LAMBALÆRI
fyrir 6
1 lambalæri, snyrt
5 laukar, skornir í fjórðunga
100 g möndlur
3 rauð chili-aldin
2 msk. hvítlaukur, saxaður smátt
1 ½ msk. engifer, saxað smátt
5 dl hrein jógúrt
2 msk. kummin-duft
2 msk. kóríanderduft
1 tsk. chili-duft
1 tsk. garam masala
1 tsk. salt
5 msk. ólífuolía
10 negulnaglar

Skerið nokkrar djúpar holur á víð og
dreif í lærið. Setjið lauk, möndlur,
chili-aldin, hvítlauk og engifer í
blandara. Vinnið vel saman og bætið
dálitlu vatni saman við ef maukið er
of þykkt. Setjið maukið í skál og
blandið jógúrt, kummin-dufti,
kóríanderdufti, chili-dufti, garam
masala og salti saman við. Setjið
lærið í rennilásapoka og hellið
kryddleginum yfir. Geymið í kæli í
a.m.k. 2 klukkustund eða í allt að
sólarhring. Takið lærið úr kæli a.m.k.
30 mín. áður en það fer inn í ofninn
enn betra er að taka það út 2 tímum
fyrir ef tími gefst til. Hitið ofninn í
175°C. Setjið ólífuolíu í steypujárnspott og hitið hana vel. Bætið
negulnöglum, kanil, kardimommum
og piparkornum út í og hitið þar til
kryddið byrjar að ilma. Takið loks
lærið upp úr marineringunni og setjið
í pottinn. Setjið lokið yfir og inn í ofn
í 2 klst. Takið þá lokið af og eldið
áfram í 20 mín. Takið lærið úr
ofninum, setjið lokið aftur á og látið
kjötið bíða í 20 mín. áður en það er
borið fram, gott er að bera það fram
með hrísgrjónum, raita-sósu,
naan-brauði og mangó-chutney.

NÁTTÚRULEGA LJÚFFENGT
ÍSLENSKT LAMBAKJÖT – ENGU LÍKT
Íslenskt lambakjöt er engu líkt. Þar spilar saman aldalöng ræktunaraðferð íslenskra
bænda og óspillt íslensk náttúra þar sem hreint vatn, iðjagrænt gras, lyng, ber og
villtar kryddjurtir eins og rauðsmári, blóðberg, stör, víðir, gullintoppa og hvönn eru
á matseðlinum. Útkoman er lungamjúkt kjöt með fínni áferð sem er náttúrulega
ríkt af Omega-3 og járni, sjálfkryddað af íslenskri náttúru.

Njótum þess besta sem við eigum, og borðum íslenskt – náttúrulega.

PÖNNUSTEIKTUR LAMBAHRYGGVÖÐVI MEÐ SELJURÓT, GRÆNKÁLI OG KRÆKIBERJASÓSU
Kjötið

Seljurót

Sýrð rifsber

Krækiberjasósa

1 lambahryggur
(búinn að hanga í minnst 5
daga)
salt og pipar
olía og smjör
þurrkuð aðalbláber
þurrkað bláberjalyng
þurrkað blóðberg
villt einiber

2 stk. seljurót
100 g smjör (sem er búið að
brúna)
10 g salt
sítrónusafi
60 ml eplaedik
10 g salt
200 ml vatn
15 g sykur
60 ml heslihnetuolía
1 búnt steinselja

200 g fersk eða frosin rifsber
50 ml vatn
50 ml hvítvíns- eða borðedik
50 sykur

1 l lambasoð
1 l kaldpressaður krækiberjasafi
(frá Íslenskri hollustu)
50 ml kirsuberjaedik
10 g smjör
smá salt

Mælt er með því að geyma
lambahrygginn á grind í kæli í 1
viku áður en hann er eldaður.
Úrbeinið hrygginn og snyrtið
fituna. Kryddið með salti og pipar
og steikið á funheitri pönnu með
smá olíu og smjöri í eina til tvær
mínútur á hvorri hlið. Setjið
hryggvöðvann á ofnplötu og
kryddið með jöfnum hlutföllum
af þurrkuðum aðalbláberjum,
bláberjalyngi, blóðbergi og
einiberjum. Eldið kjötið í ofni við
160°C í 4–6 mínútur. Takið úr
ofninum og látið kjötið hvíla
undir álpappír í 15 mínútur.
Lambahryggvöðvinn á að vera
58°C í kjarnahita sem er medium
rare þegar hann er tilbúinn.

Vefjið seljurótinni í álpappír
ásamt salti og bakið í ofni við
200°C í tvær klukkustundir. Takið
úr ofninum og afhýðið. Setjið eina
seljurót í blandara og maukið.
Bætið helmingnum af brúnaða
smjörinu út í og kryddið til með
salti og smá sítrónusafa. Rífið
hina seljurótina í grófa bita,
kryddið með salti og steikið á
pönnu í afganginum af smjörinu.
Gerið vinaigrettu úr eplaediki,
salti, sykri, vatni og
heslihnetuolíunni. Veltið
seljurótinni upp úr vinaigrettunni
þegar hún kemur af pönnunni og
stráið fínt saxaðri steinselju yfir.

Setjið vatn, edik og sykur saman
í pott, sjóðið uppá og hellið síðan
leginum yfir rifsberin og geymið
í glerkrukku.

Grænkál

Fjarlægið stilkinn úr grænkálinu
og rifið niður í hæfilegar stærðir.
Snöggsteikið grænkálið í nokkrar
sekúndur í smjöri á pönnu. Takið
af hitanum og kryddið með salti
og sítrónusafa.

Sjóðið krækiberjasafann niður um
¾. Sjóðið lambasoðið niður um
helming. Bætið soðinu saman við
krækiberjasafann. Sjóðið edikið
niður um helming og blandið
saman við sósuna. Þykkið og
smakkið til með salti. Bætið smjöri
í sósuna rétt áður en hún er
borin fram.

Uppskrift af forsíðumynd.
Njóttu þakkargjörðar með þínum
nánustu með íslensku lambakjöti.
Kynnið ykkur uppskriftir og meðlæti á íslensktlambakjöt.is

