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Reykjavík

Akureyri

Ísafjörður

www.husgagnahollin.is

Bíldshöfði 20

Dalsbraut 1

Skeiði 1

558 1100

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð, t.d. ef vara er fyrir á jólaverði eða -tilboði og hvorki af Skovby né sérpöntunum
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BLACK
FRIDAY

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

30%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RIMINI

Flottur sófi 3ja sæta í brúnu velúráklæði, samlitir hnappar
í baki. Sófinn hefur sterka, svarta járnfætur. Svampurinn í
innra byrði er kaldpressaður. Stærð: 216 x 90 x 72 cm
BLACK FRIDAY

EXTRA

30%

AFSLÁTTUR

197.990 kr. 359.980 kr.

BLACK FRIDAY

EXTRA

45%
JOY

83.993 kr.
119.990 kr.
BLACK FRIDAY

EXTRA

Hallanlegur, hægindastóll með
snúningi og skammel
Rautt, svart eða hvítt leður.

CONNECT

U-sófi úr áferðarmjúku Danny áklæði. Svartir viðarfætur.
Tungu-/horneining færist ekki milli hliða og fæst sófinn því
sem hægri og vinstri. Stærð: 311 x 205 x 88 cm

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

247.493 kr.
329.990 kr.
BLACK FRIDAY

EXTRA

80%
AFSLÁTTUR

AIR

Hægindastóll frá Conform með skemmeli og stillanlegum höfuðpúða. Svart
leður, stærð XL.

293.986 kr. 419.980 kr.

MEXICO

Hægindastóll Mirage grænn

66.493 kr. 94.990 kr.
BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

30%

30%

AFSLÁTTUR

DIALMA BROWN

Grátt vintage leður og grind úr stáli.

33.998 kr. 169.990 kr.
BLACK FRIDAY

EXTRA

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RIALTO

RIALTO

Hámark þægindanna er að
leggjast í Rialto sófann. Sófinn
er úr sterku gráu áklæði.
3ja sæta: 203 x 102 x 107 cm

195.993 kr. 279.990 kr.

2 sæta: 142 x 102 x 107 cm

139.993 kr. 199.990 kr.

Rialto La-z-boy stóll í vönduðu
áklæði, einfaldur og passar hvar
sem er. Stærð: 81 x 97 x 107 cm

90.993 kr. 129.990 kr.

HARBOR TOWN

Harbor Town í svörtu leðri með
arma úr burstuðu stáli.
Stærð 76 x 91 x 104 cm

132.993 kr. 189.990 kr.

Opið til kl. 2200 í dag 27. nóvember
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 ftakaveður var víða um land í gærkvöldi. Hviður fóru upp í 40 metra á sekúndu og var skyggni víða slæmt. Hálka og stórhríð var á Hellisheiði. Varð það til þess að strætisvagn á leið til
A
Reykjavíkur fór út af veginum og festist ofan við Skíðaskálann í Hveradölum. Sem betur fer urðu engar skemmdir og gat bílstjórinn losað bílinn og komist í bæinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Spennustigið er hátt í þinginu
Mikil þreyta er komin í stjórnarsamstarfið og spennustigið milli stjórnarflokkanna er hátt, bæði vegna
fjárlagavinnu og komandi prófkjöra og kosninga. Togstreita er milli ráðherra vegna fjárlaga næsta árs.
STJÓRNMÁL Töluverðrar taugaveiklunar gætir nú í þinginu og spennustigið milli stjórnarf lokkanna er
mjög hátt. Þetta herma heimildir
Fréttablaðsins.
Spennan er annars vegar tilkomin vegna jólastress í þinginu og hins
vegar mikillar þreytu sem komin
er í samstarfið, þótt hennar gæti í
meiri mæli í þingliðinu en meðal
ráðherra í ríkisstjórn. Efast nú fleiri
um að framhald verði á samstarfi
flokkanna þriggja eftir kosningar
og er þeirri skoðun jafnvel hreyft
að slíta eigi samstarfinu fyrr.
Eins og ávallt eru síðustu vikur
fyrir jól álagstími í þinginu vegna

Stress og taugaveiklun
einkennir stjórnarsamstarfið vegna fjárlaga og
þess hve skammt er eftir
af kjörtímabilinu.

fjárlagavinnunnar. Mikil togstreita
er sögð vera milli ráðuneyta, einkum milli heilbrigðisráðherra sem
vill fá tugi milljarða til viðbótar í
heilbrigðismálin og fjármálaráðherra sem tekur það ekki í mál.
Auk togstreitu um síðustu fjárlög kjörtímabilsins hafa ráðherrar
orðið áhyggjur af málastöðunni og
óttast að ná ekki forgangsmálum
sínum gegnum ríkisstjórn og þingflokka á þessum síðasta þingvetri.
Veldur þetta spennu milli ráðherra
og þingliðs stjórnarmeirihlutans.
Meðal þeirra mála sem ætla má að
ágreiningur sé um eru fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra,

áfengisfrumvarp dómsmálaráðherra og frumvörp umhverfisráðherra um miðhálendisþjóðgarð og
þjóðgarðsstofnun.
Þá eru þingmenn byrjaðir að
skoða stöðu sína fyrir næstu
kosningar, enda f lokkarnir farnir
að huga að uppröðun á framboðslista. Þeir sem þurfa að fara gegnum
prófkjör velta því óneitanlega fyrir
sér hver sölupunkturinn inn í baklandið eigi að vera.
„Þá þykir mörgum hagfelldara að
sýna sérstöðu sína fremur en samstöðu,“ eins og einn stjórnarþingmaðurinn komst að orði.
– aá / sjá síðu 8

Sara skoraði tvisvar af vítapunktinum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sara Björk skaut
Íslandi í umspil
FÓT B O LTI Stelpurnar ok kar í
kvennalandsliðinu í knattspyrnu
eru öruggar í umspilið fyrir Evrópumótið í knattspyrnu hið minnsta
eftir 3-1 sigur á Slóvakíu í gær.
Íslenska liðið lenti undir en sneri
leiknum sér í hag í seinni hálfleik.
Lokaleikur Íslands í undankeppninni er á þriðjudag og kemur
þá í ljós hvort stelpurnar komist
beint inn á EM eða þurfi að fara í
umspil. – hó / sjá síðu 30

SÉRVALDIR NÝIR BÍLAR
Á EINSTÖKU SÓLARHRINGSTILBOÐI

AF AUKAHLUTUM Í VEFVERSLUN
*Gildir ekki af reiðhjólum
né með öðrum tilboðum

HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is/vefverslun
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Gætt að sóttvörnum í Smáralind

COVID-19 Ellefu greindust innanlands með COVID-19 í fyrradag,
þar af voru þrír í sóttkví. Níu
greindust í einkennasýnatöku en
tveir í handahófsskimun. Í gær
voru 166 í einangrun með virkt
smit hér á landi og fækkaði þeim
um tíu milli daga.
45 sjúklingar lágu á sjúkrahúsi
vegna COVID-19, áfram voru tveir
á gjörgæsludeild.
Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn almannavarna, er einn
þeirra sem eru með virkt smit. Mun
hann hafa fundið fyrir vægum einkennum í gær.
Nýgengi innanlandssmits síðustu fjórtán daga hélt áfram að
lækka, stuðullinn hefur þó leitað
upp síðustu daga. Thor Aspelund,
prófessor í tölfræði, sagði í kvöldfréttum RÚV að staðan væri mjög
viðkvæm og fjöldi smittilfella utan
sóttkvíar sé meiri en vonast hefði
verið til. – ab

Ráðast þurfti í endurskipulagningu
eftir að GAJA fór fram úr áætlun.

Tekjur Sorpu
munu hækka

Íslenskir kaupendur nýttu tækifærið og flúðu vonskuveðrið utanhúss til að versla í Smáralindinni í gær. Líkt og annars staðar voru tilboð í flestum
verslunum sem tengjast svörtum föstudegi og því eflaust margir sem gerðu kjarakaup. Þegar styttist í jólin má áætla að þarna hafi jólagjafalistar
styst hjá Íslendingum sem voru tímanlega í því en þess var gætt að sinna sóttvörnum og halda fjarlægðartakmörkunum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

STJÓRNSÝSLA Sorpa BS gerir ráð

fyrir að tekjur muni á næsta ári
hækka um 24 prósent með nýrri
gjaldskrá. Á sama tíma er gert ráð
fyrir að sorp minnki um þrjú prósent. Ný gjaldskrá sem tekur gildi
um áramótin var birt á vef Sorpu í
síðustu viku. Fram kemur í rekstraráætlun Sorpu fyrir næsta ár að
tekjurnar muni mæta auknum
kostnaði við bætta úrgangsmeðhöndlun.
Unnið hefur verið að fjárhagslegri endurskipulagningu Sorpu
frá því í febrúar eftir að í ljós kom
að smíði gas- og jarðgerðarstöðvarinnar, GAJA, í Álfsnesi hefði farið
1,4 milljörðum króna fram úr áætlun. Kostaði stöðin alls 5,3 milljarða
króna.
Fram kemur í áætluninni að
útf lutningur á brennanlegum
úrgangi til orkuendurvinnslu hefjist við árslok 2021 og að urðun verði
hætt í Álfsnesi árið 2023. Reksturinn verður neikvæður í ár en gert er
ráð fyrir að jafnvægi verði komið á
við lok næsta árs. – ab

Bólusetning getur bjargað lífi.

Hækka verðið
á Black Friday
GÓÐGERÐARMÁL „Við höfum líklega aldrei skilið betur mikilvægi
bóluefna en nú þegar allir bíða
eftir COVID-19 bóluefnum,“ segir
Sigurður Mikael Jónsson, verkefnastjóri hjá UNICEF á Íslandi. Þar
verður nýtt tilboð á boðstólum því
verð á bólusetningarpakka verður
hækkað í tilefni dagsins.
„Við höfum gert þetta áður og viðtökurnar verið frábærar. Við gefum
engan afslátt af velferð barna. Þetta
vekur okkur líka til umhugsunar
um mikilvægi bóluefna sem við
fáum í vöggugjöf en eru fjarri því
sjálfsagður hlutur.“ – bþ

SVARTUR
FÖSTUDAGUR

30%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM ALLA HELGINA
KÓÐI Í VEFVERSLUN:
SVARTUR

SMÁRATORGI KRINGLAN GLERÁRTORGI LINDESIGN.IS

Sónar í þrívídd opinn
mökum í Kópavogi
Uppbókað er í sónarskoðun hjá 9 mánuðum þar sem feður og stundum systkini geta komið með. Einn eigenda stofunnar segir að fyrirtækið sé komið með
öflugan sónar í notkun sem geti sýnt fóstrið veifa til verðandi foreldra.

HEILBRIGÐISMÁL „Svo framarlega
sem fólk kemur hingað sótthreinsað og með grímur þá höfum við
leyft pöbbum að koma með og jafnvel systkinum líka,“ segir Guðrún
Gunnlaugsdóttir, einn eigenda 9
mánaða í Kópavogi, en þar er uppbókað út árið í þrívíddarsónar.
Verðandi feður, eða makar
barnshafandi, mega ekki koma
með í sónar á fósturgreiningardeild Landspítalans og eru beðnir
um að bíða úti í bíl. Það skilur Guðrún en hún vonar að opnað verði
fyrir verðandi feður þar á bæ. „Þar
er auðvitað mikið fjölmenni sem
gengur inn og út alla daga og það
er verið að reyna að fækka fólki þar
sem gengur um gangana. Á meðan
er okkar staður lítill og sætur og
ekki mikið fjölmenni þannig það
er ekki full biðstofa hjá okkur af
fólki.“
Hún segir skemmtilegt að vita af
áhuga maka á að sjá barnið í fyrsta
sinn. „Við höfum einmitt leyft fjölskyldunni að koma og stundum
fá afar og ömmur líka að koma
með. Það er reglulega skemmtileg
stemning og hugljúft hvað tengslin
verða sterk við að sjá krílið sem er
væntanlegt í heiminn.“
Í vikunni tók fyrirtækið í notkun
nýjan sónar af bestu gerð sem getur
tekið upp myndbönd af væntanlegu kríli. „Þetta er sannkallaður
Rolls Royce,“ segir Guðrún og hlær.
„Við erum að taka myndbönd þar
sem fóstrið er jafnvel að hreyfa sig.
Það er svo magnað að sjá fingur
og tær hreyfa sig svona snemma
á meðgöngunni. Barnið jafnvel
veifar til verðandi foreldra og fólki
finnst þetta yndislegt að sjá og eiga
þessar stundir.“
Fyrirtækið hefur þó fundið

Níu mánuðir tóku í vikunni nýjan sónar í notkun. Guðrún, sem er hér til
hægri, er ánægð með áhuga feðra á litla krílinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Það er reglulega
skemmtileg stemning og hugljúft hvað tengslin
verða sterk við að sjá krílið
sem er væntanlegt í heiminn.
Guðrún Gunnlaugsdóttir,
einn eigenda 9 mánaða

fyrir COVID-19 og þurft að loka
því tvisvar sinnum. Þó einnig sé
nánast uppbókað út árið í nudd
þurftu nuddararnir að skella í lás
ekki fyrir svo löngu. „Það hefur
verið alveg brjálað að gera bæði í
meðgöngunuddi og heilsunuddi.
Við erum ekkert verkefnalausar
hér og erum alsælar með það.
Við viljum hafa heimsókn til
okkar eins notalegar og hægt er.
Tökum vel á móti fólki og höfum
notalegt andrúmsloft enda viljum
við að fólki líði vel hér hjá okkur,“
segir Guðrún.
benediktboas@frettabladid.is

Við tilboðum skörtum
á föstudegi svörtum
Við höldum föstudaginn svarta hátíðlegan með
sérstökum tilboðum á tækjum sem eiga heima
undir jólatrénu. Kynntu þér tilboðin í vefverslun
Símans og Síminn Pay appinu.

15%

AirPods 2019

10%

afsláttur

afsláttur af öllum
aukahlutum fyrir
rafhlaupahjól

20%

Allt að
afsláttur af
rafhlaupahjólum

Galaxy Buds+
*Takmarkað magn í boði. Gildir meðan birgðir endast.

40%

afsláttur

Léttu þér jólin
siminnpay.is

Öll Léttkaup sem þú dreifir núna og út desember
byrjar þú að greiða 1. febrúar 2021. Slepptu
röðinni
siminn.is
og nýttu þér tilboð dagsins í Pay appinu.
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Dagsektir vegna úrgangs á sumarhúsalóð í Grímsnesi óhaggaðar
SUÐURLAND Eigandi sumarhúsalóðar sleppur ekki við tuttugu þúsund
króna dagsektir sem byggingarfulltrúi Grímsnes- og Grafningshrepps
boðaði á hann í október vegna rusls
á lóðinni.
Í kæru til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála sagði
lóðareigandinn að dagsektirnar
væru geðþóttaákvörðun byggingarfulltrúans. Kvaðst hann vera með
„skaðaðan bústað sem sé í vinnuferli“ og ekki væri mögulegt að

Fengu ekki svar
REYKJAVÍK Orkuveita Reykjavíkur
segir að upplýsingapóstur hafi borist Umhverfisstofnun í október þar
sem stofnuninni var boðið að koma
athugasemdum á framfæri vegna
tæmingu Árbæjarlóns. Fram kemur
í svari OR við fyrirspurn Fréttablaðsins að einhverra hluta vegna
hafi engin svör borist til baka.
Líkt og fram hefur komið vissu
hvorki stjórnendur Umhverfisstofnunar né Náttúrufræðistofnunar af tæmingu lónsins fyrr en
eftir framkvæmdina. Pósturinn til
Náttúrufræðistofnunar var fyrir
mistök f lokkaður sem fyrirspurn
um fuglalíf og því ekki skoðaður
fyrr en lónið var tómt. – ilk

HPV-mælingar
verða notaðar í
leghálsskimun
HEILBRIGÐISMÁL Frá og með næstu
áramótum verða HPV-mælingar
notaðar við leghálsskimun hjá
konum á Íslandi eftir að heilbrigðisráðuneytið samþykkti í
gær tillögur landslæknis um fyrirkomulag skimana fyrir krabbameini í brjóstum, leghálsi, ristli
og endaþarmi. Lagði landlæknir
það til í minnisblaði sínu að skimunin yrði framkvæmd á sýkla- og
veirufræðideild Landspítala að ráði
fagráðs um skimun fyrir leghálskrabbameini.

HPV-mælingar eru með
95% næmni við að greina
frumubreytingar.
Samkvæmt tilkynningu heilbrigðisráðherra í gær er næmi
HPV-mælinga til að greina frumubreytingar 95 prósent en hefðbundin frumuskoðun er með um 50
prósent næmni. Samkvæmt tilskipunum mun reglubundin leghálsskimun hefjast við 23 ára aldur og
skal skima eftir frumubreytingum
á fimm ára fresti. – kpt

verða við kröfu um tiltekt á lóðinni
á þessum tíma árs og á svo stuttum
tíma. Munirnir á lóðinni væru ekki
fyrir neinum og fyrirsjáanlegt að
selja þurfi bústaðinn með verulegum afföllum vegna ákvörðunarinnar. Á mörgum öðrum lóðum í
sumarhúsahverfinu væri að finna
sambærilega hluti og svo hafi verið
árum saman.
Af hálfu Grímsnes- og Grafningshrepps var bent á að umrædd lóð sé
í skipulagðri frístundabyggð. Farið

Ýmsu virðist áfátt á lóðinni.

hafi verið fram á það 8. september í
haust að allt rusl og aðrir lausafjármunir yrðu fjarlægðir af lóðinni.
Mánuði síðar hafi ekki enn verið
brugðist við.
Úrskurðarnefndin segir í niðurstöðu sinni að byggingarf ulltrúi
geti mælt fyrir um úrbætur þar sem
hlutum sé áfátt við eignir. Hann hafi
heimild til að leggja á allt að hálfri
milljón króna í dagsektir til að
knýja fram úrbætur.
„Fyrirliggjandi ljósmyndir af lóð

kæranda bera með sér að þar sé
talsvert af byggingarú rgangi, rusli
og öðrum lausafjármunum. Er því
engum vafa undirorpið að frágangi,
ásigkomulagi og umhverfi lóðar
hans hafi á umræddum tíma verið
ábótavant,“ segir úrskurðarnefndin. „Var því byggingarfulltrúa rétt
að leggja á kæranda dagsektir til að
knýja á um úrbætur á lóð hans, en
samkvæmt fyrirliggjandi gögnum
hefur umhirðu hennar verið ábótavant um árabil.“ – gar

Veikir byggðirnar að hráefni
sé sent óunnið til útlanda

Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar funduðu með atvinnumálanefnd Alþingis á mánudag um stöðu fiskvinnslunnar. Ný skýrsla sýnir mikla aukningu í útflutningi óunnins fisks úr landi. Framkvæmdastjóri
Starfsgreinasambandsins hefur áhyggjur af þróuninni og vill að stjórnvöld fari að grípa til aðgerða.
SJÁVARÚT VEGSMÁL „Við höfum
miklar áhyggjur af þessari þróun.
Sérstaklega hversu mikil aukningin er í útflutningi óunnins þorsks
á þessu ári,“ segir Flosi Eiríksson,
framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins, um nýja skýrslu
Háskólans á Akureyri. Sýnir hún
mikla aukningu í útf lutningi á
óunnum fiski á undanförnum árum.
„Með þessu stefnum við að því að
vera hráefnisland, sem bæði veikir
byggðirnar og lækkar atvinnustigið.
Þá auðveldar þetta einnig fyrirtækjum að stýra hvar þau eru skattlögð
og hvar hagnaðurinn er tekinn út.“
Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar áttu fund með atvinnumálanefnd Alþingis á mánudag. Viðruðu
þeir þar áhyggjur sínar af ástandinu
og lögðu til aðgerðir til að sporna við
þessu. Til að mynda svokallað gámaálag sem áður tíðkaðist, það er gjaldheimta á útfluttan óunnin fisk.
Þá telur verkalýðsforystan vanta
mun meiri upplýsingar um hvernig
þessi viðskipti fara fram í dag. „Það
skortir gagnsæi í þessu kerfi. Það
virðist vera sem aðilar kaupi fiskinn hér til að vinna í löndum þar
sem launin eru lægri. En við fáum
ekki að vita hverjir þeir eru,“ segir
Flosi. Óunninn fiskur er einna helst
f luttur út til Póllands og annarra
landa Austur-Evrópu.
Áhrif þróunarinnar koma hvað
harðast niður á fiskvinnslufólki og
þeim fiskvinnslum sem ekki reka
eigin útgerð og reiða sig á markaði.
Flosi tekur Ísfisk á Akranesi sem
dæmi, en sú vinnsla varð gjaldþrota
í febrúar. „Þarna misstu tugir okkar
félagsmanna vinnuna,“ segir hann.

Þekkirðu lyfin þín?
Fáðu faglega aðstoð lyfjafræðings
Komdu eða pantaðu tíma í síma
517 5500 eða sendu póst á
lyfsalinn@lyfsalinn.is

og þér líður betur

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

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

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

Fiskvinnslufólk hefur minna að gera þegar fiskurinn er fluttur óunninn til Austur-Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það virðist vera sem
aðilar kaupi fiskinn
hér til að vinna í löndum þar
sem launin eru lægri.
Flosi Eiríksson,
framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins

Útf lutningur óunnins fisks er
ekki eina ástæðan fyrir því að fiskvinnslufólki hefur verið að fækka.
Tækninýjungar í greininni spila
einnig rullu. Starfsgreinasambandið hefur ályktað um að fullvinna ætti fisk eins og hægt er hér
á landi. Þetta sé bæði byggðamál og
að einhverju leyti kynjamál. „Konurnar missa störfin úti á landi og
þau störf sem skapast eru í Reykjavík,“ segir Flosi.
Þó að Flosi taki undir með
skýrsluhöfundum um að f iskvinnslur eigi við vanda að stríða þá
gagnrýnir hann þá áherslu sem er
lögð á „órofna virðiskeðju“ útgerðanna. Það geti ekki verið forsenda
nýsköpunar eins og komi fram

heldur sé nýsköpun hvað öflugust
í smærri fyrirtækjum.
„Það er ekki lögmál í neinni matvælaframleiðslu að öll virðiskeðjan
sé á sömu kennitölunni,“ segir Flosi.
Nefnir hann kjötvinnslu til samanburðar. Það sé ekki sami aðili sem
eigi kindurnar, slátri og verki kjötið
og selji það til neytandans.
Aðspurður um samkeppnissjónarmiðin, það er hvort íslensk
fiskvinnsla geti keppt við ódýrari
fiskvinnslur í Austur-Evrópu segir
Flosi svo vera. „Íslensk fiskvinnsla
með sinni tækni, þekkingu og frábæra starfsfólki getur keppt við
vinnslur hvar sem er í heiminum,“
segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Miðborgin þarf að tjá sig einni röddu
REYKJAVÍK „Það er jákvætt að þetta
hafi verið samþykkt þannig að hægt
sé að teikna upp vinnuna og skipuleggja hvernig við viljum sjá svona
virka,“ segir Jakob Einar Jakobsson, veitingamaður á Jómfrúnni og
stjórnarmaður í Miðborginni okkar,
sem kynnti á fundi samstarfshóps
miðborgarmála tillögu að vinnuhópi um stofnun á nýju félagi hagaðila í miðborginni sem var samþykkt.
Jakob vill fá aðila sem lifa og
starfa í miðborginni að borðinu og
er einnig að tala um þá viðburði
sem eru haldnir í miðborginni.
„Það er mikilvægt að eiga samtalið
við mismunandi hagaðila og fá inn
sem flesta. Búðir, veitingastaði, fasteignafélaög, leikhúsin, viðburðir
eins og Pride og maraþonið og söfn.“
Hann segir að nauðsynlegt sé að
stofna öf lugt félag rekstraraðila
með skýrt hlutverk enda hafi það
verið of lengi þannig að hver og einn
væri í sínu horni. Og umræðan um
miðborgina hefur ekki alltaf verið

Laugavegurinn er ennþá jafn skemmtilegur að ganga enda iðar hann af
mannlífi dag eftir dag, sérstaklega nær jólum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

fögur að undanförnu. Bílastæðaleysi, göngugötur og ýmislegt fleira
heyrist merkilega oft þrátt fyrir bílastæðakjallara og mikið líf á Laugarveginum.
„Það er fullt af jákvæðum hlutum
að gerast og ég held að það sé mikilvægt að þeir sem eru í miðborginni
fari að tjá sig einni röddu. Ef fókusinn er á verslun og viðskipti þá
gengur ekki upp að það sé verið að
tala það niður á meðan aðrir vinna
að uppbyggingu. Það skýtur skökku
við.“

Jakob fór ásamt samtökunum
Miðborginni okkar til Svíþjóðar
og kynnti sér hvernig svona félag
vinnur í Stokkhólmi. Hann var hrifinn af því sem hann sá og vill koma
öllum röddum miðborgarinnar
í eina. „Núna er að búa til grundvöllinn að því með hvaða hætti
þetta yrði skipulagt. Þetta er enn á
hugmyndastigi en ég segi samt, sem
rekstraraðili í miðborginni, þá er
fáránlegt að taka ekki þátt í svona
vinnu því miðað við það sem ég sá og
lærði í Svíþjóð er þetta frábært.“ – bb

Gerðu
góð kaup
SVARTUR

FÖSTUDAGUR
Í DAG
OPIÐ FRÁ 9–17

SUBARU FORESTER
eBOXER Hybrid, sjálfskiptur, 4WD
LISTAVERÐ: 7.390.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

RENAULT CLIO
Zen 85 hö., beinskiptur, dísil

LISTAVERÐ: 4.890.000 kr.

LISTAVERÐ: 3.390.000 kr.

KJARAVERÐ
3.040.000 kr.

KJARAVERÐ
4.590.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

KJARAVERÐ
6.690.000 kr.

NISSAN LEAF
Acenta 40kWh, sjálfskiptur, 100% rafmagn

N M 0 0 3 4 4 1 K j a r a b í l a r B L 5 x 3 8 B l a c k F r i d a y 2

SEX SVARTIR KJARABÍLAR Á
SANNKÖLLUÐU KJARAVERÐI!

RENAULT CLIO

NISSAN e-NV200

RENAULT KOLEOS

Intens 115 hö., beinskiptur, dísil

40kWh, 5 sæta, sjálfskiptur, 100% rafmagn

Intens 190 hö., dísil, sjálfskiptur, 4WD

LISTAVERÐ: 3.650.000 kr.

LISTAVERÐ: 5.650.000 kr.

LISTAVERÐ: 7.650.000 kr.

KJARAVERÐ
3.150.000 kr.

25% AFSLÁTTUR

AF ÞJÓNUSTUSKOÐUN
Hafðu samband og bókaðu tíma í þjónustuskoðun:
Tölvupóstur: bl@bl.is – Sími: 525 8000

KJARAVERÐ
4.990.000 kr.

4X4

FJÓRHJÓLA
DRIFINN

KJARAVERÐ
6.950.000 kr.

Ef þú pantar tíma í dag þá færðu 25% afslátt
af þjónustunni fyrir þinn bíl. Þú velur þér
hentugan dag og tíma það sem eftir lifir ársins til
að nýta afsláttinn og láta þjónusta bílinn.

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Mótmæltu kynbundnu ofbeldi

Andrés Ingi bendir á að 18 börn hafi
gift sig á Íslandi frá árinu 1998.

Vill bann við
hjúskap barna
hér á landi

SAMFÉLAG Andrés Ingi Jónsson,
þingmaður utan f lokka, leggur nú
lokahönd á frumvarp sem hann
mun leggja fram á næstu dögum
um bann við hjúskap barna. Þetta
kom fram í fréttaþættinum 21 á
Hringbraut í gærkvöld.
Frá árinu 1998 hafa 18 börn
undir lögaldri gengið í hjónaband á Íslandi. Sótt var um alls 18
undanþágur frá 1998 til 2016 fyrir
hjúskap ólögráða einstaklinga og
allar voru samþykktar af dómsmálaráðuneytinu. Flest barnanna
voru 17 ára en tvær stúlknanna
voru 16 ára. Síðast var undanþága
veitt árið 2016.
Skilgreining Evrópuráðsins á
barnahjónabandi er þegar hið
minnsta annar aðilinn er undir
átján ára aldri. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem
lögfestur var hér á landi 2013 brjóta
barnahjónabönd meðal annars
gegn réttindum barna til heilsu og
verndar gegn of beldi.
Í lögum Norðurlandaþjóðanna
eru barnahjónabönd bönnuð,
nema í Noregi og á Íslandi. – lb

GRILL OG GARÐHÚSGÖGN SEM ENDAST

Stór hópur mótmælenda kom saman fyrir utan þinghús Bangladess í höfuðborginni Dakka til að mótmæla nauðgunum og pyntingum á konum.
Í vikunni var haldinn alþjóðlegur baráttudagur gegn kynbundnu ofbeldi. Talið er að þriðja hver kona í heiminum verði fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni, oftast í nánum samböndum. Um sjötíu prósent kvenna í landinu hafi orðið fyrir heimilisofbeldi. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Átökin
ekki
haft
áhrif
SVARTUR
FÖSTUDAGUR á jarðhitaverkefnin

30

%

af öllum vörum
Gasgrill, kolagrill,
jólaljós, útiljós, svalahitarar,
aukahlutir, reykofnar,
yfirbreiðslur, kjöthitamælar,
ljós á grill, reykbox,
varahlutir o.fl. o.fl.

afsláttur
af
öllum
vörum www.grillbudin.is
Föstudag,
laugardag,

sunnudag og mánudag
grillbudin.is

Grillbúðin

Opið virka daga 11-18
Laugardag 11-16
Sunnudag 12-16

Smiðjuvegi 2, Kópavogi - Sími 554 0400 - www.grillbudin.is

20%

af öllum vörum um helgina

Einnig á veromoda.is

Stjórnarformaður Reykjavík Geothermal segir uppreisnina í Tigray-héraði
ekki hafa haft bein áhrif á þau jarðhitaverkefni sem fyrirtækið kemur að í
Eþíópíu. Verkefnin séu talsvert sunnar í landinu og átökin séu staðbundin.
ORKUMÁL Annað jarðhitaverkefnið
sem Reykjavík Geothermal kemur
að í Eþíópíu er nú í startholunum.
Róstusamt hefur verið í landinu
vegna uppreisnar í Tigray-héraði.
„Við höfum ekki áhyggjur af því að
átökin hafi bein áhrif þar sem þau
hafa ekki breiðst út um landið. Þetta
er töluvert langt frá okkur,“ segir
Guðmundur Þóroddsson, stjórnarformaður Reykjavík Geothermal.
„En þegar það er órói fer athyglin
mikið í það.“
Tigray-hérað er í norðvesturhluta
Eþíópíu, við landamæri Erítreu, en
jarðhitaverkefnin hafa verið mun
sunnar, ekki langt frá höfuðborginni Addis Ababa.
Það verkefni sem nú er að fara í
gang nefnist Corbetti, í Oromia-héraði, og er forvali á verktökum lokið.
„Við erum nú í útboðsferli til að
bora í Corbetti og erum að bíða eftir
að fá tilboðin afhent. Við eigum von
á því að fyrstu áfangarnir í verkefninu verði komnir í notkun eftir um
það bil tvö ár,“ segir Guðmundur.
Sjö verktakar komust í gegnum
forvalið, þar á meðal Íslenskar jarðboranir, og búist er við því að þeir
skili tilboðum fyrir árslok. Sá verktaki sem verður fyrir valinu mun þá
bora allt að þrjátíu holur til að finna
jarðvarma.
Reykjavík Geothermal hefur
starfað á svæðinu í átta ár og í vor
greindi Fréttablaðið frá því að
fyrirtækið væri aðili að raforkukaupasamningum við eþíópíska
ríkið sem hlaupa á hundruðum
milljarða króna. Eru virkjanirnar
nefndar Tulu Moye og Corbetti. Í
Austur-Afríku eru flekaskil og mikill óbeislaður jarðvarmi sem ríkin á

Í Austur-Afríku eru flekaskil og mikill jarðvarmi sem ríkin horfa til að nýta.
Íslenskar jarðboranir taka þátt í útboði á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þetta er töluvert
langt frá okkur.
Guðmundur
Þóroddsson,
stjórnarformaður
Reykjavík 
Geothermal

svæðinu, svo sem Kenía, Tansanía
og Eþíópía, horfa til að nýta.
Verkefnið í Tulu Moye, norðvestan við borgina Asella, er þegar
komið af stað. Keníska orkufyrir-

tækið KenGen varð fyrir valinu
við þær boranir. „Það hefur gengið
ágætlega, þegar er búið að bora eina
holu og byrjað á þeirri næstu,“ segir
Guðmundur. KenGen hefur einnig
sótt um að bora í Corbetti.
Aðspurður um hvort fleiri verkefni séu í farvatninu segir hann
svo vera en að athyglin sé fyrst og
fremst á þessi tvö verkefni núna.
„Þriðja verkefnið sem er á döfinni
er skemmra á veg komið. Það verður
ennþá sunnar í landinu, nokkur
hundruð kílómetrum sunnan við
Addis Ababa.“
kristinnhaukur@frettabladid.is
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Mikil þreyta í ríkisstjórnarflokkum
Þingmenn í stjórnarmeirihluta eru farnir að huga að pólitískri framtíð sinni og næstu kosningum. Hörð prófkjörsbarátta fram undan
hefur áhrif á stuðning við stjórnarsamstarfið. Þingmenn í minnihluta spá stjórnarslitum. Fáir spá því hún lifi áfram eftir kosningar.

STJÓRNMÁL Þingmenn sem Fréttablaðið hefur rætt við eru sammála
um að þreyta sé komin í stjórnarsamstarfið, einkum í þingflokkum
stjórnarf lokkanna. Þau viðhorf
verða útbreiddari innan flokkanna
að ekki borgi sig að halda samstarfinu áfram eftir kosningar og nokkrir
eru þeirrar skoðunar að slíta eigi
samstarfinu fyrr.
Viðmælendur blaðsins skiptast þó
í tvö horn um framhaldið. Þingmenn
í stjórnarandstöðu telja einsýnt að
upp úr samstarfinu slitni skömmu
eftir áramót og kosið verði í vor.
Þingmenn meirihlutans sem blaðið
ræddi við telja hins vegar spennustigið ekki það hátt að sjóða muni
upp úr og hafa trú á því að öldur
muni lægja þegar fjárlögin eru í höfn
og fólk komið í jólafrí.
Margir þingmenn eru farnir að
huga að stöðu sinni fyrir næstu
kosningar, nú þegar aðferðir við uppröðun á framboðslista eru komnar
til umræðu innan f lokkana. Þeir
þingmenn sem þurfa að treysta á
árangur í prófkjöri hljóta að velta
fyrir sér hver sölupunkturinn eigi
að vera í kosningabaráttunni. „Þá
þykir mörgum hagfelldara að sýna
sérstöðu sína fremur en samstöðu,“
eins og einn stjórnarþingmaður
komst að orði.
Margir eru til dæmis um oddvitasæti Sjálfstæðismanna í Reykjavík. Ráðherrarnir Áslaug Arna

Sigurbjörnsdóttir og Guðlaugur Þór
Þórðarson gera án efa kröfu um forystusæti en ólíklegt er að Sigríður Á.
Andersen sé reiðubúin að gefa oddvitasæti sitt eftir. Þá er Brynjar Níelsson ekki heldur líklegur til að sýna
sveigjanleika í annað sinn. Þessir
fjórir þingmenn Sjálfstæðisflokksins
eiga það einnig sameiginlegt að hafa
efasemdir um ítrustu sóttvarnaaðgerðir heilbrigðisráðherra og gætu
talið auðveldara að bjóða sig fram
á hugsjónum sínum, sannfæringu
og sérstöðu án þess að vera bundnir
af stjórnarsamstarfi og þar með
samstöðu með áherslum ráðherra
Vinstri grænna í heilbrigðismálum.
Það sama er uppi á teningnum í
Suðurkjördæmi. Almælt er að Unnur
Brá Konráðsdóttir ætli sér aftur á
þing. Formaður allsherjarnefndar,
Páll Magnússon, mun hins vegar
ætla að halda í forystusæti sitt í Suðurkjördæmi. Ekkert fararsnið mun
heldur vera á öðrum þingmönnum
kjördæmisins, Ásmundi Friðrikssyni og Vilhjálmi Árnasyni. Þá eru
fleiri konur í Sjálfstæðisflokknum
að íhuga stjórnmálaþátttöku í kjördæminu en Unnur Brá, þeirra á
meðal er Guðrún Hafsteinsdóttir í
Kjörís.
Aðstoðarmenn nokkurra ráðherra eru líklegir til að vilja losna
undan þrýstingi stjórnarsamstarfsins en meðal þeirra aðstoðarmanna
sem líklegir eru til framboðs eru

Má vera
kúrudýr um
jólin?
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Ríkisstjórnin hefur verið umdeild innan stjórnarflokka, sérstaklega VG og Sjálfstæðisflokks. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Hildur Sverrisdóttir, aðstoðarmaður iðnaðarráðherra, Borgar Þór
Einarsson, aðstoðarmaður utanríkisráðherra, og Orri Páll Jóhannsson,
aðstoðarmaður Guðmundar Inga
Guðbrandssonar umhverfisráðherra.
Þar sem Vinstri græn og og Framsókn raða yfirleitt á lista með forvali
eða uppstillingu, standa þingmenn
þessara flokka ekki frammi fyrir
sambærilegum vanda og þingmenn
Sjálfstæðisflokksins, í það minnsta
ekki fyrr en þegar hefur verið raðað
á lista og út í kosningabaráttu milli
flokkanna er komið.
Þótt það kynni að koma formanni Framsóknarflokksins ágætlega að flýta kosningum og slá með
því á frest þeirri valdabaráttu sem
ríkt hefur um forystu f lokksins,
er ekki líklegt að það kæmi varaformanni flokksins jafn vel. Lilja
Alfreðsdóttir er níundi af ellefu
þingmönnum Reykjavíkurkjördæmis suður en Framsókn hefur
ekki mælst með mann inni í kjördæminu allt þetta kjörtímabil.
Einnig er óvíst hver muni leiða hitt
kjördæmi borgarinnar, Reykjavíkurkjördæmi norður, en lögmanninum
Lárusi Sigurði Lárussyni sem leiddi
lista Framsóknar í kjördæminu fyrir
síðustu kosningar, var nýverið vikið
úr starfi skiptastjóra þrotabús með
úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur
vegna brots á starfsskyldum sínum.
Í Vinstri grænum er útlit fyrir
fjöruga baráttu um oddvitasætið
í Norðausturkjördæmi en Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis,
tilkynnti fyrr í haust að yfirstandandi kjörtímabil yrði hans síðasta á
þingi. Tveir hafa þegar lýst því yfir
að þeir gefi kost á sér til forystu í
kjördæminu; Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingflokksformaður VG,
og Óli Halldórsson, oddviti flokksins í bæjarstjórn Norðurþings. Eins
og Fréttablaðið greindi nýverið frá
hefur Kolbeinn Óttarsson Proppé
nýverið fest kaup á fasteign á Siglufirði sem gæti bent til þess að hann
hafi einnig áhuga á að leiða flokkinn
í Norðausturkjördæmi.
Samkvæmt óformlegri könnun
Fréttablaðsins sem birt var í vor
ætla Svandís Svavarsdóttir og Lilja
Rafney Magnúsdóttir, oddvitar
sinna kjördæma, að gefa áfram kost
á sér. Þá hefur forsætisráðherra ekki
gefið annað til kynna en að hún
verði áfram í framboði. Ari Trausti
Guðmundsson, oddviti Suðurkjördæmis, svaraði hins vegar ekki
könnuninni og þótt Rósa Björk

Ríkisstjórn Katrínar hefur setið tæp þrjú ár. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Mikilvægt fyrir
Katrínu og Bjarna að
klára allt kjörtímabilið
Þrátt fyrir spennustigið er
mikilvægt, einkum fyrir oddvita
Sjálfstæðisflokksins og Vinstri
grænna, að stjórnin haldi velli út
kjörtímabilið.
Sjálfstæðismönnum hefur
ekki tekist að
halda ríkisstjórn
á lífi heilt kjörtímabil síðan á
kjörtímabilinu
2003 til 2007 en á því kjörtímabili
skiptust Davíð Oddsson, Geir H.
Haarde og Halldór Ásgrímsson á
að stýra úr Stjórnarráðinu. Síðari
ríkisstjórn Geirs Haarde sprakk
árið 2009 í kjölfar efnahagshrunsins. Ríkisstjórn flokksins með
Framsókn undir stjórn Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar þoldi
Brynjólfsdóttir hafi svarað játandi,
er ljóst í dag að hún mun ekki
leiða lista VG í kraganum eins og
í síðustu kosningum. Líklegast er
að umhverfisráðherra og varaformaður flokksins, Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, fari fram í því kjördæmi.
Þeir flokkar sem allra síst þurfa
á því að halda að kosningum verði
flýtt eru án efa þeir sem enn á eftir
að stofna, eins og f lokkar Andrésar Inga Jónssonar og Guðmundar
Franklíns Jónssonar. Það er í mörg
horn að líta við stofnun stjórnmálaflokks, fyrir utan skriffinnsku,
stefnuskrá, flokkslög og slíkt, þarf

ARI

ekki Panamaskjölin og boðaði til
kosninga eftir þriggja ára stjórnartíð. Þriggja flokka stjórn Bjarna
Benediktssonar með Bjartri
framtíð og Viðreisn hafði ekki
náð heilu ári áður en hún sprakk
vegna kynferðisbrotamanns sem
fékk uppreist æru með stuðningi
föður forsætisráðherra.
Í ljósi sögu undanfarinna ára er
mikilvægt fyrir formann Sjálfstæðisflokksins að halda samstarfið út kjörtímabilið.
Fyrir forsætisráðherra hlýtur
að sama skapi
að skipta máli að
sýna leiðtogahæfileika sína
og standa við
loforð stjórnarsamstarfsins um stöðugleika í
stjórnmálum eftir upplausnarástand á stjórnmálasviðinu í
rúman áratug.
að stofna félög um landið og finna
á annað hundrað manns til að fylla
framboðslista fyrir öll kjördæmin
auk þúsunda meðmælenda fyrir
hvert framboð.
Einnig verður að ætla að aðrir
stjórnmálaf lokkar sem stefna á
þingframboð, bæði flokkar í stjórnarandstöðu og flokkar sem ekki eiga
fulltrúa á þingi, þurfi rúman tíma
til að undirbúa framboð. Óvíst er
því að kosningar í vor henti öllum
stjórnarandstöðuflokkunum sem
börðust þó mjög fyrir vorkosningum þegar tímasetning kjördags
var til umræðu síðastliðið sumar.
adalheidur@frettabladid.is
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Yfir 60 milljón
smit á heimsvísu
COVID-19 Staðfest COVID-19 tilfelli
á heimsvísu eru nú orðin fleiri en
60 milljón talsins. Þá hafa yfir 1,4
milljónir manna látist af völdum
sjúkdómsins. Um 42 milljónir hafa
sigrast á COVID-19 en um 17 milljónir eru með virkt smit. Yfir hund
rað þúsund þeirra sem eru með
virkt smit eru alvarlega veik.
Tilfellin eru f lest í Bandaríkjunum þar sem rúmlega 13 milljónir manna hafa smitast, þar hafa
tæplega 270 þúsund manns látist
og gerð hafa verið yfir 186 milljón
COVID-19 próf. Á Indlandi hafa
verið staðfest yfir níu milljónir tilfella og yfir 135 þúsund hafa látist
af völdum sjúkdómsins.
Útgöngubann hefur verið í gildi í
Bretlandi síðan í byrjun nóvember
en dauðsföll af völdum COVID-19
eru nú orðin f leiri en 56 þúsund
talsins í landinu. Þá eru staðfest tilfelli í Bretlandi komin yfir 1,5 milljónir. – bdj

Hermaður leiddur fyrir dómstóla í
Tyrklandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Lífstíðarfangelsi
fyrir tilraun til
valdaráns
TYRKLAND Dómstóll í Tyrklandi
dæmdi í gær 337 fyrrverandi herflugmenn og aðra sakborninga í lífstíðarfangelsi fyrir aðild að meintri
valdaránstilraun gegn forsetanum
Recep Tayyip Erdogan. Um 500
manns voru sakaðir um þátttöku í
valdaránstilrauninni sem hófst að
sögn tyrkneskra yfirvalda í herstöð
nálægt höfuðborginni Ankara.
Rúmlega 250 manns létust í
valdaránstilrauninni þegar hermennirnir sem um ræðir reyndu
að komast yfir vopn í von um að
geta gert atlögu að lykilstofnunum
í ríkisstjórn Erdogan. Þyngstu dómarnir voru 79 lífstíðardómar fyrir að
leggja á ráðin um að drepa Erodgan.
Það á enn eftir að rétta yfir mörg
þúsund manneskjum fyrir aðild að
valdaránstilrauninni en tyrknesk
stjórnvöld hafa fullyrt að hún hafi
verið að undirlagi stuðningsmanna
útlæga klerksins Fethullah Gulen.
Gulen sem dvelur í Bandaríkjunum
hefur neitað að eiga aðild að valdaránstilrauninni. – kpt
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Mette Frederiksen heimsótti minkaræktanda
DANMÖRK Forsætisráðherra Danmerkur, Mette Frederiksen, heimsótti minkaræktanda sem missti
lífsviðurværi sitt á dögunum þegar
ríkisstjórn Danmerkur ákvað að
aflífa skyldi alla minka landsins.
Með þeirri ákvörðun var ljóst
að af lífa þyrfti um sautján milljónir dýra eftir að nýtt af brigði af
kórónaveirunni fannst í minkum.
Rúmlega hundrað minkabú reynd-

ust vera með smitaða minka.
Pressan eykst á Frederiksen
þessa dagana og hefur stjórnarandstaðan kallað eftir því að ríkisstjórn
hennar segi af sér eftir að í ljós kom
að ríkisstjórninni var óheimilt að
taka ákvörðun um að af lífa alla
minka í landinu. Búið er að leggja á
bann við minkarækt í Danmörku út
næsta ár en feldurinn af dönskum
minkum þykir eftirsóttur á heims-

Frederiksen var í sóttvarnaklæðum
á meðan á heimsókninni stóð.

vísu. Um sex þúsund manns vinna
við minkarækt í Danmörku sem
skilar landinu hátt í fimm milljörðum danskra króna á ári.
„Þarna eru afar færir minkaræktendur af annarri kynslóð en á
stuttum tíma er búið að þurrka lífsviðurværi þeirra út. Þetta er erfiður
tími fyrir þá og fyrir sjálfa mig líka,“
sagði Mette við danska fjölmiðla í
gær. – kpt

Helst spurt um ökuskírteinin
og heilbrigðistryggingarnar

Sendiherra Bretlands á Íslandi hvetur Breta hér á landi til að skrá sig hjá Þjóðskrá og fá kennitölu. Þá ætti
útganga Bretlands úr Evrópusambandinu ekki að hafa teljandi áhrif á líf þeirra. Álag á sendiráðið hefur
aukist upp á síðkastið. Hefur sendiráðið því gripið til þess ráðs að halda fræðslufundi og kynningar.
UTANRÍKISMÁL Fjöldi Breta sem
búsettir eru á Íslandi hefur leitað til
sendiráðsins undanfarnar vikur til
að spyrjast fyrir um hvernig staða
þeirra verði eftir fulla útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu um
áramótin. Þá lýkur hinu svokallaða
aðlögunartímabili.
Hefur sendiráðið sent skilaboð
og boðið fólki á fræðslufundi til
þess að skýra stöðuna. Breska ríkisstjórnin hefur einnig sent bréf til
365 þúsund Breta í öllum Evrópusambands- og EFTA-löndum vegna
lífeyrisréttinda.
Bretar bíða með öndina í hálsinum yfir því mexíkóska þrátef li
sem ríkir milli ríkisstjórnar Boris
Johnson og samninganefndar
Evrópusambandsins, með Michel
Barnier í fararbroddi. Óttast margir
að Bretland fari samningslaust inn
í nýja árið.
Michael Nevin, sendiherra Bretlands á Íslandi, segir að þeir Bretar
sem búsettir eru hér á landi fyrir 31.
desember geti verið rólegir og að
samningarnir muni ekki hafa áhrif
á stöðu þeirra.
„Skilaboð ríkisstjórnarinnar eru
að Bretar noti síðustu vikur aðlögunartímabilsins til að undirbúa sig
undir breytinguna,“ segir Nevin.
„Fólk þarf að ganga úr skugga
um að það sé skráð hjá Þjóðskrá
og með kennitölu. Ef svo er mun
breytingin ekki hafa teljandi áhrif
á líf þeirra.“
Með samningnum sem undirritaður var á milli Íslands og Bretlands
í janúar eru réttindi fólks tryggð
sem býr hér fyrir 31. desember.
Gildir það einnig fyrir Íslendinga
sem búa í Bretlandi. „Fólk getur
haldið áfram að vinna hér og læra,“
segir Nevin. „Heilbrigðistryggingar

Brexitklukkan tifar og fleiri og fleiri Bretar leita til sendiráðsins á Íslandi eftir svörum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heilbrigðistrygg
ingar munu halda
og lífeyrisgreiðslur munu
áfram berast.
Michael Nevin,
sendiherra Bretlands á Íslandi

munu halda og lífeyrisgreiðslur
munu áfram berast.“
Segir Nevin fólk sem leiti til
sendiráðsins spyrja um ýmsa hluti,
til að mynda um heilbrigðisþjónustu og ökuskírteini. Sendiráðið
leitist við að svara, bendi fólki á
kynningarefni (Living in Iceland)
og haldi sérstaka fræðsluviðburði
(BritIce) um breytinguna. „Ég held
að flestir átti sig á breytingunni en
eftir því sem við nálgumst dagsetninguna fá fleiri áhuga á þessu. Þess
vegna búumst við við því að fólk
muni leita í auknum mæli til okkar
út árið,“ segir hann.

Breska ríkisstjórnin hefur lagt
ríka áherslu á að útgangan hafi sem
minnst áhrif á daglegt líf þegna
sinna erlendis. Síðan 2017 hafa verið
haldnir rúmlega 850 kynningarviðburðir, bæði í viðkomandi löndum
og á netinu.
Þá hefur stjórnin varið 3 milljónum punda, eða rúmum hálfum
milljarði króna, til að styrkja góðgerðar- og sjálf boðaliðasamtök
til að aðstoða Breta við að tryggja
stöðu sína í viðkomandi löndum,
svo sem fatlaða, eldri borgara og þá
sem búa á afskekktum svæðum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Boða hertar aðgerðir í Þýskalandi

20%
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ÞÝSKALAND Ef miðað er við niðurstöður úr skimunum síðustu daga í
Þýskalandi má búast við að Þýskaland verði í dag tólfta þjóðin á
heimsvísu og sjötta Evrópuþjóðin
með milljón staðfest tilfelli af
kórónaveirunni. Þær fregnir koma
rúmum sólarhring eftir að þýsk
stjórnvöld framlengdu samkomutakmarkanir til 20. desember í
von um að hægja á útbreiðslunni.
Ákvörðunin var tekin sama dag og
nýtt met var sett í dauðsföllum af
völdum COVID-19 á einum degi í
Þýskalandi þegar 416 létust.
Í byrjun nóvember síðastliðins
settu stjórnvöld í Þýskalandi nýjar
reglur á landsvísu þar sem ákveðið
var að loka veitinga- og skemmtistöðum ásamt kvikmyndahúsum
og líkamsræktarstöðvum. Aðeins
tíu máttu koma saman hverju sinni
nema í atvinnumannaíþróttum
sem fengu undanþágu frá reglugerðinni. Þær aðgerðir virðast ekki

Rúmlega 450 þúsund
hafa greinst með kóróna
veiruna í Þýskalandi í
nóvembermánuði.

Grímuklæddir borgarar bíða eftir
lest í Berlín. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hafa skilað tilætluðum árangri því
til þessa hafa rúmlega 450 þúsund
manns greinst með kórónaveiruna
í nóvembermánuði. Líklegt er að sú
tala nái yfir hálfa milljón fyrir lok
mánaðar og verður því rúmlega
helmingur kórónaveirusmitaðra í
Þýskalandi í nóvembermánuði. Til
samanburðar tók átta mánuði að ná
450 þúsund tilfellum frá því að það
fyrsta var staðfest í Þýskalandi um
miðjan febrúar.

Samkvæmt nýjum reglum þýskra
stjórnvalda verður aðeins fimm
manns heimilt að koma saman
hverju sinni en yfir jólatímann
mun sá fjöldi hækka í tíu manns
og eru börn undanskilin í þeirri
tölu. Þá sammæltust stjórnvöld um
að innleiða bann við skíðaferðalögum fram yfir áramótin þvert á
vilja ferðamálayfirvalda en talið er
að veiran hafi fyrst náð útbreiðslu
í Evrópu á skíðasvæði í Austurríki.
„Markmið okkar er og verður
að fækka nýsmiti til að auðvelda
heilbrigðisyfirvöldum að ná aftur
tökum á smitrakningu.“ – kpt
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Styttri vinnuvika er glæsileg kjarabót
Árni Stefán Jónsson, formaður Sameykis, segir nokkuð marga vinnustaði ekki tilbúna fyrir styttingu vinnuviku hjá dagvinnufólki.
Leiðrétta þurfi misskilning um útfærslu neysluhléa. Breytingin sé mikið framfaraskref enda taki hún líka á óhóflegri yfirvinnu.
Garðar Örn
Úlfarsson

U

gar@frettabladid.is

m áramótin verður
innleidd 36 klukkustunda vinnuvika
dagvinnufólks hjá
félagsmönnum
Sameykis og fjölda
annarra stéttarfélag opinberra
starfsmanna. Sama gildir síðan um
vaktavinnufólk frá 1. maí næsta vor.
Árni Stefán Jónsson, formaður
Sameykis, segir vinnuna við að
búa þessari vinnutímastyttingu
umgjörð á hverjum vinnustað fyrir
sig ekki komna jafn langt á veg og
ákjósanlegt hefði verið.
„Það verður nú að segjast eins og
er að það er ekki búið að skila inn
mörgum vinnustaðasamningum
sem þarf að gera á hverjum stað
fyrir sig. Svo maður er kannski
aðeins farinn að verða órólegur; að
þetta sé kannski ekki á þeim hraða
sem við hefðum kosið okkur. Auðvitað kemur kóvidið inn í þetta og
við vitum að á þessum stóru stofnunum eins og Landspítalanum þá
hefur það verulega tafið,“ segir Árni.
Að sögn Árna skiptist umræðan
um styttingu vinnuvikunnar í
tvennt; annars vegar um dagvinnufólk og hins vegar vaktavinnufólk.
„Hvað varðar dagvinnufólkið þá
er verið að vinna að þeirri styttingu úti á vinnustöðum okkar og á
því að vera lokið í síðasta lagi fyrir
1. janúar 2021. Hvað varðar vaktavinnufólkið þá hafa menn frest til
1. maí 2021 vegna þess að það er
miklu flóknara verkefni og þarf að
breyta forritum og ýmsu. Svo að það
er lengra í það en það er svolítið að
skríða af stað líka,“ segir hann.

Mikilvæg barátta um neysluhlé
Árni útskýrir að í raun sé í gangi
ákveðið lýðræðislegt ferli við að
skipuleggja styttinguna. „Þetta er
vinnustaðalýðræði sem menn eru
svona í leiðinni að prufa sig áfram
með. Á hverjum vinnustað á að
skipa vinnustaðanefnd sem í er
fulltrúi frá hverjum heildarsamtökum starfsmanna og svo einn frá
stjórnanda viðkomandi stofnunar.
Þessi nefnd á að funda með starfsmönnum og fá fram þær hugmyndir
sem menn hafa um þessa styttingu,“
segir hann.
Ferlið snýst ekki aðeins um styttingu vinnuvikunnar. „Í leiðinni er
verið að fara yfir hvernig menn hafa
starfað á viðkomandi stofnun og
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Árni Stefán Jónsson, formaður Sameykis, er bjartsýnn á að stytting vinnuvikunnar skili árangri. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hver vinnustaðamenningin er. Þarf
að breyta henni eitthvað til þess að
ná vel þessari styttingu?“ nefnir
Árni sem dæmi um spurningar sem
menn standi frammi fyrir. Leysa
þurfi hvernig styttingin næst án
þess að þjónusta skerðist eða laun
lækki.
„Þessar vinnustaðanefndir hafa
kannski komist of seint af stað og
svo hefur kannski borið á einu, sem
er að mínu mati kannski stærsta
ágreiningsefnið,“ segir Árni og
rekur að samið hafi verið um það í
fylgiskjali með síðustu kjarasamningum hvernig standa eigi að vinnuvikustyttingu dagvinnufólks. Hægt
sé að stytta á mismunandi hátt en
markmiðið sé að stytta vinnuvikuna í 36 tíma.
„Til þess að ná þeirri styttingu
er samkomulag um það að þá færir
maður neysluhléið inn í vinnutímana. Áður stóð matartíminn
fyrir utan vinnutímann og þá átti
starfsmaðurinn þennan matartíma og gat svo sem gert hvað sem
var við þann matartíma; mátti fara
út af vinnustöðinni eða hvað sem
honum sýndist. Breytingin var hins
vegar þessi að þú styttir um fjóra
tíma ofan í 36 tíma. Svo er sagt með
hefðbundnum neysluhléum,“ segir
Árni sem kveður menn dálítið vera
að toga og teygja orðalagið „hefðbundinn“ og hvað það merki.

Auðvitað kemur
kóvidið inn í þetta
og við vitum að á þessum
stóru stofnunum eins og
Landspítalanum þá hefur
það verulega tafið.
„Við sem sömdum um þetta héldum að það væri nokkuð á ljósu að
við vorum bara hreinlega að vitna
í það að á hverjum vinnustað þar
sem menn hefðu komist upp á eitthvert svona lag á hvernig þeir tóku
neysluhléin, að menn myndu bara
halda því áfram. Það er hefðbundið
neysluhlé,“ segir Árni. Neysluhlé
hafi verið mismunandi útfærð á
mismunandi vinnustöðum og að
það sé í það sem er vitnað.

Síðra kerfi ýtt að starfsfólki
Nánar útskýrir Árni að með styttingu dagvinnuvikunnar í 36 tíma
með færslu neysluhléa inn í vinnutímann sé matartíminn ekki lengur
á forræði starfsmannsins.
„Þú átt þá ekki þennan hálftíma
á þínu forræði, starfsmaðurinn, og
getur farið út og suður. Þú bara ferð í
mat og en getur ekki sagt að nú ætla
ég að fara að skreppa út, þú þarft þá
að fá extra leyfi frá stjórnendum til
þess. Áður þurftir þú þess ekki af
því að þú áttir þennan hálftíma,“
segir Árni. Þetta hafi leitt menn inn
á óheppilega braut.
„Hinn möguleikinn er að segja;
nei, ég vil halda áfram forræðinu
yfir hálftímanum. Þá verður þetta
nefnilega þannig – og það er dálítið
mikilvægt og ég held að menn geri
sér ekki alveg grein fyrir stórleikanum í þessu – að í staðinn fyrir að
stytta viðveruna á vinnustaðnum í
36 tíma þá verður þú í staðinn með,
ef þú ert með forræði yfir matartímanum, næstum 39 tíma viðveru. Styttingin er þá ekki nema 65
mínútur á viku í staðinn fyrir fjórir
tímar,“ leggur Árni áherslu á.
Þetta hafi valdið ruglingi og misskilningi. „Okkur finnst stjórnendur vera svolítið að ýta þessu
fyrirkomulagi að starfsmönnum.
Og telja því þá allt til foráttu að
menn eigi ekki forræði á matartímanum og þá að matartímar og
neysluhlé verði allt öðru vísi, sem er
bara alls ekki rétt – þau verða bara
hefðbundin,“ heldur formaðurinn
áfram og tekur dæmi.
„Ef starfsmaður sem hefur stytt
ofan í 36 tíma byrjar klukkan átta
á morgnana þá er hann búinn tólf
mínútur yfir þrjú. Hann fær tvo

Sameyki
Sameyki stéttarfélag í almannaþjónustu varð til við
sameiningu Starfsmannafélags
Reykjavíkurborgar og SFR
stéttarfélags í almannaþjónustu 26. janúar 2019. Félagið
þjónar rúmlega tólf þúsund
félagsmönnum um land allt.
kaffitíma og hádegishlé eins og
hann hefur gert áður. Ef hann fer
í hitt fyrirkomulagið og byrjar
klukkan átta þá er hann ekki búinn
fyrr en 15.45. Þá lengist dagurinn.
Þetta hefur valdið smá misskilningi og við höfum þurft að reyna að
leiðrétta þennan misskilning sem
virðist vera úti á vinnustöðum,“
segir Árni.

Stór áfangi fyrir vaktavinnufólk
Aðrar leikreglur gilda um vaktavinnufólk og þær breytingar eiga
heldur ekki að taka gildi fyrr en 1.
maí næstkomandi enda ferlið þar
talsvert flóknara að sögn Árna. Þar
verða ekki vinnustaðanefndir sem
ákveða fyrirkomulagið heldur verður tekin miðlæg ákvörðun. Vaktavinnufólk innan Sameykis eru til
dæmis fangaverðir og starfsfólk hjá
Reykjavíkurborg.
„Varðandi vaktavinnufólkið þá
er það ákveðið að menn stytta allir
ofan í 36 tíma á viku, það er að segja
156 tíma á mánuði, en þeir sem eru á
erfiðustu vöktunum geta stytt vinnvikuna sína ofan í 32 tíma, sem er
náttúrlega alveg glæsilegt. Þannig
að þarna hefur náðst alveg gífurlegur áfangi og ofboðsleg kjarabót,“
ítrekar Árni.
Breytingarnar fyrir vaktavinnufólk eru að sögn Árna í mótun.
„Dæmi er um ýmsar stéttir sem
hafa verið með tólf tíma vaktir. Í
þessari umræðu og ferli öllu saman
eru menn að draga það líka upp að
tólf tíma vaktir eru mjög vafasamar.
Samkvæmt nýjustu rannsóknum
varðar þetta bæði öryggi starfsmanna og það sem þeir eru að gera.
Svo er álagið bara líka alltof mikið
á tólf tíma vöktum. Samtímis eru
byggðir inn í kerfið hvatar til að fara
úr slíku kerfi yfir í styttra kerfi og fá
þá meira út úr kerfinu,“ segir hann.
Spurður um aðdraganda þessara
breytinga segir Árni umræðuna um
styttingu vinnuvikunnar oft hafa
komið upp. Til dæmis hafa SFR, sem
nú er hluti af Sameyki, tvisvar sett
fram slíka kröfu gagnvart ríkinu.

„Menn voru svona að álykta um
þetta. Almenni vinnumarkaðurinn
sýndi þessu ekki mikinn áhuga,
opinber i markaður inn sý ndi
þessu miklu meiri áhuga. Fyrir um
þremur árum byrjar þetta með því
að Reykjavíkurborg ákveður að
búa til tilraunaverkefni. Stofnanir
borgarinnar gátu sótt um að gera tilraun með styttingu vinnuvikunnar.
Með það gátum við pressað á ríkið
og ríkið samþykkti líka að fara í
svona tilraunaverkefni,“ segir Árni.
Þegar komið var að gerð síðustu
kjarasamninga voru áðurnefnd
tilraunaverkefni yfirstaðin. Niðurstöður höfðu verið dregnar og
skýrslur skrifaðar. „Það var allt í
þessu jákvætt. Það voru færri veikindadagar, fólk taldi að fjölskyldulífið hefði batnað. Í staðinn fyrir að
koma heim hálf fimm var fólk að
koma heim tólf mínútur yfir þrjú,
það munar rosalega miklu. Það sem
var mikilvægt er að það voru bæði
starfsmenn og stjórnendur sem
töldu tilraunina hafa skilað því að
þetta væri mjög jákvætt skref,“ segir
formaðurinn.

Þjóðhagslega hagkvæmt
Þannig segir Árni að í þessum tilraunaverkefnum hafi verið mikil
ánægja og þegar komið hafi að
kjarasamningsgerðinni hafi verið
nokkuð gefið að reynt yrði að ganga
frá vinnutímastyttingu. „Þetta er
mjög flott og stórt skref sem hefur
verið stigið í þessum kjarasamningum,“ segir hann.
Árni segir ávinninginn af styttri
vöktum vera að renna betur upp
fyrir fólki. „Menn voru sniðugir í
þessum samningum að búa líka til
hvata til að fara úr tólf tíma vöktum
– hjá okkur opinberum starfsmönnum. Fyrir vinnustaði hjá ríki og borg
þá er þetta ekki bara spurningin
um styttingu vinnuvikunnar, sem
er náttúrlega mjög stórt mál, heldur
líka tækifæri til þess að skoða aðeins
vinnumenninguna og ferlið og það
allt innan vinnustaðarins. Það þarf
að búa til alveg nýtt fyrirkomulag
með því að taka svona stórt stökk
frá 40 tímum ofan í 36.“
Ýmsar útfærslur koma til greina
fyrir dagvinnufólk. „Ef þú byrjar
klukkan 8.00 getur þú hætt 15.12
eða byrjað klukkan 8.00 og hætt
klukkan 16.00 fjóra daga vikunnar
en um hádegi einn daginn. Líka er
möguleiki að fá heilan dag hálfsmánaðarlega. En þetta þarf að passa
inn í skipulag vinnustaðarins og það
er það sem fólk skipuleggur sameiginlega,“ segir Árni.
Þrátt fyrir að skipulagning á styttingu vinnuvikunnar hafi farið hægt
af stað kveðst Árni vera mjög bjartsýnn. „Þó að það séu kannski ekki
nema um tuttugu sem eru búnir að
skila inn hjá okkur eru um 80 prósent að fara þessa leið sem við viljum
að sé farin; menn eru að stytta ofan í
36 tíma og að hefðbundin neysluhlé
eru innan vinnutímans,“ segir hann.
Til lengri tíma litið segir Árni
algerlega öruggt að stytting vinnuvikunnar sé þjóðhagslega hagkvæm.
„Í reynd er líka verið að taka á þessari óhóflegu yfirvinnu sem hefur
viðgengist á Íslandi. Til hvers er verið
að stytta vinnuvikuna nema það sé
líka tekið einhvern veginn á því? Það
að stytta vinnuvikuna þýðir ekki að
menn ætli þá bara að auka við sig
yfirvinnu. Þá er ekkert áunnið neitt
með því,“ undirstrikar Árni.
Formaður Sameykis tekur undir
að Íslendingar séu gjarnir á að leggja
á sig mikla yfirvinnu samanborið
við það sem gerist hjá nágrannaþjóðunum. „Menn sjá það sem launauppbót, kannski vegna lágra launa. Við
erum að fara inn á miklu heilbrigðari brautir hvað varðar vinnutíma
heldur en áður, það er nokkuð ljóst.“
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40%

AFSLÁTTUR

Baylis & Harding
Inniskór og fótakrem

2.399

KR/STK
ÁÐUR: 3.999 KR/STK

Baylis & Harding
Snyrtitaska fyrir herra

35%

2.274

AFSLÁTTUR

KR/STK
ÁÐUR: 3.499 KR/STK

25%

25%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Fruit funk dagatöl
Peppa pig, Hvolpasveit og
einhyrninga.

974

KR/STK
ÁÐUR: 1.299 KR/STK

Án viðbættrar
vitleysu!

25%

Playmobil
Dýraspítali eða hestahlaða.

KR/PK
ÁÐUR: 9.999 KR/PK

KR/PK
ÁÐUR: 8.999 KR/PK

7.499

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

28%

Playmobil
Flugvöllur eða vatns
rennibrautagarður

AFSLÁTTUR

6.479

31%

AFSLÁTTUR

Technic snyrtivörudagatöl

2.999

KR/STK
ÁÐUR: 3.999 KR/STK

Technic baðbombudagatal

Redken sjampó/hárnæring

Súkkulaði
karamellur

KR/STK
ÁÐUR: 2.999 KR/STK

KR/STK
ÁÐUR: 3.599 KR/STK

KR/PK
ÁÐUR: 299 KR/PK

2.249

2.499

40%

AFSLÁTTUR

179

FRÁ 31. OKTÓBER TIL 1. DESEMBER
RENNA 200 KRÓNUR AF HVERRI PÖNTUN Í
NETVERSLUN NETTÓ TIL GÓÐGERÐARMÁLA

Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin á svörtum föstudegi gilda út sunnudag
meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um
prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval getur verið
breytilegt milli verslana.

44%
AFSLÁTTUR

TILBOÐ ALLA HELGINA!
43%

45%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

39%

AFSLÁTTUR

Ristorante pizzur

299

Hamborgarhryggur

999

KR/STK
ÁÐUR: 539 KR/STK

KR/KG
ÁÐUR: 1.784 KR/KG

Mars/Snickers ís

399

KR/PK

Klementínur

55%

52%

AFSLÁTTUR

55%

199

KR/KG
ÁÐUR: 439 KR/KG

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Coca Cola
1 lítri

Kalkúnaleggir
3 í pakka

KR/STK
ÁÐUR: 269 KR/STK

KR/KG
ÁÐUR: 887 KR/KG

129

399

HELGARTILBOÐ
26.— 29. nóvember

Ananas
Gold Del Monte

35%

30%

220

30%
Lambahryggur
Léttreyktur

2.939
ÁÐUR: 4.199 KR/KG

KR/KG

25%

Wellington
Ungnautalund

KR/KG

592

KR/PK
ÁÐUR: 789 KR/PK

C1000 Vítamín
60 töflur

1.049

1.749

KR/KG
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

ÍSLENSKT SJÁVARFANG

Heilsuvara
vikunnar!

25%
Änglamark epli
1 kg – rauð

50%

Hangilæri
Með beini

5.849

ÁÐUR: 8.999 KR/KG

KR/KG
ÁÐUR: 439 KR/KG

KR/STK
ÁÐUR: 1.399 KR/STK

50%
Bleikjuflök
Með roði  Sjávarkistan

1.200

KR/KG
ÁÐUR: 2.399 KR/KG

Humar án skeljar
800 gr

3.999
ÁÐUR: 4.999 KR/PK

KR/PK

20%

16
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Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hefur
undirbúið sig
fyrir atburð líkt
og heimsfaraldur
í mörg ár. Hann
segist hafa lært
það í faraldrinum hversu erfiðar í
framkvæmd varnir gegn heimsfaraldri geti verið. „Það eru ýmsir
hagsmunir og aðrir þættir sem
flækjast inn í og framkvæmdin
verður þá flóknari,“ segir hann.
„Maður hefur líka lært hvað
samtakamáttur fólks getur skipt
miklu máli, ef fólk er samstíga
og er með í leiknum þá gengur
þetta betur,“ segir Þórólfur,
sem stundum líkir baráttunni
við faraldurinn við fótboltaleik.
„Það geta ekki allir spilað sókn
og fengið að skora mörkin, það
verða alltaf einhverjir að vera í
vörn og ef leikurinn á að vinnast
þá verða allir að spila með,“ segir
hann.
„Fólk bregst svo auðvitað ólíkt
við og ég hef lært mikið inn á
mannlega hegðun. Bæði hegðunarmynstur og skoðanir fólks
geta verið svo ólík, á jákvæðan
og stundum á neikvæðan hátt.
Það hefur komið svolítið á óvart,“
bætir hann við.
Þórólfur segir fjölskyldu og vini
geta skipt sköpum á álagstímum
sem þessum. „Það er fólkið sem
stendur manni næst sem stendur
þétt við bakið á manni og hjálpar
manni að halda áfram og gera
það sem þarf að gera.“
Spurður að því hvort hann hafi
einhver skilaboð til þjóðarinnar
segir hann landsmenn eiga hrós
skilið.
„Ég dáist að því úthaldi sem
fólk hefur sýnt þrátt fyrir allt. Nú
þurfum við bara að halda áfram
þessum samtakamætti.“
Írena Rún Jóhannsdóttir, tólf
ára, hefur lært
það í faraldrinum
að lífið er ekki
alltaf eins og
maður vill hafa
það og henni
finnst margt hafa breyst. „Ég er
líka búin að læra að vera þakklát
fyrir að geta verið í skólanum og
að hafa stundum getað mætt á
fótboltaæfingar og í leiklistarskólann,“ segir Írena sem æfir fótbolta
með Víkingi.
Írena hefur bæði lesið og bakað
mikið síðustu níu mánuði og
hún hefur notað tímann með
fjölskyldunni til að spila og fara
í göngutúra. „Það var skrýtið að
geta ekki hitt allar vinkonur mínar
þegar ég vildi eða mæta í leiklistina, þá fattaði ég að hvað það
er dýrmætt að geta gert venjulega
hluti eins og að hitta vinkonur
mínar, fara í sund og svoleiðis.“

20%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM Í VEFVERSLUN
Á SVÖRTUM FÖSTUDEGI

27. NÓVEMBER 2020

Frá því að fyrsta tilfelli COVID-19 greindist hér á landi í lok febrúar á þessu ári hafa verið tekin um 210 þúsund sýni.
Um 5.300 tilfelli hafa verið staðfest og yfir fimm þúsund manns hafa lokið einangrun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Heil meðganga frá því
að smit greindist fyrst
Á morgun verða liðnir níu mánuðir frá því að fyrsta tilfelli COVID-19 greindist hér á landi. Þjóðin hefur síðan í mars búið við ýmsar samkomutakmarkanir. 26 hafa látist af völdum sjúkdómsins hér og er meðalaldur þeirra 82 ár.

Birna Dröfn
Jónasdóttir

birnadrofn@frettabladid.is
COVID-19 Á morgun eru liðnir níu
mánuðir frá því að fyrsta tilfelli
COVID-19 greindist hér á landi.
Þann 28. febrúar greindist íslenskur
maður með sjúkdóminn eftir að
hafa verið í ferðalagi á Norður-Ítalíu. Þau tilfelli sem greindust dagana
á eftir mátti öll rekja til Norður-Ítalíu og Austurríkis en þann 6. mars
greindist fyrst innanlandssmit hér.
Í kjölfar þess lýsti ríkislögreglustjóri yfir neyðarstigi almannavarna í samráði við sóttvarnalækni
og þann sama dag var sett á heimsóknarbann á hjúkrunarheimilum
og á Landspítala. Fyrsta bylgja faraldursins náði hámarki um 22. mars
en þann dag voru staðfest tilfelli frá
því að smit greindist fyrst 568 talsins og tæplega sjö þúsund manns
voru í sóttkví. Íslensk erfðagreining
hóf að skima fyrir COVID-19 þann
13. mars og þann 24. mars greindust
106 ný tilfelli á einum sólarhring.
16. mars var sett á samkomubann
og máttu ekki f leiri en 100 koma
saman, viku síðar voru samkomutakmarkanir hertar og mörkin sett
við tuttugu manns. Takmarkanirn-

ar giltu til 4. maí en þá máttu fimmtíu manns koma saman. Tveimur
vikum síðar voru sundstaðir opnaðir og því næst líkamsræktarstöðvar,
þá fengu 200 manns að koma saman
og lífið færðist í eðlilegra horf.
Á þeim tíma sem fyrsta bylgja
faraldursins gekk yfir kynntist
þjóðin ýmsum reglum, viðmiðum
og orðum líkt og fordæmalausum
tímum og tveggja metra reglunni.
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn og Alma Möller landlæknir
birtust daglega á sjónvarpsskjáum
landsmanna á daglegum upplýsingafundum í tvo mánuði og hlutu
þau viðurnefnið „þríeykið“.
Upp komu ýmsar mýtur um áhrif
faraldursins á hin ýmsu mál líkt og
aukinn fjölda skilnaða og fæðingu
„COVID“-barna. Samkvæmt svari
Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu við fyrirspurn Fréttablaðsins hefur hvorki útgefnum
leyfum vegna skilnaða né staðfestum samningum um forsjá og meðlag vegna sambúðarslita fjölgað á
þessu ári. Þá er, samkvæmt mæðrasviði Þróunarmiðstöðvar íslenskrar
heilsugæslu, ekkert sem bendir til
aukningar í fjölda fæðinga í faraldrinum, sveifla fæðingartíðni sé
svipuð og síðastliðin ár.
Innanlandssmit greindist fyrst í
annarri bylgju faraldursins 23. júlí
en þá hafði ekki greinst smit hér
á landi í þrjár vikur. Átta dögum
síðar voru innleiddar samkomutak-

markanir sem miðuðu við að ekki
kæmu saman fleiri en 100 manns.
Atburðum sem áttu að fara fram um
verslunarmannahelgi var aflýst og
það sama á við um Menningarnótt
í Reykjavík.
Kúrfan reis hratt í annarri bylgjunni og þann 31. júlí voru fimmtíu
manns með staðfest smit. Dögum
saman greindust þó fá tilfelli smits
og stóð önnur bylgjan lengi yfir eða
fram í byrjun september.
Nú, níu mánuðum eftir að smit
greindist fyrst hér á landi, eru
Íslendingar staddir í þriðju bylgju
kórónaveirufaraldursins sem að
mati vísindafólks við Háskóla
Íslands hófst 11. september. Yfir
5.300 tilfelli smits hafa nú verið
staðfest hér á landi, rúmlega 200
þúsund sýni hafa verið tekin og
f leiri en þrjú hundruð verið lögð
inn á sjúkrahús. Þá hafa 26 einstaklingar látið lífið af völdum
COVID-19 og er meðalaldur þeirra
82 ár.
Enn eru í gildi takmarkanir á
samkomum og mega tíu manns
koma saman. Andlitsgrímur skal
nota í almenningssamgöngum, í
verslunum og annarri þjónustu. Þá
skal einnig nota andlitsgrímur þar
sem ekki er unnt að tryggja tveggja
metra nálægðartakmarkanir sem
eru í gildi. Nánari upplýsingar um
gildandi samkomutakmarkanir
má finna á heimasíðunni covid.is.
Reglur um samkomutakmarkanir
gilda til 1. desember næstkomandi.

Garðar Stefánsson hefur búið
sér til hin ýmsu
verkefni í faraldrinum og lært að
taka engu sem
sjálfsögðum hlut.
„Þá aðallega að
fara í sund, geta farið í klippingu,
kjörþyngdina mína og fara út að
borða. En á móti kemur að við
fjölskyldan erum orðin meiri vinir
og öflug í því að finna okkur eitthvað til dundurs,“ segir hann. „Ég
finn fyrir auknu æðruleysi og mikilvægi þess að hlúa að ástvinum.
Maður er mun rólegri í þriðju
bylgjunni, þetta er verkefni sem
við öll þurfum að leysa í sameiningu og gera það almennilega. Það
jákvæða er að við erum öll á sama
báti, sama hvar við erum stödd á
hnettinum. Næst er að setja á dagskrána umhverfis-, mannréttindaog lýðheilsumál og gera það vel.“

„Mér finnst
COVID hafa hægt
aðeins á landanum, asinn
er ekki eins
mikill og áður og
fólk er yfirleitt
nokkuð spakt
og tillitssamt,“ segir Sara Katrín
Stefánsdóttir. Hún hefur farið
í göngutúra og út að skokka til
að minnka álag hjá sjálfri sér í
faraldrinum. „Svo er líka bara
gaman að borða góðan mat með
fjölskyldunni eða taka happy
hour með vinunum á Zoom,“
segir hún. „Hjá mér sjálfri hefur
það breyst að mér finnst mikilvægara að staldra við og hugsa
hvað virkilega skiptir máli í lífinu.
COVID hefur leikið heimsbyggðina grátt undanfarna mánuði en
það er ljós við enda ganganna þar
sem fréttir af bóluefni hafa verið
að berast.“

FÖSTUDAGUR

„Maður er
búinn að læra
heilmikið um
mikilvægi samstarfsins, hvað
það skiptir miklu
máli að allir sem
koma að svona
verkefni eigi gott samtal og að
samskiptaleiðirnar séu skýrar,“
segir Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn um þann lærdóm sem
hann hefur dregið af faraldrinum.
„Svo held ég að ég sé orðinn opnari og víðsýnni, ég tek til dæmis
gagnrýni betur en ég gerði,“ bætir
hann við.
Víðir segist fyrst og fremst hafa
sótt styrk hjá sínu nánasta fólki
en að hann hafi einnig hugað að
mataræði, hreyfingu og íhugun á
þessum álagstímum. „En svo hef
ég líka hitt sálfræðing til þess að
fara yfir málin,“ segir hann.
„Umburðarlyndi, samstaða og
samvinna er það sem hefur komið
okkur í gegnum þennan faraldur
og mun verða lykillinn að því að
klára þetta mál í sameiningu,“
segir Víðir. „Þjóðin er búin að
vera ótrúlega flott og hefur sýnt
mikinn þroska í því að taka umræðu og spyrja erfiðra spurninga.
Við eigum ekki að fylgja neinu
í blindni heldur gagnrýna og
spyrja.“
Guðmundur Y.
Hraunfjörð hefur
að mestu verið í
sjálfskipaðri einangrun í faraldrinum. Hann hefur
haldið sér í formi
með heimaleikfimi og göngutúrum og passað að
halda sér uppteknum með vinnu
og því að sinna áhugamálum
sínum.
„Ég hef lært það að heimsbyggðin var og er alveg óviðbúin
árás af þessu tagi. Ég hef lært
enn og aftur hvað mannslíf eru
lítils virði í mörgum samfélögum
og ráðamenn óhæfir í að vernda
samborgara sína og ég hef lært
að samheldni, traust og bjartsýni
getur áorkað miklu,“ segir hann.
Þá segist Guðmundur vera orðinn
þreyttur á ástandinu. „Stóra
myndin er sú að við komumst í
gegnum þetta saman.“
Guðmundur
Pétur Sigurðsson
segist hafa lært
mikilvægi þess
að hafa rútínu í
lífinu og mikilvægi persónulegra sóttvarna í
faraldrinum. Þá segist hann vera
þakklátur fyrir litlu hlutina og að
nauðsynlegt sé að vera þolinmóður í aðstæðum sem þessum.
„Ég verð nú samt að viðurkenna
að ég hef ekki hugað nógu vel
að sjálfum mér. Það var alltaf
ætlunin að vera duglegur að fara
út að skokka og gera einhverjar
heimaæfingar, en ég hef nú aðallega verið uppi í sófa að horfa
sjónvarpið og galtast eitthvað
með því. Hef bætt á mig nokkrum
COVID-kílóum.“
„Þegar fyrsta
smitið greindist
hér á landi var
ég í starfsnámi
og vann á
bráðamóttöku
Landspítalans,
þar lærði ég
mikið um sóttvarnir og hversu
stórt og alvarlegt vandamál þessí
veira er og hvað hún hefur haft í
för með sér,“ segir Dröfn Haraldsdóttir. Hún segist almennt þakklátari fyrir litla hluti sem henni
þóttu sjálfsagðir fyrir faraldurinn,
svo sem það að hafa vinnu og að
vera heilsuhraust. „Mér finnst ég
líka hafa lært að meta samverustundir með mínu nánasta fólki
betur,“ segir hún.
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Veikar tilraunir fráfarandi forseta til
að koma í veg fyrir vilja kjósenda
Bandaríska alríkisstofnunin sem sér um innsetningu Bandaríkjaforseta hefur tilk ynnt Joe Biden að formleg valdaskipti geti hafist.
Donald Trump neitar þó að viðurkenna niðurstöðu kosninganna og hefur eytt síðustu vikum í að láta reyna á réttmæti atkvæðatalningar fyrir dómstólum í fjölmörgum ríkjum. Á sama tíma hefur hvert ríkið á fætur öðru viðurkennt sigur Biden síðustu daga.
B A N DA R Í K I N Staðr eyndin um
kosningaós igur Donalds Trump
virðist loksins vera að ná fótfestu
innan veggja Hvíta hússins, þrátt
fyrir að fráfarandi forseti Banda
ríkjanna hafi sagt opinberlega að
hann muni aldrei viðurkenna ósigur.
Bandar íska alríkisstofnunin sem
annast innsetningu nýs Banda
ríkja forseta (GSA) hefur tilk ynnt
Joe Biden að formleg valdaskipti
geti hafist. Þetta er ekki einungis
formsatr iði heldur tryggir þetta
Biden fjármagn til að borga starfs
fólki til að aðstoða hann við valda
skiptin, öryggiseftirlit með honum
eykst og þá fær hann einnig reglulega
upplýsingaf undi um trúnaðarmál
ríkisins.
Síðustu dagar vestanhafs hafa
verið áhugaverðir svo vægt sé til orða
tekið en hafa þarf í huga að bæði fjöl
miðlar og pólitískir ráðg jafar beggja
flokka voru vel undirbúnir undir
þessa atburðarás, ef munur á fylgi
frambjóðenda yrði naumur.
Síðast þegar niðurstaðan var ekki
ljós á kosningak völdinu sjálfu átt
ust George W. Bush og Al Gore við
í forsetakosningunum árið 2000.
Endurtalning fór fram í Flórída
áður en Hæstiréttur Bandaríkjanna
stöðvaði hana og Bush varð 43. for
seti Bandar íkjanna. Það hefur lengi
vel verið litið svo á að stærstu mistök
Gore á kosningak völdinu hafi verið
að hringja í Bush, játa sig sigraðan og
síðar þurfa að draga þau orð til b
 aka.
James Baker, fyrrverandi fjár
mála- og utanríkisráðherra Reaganstjórnarinnar og síðar starfsmanna
stjóri George H.W. Bush, fékk fyrsta
símtal Bush-fjölskyldunnar í kjölfar
kosninganna árið 2000. Baker sagði
frá fyrsta degi við Bush-fjölskyld
una að kosningasigurinn myndi
vinnast í Hæstarétti en ekki með
endurtalningu.
Svo virðist sem kosningateymi
Trumps hafi ætlað að fylgja leik
kerfi Bakers og reyna hafa sigur í
dómsal fremur en á kjörstað. Þetta
varð óþægilega ljóst þegar Trump
hélt blaðamannaf und á kosninga
kvöldinu og lýsti yfir sigri. Hann
sagði þar orðrétt að hann ætlaði að
láta reyna á atk væðatalninguna
fyrir Hæstarétti Bandar íkjanna en
á þeim tíma var talning atk væða enn
í fullum gangi.
Fjölmiðlar vestanhafs staðfestu
sigur Bidens nokkrum dögum

Donald Trump,
fráfarandi
forseti Bandaríkjanna, neitar
að horfast í
augu við ósigur
sinn í forsetakosningunum
á meðan ríkin
halda áfram
hvert af öðru að
staðfesta sigur
Bidens.

FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Rudy Giuliani hélt blaðamannafund
í Philadelphíu. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

síðar, þegar það var orðið ómögu
legt fyrir Trump að vinna. Trump
og fjölmargir Repúblikanar hafa
hins vegar neitað þeirri staðreynd.
Margir hafa furðað sig á því hvers
vegna svo margir þingmenn úr
röðum Repúblikana hafa neitað að
viðurkenna niðurstöðuna en ekki
má gleyma að þeir eru líklega flestir
að hugsa um eigið endurk jör. Að ná
endurk jöri er stærsta forgangsmál
fjölm argra þingm anna í Banda
ríkjunum og það væri því ekki klókt
að ergja kjósendur nú sem leitað
verður til eftir tvö, fjögur eða sex ár.

Óeðlilegur þrýstingur í Georgíu
Síðastliðna daga hefur Trumpteymið barist með kjafti og klóm
til að fá niðurstöðu kosninganna
hnekkt. Í Michigan var óskað eftir
því að staðfesting á niðurstöðu kosn

20%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM Í VEFVERSLUN Á
SVÖRTUM FÖSTUDEGI

inganna yrði frestað um tvær vikur.
Í Nevada héldu lögmenn Trumps
því fram að skoðunarmenn þeirra
fengju ekki að vera nægilega nálægt
talningunni og kosningin því óg ild.
Í Pennsylvaníu var það sama upp á
teningnum. Þá var óskað eftir endur
talningu í Maricopa-sýslu í Arizona.
Innanr íkisr áðh erra Georgíu,
Repúblikaninn Brad Raffensperger,
sem er jafnf ramt æðsti yfirmaður
kosningamála í ríkinu, sagði opin
berlega í síðustu viku að samf lokks
menn hans hefðu hvatt hann til að
telja ekki lögleg atk væði.
Það var svo mjótt á mununum
milli Bidens og Trumps í Georgíu
að það var ák veðið að fara í endur
talningu. Kosningateymi Trumps
leit á þetta sem mikinn sigur en
síðasta föstud ag var ljóst að eftir
að atk væðin höfðu verið talin aftur
að Biden vann ríkið með 12,670 at
kvæðum. Atk væða f jöldi Trumps
jókst um nokkur þúsund atk væði í
endurtalningu en það dugði ekki til.
Þrátt fyrir þrýsting frá valda
miklum þingmönnum og Trump
sjálfum gaf Raffensperger það út á
föstudaginn að Biden hefði haft sigur
í Georgíu.

Klámbókabúð og líkbrennsla
Rudy Giuliani, fyrrverandi borgar
stjóri New York-borgar og nú
verandi lögm aður Trumps, hélt
afar áhugaverðan blaðamannaf und
fyrir framan garðy rkjuf yrirt ækið
Four Seasons Tot a l Landsc aping í
Philadelphiu í Pennsylvaníu í byrj
un mánaðarins. Giulia ni stóð þar
við hliðina á klámbókabúð og með
líkbrennslu beint á móti sér. Lík
legast átti blaðamanna f undurinn
að fara fram á Four Seasons hótelinu
í Philadelphiu.
Guilia ni jós engu að síður úr
skálum reiði sinnar og hét því þar
að hefja málarekstur gegn „Demó
krata-vélinni“ sem stýrði Phila
delphiu. Hann dró einnig fram þrjá
eftirl itsmenn sem vitnuðu um að
þeir hefðu ekki fengið að fylgjast
með talningu atk væða eins og þeir
töldu eðlilegt.
Í kjölfarið var kærum skilað inn
á nær öllum dómstigum Pennsyl
vaníu. Giulia ni, sem öðlaðist fyrst
frægð sem saksóknari í New Yorkborg, mætti sjálfur í dómsal til að
flytja eitt málið og reyndi hann að
sannf æra dómara um að víðt ækt
kosningasvindl hefði átt sér stað í
ríkinu.
Dómarinn var vægast sagt ekki

ánægður með málf lutning Giuliani
og sagði hann ekki byggðan á nein
um sönnunargögnum og á veikum
lagarökum.
„Þjóðin, lögin og stofnanir okkar
krefjast meira,“ sagði dómarinn við
Giuliani.
Tom Wolf, ríkisstjóri Penns yl
vaníu, staðfesti Biden sem sigurveg
ara á þriðjudaginn og þar með var öll
von Trump úti um að hnekkja niður
stöðunni í ríkinu.

Michigan og mýtan um svindl
Barátta Trumps í Michigan beindist
í fyrstu að kjörstjórn í Way ne-sýslu í
Michigan, þar sem borgin Detroit er
meðal annars.
Trump og fulltrúar Repúblikana
flokksins þrýstu á kjörstjórn Wayne-
sýslu og síðar kjörstjórn ríkisins um
að fresta úrskurði um niðurstöðu
kosninganna um tvær vikur.
Seint á mánud agsk völdið stað
festi kjörstjörn Michigan hins vegar
Biden sem sigurvegara en hann vann
með 155.000 atk væða mun. Þrír
af fjórum meðlimum í kjörstjórn
ríkisins kusu með því að staðfesta
niðurstöðuna, tveir Demók ratar
og einn Repúblikani á meðan einn
Repúblikani sat hjá.
Trump neitar hins vegar enn að
viðurkenna ósigur og heldur áf ram
yfirlýsingum um víðtækt kosninga
svindl.
Ásakanir um s vindl í forsetakosn
ingum vestra eru ekki nýlunda. Árið
1960 héldu Repúblikanar því fram að
fyrr verandi borgarstjóri Chicago,
Richard Daley, hefði fyllt nokkra
kjörk assa af atk væðum fyrir John
F. Kennedy sem hefði tryggt honum
sigur gegn Nixon í Illinois. Sérstakur
saksóknari var fenginn að málinu og
kærði hann 650 starfsmenn í kjör
stjórnum en þeir voru allir sýkn
aðir. Dómarinn sem sýknaði þá var
að mati Repúblikana hliðhollur
Daley borgarstjóra sem réð lofum
og lögum í borginni á þeim tíma.
Sérstök rannsókn frá árinu 1985
sýndi síðar fram á að það var lítið til
í þessum ásökunum Repúblikana
um víðtækt kosningasvindl.
Valdaskipti síðustu ára
Sú venja hefur myndast að fráfarandi
fors eti bjóði tilvonandi fors eta í
heimsókn í Hvíta húsið skömmu
eftir að niðurstaða kosninganna
liggur fyrir. Þetta hefur verið gert
þrátt fyrir harða kosningabaráttu og
þó að mjótt hafi verið á mununum.
Georg e H.W. Bush var síðasti

fors etinn til að tapa endurk jöri
í Bandar íkjunum og þá fyrir Bill
Clinton í kosningunum árið 1992.
Pólitískir ráðg jafar Clintons höfðu
verið allt annað en kurteisir í sam
skiptum við Bush en engu að síður
fóru valdaskiptin vel fram.
Þegar Ronald Reagan lét af em
bætti árið 1989 skildi hann eftir
handskrifað bréf til Bush eldri í
Hvíta húsinu. Síðan þá hafa allir
fráf arandi fors etar gert slíkt hið
sama. Þegar Bush var ekki endur
kjörinn árið 1992, hvatti hann Bill
Clinton til dáða í sínu bréfi og hefur
Clinton nefnt það á seinni árum að
bréfið sýni vel hvern mann Bush
hefur að geyma. Í lokaorðum bréfs
ins ritar Bush „ég óska þér og fjöl
skyldu þinni góðs gengis. Velgengni
þín er velgengni þjóðarinnar.“
Það verður áhugavert að vita
hvort handskrifað bréf frá Trump
bíði Bidens í Hvíta húsinu þegar
hann tekur við embætti.
Í sjálfsævis ögu sinni, Believer:
My Fort y Years in Politics, skrifar
pólitíski ráðg jafinn David Axelrod
um hversu skrýtið það var að hitta
Georg e W. Bush eftir kosningar
2008. Axelr od sem annaðist nær
allan pólitískan boðskap Obama,
var undrandi á því ják væða við
horfi sem hann og Obama mættu
frá Bush-fjölskyldunni við valda
skiptin.
Það er þó rétt að nefna að bæði
hann og Obama höfðu það á til
finningunni að allir í ríkisstjórn
Bush vildu tryggja að valdaskiptin
færu vel fram þar sem yfirvofandi
efnahagsk reppa gæti gjöreyðilagt
orðspor þeirra og því skipti miklu
máli að nýr forseti yrði tilbúinn að
grípa til aðgerða sem fyrst.
Nú er ekki yfirvofandi efnahags
kreppa í Bandar íkjunum heldur
er hún í fullum gangi, þá er einnig
heimsf ara ldur og því hefur aldrei
verið mikilvægara að valdaskipti
fari fram hratt og örugglega. Vel
gengni Bidens er hins vegar ekki
velgengni þjóðarinnar í augum
Trumps.
Í forsetakosningunum árið 2016
játaði Hillary Clint on vissulega
ósigur sinn í símt ali við Trump en
það muna f lestir eftir því að hún
fór ekki fram í pontu og þakkaði
stuðningsm önnum sínum fyrir
atk væðin og þrotlausa vinnu á
kosningak völdinu sjálfu. Í bók
sinni What Happened nefnir Clin
ton varla hvað gekk á meðal ráð
gjafa hennar á kosningak völdinu
eða hvort það hafi verið rætt um
möguleikann á að láta reyna á
niðurs töðuna fyrir dómstólum.
Daginn eftir var hins vegar ljóst að
það var ekki á döfinni er hún viður
kenndi ósigur sinn opinberlega.
Það er hins vegar ljóst að hug
myndaf ræðil eg borgaras tyrjö ld
Bandar íkjam anna, sem er verið
að heyja á torgum og samfélags
miðlum um þessar mundir, muni
halda áf ram. Þrátt fyrir að Trump
hafi lotið í lægra haldi bjuggust
Demók ratar við stórsigri en end
uðu á að rétt merja sögulega óv in
sælan forseta á einhverjum mestu
umrótat ímum síðustu ára.
Demó
k rat ar töpuðu einnig
sætum í fullt rúadeildinni og náðu
ekki meirihluta í öldungadeildinni
eins og skoðanak annanir gáfu þeim
vonir um. Valdaskipti eru hafin og
hefur Biden sagt að hann vonist til
að sameina þjóðina að nýju, það
gæti hins vegar orðið erfitt verk
efni á meðal þjóðin er jafn klofin
og raun ber vitni.
mhj@frettabladid.is
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Kyrrð og ró sveif yfir vötnum í Reykjavíkurhöfn þar sem tíminn virtist standa í stað og bátar og menn spegluðust í morgunsólinni við Kaffivagninn úti á Granda. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fallegt haust í
borg og sveit

Jólatré var
fyrir nokkru
sett upp
í þessum
glugga við
Skúlagötu.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Milt haust er að baki og veturinn sækir á. Hér má sjá
nokkrar myndir sem ljósmyndarar Fréttablaðsins hafa
tekið undanfarið í Reykjavík og á Þingvöllum.

Nemendur í Landakotsskóla brugðu á leik.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við Þingvallavatn
var allt með kyrrum
kjörum. FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Við Tjörnina í Reykjavík voru húsin böðuð gylltri birtu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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ENNEMM / SÍA /

ÞÚ SPARAR

NM003445 Hyundai kjarabíar
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riday 5533
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Það stendur
á forystumönnum
ríkisstjórnarinnar að
rétta við
kúrsinn
þegar
teknar
verða
ákvarðanir
um næstu
skref.

ll viljum við berjast gegn áhrifum
veirunnar þótt okkur greini á um leiðir
og hversu langt eigi að ganga. En er það
orðið sjálfstætt markmið að viðhalda
hörðum sóttvarnaaðgerðum nánast
óháð þróun faraldursins? Svo mætti ætla
þegar við sjáum nú mótstöðuna gegn því að stigin séu
markviss og tímabær skref í að vinda ofan af þeim lokunum og samkomuhömlum sem hafa verið í gildi í nær
tvo mánuði. Forsendur hafa breyst verulega frá því að
þeim var komið á með þeim rökstuðningi að heilbrigðiskerfinu stafaði hætta af miklum vexti í fjölda smitaðra.
Nú er staðan önnur og betri. Landspítalinn hefur
verið færður af bæði neyðarstigi og hættustigi – sem
hafði komið til einkum vegna smits á Landakoti með
hörmulegum afleiðingum – og nýgengi smits hér á landi
mælist hvergi lægra í Evrópu. Þrátt fyrir að við vitum
meira um veiruna, og heilbrigðisyfirvöld hafi að sama
skapi fleiri úrræði en áður til að annast þá sem veikjast
alvarlega, þá erum við engu að síður með strangari
hömlur en í vor þegar smitstuðullinn var hærri og landamærin einnig mun opnari en nú. Ekki er að furða að
margir eigi erfitt með að átta sig á samhengi aðgerðanna
og hvert sé í raun markmiðið með þeim á sama tíma og
þær eru jafnt og þétt að leggja efnahag landsins í rúst.
Vitaskuld væri einfaldast út frá sóttvarnasjónarmiðum að loka á allt og setja á útgöngubann. Við
vitum hins vegar flest að slíkar ráðstafanir eiga ekki
að vera valkostur í lýðræðisþjóðfélagi og myndu valda
umtalsvert meiri hörmungum en ávinningi. Haraldur
Briem, fyrrverandi sóttvarnalæknir til átján ára, hefur
þannig bent á að það gangi ekki til lengdar að viðhalda
samkomubönnum til að fást við veiruna. „Við getum
auðvitað komið í veg fyrir öll bílslys og banaslys í
umferðinni með því að banna umferðina. Við reynum
að bæta umferðina og gera hana betri en við útilokum
aldrei slysin,“ sagði hann í viðtali við Morgunblaðið fyrr
í haust. Það væri ágætt ef eftirmaður hans gæti tamið
sér sama raunsæi í stað þess að hræða fólk, sem margt
er haldið kvíða og ótta vegna ástandsins, til stuðnings
áframhaldandi hörðum aðgerðum sem virðast hafa það
markmið að Ísland verði veirulaust land.
Því miður er það að gerast sem sumir óttuðust. Embættismenn, sem hafa öðlast gríðarmikil völd á þessum
veirutímum, hafa vanist þeim óþægilega mikið og eru
um margt að fara offari í aðgerðum sínum. Við því þarf
að bregðast. Nú þegar bóluefni er í augsýn er ljós við
enda ganganna. Við eigum að nýta þá stöðu, eins og
meðal annars Samtök atvinnulífsins hafa lagt til, við að
útbúa skýran ramma um sóttvarnaráðstafanir til næstu
mánaða sem verði tengdar við töluleg viðmið um þróun
faraldursins hverju sinni. Slíkt væri til þess fallið að auka
á fyrirsjáanleika aðgerðanna og um leið létta verulega á
þeirri óvissu sem nú er alltumlykjandi.
Það er ekkert sem kallar á viðvarandi krísuástand,
sem er á góðri leið með að drepa allt samfélagið í dróma,
fram að þeim tíma þegar búið verður að bólusetja stóran
hluta þjóðarinnar. Það stendur á forystumönnum ríkisstjórnarinnar, ekki þríeykinu, að rétta við kúrsinn þegar
teknar verða afdrifaríkar ákvarðanir um næstu skref.

20%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM Í VEFVERSLUN
Á SVÖRTUM FÖSTUDEGI

Frá degi til dags
Heimalagaður Baggalútur
Það munu margir sakna jólatónleikanna í ár, aðrir ekki. Á
heimilum þeirra sem sakna
Baggalútstónleikanna er tilvalið
að taka snúning á nokkrum
þekktum jólalögum og færa þau
í nútímalegan búning. Eins og til
dæmis: „Ég kemst í hátíðarskap,
þó úti sé COVID-smit og krap.“
Sá sem kann að herma eftir Ellý
getur tekið: „Éééég maaan þau
jólin COVID-laus.“ Allir geta
svo sungið saman: „Skyld‘ það
vera COVID-smit… út í bæinn“.
Kvöldið endar svo á Laddalaginu góða:
„Veirur falla, á allt og alla.
Börnin grenja og barma sér.
Nú er árstíð, veðurofsa og gríma.
Komið eeeer að COVID-stund.“
Maraþonmaðurinn
Það er ekki einleikið hve Joe
Biden, hinn nýkjörni 77 ára
forseti Bandaríkjanna, er léttur
á fæti. Einkum hefur það orðið
áberandi í aðdraganda kosninganna og hækkandi radda sem
bentu á aldur hans. Nú stígur
hann ekki á svið öðruvísi en
grímuklæddur og hlaupandi.
Einhver spunameistarinn hefur
bent á að hlaup sé þjóðráð til að
sýna að hann er í reynd bráðungur. En þetta hlaupaatriði Bidens
hefur samt sambærileg áhrif á
áhorfendur og áhættusömustu
atriðin í þætti sirkuss Billy Smart
sem sýnd voru á gamlárskvöld
forðum. Menn bíða með öndina
í hálsinum eftir að hann detti í
einhverri atrennunni.

Grænt fjármálakerfi

G
Kolbeinn
Óttarsson
Proppé
þingmaður
Vinstri grænna

Það má ekki
gerast að
gamaldags
lausnir séu
nýttar til að
takast á við
vandamál
nútímans.

etur fjármálakefið verið grænt? Já, heldur
betur. Um allan heim er í gangi þróun í þá
átt að nýta fjármálakerfið í baráttunni gegn
loftslagsvánni. Að hugsa hlutina upp á nýtt, horfa
ekki aðeins á krónur og aura þegar að útlánastefnu
kemur, heldur áhrifa til kolefnisjöfnunar. Þessa
þróun má nú þegar sjá að einhverju leyti í íslenska
bankakerfinu.
Ég hef áður kallað eftir því að við nýtum þá stöðu
að íslenska ríkið er eigandi stórs hluta fjármálamarkaðar til að þróa hlutina þar í græna átt. Að nýta
fjármálakerfið betur í baráttunni við loftslagsvána.
Það eru hins vegar ekki aðeins viðskiptabankar sem
hafa þar hlutverk, seðlabankar gera það líka.
Á þessum tímum umbreytinga vegna loftslagsvár
er æ víðar farið að huga að því hvernig hægt er
að nýta seðlabanka heimsins til að bregðast við
hamfarahlýnun. Umbreytingaáhætta (e. transitional risk) er hugtak sem æ oftar heyrist í þessum
kreðsum, en það nær utan um áhættuna sem kerfum
heimsins stafar af ástandinu. Eðli kerfa er að verja
sig en það er gríðarlega mikilvægt að sú vörn verði
ekki meira af því sama.
Við lifum umbreytingatíma og það er gríðarlega
mikilvægt í hvaða átt við stefnum. Það má ekki
gerast að gamaldags lausnir séu nýttar til að takast á
við vandamál nútímans, að við stefnum áfram eftir
niðurkeyrðum brautum sem hafa fært okkur á þann
stað sem við erum í dag.
Pierre Monnin er sérfræðingur hjá hugveitu sem
sérhæfir í hlutverki seðlabanka í baráttunni við
loftslagsvána. Hann hefur komið að því að greina
það hvernig seðlabönkum verður best beitt til að
viðhalda fjármálastöðugleika um leið og barist
er gegn loftslagsvánni. Monnin mun verða gestur
minn á hádegisfundi á Facebook 2. desember næst
komandi. Þar munum við ræða þessi mál og fá til liðs
við okkur Gunnar Jakobsson, varaseðlabankastjóra
fjármálastöðugleika Seðlabanka Íslands. Ég hvet öll
til að mæta.
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Dónalega tölvan
Í DAG

V

Guðmundur
Steingrímsson

estur í Kísildal í Kaliforníu
hafa nokkrir snjallir forritarar náð að hanna æði
fullkomna gervigreind. Samkvæmt fréttaskýringu sem ég
las í vikunni eru tölvunördar
heimsins — og takið eftir því að
orðið „nörd“ er ekki lengur notað
til skaprauna eins og í gamla daga,
heldur er fólk núorðið stolt af
nördaskap sínum, sem er gott —
en semsagt: Nördar heimsins eru
að missa sig yfir þessari gervigreind, og það skiljanlega.
Nú er ég enginn sérfræðingur í
þessum fræðum, en miðað við það
sem ég las er hér um mikil tíðindi
að ræða. Gervigreindarforritið
heitir GPT-3. Gervigreindarmiðstöðin OpenAI hefur hannað
fyrirbrigðið. Samkvæmt tíðindum
getur GPT-3 gert alla skapaða hluti.
Það yrkir ljóð, getur skrifað fyrir
fólk tölvuforrit eftir beiðni, sett
færslur á samfélagsmiðla, svarað
heimspekilegum spurningum og
staðið í allra handa daglegum samskiptum við fólk um hitt og þetta.
Forritið lærir sjálft, sem þýðir að
það skannar netið og nemur allt
sem þar fer fram og byggir síðan
„greind“ sína á þeim lærdómi.
Allt er þetta gott og gilt og svosem hefur svona fyrirbæri verið
í þróun í nokkurn tíma, en það
sem er athyglisvert við þetta dæmi
er hins þegar þetta: Sá hvimleiði
galli er á GPT-3 að í samskiptum
við manneskjur þykir forritið
heldur dónalegt. Þess eru dæmi
að fólk verði algjörlega miður
sín. Tilhneigingar til rasisma eru
allnokkrar. Nærgætni skortir.
Greina má slíkan lygaþvætting
og alls kyns fordóma í tungutaki
forritsins, að fólk er jafnvel slegið
á eftir.
Forritarar klóra sér í kolli.
Hverju sætir? Af hverju eru tölvan
svona ókurteis? Jú, ástæðan er
vitaskuld sú að hún byggir orðaval
sitt á því sem hún hefur safnað
saman af internetinu. Hún speglar
því orðræðu mannkynsins.
Ímyndið ykkur ef Siri eða
Alexa, þessi ófullkomnu gervigreindarforrit sem við tölum
við þegar við tölum við tækin
okkar, færu að taka upp á því að
niðurlægja okkur með tilsvörum
sínum á degi hverjum. Kannski
fyndið til skamms tíma, en án efa
þreytandi til lengdar. „Hey, Siri,
hvað er klukkan?“ Svar: „Éttu skít.“
Kannski er hér visst ljóðrænt réttlæti á ferðinni fyrir hið hatursfulla
mannkyn. Talsmáti GPT-3 er auðvitað mátulegur á okkur. Spegli
er brugðið upp. Svona erum við
þá almennt ömurleg. Spurningin
í þeim kringumstæðum blasir við
í framhaldinu: Er þetta eitthvað
sem mikilvægt er að breyta? Er
vandi jarðar aðallega samskiptavandi?
Hversu mikla orku skyldi
mannkynið nota í skæting, fals
og illdeilur á ársgrundvelli? Tími
er verðmæti. Tími er orka. Hversu
mikla orku nota Íslendingar í
fingrabendingar og hnútuköst?
Þegar einhver segir við einhvern
á kommentakerfi netmiðla að
viðkomandi eigi ekki skilið að lifa
vegna skoðana sinna, hvað gerist
við slík samskipti? Nú ætla ég að
tala fyrir sjálfan mig. Mín reynsla
er sú, að ef ég verð reiður út af
dónaskap annarra í minn garð eða
í garð minna nánustu, á netinu
eða annars staðar, tekur það mig
um það bil þrjá daga að jafna mig.

Í þessa þrjá daga er ég að tuldra
mögulegan dónaskap á móti í
einveru minni, flyt langa reiðilestra einn í bílnum — ímynda
mér hvernig ég ætli að láta gerpið
finna fyrir því — og svo tekur álíka
mikla orku að birta ekki einhvern
slíkan ófögnuð á móti — og það
tekur á — og ég sperri andlitsvöðvana óeðlilega mikið í illsku minni
og er almennt tens. Missi jafnvel
svefn. Óhemjuorka fer í þetta. Hin

leiðin er að koma sér upp skráp eða
tileinka sér viðvarandi truntuskap
í forvarnarskyni, en það þarfnast
líka mikillar orku. Lykilatriðið er
það, að skætingur annarra er tundurskeyti inn í líf fólks. Ímyndið
ykkur, svo ég noti tungutak sem
kannski þarf að nota svo alvarleiki
málsins sé viðurkenndur, hvað
svona lagað þýðir fyrir framlegð á
vinnumarkaði? Hversu mikill tími
fer í vitleysu út af ókurteisi?

Ég hallast að því að CPT-3 sé
að sýna okkur að líklega sé þetta
stærsta verkefni mannkyns: Að
koma betur fram við hvert annað.
Að sýna væntumþykju og skilning.
Við þurfum bara ást, eins og
Bítlarnir bentu á. Líklega náum
við aldrei að minnka koltvísýring
í andrúmsloftinu eða útrýma
fátækt nema við gerum þetta fyrst.
Sýnum að okkur sé ekki sama um
náungann.

Í öllu falli væri gaman ef mannkynið, sem nú er orðið býsna
samheldið í heimsfaraldrinum—
faraldurinn hefur eiginlega
breytt veröldinni í heimsþorp —
myndi gera þetta að tilraun sinni
til næstu ára. Að tala fallega hvert
til annars, þó ekki væri nema
bara til að sjá svo hvort CPT-3
breyti talsmáta sínum í kjölfarið og fari að sýna almennilega
mannasiði.

HUGSAÐU
VEL UM

TANNHEILSUNA

FYRIR HREINAR OG
FRÍSKAR TENNUR
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Félagsleg heilsa, einmanaleiki og seigla
Dóra Guðrún
Guðmundsdóttir
sviðsstjóri
lýðheilsusviðs

Sigrún
Daníelsdóttir
verkefnastjóri
geðræktar hjá
Embætti
landlæknis

H

eilbrigði hefur verið skilgreint sem andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan.
Almennt erum við vel meðvituð
um líkamlega heilsu okkar og mikil
vakning hefur orðið á síðustu árum
um andlega heilsu. En hvað með
félagslega þátt heilsunnar? Bæði
innlendar og erlendar rannsóknir
sýna að sá þáttur er mjög mikilvægur heilsunni. Í raun er enginn þáttur
sem spáir betur fyrir um hamingju
og vellíðan en góð félagstengsl. En
af hverju eru félagstengsl svona
mikilvæg? Og hvernig stendur á því
að skortur á félagstengslum veldur
vanlíðan og jafnvel líkamlegum
heilsubresti? Frá árdögum mannkyns hefur afkoma okkar verið háð
öðrum, þau sem tilheyrðu hópi
voru líklegri til að lifa af og það gat
verið lífshættulegt að einangrast
því þar með minnkaði aðgengi að
mat, skjóli og vernd innan hópsins.
Sömuleiðis skiptir staða innan hóps
máli, þau sem voru ofar í félagsstiganum gátu verið örugg um stöðu
sína meðan þau sem neðar voru
áttu á hættu að einangrast eða
verða jafnvel fyrir útskúfun. Það er
því ekki að undra að þegar okkur
skortir þá tilfinningu að tilheyra
hópi getur það valdið mikilli vanlíðan og jafnvel heilsubresti.

Hvað er einmanaleiki?
Einmanaleiki er sú tilfinning sem
við finnum fyrir þegar við upplifum skort á félagstengslum en það

er mikilvægt að greina á milli þess
að vera einn og að vera einmana.
Sumir una sælir í eigin félagsskap
án þess að finna til einmanaleika
en fólk getur líka verið einmana
þrátt fyrir að vera í reglulegu samneyti við aðra ef það saknar nánari
og dýpri tengsla við aðra manneskju. Það sem skiptir mestu máli
er hvort persónubundinni þörf fyrir
félagsleg samskipti og tengsl sé fullnægt. Það er eðlilegt að finna fyrir
einmanaleika öðru hverju, en langvarandi einmanaleiki og skortur á
félagstengslum getur haft skaðleg
áhrif.

Af hverju verður fólk einmana?
Það getur verið mismunandi hvað
veldur einmanaleika en oft eru það
aðstæður eða breytingar sem leiða
til þess að félagstengsl rofna. Þetta
geta verið breytingar í tengslum við
skóla, vinnu, búsetu og sambönd,
t.d. þegar vina- eða ástarsambönd
taka enda, við makamissi, þegar
börn fara að heiman o.s.frv. Þegar
félagstengsl rofna er mikilvægt
að leita leiða til að byggja upp ný
tengsl. Ákveðnir hópar eru í meiri
hættu hvað varðar einmanaleika,
en þeir eru fjölbreyttir og ólíkir innbyrðis. Þetta geta verið einstæðir
foreldrar sem hafa minni tíma eða
fjárráð til að taka þátt í félagslífi,
eldra fólk sem hefur misst lykilaðila
úr sínu félagsneti, börn sem verða
fyrir höfnun jafnaldra sinna, fólk
af erlendum uppruna sem ekki
hefur myndað tengsl í samfélaginu
og fólk sem býr við langvinn veikindi, eða fötlun, fátækt, fordóma
og jaðarsetningu. Viðbrögð til að
sporna gegn einmanaleika þurfa
því að vera fjölbreytt og miðast að
aðstæðum ólíkra hópa. Í því skyni
er mikilvægt að úrræði og aðgerðir
séu mótaðar í náinni samvinnu við
þá hópa sem um ræðir til að tryggja
að þörfum þeirra sé mætt og árangur náist við að rjúfa einangrun og
einmanaleika.
Einmanaleiki og heilsa
Bæði magn og gæði félagstengsla,
hafa áhrif á líkamlega og andlega
heilsu og jafnvel lífslíkur. Það er
ekki bara sárt að vera einmana
heldur vinnur það gegn góðri heilsu

Kerfislægar aðgerðir eru
mikilvægar en einnig er
margt sem við getum gert
sem einstaklingar til að efla
félagstengsl á þessum sérstöku tímum.

og lífsgæðum. Þess vegna er mikilvægt að vinna ötullega að því að
efla tengsl milli fólks í samfélaginu,
vinna gegn félagslegri einangrun
og skapa aðstæður sem ýta undir
félagslegt samneyti. Það skiptir
einnig sköpum að horft sé til mögulegra áhrifa á félagstengsl og félagslega heilsu þegar stefnur og aðgerðir
eru mótaðar á ýmsum sviðum, svo
sem við borgar- og bæjaskipulag,
skólahald, frístundastarf, samgöngur og svo mætti lengi telja. Á tímum
COVID-19 er einnig brýnt að horft
sé til félagslegra þátta við skipulag
aðgerða og hugað að því hvernig
vinna má gegn því að félagslegt
heilbrigði barna og fullorðinna bíði
hnekki þegar takmarka þarf samneyti að einhverju leyti. Hér þurfa
allir að taka höndum saman; skólar, frístundastarf, félagsþjónusta,
vinnustaðir og heilbrigðisstofnanir,
þar sem hver og einn hugar að því

hvert framlag þeirra getur verið til
að vernda félagstengsl sinna skjólstæðinga og starfsmanna á tímum
COVID-19.

Seigla í mótlæti
Oft tekst okkur að takast á við
mótlæti, áföll, ógnir eða streituvaldandi aðstæður með farsælum
hætti og aðlagast vel. Seigla er ekki
einhver eiginleiki sem fólk annað
hvort hefur eða ekki heldur samanstendur hún af verndandi þáttum
sem ná yfir hugsanir, aðstæður og
athafnir sem hægt er að tileinka
sér. Þessir verndandi þættir geta
því verið hjá okkur sjálfum sem
einstaklingum, í nærumhverf i
okkar eða í samfélaginu. Dæmi um
verndandi þætti hjá einstaklingum
eru uppbyggjandi viðhorf, bjartsýni, stjórn á tilfinningum, húmor
og hæfileiki til að leysa úr vandamálum. Í nærumhverfinu eru það
m.a. náin tengsl við fjölskyldu
og vini og í samfélaginu að vera í
góðum skóla eða vinnu, taka þátt í
samfélaginu og hafa gott aðgengi að
viðeigandi stuðningi. Seiglu er því
að hluta hægt að þroska með sér og
við þurfum að leita allra leiða til að
efla seiglu á öllum þessum stigum
meðan við tökumst á við COVID19. Það ætti að vera algjört forgangsatriði að gera allt sem hægt er
til að halda skólum opnum, tryggja
atvinnu og gott aðgengi að þjónustu
og stuðningi.
Félagstengsl í faraldri
Kerfislægar aðgerðir eru mikilvægar en einnig er margt sem við

getum gert sem einstaklingar til að
efla félagstengsl á þessum sérstöku
tímum. Það getur verið fólgið í því
að eiga fleiri og meiri gæðastundir
með okkar nánustu, vera duglegri
að knúsa okkar allra nánustu, spila
saman, elda saman og vera úti í
náttúrunni. Einnig að halda þéttara sambandi við þá sem við hittum
ekki í eigin persónu í gegnum síma
og samfélagsmiðla. Vinahópar
hafa hist í gegnum fjarskiptaforrit
og starfsfólk vinnustaða verið með
ýmiskonar viðburði á netinu. Það
getur líka skipt sköpum að heilsa
fólki á förnum vegi, í búðinni eða á
göngu og jafnvel taka stutt spjall við
nágranna með viðeigandi nálægðartakmörkunum.
Forsenda fyrir því að geta verið í
góðum tengslum við aðra, og geta
verið til staðar fyrir þá sem þurfa, er
að hlúa vel að okkur sjálfum. Leggjum okkur því fram um að borða
hollan og góðan mat, hreyfa okkur
reglulega, sofa nóg og sýna sjálfum
okkur vinsemd og mildi. Það getur
verið gott að spyrja sig hvað er það
sem ég þarf mest á að halda núna?
Og finna tíma fyrir það.

Það er hjálp að fá
Það er mikilvægt að leita sér hjálpar ef fólk finnur fyrir miklum eða
langvarandi einmanaleika. Ef fólk
skortir sjálfstraust eða færni í samskiptum, upplifir kvíða eða vantar
orku eða heilsu til að bera sig eftir
samskiptum, þá þarf að byrja á því
að leita lausna við þeim vanda.
Einstaklingar geta ekki alltaf veitt
þann stuðning sem þarf og því er
mikilvægt að félagslegan stuðning
sé einnig að finna utan við okkar
bakland, t.d. hjá fagaðilum og þjónustustofnunum. Seigla samfélaga
byggist á því að það sé einhver sem
grípur okkur þegar okkar bakland
getur það ekki. Á covid.is er að
finna aðila sem hægt er að leita til
endurgjaldslaust. Einnig er hægt að
leita til heilsugæslunnar sem getur
hjálpað til við að finna aðstoð við
hæfi svo sem sálfræðimeðferð eða
félagsráðgjöf. Eins er alltaf hægt
að hringja í hjálparsíma Rauða
krossins 1717 eða hafa samband
við netspjall Heilsuveru á heilsuvera.is.

Mikilvæg auðlind: Börn með annað móðurmál en íslensku
Lilja
Alfreðsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

vissan hátt á fyrri reynslu og færni
barnanna frá einu skólastigi yfir
á annað. Lagt er til að unnið verði
markvisst að því að styrkja leikskólastigið, auka þátttöku barna
af erlendum uppruna í starfi frístundaheimila og fjölga tækifærum
nemenda af erlendum uppruna til
að stunda og ljúka námi í framhaldsskólum.

E

in mikilvægasta auðlind allra
samfélaga eru börnin, enda
ræðst framtíðin með þeim. Í
upphafi kjörtímabilsins einsetti ég
mér að móta mun sterkari umgjörð
kringum börn með annað móðurmál en íslensku, en margt bendir
til að þörfum þeirra hafi ekki verið
mætt sem skyldi. Slíkt er með öllu
óviðunandi, því öll börn eiga jafnan
rétt á tækifærum til að blómstra og
það er skylda samfélagsins að veita
þeim stuðning sem þurfa. Allir
skipta máli og allir geta lært. Ég
skipaði því okkar færustu sérfræðinga í starfshóp, sem fékk það hlutverk að móta heildarstefnu fyrir
nemendur með annað móðurmál
en íslensku.
Starfshópurinn af laði gagna
og kortlagði stöðu nemendanna í
leik-, grunn- og framhaldsskólum
og skoðaði viðeigandi lagaramma,
áætlanir og aðrar stefnur. Rýnt var
í framkvæmdaáætlun í málefnum
innf lytjenda, þingsályktun um
íslenska tungu og íslenska málstefnu og ályktanir íslenskrar málnefndar. Að auki skoðaði hópurinn

lög og helstu stefnuskjöl í málaf lok knum í nágrannalöndum
okkar, ásamt því að skoða alþjóðlegar skuldbindingar sem snerta
nemendahópinn, t.d. Barnasáttmála og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Rík áhersla var lögð
á að rýna niðurstöður innlendra
og erlendra rannsókna, kanna
og greina viðhorf nemenda af
erlendum uppruna, foreldra þeirra
og starfsfólks skóla til skólagöngu
nemendahópsins.
Að lokinni umfangsmikilli vinnu
hefur starfshópurinn skilað drögum að heildstæðri stefnu og gert tillögur að markvissum aðgerðum, til
að styrkja stöðu barnanna. Meginhugsunin í drögunum er að fjölbreytni í nemendahópnum skuli
fagna enda efli hún skólastarfið og
ólíkir styrkleikar barna skapi marg-

vísleg tækifæri til framþróunar og
leiði til betri menntunar.

Snemmbær stuðningur
Lagt er til að börn og ungmenni,
sem læra íslensku sem annað mál,
fái íslenskukennslu við hæfi og viðeigandi stuðning í námi svo lengi
sem þörf er á. Lögð verði áhersla á
að þau geti sem fyrst stundað nám
jafnfætis jafnöldrum sínum sem
eiga íslensku að móðurmáli. Strax
í leikskólum skal huga sérstaklega
að málörvun á íslensku og fylgst
með því hvort þau taki reglulegum
framförum.
Samfellt nám
Mikilvægt er að samfella milli
leik-, grunn- og framhaldsskóla og
frístundaheimila sé í öndvegi til
að tryggja að byggt verði á mark-

Samstarf við foreldra
Brýnt er að litið verði á menningu
og móðurmál barnanna sem auðlind sem komi þeim sjálfum og
samfélaginu til góða. Foreldrar eru
mikilvægir samstarfsaðilar sem búa
yfir ómetanlegri þekkingu sem nýta
þarf í þágu barnanna. Lagt er til
aukið samstarf við foreldra með það
að leiðarljósi að auka virkni barna
af erlendum uppruna.
Umsækjendur um
alþjóðlega vernd
Áhersla er lögð á að börnum og ungmennum í leit að alþjóðlegri vernd
verði tryggð menntun og skólaganga eins fljótt og unnt er, í samræmi við aldur þeirra og þroska.
Miða skuli við að ekki líði meira en
fjórar vikur frá því að barn sækir
um alþjóðlega vernd þar til það
hefur fengið skólaúrræði.
Menntun kennara
Tryggja þarf að kennsla barna og
ungmenna af erlendum uppruna
verði hluti af grunnmenntun allra

kennara og tómstunda- og félagsmálafræðinga. Jafnframt að kennarar, skólastjórnendur og starfsfólk
frístundaheimila sæki símenntun
og starfsþróun um fjölmenningu
og kennslu barna með fjölbreyttan
menningar- og tungumálabakgrunn.

Menntarannsóknir
Við þurfum að koma á fót markvissu átaki til að efla menntarannsóknir sem leið til að stuðla að
gæðum í skólakerfinu og sjónum
sérstaklega beint að börnum með
annað móðurmál en íslensku.
Tillögur og markmiðasetning er
til alls fyrst, en brýnt er að koma
hugmyndum í framkvæmd og bæta
sem fyrst stöðu barna með íslensku
sem annað tungumál. Áðurnefndur
starfshópur vinnur nú að Hvítbók
í málaf lokknum, sem tekur mið
af fjölbreyttum hópi nemenda frá
ólíkum menningarheimum, og ég
er sannfærð um að sú vinna mun
bera góðan ávöxt.
Þau samfélög eru sterkust og samkeppnishæfust til framtíðar sem
nýta krafta þegna sinna best. Þau
samfélög eru líklegust til að skapa
velsæld og hamingju, viðeigandi
atvinnustig og eftirsóknarverð lífsgæði. Ísland er í kjörstöðu hvað það
varðar, þar sem velferðarsamfélagið
er öflugt fyrir en óvirkjaðir kraftar
bíða enn beislunar. Ég hlakka til að
sjá þá virkjaða, til heilla fyrir þjóðina alla.

40%

50%

AFSLÁTTUR

Borðspil - Dýraskógurinn
TILBOÐSVERÐ: 4.199.Verð áður: 6.999.-

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

Ferðataska Cloud, 4 hjól
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 9.599.Verð áður frá: 15.999.-

ALLAR ERLENDAR
MATREIÐSLUBÆKUR

AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

MAGN!

Gjafasett Frozen
TILBOÐSVERÐ: 2.099.Verð áður: 2.999.-

Myndavél Action,
í boxi með 2” LCD skjá
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 5.999.-

30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Tölvubakpoki Quarter
TILBOÐSVERÐ: 6.299.Verð áður: 8.999.Plöstunarvél
iLAM home
TILBOÐSVERÐ: 7.367.Verð áður: 12.279.-

30%
29%

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

25%

26%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Dagbók Kidda klaufa 13 Snjóstríðið
TILBOÐSVERÐ: 3.699.Verð áður: 4.999.-

60%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Barnaræninginn
TILBOÐSVERÐ: 3.599.Verð áður: 4.999.-

Heyrnartól tígrisdýra
TILBOÐSVERÐ: 3.524.Verð áður: 4.699.-

40%

BÆKUR ÚR BIG IDEAS”
“
BÓKASERÍUNNI

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Borðspil - Duck Chase
TILBOÐSVERÐ: 2.750.Verð áður: 5.499.-

TAKMARKAÐ

30%

28%

25%

Vala Víkingur og
Miðgarðsormurinn
TILBOÐSVERÐ: 2.599.Verð áður: 3.699.-

AFSLÁTTUR

FRÍ HEIMSENDING*

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

29%
AFSLÁTTUR

26%

26%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Stúfur hættir að
að vera jólasveinn
TILBOÐSVERÐ: 2.199.Verð áður: 2.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Fíasól - Og furðusaga um
krakka með kött í maga
TILBOÐSVERÐ: 3.699.Verð áður: 4.999.-

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

Hafsfólkið 3 - Maurildi
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 4.499.-

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

Leikjastóll Commander
TILBOÐSVERÐ: 28.484.Verð áður: 37.979.-

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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FÖSTUDAGUR

EES-samningurinn og landbúnaður
Erna
Bjarnadóttir
hagfræðingur

M

eð gildistöku EES-samningsins þann 1. janúar
1994 öðluðust EFTA ríkin
þrjú, Noregur, Ísland og Liechtenstein, aðgang að innri markaði ESB.
Til að njóta þessa aðgangs þurfa
bæði aðildarríki ESB og EFTA-ríkin
að innleiða regluverk ESB, acquis
communautaire, sem tengist svokölluðu fjórfrelsi. Nokkrar undantekningar eru á þessu. Ein þeirra
er sameiginleg landbúnaðarstefna
ESB. Önnur er sameiginleg sjávarútvegsstefna ESB. Í þessari grein
verður fjallað um viðskiptasamninga Íslands og ESB um landbúnaðarvörur sem byggja á ákvæðum
EES-samningsins.

Landbúnaðarstefna ESB ekki
hluti EES-samningsins
Þar sem EES-samningurinn tekur
ekki til sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar verður EFTA-ríkjunum
ekki gert að innleiða regluverk ESB
á því sviði. Um viðskipti með landbúnaðarafurðir sem og unnar afurðir er því samið sérstaklega í tvíhliða
samningum milli Íslands og Noregs
annars vegar og ESB hins vegar.
Með EES-samningnum voru lögð
drög að auknum viðskiptum með
landbúnaðarafurðir og unnin matvæli með tvennum hætti – annars
vegar með 19. gr. EES-samningsins
og hins vegar með bókun 3 við
samninginn.
Í framkvæmd hefur 19. gr. EESsamningsins verið talin taka til
allra óunninna landbúnaðarvara,
s.s. mjólkur, osta, en undir bókun 3
falla vörur sem almennt teljast unnar
landbúnaðarvörur, sbr. b-lið 3. mgr.
8. gr. EES-samningsins. Á grundvelli
þessara ákvæða hafa Ísland og ESB
gert samninga um viðskipti með
landbúnaðarvörur, fyrst 2007 og
síðan aftur 2015 með gildistöku 2018.
Sérstakir samningar um
landbúnaðarvörur
Mikilvægt er að halda því til haga að
á grundvelli ofangreindra ákvæða
í EES-samningnum gerir ESB sérsamninga við Ísland og Noreg hvort
í sínu lagi. Það er því áhugavert að
skoða hvernig Noregur hefur samið
við ESB um þessi atriði í samanburði við Ísland.

Það veitir dýrmæt störf. Það
sem sjaldnar er haldið á lofti
í þessu sambandi er að framleiðsla hér á landi fer fram
með margfalt minni lyfja- og
varnarefnanotkun en víðast
í þeim löndum sem innfluttar búvörur koma frá.

Í aukaskýrslu með árlegri samantekt ESB um innleiðingu „ESB-Noregs“ samningsins um viðskipti
með landbúnaðarvörur frá 2019 er
fjallað um stöðu samningsins og
viðleitni ESB til að þróa samninginn
frekar í samvinnu við Noreg. Þar er
m.a. að finna upplýsingar um samningaviðræður ESB og Noregs.
Þann 14. nóvember 2019 áttu fulltrúar ESB og Noregs fund um unnar
landbúnaðarvörur sem falla m.a.
undir bókun 3. Þar kynnti ESB þá
ítrekuðu ósk sína að taka upp viðræður um tolla á vörur sem falla

undir hana, með það markmið að
auka viðskipti sem væri í anda þess
að sameina markaði EES-svæðisins.
Norska sendinefndin hafnaði þessari beiðni og rökstuddi synjun sína
með vísan til þess að „…tilgangur
endurskoðunar á bókun 3 sé ekki
aukið frelsi í viðskiptum heldur
frekar að jafna stöðu aðila...“. Norska
sendinefndin lýsti því þeirri afstöðu
sinni að halda bókun 3 óbreyttri og
vildi ekki taka á sig neinar skuldbindingar í átt til aukins frjálsræðis
í viðskiptum með unnar landbúnaðarvörur (lesist tollalækkanir).

Af hverju ganga íslensk
stjórnvöld lengra en norsk?
Á fundinum var einnig rætt um þá
málaleitan ESB að Noregur myndi
gera samning um gagnkvæma
verndun afurðaheita, svipað og
Ísland gerði árið 2015, og hefur
m.a. leitt til sérstakra tollkvóta
fyrir osta. Fram kom að fulltrúar
ESB „hvöttu norsku sendinefndina til að íhuga að taka aftur upp
viðræður um viðurkenningu svokallaðra landfræðilegra merkinga.
Norska sendinefndin útskýrði að
hún myndi ráðfæra sig við viðeigandi yfirvöld um möguleikann
á að hefja þessar viðræður að nýju.“
Af þessu er ljóst að löndin tvö,
Ísland og Noregur, hafa túlkað og

unnið með misjöfnum hætti með
19. gr. EES-samningsins og bókun
3 við samninginn. Er ljóst að norsk
stjórnvöld hafa ekki gengið jafnlangt og íslensk stjórnvöld í samningum við ESB.

Víðtæk áhrif tollkvóta
á íslenskan landbúnað
Forsvarsmenn samtaka bænda hafa
ítrekað bent á hve gríðarleg breyting felst í samningnum við ESB frá
árinu 2015. Ofan á tollalækkanir
á kjöti og tollkvóta fyrir kjöt og
osta, bættust stórauknir kvótar í
báðum þessum afurðum. Þannig nema tollkvótar fyrir nautakjöt
yfir 20% af heildarmarkaði. Á sama
tíma hefur Noregur ekki samið um
neinn slíkan kvóta á grundvelli 19.
gr. Fyrir svínakjöt er tollkvóti ESB
til Íslands t.d. 700 tonn en 600 tonn
í Noregi sem þó er með 14,6 faldan
íbúafjölda Íslands, 5,3 milljónir.
Nýjar aðstæður kalla
á nýtt hagsmunamat
Á fundi EES-ráðsins 18. nóvember sl. ræddi utanríkisráðherra
ýmsar forsendur sem lagðar voru
til grundvallar við gerð samnings
milli Íslands og ESB um viðskipti
með landbúnaðarvörur og tiltók að
þær hefðu breyst frá gerð samningsins. Þannig hefði Bretland nú gengið

úr ESB og sá markaðsaðgangur sem
samið var um við ESB nái því ekki
lengur til Bretlands. Af hans hálfu
kom ennfremur fram: „Þá skiptir
líka máli að vegna áhrifa heimsfaraldursins á komu ferðamanna
til Íslands hefur dregið úr eftirspurn
eftir landbúnaðarvörum hér á
landi. Því þarf hugsanlega að kanna
hvort ástæða sé til endurskoðunar á
þeim viðskiptakjörum.“

Endurskoðun samninga við ESB
Þessi orð eru tímabær og þeim ber
að fagna. Íslendingar geta sjálfir
framleitt stærstan hluta þeirra
matvæla sem teljast til dýraafurða
og eru flutt inn. Á gjöfulustu ferðamannaárum takmarkar þó fjöldi
síða á hverjum grís hve mikið beikon má tilreiða ofan í ferðamenn.
Það er sjálfsagt að við nýtum landsins gæði til þessa. Það veitir dýrmæt
störf. Það sem sjaldnar er haldið á
lofti í þessu sambandi er að framleiðsla hér á landi fer fram með
margfalt minni lyfja- og varnarefnanotkun en víðast í þeim löndum sem innfluttar búvörur koma
frá. Með því að framleiða þessar
afurðir sjálf, sem við getum vel,
minnkum við bæði hættu á mengun af þessum völdum og drögum
úr álagi á lífríki þessara landa sem
notkun þessara efna veldur þar.

Vinna heima – eða að heiman?
Þorvaldur
Örn Árnason
kennari á
eftirlaunum

E

nn virðast margir ekki átta
sig á því hvar fólk er statt sem
er að heiman – eða vinnur að
heiman. Af því getur hlotist langvinnur og óþarfur ruglingur.
Í kóvinu hefur færst í vöxt að
menn sinni vinnunni sinni heima,
að fullu eða að hluta. Jafnvel fólk
sem hefur ekki áður sinnt vinnu
sinni heima og þarf nú fyrst að
koma orðum að því. Notar tölvu
og síma á sama hátt og það gerði á
vinnustað, jafnvel þótt það sitji í
eldhúsinu heima. Sumt þetta fólk
telur sig þá vinna að heiman, jafnvel þótt það sé heima og rökstyður
með því að þó það sé líkamlega statt

heima hjá sér sé vinnan ekki þar. Ég
er hins vegar í þeim hópi sem telur
það góða fólk einfaldlega vera að
vinna heima – eða jafnvel að vinna
heiman frá, eða sinna vinnu sinni
heima við. Ekki að heiman!
Fram að þessu hefur „að heiman“
þýtt að vera ekki heima og óheppilegt að fara núna að snúa þeirri
merkingu við.

Ég vann heima
Ég er kennari á eftirlaunum, kenndi
í nokkra áratugi og vann þá oftast
bæði í skólanum og heima hjá mér.
Framan af tók ég heim með mér í
skólatösku efni til að lesa, verkefni
sem ég las og leiðrétti, glærur sem ég
gerði heima og sýndi svo í skólanum
o.fl. Með árunum minnkaði í skólatöskunni eftir því sem netið efldist

og ég lærði að nota það. Heimavinnan mín færðist smám saman
á netið. Um tíma kenndi ég áfanga
sem var blanda af fjarkennslu og
staðarnámi. Fjarkennslunni sinnti
ég mest í tölvunni heima hjá mér.
Stundum ræddi ég í síma við samkennara, nemendur eða foreldra –
og allt var þetta hluti af vinnunni og
unnið heima.
Ég lít svo á að allt þetta sem ég
gerði heima hafi verið heimavinna –
að ég hafi unnið heima – og það hafi
engu breytt um það hvort ég notaði
blað og blýant eða nettengda tölvu.
En ég fór daglega að heiman og var
oft langdvölum að heiman, m.a. til
að sinna vinnu minni, í skólanum
og víðar.
Ég gat að vissu marki valið hvort
ég vann heima eða að heiman, þ.e.
hvað ég vann heima og hvað ég vann
í skólanum. Ég gerði fleira heima hjá
mér en að sinna kennslustarfinu. Ég
var í samskiptum við fjölskylduna
og sinnti heimilsstörfum og áhugamálum. En mér kom aldrei í hug að

ég væri að vinna að heiman meðan
ég var heima. Ég held að allir Íslendingar hafi hugsað þannig allt fram á
þessa öld. Athuganir á rituðu máli
styðja það.

Jú, það er málfrelsi, en ...
Auðvitað má hver segja – og skrifa
– hvað sem hann vill, en það er
óheppilegt ef mikið notuð orð og
orðatiltæki, m.a. í fjölmiðlum, hafa
óljósa merkinu. Vinna hefur flust
heim á kóvid-tímanum og mikilvægt að geta talað um það – og skilið
hvert annað – og haldið samt áfram
að skilja það sem var skrifað og sagt
á síðustu öld.
Ef einhver segist vinna að heiman, þá vil ég að það sé ljóst hvort
hann/hún er að vinna heima hjá
sér eða annars staðar. Tungumálið
á gjarna að vera fallegt – en líka
rökrænt og sjálfu sér samkvæmt
um algenga hluti. Svo er kostur að
ungt fólk og komandi kynslóðir geti
skilið það sem var skrifað allt fram
á þessa öld.
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Kórónukreppan hefur
misjöfn áhrif á sveitarfélög
Sigurður
Guðmundsson
sjálfstæður
ráðgjafi

T

ekjuþróun sveitarfélaga var
til umfjöllunar í Fréttablaðinu þann 4. nóvember sl. Þar
kom fram að tekjur sveitarfélaga
af útsvari væru 3,6 milljörðum
eða 2% meiri fyrstu 10 mánuði
ársins en sömu mánuði í fyrra. Sú
tala stingur í stúf við niðurstöður
greiningarhóps á vegum stjórnvalda sem skilaði niðurstöðum í
lok ágúst. Þar kom fram að útsvarstekjur mundu dragast saman á
árinu um 11,1 milljarð frá fjárhagsáætlunum sveitarfélaga en
einungis aukast um innan við 800
milljónir frá árinu 2019. Hér verða
einungis skoðaðar útsvarstekjur en
þær eru nokkuð góður mælikvarði
á hvernig efnahagsumsvif þróast í
einstökum sveitarfélögum vegna
þess að þær eru í beinu samhengi
við launagreiðslur, þær eru tímanlegar og birtast mánaðarlega.
Hér er miðað við staðgreiðsluupplýsingar fyrir fyrstu tíu mánuði
ársins og þær bornar saman við
fyrra ár.
Í 40 sveitarfélögum þar sem
bjuggu 181.000 íbúar í upphafi
árs 2020 hafa útsvarstekjur vaxið
meira en sem landsmeðaltalinu
nemur. Efst tróna nokkur fámenn
sveitarfélög þar sem farið hefur
saman íbúafjölgun og stækkun
útsvarsstofns. Þá taka við útgerðarsveitarfélögin Bolungarvík, Vopnafjörður, Grýtubakkahreppur og
Vestmannaeyjar þar sem útsvarsstofn stækkar frá tæpum 7% í yfir
8%. Næst taka við 6 sveitarfélög
með um 30.000 íbúa þar sem stofninn hefur vaxið milli 5 og 6%. Þar á

meðal eru Mosfellsbær, Árborg og
Hveragerði þar sem íbúum er að
fjölga mjög. Sveitarfélagið Skagafjörður er í þessum hópi.
Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að Reykjavík undanskilinni hafa haft meiri vöxt útsvarstekna en meðaltalinu nemur, en
íbúum þeirra hefur einnig fjölgað
þannig að vöxtur tekna á mann
hefur verið minni en heildartalan
segir til um.
Út sva rstek ju r ha fa d reg ist
saman í 22 sveitarfélögum með
tæplega 40.000 íbúa. Sveitarfélögin
á austanverðu Suðurlandi hafa hér
töluverða sérstöðu. Í Mýrdalshreppi hafa útsvarstekjur dregist
saman um 9% frá fyrra ári en
íbúum fjölgaði þar verulega í fyrra.
Sömu sögu er að segja um Rangárþing eystra, Skaftárhrepp og Ásahrepp. Sums staðar er íbúum jafnframt að fækka (Tjörneshreppur,
Dalabyggð, Þingeyjarsveit og Svalbarðsstrandarhreppur). Í Reykjanesbæ hafa útsvarstekjur dregist
saman um 2% og um 1,2% í Suðurnesjabæ meðan þær eru að vaxa
um 4% í Vogum og tæplega 3% í
Grindavík.
Niðurstaðan af þessari skoðun
er að þróun útsvarstekna á landinu
það sem af er ári er afar misjöfn og
að um þriðjungur landsmanna býr
í sveitarfélögum þar sem þær hafa
vaxið meira 3% í ár.
Star fshópur sveitarstjórnarráðuneytisins fékk mat einstakra
sveitarstjórna á áætluðum útsvarstekjum í ár. Almennt séð er vænt
útkoma ársins betri en þær áætlanir gerðu ráð fyrir. Í Reykjanesbæ
var áætlað að útsvarstekjur mundu
dragast saman um 230 m.kr. en nú
sýnist samdrátturinn stefna í 113
m.kr. Reykjavíkurborg áætlaði að
tekjurnar drægjust saman um 171
m.kr. en nú stefnir í að þær verði 1
milljarði meiri en 2019. Í Suðurnesjabæ var áætlaður samdráttur 31
m.kr. en stefnir í 17 m.kr. Í um það

Sums staðar á landinu hefur
þróun útsvarsstofnsins
ekki orðið fyrir áhrifum af
kórónuveirukreppunni og
minnir staðan á þá þróun
sem varð í kjölfar bankahrunsins sem kom mjög
misjafnlega niður eftir landsvæðum.

bil tug sveitarfélaga var reiknað
með samdrætti sem ekki verður.
Í þrettán sveitarfélögum verður
útkoman verri en reiknað var með.
Þau eru f lest fámenn og upphæðir
lágar fyrir utan Fjarðabyggð.
Niðurstaðan er sú að sveitarfélög
hafa ekki enn sem komið er orðið
fyrir eins mikilli skerðingu tekna af
útsvari og sveitarstjórnir gerðu ráð
fyrir fyrr í ár hvað sem síðar kann
að verða. Efalítið skipta aðgerðir
ríkisstjórnarinnar sköpum í viðhaldi útsvarstekna. Sums staðar
á landinu hefur þróun útsvarsstofnsins ekki orðið fyrir áhrifum
af kórónuveir u k reppu nni og
minnir staðan á þá þróun sem varð
í kjölfar bankahrunsins sem kom
mjög misjafnlega niður eftir landsvæðum. Áhrifin eru mest þar sem
ferðaþjónusta er aðalundirstaða
í atvinnulífi en eftir því sem liðið
hefur á árið hefur útsvarsstofninn
braggast frá því sem stefndi í um
mitt ár.

Er fyrirtækið þitt með allt á hreinu?
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Landakotsatvik
Birgir
Guðjónsson
læknir

L

andakotsatvikið sem svo hefur
verið nefnt er talið alvarlegasta
atvikið í sögu Landspítalans.
Í marsbyrjun var sett á fyrirvaralaust heimsóknarbann ættingja á
hjúkrunarstofnanir vegna meintrar
smithættu. Þessu var mótmælt bréflega til embættis landlæknis og í
blöðum og bent á að smit gæti ekki
síður borist með starfsfólki, eins og
forstjóri Karólinska benti einnig á.
Engin viðbrögð komu fram um leiðbeiningar til starfsfólks svo sem að
forðast hópa, grímunotkun, skimanir né hitamælingar eins og sjá
mátti framkvæmdar á einfaldan
hátt víða um heim.
COVID-19 vírusinn er einhver
mest smitandi örveira sem komið
hefur fram og hefur þegar þetta er
skrifað sýkt 12 milljónir Bandaríkjamanna, þar á meðal sjálfan
forsetann og hluta samstarfsmanna hans sem ætla mætti að
væri einhver best verndaði hópur
í heiminum, einnig Pentagon og
hermálayfirvöld. Um 260 þúsund
Bandaríkjamenn hafa látist. Vírusinn hefur einnig sýkt marga aðra
verndaða forystumenn t.d. forsætisráðherra Breta.
Það átti því ekki að koma algjörlega á óvart að þrátt fyrir ættingjabann tækist COVID-19 að smeygja
sér inn á íslenskar sjúkrastofnanir
með sínar gloppóttu varnir og valda
dauða. Landakotsspítali varð verst
úti hér á landi.
Í úttekt þessa atviks er einkum
gagnrýnt að húsakostur Landakots sé gamall, ekki útbúinn fyrir
alheimsfaraldur og engin loftræsting! Harðorð neikvæð ummæli hafa
komið fram frá starfsfólki og ættingjum um að húsnæðið sé óhæft
fyrir sjúklinga. Komið hefur þó
síðar fram að nokkrar af eldri byggingum Landspítala t.d. Vífilsstaðir
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eru án loftræstistokka en vegnar
samt vel með þeirri aldagömlu
aðferð að opna glugga a.m.k. öðru
hvoru. Loftræstikerfi geta verið
varasöm og dæmi eru um svæsnar
sýkingar t.d. hermannaveikina þ.e.
Legionnaires disease frá loftræstikerfi. Starfsfólk Landakots hefur
aldrei veikst af völdum myglu eins
og á LSH.
Landakotsspítali er einhver
merkilegasta sjúkrastofnun Íslands.
Spítalinn var byggður 1902 af St.
Jósefs systrum fyrir erlent gjafafé samkvæmt óskum lækna og var
aðalsjúkrahús og kennsluspítali
landsins þar til 1930 að Íslendingar
höfðu fyrst dug í sér að byggja eigin
spítala þ.e. Landspítalann. Við endurnýjun og nýbyggingu Landakots
1964 varð hann aftur fullkomnasta
sjúkrahús landsins en naut aldrei
sannmælis af hálfu yfirvalda vegna
annars rekstrarfyrirkomulags.
Landakot annaðist lengst af þriðjung bráðaþjónustu á móti Landspítala og þáverandi Borgarspítala.
Eftir að ríkið keypti spítalann 1976
var ekki látið fé í neinar umbætur.
Sjúkrastofnun er ekki aðeins
steinsteypuveggir heldur mun
frekar starfsfólkið. Landskotsspítali hafði lengst af af burða læknaliði á að skipa, flestir menntaðir á
fremstu sjúkrahúsum í Bandaríkjunum t.d. Harvard, Mayo Clinic, Duke, Cleveland Clinic og U.
Minnesota. Nokkrir læknar voru frá
háskólasjúkrahúsum í Þýskalandi
og Bretlandi.
Margt frumherjastarf var unnið
á Landakoti, fyrsti keisarinn, fyrsta
barnadeildin, höfuðaðgerðir, nýjungar í bæklunarlækningum, og
Landakot var miðstöð augnlækninga um árabil og margt fleira.
Innrás COVID-19 inn á Landakotsspítala, sem var ekki frekar en
aðrar stofnanir byggður né mannaður fyrir slíkan faraldur, var eins
og segja má „hinn fullkomni stormur“. Starfsfólk vann þrekvirki og má
vera stolt að ekki fór verr. Sjúklingar
mega vita að í framtíðinni á að vera
eins öruggt að hvíla á Landakotsspítala sem á öðrum stofnunum ef
hann fær eðlilegt viðhald.
Ég er stoltur af að hafa verið
kandidat á Landakoti.

Jólin koma
Úrsúla
Jünemann
kennari á
eftirlaunum

VASKA er með lausnina fyrir fyrirtæki sem vilja hafa heilbrigða umgengni og snyrtimennsku í fyrirrúmi.
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ú koma vonandi jól með
hækkandi sól. Eitthvað á
þennan hátt sungu Baggalútar þegar kreppan 2008 skall á.
Jólin sem núna eru væntanleg verða
sennilega ekki eins og við erum vön.
Það er langt frá því að heimurinn
hafi sigrast á COVID, þessari skæru
veiru, ekki heldur við hér á Íslandi.
COVID hefur sett hagvöxtinn á
hliðina. Og hvað? Lifum við f lest
ekki ennþá góðu lífi miðað við það
sem margir í heiminum þurfa að
búa við? Hagvöxtur er drifkraftur
til aukinnar neyslu og þar með
göngum við stöðugt á auðlindir
jarðar. Margir hafa uppgötvað að
önnur verðmæti sem stjórna lífinu
okkar eru mikilvægari, t.d. meiri
tími, aukin samvera og minni
hraði. Í ríkiskassanum virðist vera
nóg eftir til að aðstoða fólk og fyrirtæki sem eru í tímabundnum vandræðum. Og vonandi fer aðstoð ekki
til fyrirtækja sem hafa malað gull
undanfarin ár og þurfa ekki á styrk
að halda.
Nú eru margir uggandi yfir því
að geta kannski ekki haldið jólahátíðina á hefðbundinn hátt. Engir

Vonandi hefur COVID
kennt okkur hófsemi. Þá
væri ekki allt neikvætt í
kringum þennan faraldur.

jólatónleikar, engin jólahlaðborð,
búðarölt leggst að mestu af og innkaupin fara fram á netinu. Stemningin í lágmarki. Því miður eru öfl
til í þjóðfélaginu, jafnvel á þinginu,
sem krefjast meira frelsis. En við
verðum að halda stillingu því baráttan við veiruna er alls ekki búin.
Auðvitað er sárt að fjölskyldur geta
ekki nema að mjög takmörkuðu
leyti hist um jólin. Að skjótast milli
landa til að hitta ástvini í nokkra
daga er úr sögunni í bili. En við
þurfum að breyta lífsvenjum hvort
sem er og athuga kolefnissporin
okkar til að á jörðinni verði hægt
að lifa góðu lífi til framtíðar.
Höfum þetta í huga og forðumst
að kaupa og gefa óþarft dót sem
lendir fyrr eða seinna í rusli. Forðumst að nota allskonar glys og
glingur sem fer í tunnuna. Vonandi
hefur COVID kennt okkur hófsemi.
Þá væri ekki allt neikvætt í kringum
þennan faraldur.
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Sara skaut Íslandi í umspilið
Stelpurnar okkar eru öruggar með annað sætið í riðli sínum í undankeppni EM 2022 eftir sigur gegn
Slóvakíu í gær. Það ræðst í lokaumferðinni hvort það dugi Íslandi fyrir farseðli í lokakeppni mótsins.
FÓTBOLTI Ísland sótti dýrmæt þrjú
stig þegar liðið lék við Slóvaka í
næstsíðustu umferð í undankeppni
EM 2022 í knattspyrnu kvenna í
Bratislava í gærkvöldi. Það blés
reyndar ekki byrlega fyrir íslenska
liðinu í fyrri hálf leik en Slóvakar
komust sanngjarnt yfir um miðbik
fyrri hálfleiks.
Lítið gekk í uppspili íslenska liðs
ins framan af leik og pressa liðsins
var máttlaus allan fyrri hálfleikinn.
Smá líf færðist í leikmenn Íslands
undir lok fyrri hálfleiks og Ingibjörg
Sigurðardóttir og Berglind Björg
Þorvaldsdóttir gerðu sig þá líklegar
fyrir framan slóvakíska markið.
Þar er svo ljóst að Jón Þór Hauks
son náði að kveikja vel í liðinu með
hálfleiksræðu sinni en það var allt
annað að sjá íslenska liðið í seinni
hálfleik. Það var mun meira skipu
lag og ákefð í hápressu liðsins auk
þess sem sóknaruppbyggingin var
mikið markvissari. Góð byrjun
íslenska liðsins á upphafsmínútum
seinni hálfleiks var reyndar trufluð
þegar rafmagnið sló út á vellinum í
Bratislava.
Það sló hins vegar ekki leikmenn
Íslands út af laginu og Berglind
Björg Þorvaldsdóttir, sem hóf leik
inn með Elínu Mettu Jensen í fram
línu íslenska liðsins, jafnaði metin
eftir klukkutíma leik. Agla María
Albertsdóttir, sem var einn þeirra
leikmanna sem vöknuðu hressilega
til lífsins í hálfleik, fann Berglindi
Björgu sem skoraði.
Sara Björk Gunnarsdóttir sá svo
til þess að Ísland færi með sigur af
hólmi með tveimur mörkum úr
vítaspyrnum. Sara Björk náði í fyrra
vítið sjálf og Elín Metta það síðara.
Eftir mörkin hjá fyrirliðanum var
aldrei spurning hvoru megin sigur
inn myndi enda og íslenska liðið
hefði hæglega getað bætt f leiri
mörkum við.
Með þessum tveimur mörkum er
Sara Björk orðinn fimmta marka
hæsta landsliðskonan í sögunni
með 22 mörk. Hún varð leikjahæsti
leikmaðurinn í sögunni í tap
leiknum gegn Svíþjóð á dögunum
en Sara tók það met af Katrínu
Jónsdóttur. Landsliðsfyrirliðinn
skaust svo upp fyrir Katrínu á list
anum yfir markahæstu leikmenn
sögunnar með mörkunum tveimur
í gær. Nú vantar Söru eitt mark til

Maradona stýrði liði Argentínu á
HM árið 2010. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Vilja rannsókn
á andláti Diego

Þegar á hólminn var komið var það landsliðsfyrirliðinn Sara Björk sem tók af skarið í liði Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mörk Söru Bjarkar í gær
voru hennar fyrstu fyrir
Íslands hönd í átján mánuði.

þess að komast upp að hlið Ást
hildar Helgadóttur í fjórða sæti á
þeim lista og sjö mörk til þess að
jafna Dagnýju Brynjarsdóttur sem
er í þriðja sæti á listanum. Hún á þó
enn langt í markametið sem er í eigu
Margrétar Láru Viðarsdóttur sem
skoraði 79 mörk fyrir landsliðið.

Þessi sigur geirneglir það að
Ísland mun enda í öðru sæti í riðli
sínum en liðið hefur 16 stig fyrir
lokaumferð riðlakeppninnar þar
sem íslenska liðið er sex stigum á
undan Slóvakíu fyrir lokaumferð
ina. Fyrir leikinn átti Slóvakía veika
von um að stela sætinu af Íslandi og
virtist sá draumur ætla að lifa þar
til íslenska liðið vaknaði til lífsins í
Bratislava í gær og gerði út um vonir
Slóvaka.
Ísland mætir Ungverjalandi í
lokaumferðinni í Búdapest á þriðju
daginn kemur. Það kemur í ljós eftir
þann leik hvort annað sætið fleytir
íslenska liðinu beint í lokakeppni
Evrópumótsins sem leikin verður
í Englandi eða liðið þurfi að fara í
umspil um laust sæti á mótinu. Það
veltur bæði á úrslitum í leik Íslands
og Ungverjalands sem og hvernig

leikir fari í öðrum riðlum undan
keppninnar.
Misjafnt er hversu margar umferð
ir hafa verið leiknar í riðlunum níu
í undankeppninni og því erfitt að
lesa í stöðuna fyrir lokaumferðina
eins og sakir standa. Þau þrjú lið
með bestan árangur í öðru sæti í
riðlunum níu í undankeppninni fá
farseðil beint til Englands á meðan
hin liðin sex sem hafna í öðru sæti
fara í umspil um síðustu þrjú sætin á
mótinu. Einn af leikjunum sem fylgj
ast þarf með er leikur Frakklands og
Austurríki í dag en línurnar ættu að
skýrast eftir leik Íslands á þriðju
daginn. Sama dag mætast Ítalía og
Danmörk annars vegar og Sviss og
Belgía hinsvegar sem eru í baráttu
við Ísland um stigahæsta liðið í öðru
sæti undankeppninnar.
hjorvaro@frettabladid.is

Lækjargata 1
Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Reykjavíkurborg

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 18. nóvember 2020 var lögð fram lýsing að nýju deiliskipulag
fyrir lóðina nr. 1 við Lækjargötu, lóð forsætisráðuneytisins og stjórnarráðshússins, vegna áforma um
viðbyggingu við Stjórnarráðshúsið fyrir starfsemi forsætisráðuneytisins.
Lýsing var samþykkt til kynningar og umsagnar með vísan til 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Óskað er eftir að ábendingar/umsagnir berist eigi síðar en 18. desember 2020.
Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is undir skipulag í kynningu.

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

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

FÓTBOLTI Matias Morla, lögmaður
og vinur argentínska knattspyrnu
mannsins Diego Armando Mara
dona, tilkynnti það í samtali við
argentínska fjölmiðla í gær að fjöl
skylda Maradona myndi leita réttar
síns vegna andláts hans.
Þannig telja skyldmenni hans
að heilbrigðisþjónustunni sem
Maradona fékk eftir að hann fékk
hjartaáfall í svefni hafi verið svo
ábótavant að það sé saknæmt.
Morla telur að Maradona hafi
átt að vera undir meira eftirliti en
raun bar vitni eftir að hafa farið í
aðgerð vegna blóðtappa í heila fyrir
nokkrum vikum.
Morla telur að f lytja hefði átt
Maradona á sjúkrahús tólf klukku
stundum áður en hann lést. Þá sé
það mikil vanræksla að það hafi
tekið sjúkrabílinn um það bil hálf
tíma að mæta á heimili Maradona
eftir að tilkynning barst um hjálp
arbeiðni þaðan.
Maradona sem er goðsögn í Arg
entínu var sextugur þegar hann
lést en Alberto Fernández, forseti
landsins, hefur lýst yfir þriggja daga
þjóðarsorg þar í landi. – hó

Elvar Már átti góðar rispur í liði Íslands í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Torsóttur sigur
á Lúxemborg
KÖRFUBOLTI Ísland náði í lífsnauð
synleg tvö stig þegar liðið mætti
Lúxemborg í þriðju umferð í for
keppni fyrir HM 2023 í körfubolta
karla en leikið var í Bratislava í Slóv
akíu í gær. Fyrir fram var búist við
nokkuð þægilegum sigri íslenska
liðsins en Lúxemborg var án stiga
eftir fyrstu tvo leiki sína í forkeppn
inni gegn Kósovó og Slóvakíu.
Lúxemborg hóf leikinn af miklum
krafti og var fjórum stigum yfir,
38-34, eftir fyrri hálfleikinn. Skot
nýting íslenska liðsins var slök
framan af leik og erfiðlega gekk að
finna Tryggva Snæ Hlinason undir
körfunni.
Það var svo um miðbik þriðja leik
hluta sem Ísland náði að snúa tafl
inu sér í vil. Umdeilanleg tæknivilla
á Elvar Má Friðriksson hleypti illu
blóði í leikmenn íslenska liðsins og
náðu þeir að nýta mótlætið sér í vil
í stað þess að brotna. Hörður Axel
Vilhjálmsson skoraði í kjölfarið sjö
stig í röð með tveimur þriggja stiga
skotum og stigi af vítalínunni.
Góður kaf li Íslands það sem
eftir lifði þriðja leikhluta lagði svo
grunninn að öruggum sigri íslenska
liðsins í Slóvakíu. – hó
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Ferill Maradona í máli og myndum
Diego Armando Maradona er einn frægasti fótboltamaður sögunnar en hann var bæði frábær leikmaður inni á vellinum og vakti
töluverða athygli alls staðar þar sem hann kom á viðburðum utan vallar. Maradona andaðist sextugur að aldri fyrr í þessari viku.
FÓTBOLTI Diego Armando Maradona gladdi fótboltaheiminn gríðarlega mikið með snilli sinni innan
vallar. Stjörnuljómi hans skein
skærast frá 1986 til 1990.
Á þeim tíma leiddi hann Argentínu til sigurs á heimsmeistaramótinu í Mexíkó árið 1986 og sankaði
að sér titlum hjá Napoli eftir bikarþurrð hjá félaginu.
Þar á eftir fór að halla undan
fæti á ferli hans og segja má að lágpunkturinn hafi verið þegar Maradona féll á lyfjaprófi á miðju heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum árið
1994.

Þjálfaraferill Maradona var
sveif lukenndur en hann f laug
hæst þegar hann stýrði Argentínu
á heimsmeistaramótinu í SuðurAfríku árið 2010.
Utan vallar var líferni Maradona
skrautlegt þar sem hann var bendlaður við mafíuna í Napoli, dálæti
hans á Che Guevara og vinfengi
hans við Fidel Castro mörkuðu
líf hans. Eftir að hafa háð langa
og harða baráttu við bakkus lét
Maradona lífið sextugur að aldri
á miðvikudagskvöldið síðastliðið.
Fótboltaheimurinn syrgir þessa
dagana einn sinn dáðasta son. – hó

Á heimsmeistaramótinu í Mexíkó árið 1986 lék Maradona stórkostlega. Hann skoraði fimm mörk og lagði upp
fimm á því móti. Enginn leikmaður hefur komið að jafn mörgum mörkum í sögu keppninnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Maradona var í miklum metum hjá argentínska liðinu Boca Juniors en hann
var heiðraður á heimavelli félagsins í tilefni af sextugsafmæli hans.

Í átta liða úrslitum HM 1986 skoraði Maradona frábært mark eftir einleik í
sigri á móti Englandi. Markið er eitt það eftirminnilegasta í sögunni.

Frægasta mark Maradona var síðan þegar hann komst upp með að skora með „hendi guðs“ í leiknum gegn Englandi á Azteka-leikvanginum. Margir Englendingar eiga erfitt með að fyrirgefa Maradona þetta uppátæki hans.

Maradona var í guðatölu þegar hann lék með ítalska liðinu Napoli. Þegar hann lék þar varð liðið italskur meistari í
fyrsta sinn í sögunni og alls tvisvar sinnum. Þá vann liðið einnig Evrópukeppni félagsliða með hann innanborðs.

Tími Maradona hjá Barcelona var sveiflukenndur en hann náði ekki að uppfylla þær miklu væntingar sem til hans voru gerðar hjá Katalóníufélaginu.
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Merkisatburðir

1450 Langaréttarbót er gerð í Kaupmannahöfn af Kristjáni konungi 1. Tilgangur hennar er að koma á friði og
lögum á Íslandi. Þar er bann lagt við ribbaldaskap, ránsferðum og gripdeildum, fjölmennum yfirreiðum valdsmanna og mönnum er bannað að halda „manndrápara,
biskupsdrápara, prestadrápara, kirknabrjóta og kirknaþjófa...“
1804 Trampe greifi verður amtmaður í Vesturamti.
1903 Selvík á Skaga verður löggiltur verslunarstaður.
1927 Ferðafélag Íslands er stofnað.
1950 Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík er stofnuð í kjölfar
Geysisslyssins.
1956 Vilhjálmur Einarsson, 22 ára, setur Íslandsmet og Norðurlandamet
í þrístökki á Ólympíuleikunum í Melbourne í
Ástralíu er hann stekkur
16,25 metra. Jafnframt
er þetta Ólympíumet í
nokkrar mínútur, en endar
með silfurverðlaunum.

Jón Gunnar segir náttúru Íslands hafa heillað hann frá því hann var krakki norður í Mývatnssveit.

2000 Lengstu veggöng
heims, Lærdalsgöngin í
Noregi, 25,5 km að lengd,
eru opnuð.
2010 Kosningar til stjórnlagaþings fara fram á Íslandi.
2013 Bandaríska teiknimyndin Frosinn er frumsýnd.

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

Stella Minný Einarsdóttir

Skálarhlíð, Hlíðarvegi 45, Siglufirði,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri,
fimmtudaginn 19. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Siglufjarðarkirkju
laugardaginn 28. nóvember kl. 14. Í ljósi aðstæðna verða
einungis nánustu aðstandendur viðstaddir athöfnina.
Útförinni verður streymt í gegnum Facebook-hópinn
„Stella Minný Einarsdóttir - Útför“, (facebook.com/
groups/Stella Minný Einarsdóttir - Útför)
Páll Gunnlaugsson
Ólafur Þór Ólafsson
Halldóra Salbjörg Björgvinsdóttir
Ásdís Vilborg Pálsdóttir Ástvaldur Jóhannesson
Ásgrímur Pálsson
Kristjana G. Bergsteinsdóttir
Sigurjón Pálsson
Róbert Pálsson
Elín Björg Gissurardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón Sigurður Eiríksson
Drangeyjarjarl,

lést á Heilbrigðisstofnun
Sauðárkróks þann 24. nóvember sl.
Eiríkur Jónsson
Sigurjón Jónsson
Viggó Jónsson
Sigmundur Jónsson
Alda Jónsdóttir
Sigfús Agnar Jónsson
Björn Sigurður Jónsson
Ásta Birna Jónsdóttir
Brynjólfur Þór Jónsson
Jón Kolbeinn Jónsson
og fjölskyldur.

Vill vernda það sem þarf
Jón Gunnar Ottósson náttúrufræðingur er sjötugur í dag. Hann er opinber starfsmaður
og er því að breyta um lífsstíl en þarf fyrst að koma arftaka sínum inn í embætti.

Þ

að er bannað að vinna
lengur,“ segir Jón Gunnar
Ottósson, forstöðumaður
Nát t ú r u f r æ ði st of nu n a r
Íslands, um starfslokin sem
fylgja sjötugsafmælinu í dag.
„Síðasti vinnudagur er reyndar á mánudaginn,“ heldur hann áfram. „Ég er bara
að undirbúa arftaka minn, Þorkel Lindberg Þórarinsson, sem hefur verið með
Náttúrustofu Norðausturlands á Húsavík. Við þekkjumst vel.“
Viðtalið fer fram gegnum síma. Jón
Gunnar býr fyrir austan fjall, ásamt
konu sinni, Margréti Frímannsdóttur.
„Við seldum í Hrauntungunni í Kópavogi í sumar og keyptum okkur hús á
Selfossi. Vorum aðeins að minnka við
okkur,“ segir hann.

Mikið flökkudýr
Jón Gunnar er doktor í náttúrufræði
og hefur veitt stofnunum innan þeirrar
fræðigreinar forstöðu í 30 ár eftir að hafa
starfað sem sérfræðingur hjá Rannsóknarstöð Skógræktarinnar á Mógilsá og
við kennslu bæði á framhaldsskólastigi
og í Háskóla Íslands. Hann segir náttúru
Íslands hafa heillað hann frá því hann
var krakki. „Ég var alltaf til sumardvalar
í Mývatssveitinni og hún hafði mikil
áhrif á mig,“ segir hann og upplýsir að
hann hafi verið á Laxabakka við Helluvað. „Foreldrar mínir bjuggu í bænum en
ég var ýmist á Dalvík eða í Mývatnssveit,
var mikið flökkudýr.“
Hann þarf aðeins að hugsa sig um
þegar ég spyr hvað honum finnist standa
upp úr á ferlinum. „Aðallega það að hafa

Jón á svölum Evrópu, (Balcón de Europa) í bænum Nerja á Spáni.
MYND/MARGRÉT FRÍMANNSDÓTTIR

Upplýsingarnar sem við höfum
um íslenska náttúru, bæði á
landi og fiskimiðum, hafa aldrei
verið betri en í dag.
byggt upp þessa Náttúrufræðistofnun
sem við vinnum í hér í Urriðaholtinu og
það sem stendur upp úr starfinu hér er
að upplýsingarnar sem við höfum um
íslenska náttúru, bæði á landi og fiskimiðum, hafa aldrei verið betri en í dag.
Ég hef líka verið mikið í alþjóðlegu samstarfi og verið formaður náttúruverndar-

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Inga Hulda Eggertsdóttir
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Katla Vigdís Helgadóttir

lést á Landspítalanum Fossvogi,
laugardaginn 21. nóvember síðastliðinn.
Útför auglýst síðar.
Ólafur Bragi Ásgeirsson
María Björk Traustadóttir
Ásgeir Þór Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabarn.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

samtaka Evrópuríkja. Hef ferðast mjög
mikið.“
Hvar skyldi honum hafa þótt fegurst.
„Ég veit það ekki, hvert land hefur sín
sérkenni. Mér hefur alltaf líkað vel
við Miðjarðarhafið og svo eru norðurhjarinn og Suðaustur-Asía heillandi
líka, allt hefur sinn sjarma.“ Hann
kveðst taka eftir miklum breytingum
á náttúrufari frá því hann hóf að skoða
heiminn og þykir þær yfirleitt ekki
til bóta. „Við eigum erfitt með að taka
upp skynsamleg vinnubrögð í náttúruverndarmálum,“ segir hann og telur
okkur Íslendinga dálítið aftarlega á
merinni í þeim efnum, miðað við mörg
erlend ríki sem við berum okkur saman
við á Vesturlöndum. „Ég vildi friða náttúruna með skipulagðari hætti en gert
er. Við þurfum að vernda það sem er
verndar þurfi en ekki bara það sem er í
boði að vernda,“ segir hann. „Ég get tekið
sem dæmi svartfuglastofnana sem við
berum ábyrgð á. Mér finnst það þyrfti
að draga verulega úr veiðum á þeim.“

Hátíðahöld í hófi – í kófi
Eins og f leiri sem átt hafa merkisafmæli á þessu ári verður Jón Gunnar að
stilla hátíðahöldum í hóf í dag. „Fyrirkomulagið er bara þetta sígilda á tímum
COVID, nánasta fjölskylda sem verður
í sambandi,“ segir hann og viðurkennir
að það sé reyndar nokkuð stór hópur í
allt, börnin séu fimm og barnabörnin
níu. „Það eru allir á landinu núna, aldrei
þessu vant. Þetta er listafólk að stórum
hluta svo það getur unnið hvar sem er.“
gun@frettabladid.is

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Arnheiður Dröfn Klausen
Strandgötu 21a, Eskifirði,

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
23. nóvember sl.
Útför hennar fer fram 7. desember að
viðstöddum nánustu ættingjum.
Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki á Eir
sem annaðist hana síðustu árin.

lést 24. nóvember á
hjúkrunarheimilinu Hulduhlíð, Eskifirði.
Útför hennar fer fram frá Eskifjarðarkirkju
30. nóvember kl. 14. Vegna aðstæðna geta aðeins nánustu
aðstandendur verið viðstaddir útförina. Athöfninni verður
streymt á slóðinni Facebook, Eskifjarðarkirkja.

Eggert Guðmundsson
Vhian Golosino
Þorsteinn Guðmundsson
Sigurður Guðmundsson
Herborg Þorgeirsdóttir
Erla Guðmundsdóttir
Jón Guðmundsson
Guðmundur Lárus Guðmundsson
barnabörn og langömmubörn.

Alrún Kristmannsdóttir
Gísli Benediktsson
Herdís Kristmannsdóttir
Páll S. Grétarsson
Guðrún Kristmannsdóttir
Gungör Tamzok
Kristmann Kristmannsson
Agnes Jóhannsdóttir
Þorgeir H. Kristmannsson
Drífa Jóna Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Íslenskt
láttu það
ganga

Á næsta ári fagnar Margrét Eir því að þrjátíu ár eru frá því að söngferillinn komst á flug og hún varð landsþekkt söngkona. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Söngurinn í fyrsta sæti

Margrét Eir Hönnudóttir söngkona hefur gaman af því að fara nýjar leiðir og
endurnýja sig sem listamann. Hún kemur fram á nokkrum jólatónleikum og
verður með nýja plötu sem kemur út þegar heimsfaraldrinum fer að linna. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Framhald af forsíðu ➛

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

M

argrét Eir býr í fallegu húsi
í ævintýralegu umhverfi í
miðbæ Hafnarfjarðar, þar
sem hún tekur á móti blaðamanni
með rjúkandi kaffi og nýbökuðum
smákökum. Hún býr með Jökli
Jörgensen, hárgreiðslumeistara
og tónlistarmanni, en þau hafa
notað tímann vel í kórónaveiru
faraldrinum. „Við erum saman í
hljómsveitinni Thin Jim and the
Castaways og erum tilbúin með
nýja plötu, sem við höfum unnið
að um langt skeið. Vegna COVID19 ákváðum við þó að fresta útgáfu
hennar fram á vorið, svo við getum
fylgt henni almennilega eftir með
tónleikahaldi. Lögin á plötunni
eru undir áhrifum kántrítón
listar, með sterkum textum, en við
vorum í samstarfi við tónlistarfólk
í Nashville við vinnslu hennar. Ég
er afar ánægð með útkomuna en
það er líka svo gaman að fara nýjar
leiðir, endurnýja sig sem listamað
ur og koma sjálfri sér á óvart,“ segir
Margrét, en tvö lög af plötunni eru
þegar komin í spilun.
„Leaves still green kom út í
október og í sumar kom út lagið
Piltur og stúlka, sem við Björgvin
Halldórsson syngjum saman,“
segir Margrét, en það samstarf vatt
sannarlega upp á sig. „Björgvin
hringdi í mig í haust, spurði hvað
ég væri að gera þann 19. desember
og bauð mér að syngja með sér á
tónleikunum Jólagestir Björgvins.
Tónleikunum verður streymt beint
frá Borgarleikhúsinu í ár. Þetta
verður í fyrsta sinn sem ég kem
fram á jólatónleikum Björgvins en
svo skemmtilega vill til að þegar ég
var þrettán, fjórtán ára var ég í kór
Öldutúnsskóla og söng bakraddir
á fyrstu plötunni með Jólagestum.
Þetta á eftir að verða svakalega
gaman,“ segir Margrét brosandi.
Líkt og undanfarin ár ætlar
hún að halda sína eigin jólatón
leika í Fríkirkjunni í Hafnarfirði,
ásamt tónlistarmönnunum og
bræðrunum Daða og Berki Hrafni
Birgissonum, þann 22. desember.
„Við erum með nokkuð óvenjulega
dagskrá og flytjum írska, skoska
og breska tónlist. Við höfum unnið
með þetta prógramm í fjögur,
fimm ár. Við verðum með eins
marga tónleikagesti og leyfilegt
verður, og tónleikunum verður
líka streymt,“ upplýsir hún.

Lærdómsríkir mánuðir

Þegar Margrét er spurð hvort
kórónaveirufaraldurinn hafi haft
mikil áhrif á líf hennar, segir hún
hiklaust að svo sé. Flestöllum
tónleikum var frestað eða þeir
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Undanfarið hef ég
lært að standa með
sjálfri mér og ætla að
vera duglegri við það. Ég
er orðin 48 ára og ætla að
syngja í fjörutíu ár í
viðbót.

Margrét Eir
segir að í kjölfar
kórónaveiru
faraldursins
hafi öllu tón
leikahaldi verið
frestað og hún
haft mun minna
að gera en
vanalega. Hún
uppgötvaði að
síðustu tuttugu
árin hefur hún
verið undir gríð
arlega miklu
vinnuálagi og
vart tekið sér
frí. FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

felldir niður og allt í einu var lítið
sem ekkert að gera í söngnum, að
hennar sögn.
„Þetta hefur verið mjög lær
dómsríkt tímabil, eins og senni
lega hjá flestöllum. Þegar ég
neyddist til að setjast niður og
slaka á vegna samkomutakmark
ana kom ýmislegt upp úr kafinu.
Ég uppgötvaði að síðustu tuttugu
árin hef ég verið undir gríðarlega
miklu vinnuálagi og vart tekið
mér frí. Ég hef því nýtt tímann
til að vinda ofan af því og byrja
núna hvern dag á jógaæfingum,
áður en ég tek til við að sinna
hinum ýmsu verkefnum. Þetta
var bæði merkileg og kærkomin
reynsla, og ekki síður lærdóms
rík,“ segir Margrét, en líkt og hjá
flestum listamönnum hafa tekjur
hennar dregist verulega saman
vegna heimsfaraldursins. „Það er
búið að vera rólegt að gera frá því
snemma í vor en á næstu vikum
verður meira að gera í söngnum.
Ég viðurkenni að það er dálítið
erfitt að fara af stað aftur og því
fylgir bæði kvíði og óöryggi, enda
ekkert skrítið þegar maður hefur
ekki komið fram og sungið í marga
mánuði,“ segir Margrét.

Kórinn syngur á Zoom

Margrét hefur kennt söng við
Tónlistarskóla FÍH um nokkurt
skeið. „Öll kennslan hefur haldist í
föstum skorðum í vetur og krakk
arnir verið ótrúlega duglegir að
mæta. Auðvitað erum við mjög
varkár og gætum fyllstu sóttvarna.
Við prófuðum að kenna í gegnum
ZOOM en það er ekki alveg það
sama,“ segir Margrét.
Fyrir ári tók hún við starfi
kórstjóra Kvennakórs Kópavogs
og segir starfið skemmtilegt og
fjölbreytt. „Í raun er þetta í fyrsta
sinn sem ég er formlegur kórstjóri.
Ég er þó ekki algjör nýgræðingur
í að stjórna hópum því ég sá um
söngleiki í Versló í tvö ár og þá
kom ég mér upp góðu skipulagi
sem hefur nýst vel í kófinu. Ég er
með öll undirspil á tölvunni, söng
allar raddir inn á band og deildi á

Dropbox með kórfélögunum, sem
gátu þá lært allar raddirnar.
Í haust hittumst við af og til og
fórum saman í gönguferðir til að
auðga andann og núna erum við
með Zoom-söngæfingu í hverri
viku. Ég fæ oft leynigest til að lífga
upp á æfingarnar. Í þessari viku
vorum við í fyrsta sinn með svo
kallaðan hybrid-fund, en þá komu
níu í einu á hálftíma æfingu, síðan
var allt sprittað og sótthreinsað og
næstu níu komu og þannig gekk

þetta koll af kolli en alls eru 45
konur í kórnum. Þær voru allar svo
glaðar að sjást, en í þessu ástandi
finnur maður nýjar leiðir til að láta
hlutina ganga,“ segir Margrét.
Æfingar og undirbúningur fyrir
jólatónleika kórsins eru í fullum
gangi en ekki er enn ljóst hvort eða
hvernig þeir fara fram. „Kannski
verðum við með tónleika, kannski
ekki. Ef til vill skiptum við okkur
í hópa og syngjum fyrir utan
hjúkrunarheimili til að láta gott af
okkur leiða. Það kemur bara í ljós.
Ég er ánægð og þakklát fyrir hvað
kórfélagar hafa verið duglegir að
mæta í vetur, þrátt fyrir allt. Svo
vorum við með svakalegan pepp
fund á Zoom um daginn. Stjórn
kórsins tók sig þá til, keypti litlar
freyðivínsflöskur og bollakökur
og keyrði út til allra kórfélaga. Við
klæddum okkur allar upp á, ég fór
meira að segja í einn af Frostrósar
kjólunum mínum, og við áttum
saman góða stund í gegnum netið,“
segir Margrét brosandi.

30 ára söngafmæli 2021

Á næsta ári fagnar Margrét því að
þrjátíu ár eru frá því að söngferill
inn komst á flug og hún varð lands
þekkt söngkona. „Það er ótrúlegt,

miðað við hvað ég er ung,“ segir
hún og skellihlær.
„Ég bar sigur úr býtum í Söng
keppni framhaldsskólanna árið
1991. Í kjölfarið fór ég að syngja
með hljómsveit og fljótlega var ég
komin á kaf í sönginn. Ég ætlaði
ekki að verða söngkona heldur var
draumurinn að verða leikkona.
Ég fór til Boston að læra leiklist og
Musical Theater, og var við nám í
fjögur ár og bætti síðar tveimur
árum við. Ég hef sungið í fjöl
mörgum söngleikjum, nú síðast í
Mary Poppins og Vesalingunum.
Stundum sakna ég þess að vinna
í leikhúsi en það er sannarlega
töfrandi heimur,“ segir Margrét.
Næstu mánuðina ætlar hún
að halda áfram að kenna söng og
stjórna kórnum en gæta þess að
vinna ekki of mikið. „Ég vil líka
einbeita mér að því að syngja og
sinna mínum söngferli. Ég hef
lent í því að kenna of mikið og átti
ekkert eftir fyrir sjálfa mig og það
var ekki góður staður að vera á.
Undanfarið hef ég lært að standa
með sjálfri mér og ætla að vera
duglegri við það. Ég er orðin 48 ára
og ætla að syngja í fjörutíu ár í við
bót,“ segir söngdívan Margrét Eir
að lokum.

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

Ábyrgðarmaður: Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Björn
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Víglundsson
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Svartur Fössari
á vef ELKO
ELKO býður upp á mikinn fjölda tilboða í tilefni af
Svörtum Fössara og í dag kemur glás af nýjum tilboðum inn á ELKO.is. Mikil áhersla er lögð á góða
þjónustu og að afgreiða pantanir hratt. ➛2

Sófús Árni Hafsteinsson, þjónustustjóri ELKO, segir að vegna samkomutakmarkana og aukinnar áherslu á netverslun verði Svartur Fössari bara á vefnum í ár. Hann segir að vefurinn ELKO.is sé
hraðvirkur, einfaldur, öruggur og þægilegur og hann sé studdur af mjög öflugu þjónustuveri þannig að þar sé hægt að fá sömu þjónustu og venjulega fæst í verslunum ELKO. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

svartur fössari
AÐEINS Á ELKO.iS

tilboðin
gilda á meðan
birgðir endast
á elko.is
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Svartur Fössari fer allur fram á vefnum í ár! Viðskiptavinir þurfa því ekki að standa í röðum fyrir utan verslanir í biðröðum til þess að gera góð kaup. MYND/AÐSEND

Framhald af forsíðu ➛

V

Vandaðir
ferðahátalarar
frá Sony á
góðum afslætti.

ið höfum alltaf verið með mikið af tilboðum á Svörtum Fössara
í öllum búðum og þá hefur vörum verið dreift á milli búða. En
vegna samkomutakmarkana og aukinnar áherslu á netverslun
er Svartur Fössari bara á vefnum okkar í ár,“ segir Sófús Árni Hafsteinsson, þjónustustjóri ELKO.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Aðaláherslan komin á vefinn

„Við erum með hraðvirka og örugga vefsíðu sem er studd af mjög
öflugu þjónustuveri. Við erum í raun að færa aðaláhersluna yfir
á vefinn okkar og erum búin að setja aukinn starfskraft í tiltekt
pantana í vefverslun,“ segir Sófús. „Við erum líka komin með nýja
og hraðari leitarvél, sem ætti að auðvelda öllum að versla á ELKO.is.
Þetta er orðið mjög þægilegt og einfalt.
Auk þess að vera með þægilegan og hraðvirkan vef þá stendur
viðskiptavinum til boða að velja úr úrvali mismunandi afhendingarmáta. Við erum til að mynda að bjóða upp á fría heimsendingu út um
allt land á smávöru ef pantað er fyrir 10.000 kr. eða meira. Þá erum
við einnig með meira en 20 afhendingarstaði í boði í samstarfi við
Dropp þar sem viðskiptavinir geta verslað vörur á ELKO.is og sótt
þær svo í verslanir ELKO eða valdar N1 stöðvar og þá líka úti á landi.
Þau sem hafa ekki prófað að versla á vefnum okkar hafa nú gott
tækifæri til að gera frábær kaup fyrir jólin á Svörtum Fössara í ELKO,“
segir Sófús. „Tilboðin gilda fram yfir helgina, eða svo lengi sem
birgðir endast og enda tilboðsdagarnir með Stafrænum Mánudegi,
30. nóvember.
Við erum að tína saman pantanir allan sólarhringinn og erum
með fólk á þremur vöktum bara í því. Við leggjum mikla áherslu á
að afgreiða vefpantanir eins fljótt og hægt er. Það tekur yfirleitt um
1-2 daga að koma þeim út, en það mun taka örlítið lengri tíma eftir
daginn í dag, líklega um 3-4 daga,“ segir Sófús. „Í vöruhúsinu okkar
er að sjálfsögðu vandlega hugað að sóttvörnum. Allir nota grímur og
hanska og hreinlæti er í hávegum haft. Það er einmitt vegna sóttvarnaráðstafana sem við keyrum á þremur vöktum, því það mega bara
vera tíu á sama stað í einu.
Þar fyrir utan erum við með starfsfólk á vakt á netspjallinu á ELKO.
is frá 9-21 alla virka daga og frá 12-21 um helgar. Fyrir vikið fæst nú
öll aðstoð sem er vanalega hægt að fá í verslunum okkar á vefnum,“
útskýrir Sófús.

Mikið úrval og skilafrestur til 24. janúar

„Við erum með ótrúlega mikið af flottum tilboðum og höfum verið
með ný tilboð á hverjum degi alla vikuna, en í dag koma gríðarlega
mörg ný tilboð inn á vefinn okkar,“ segir Sófús. „Tilboðin eru í gildi á
vefverslun út sunnudag eða á meðan birgðir endast, svo það er algjör
óþarfi að standa í röð fyrir utan verslanir. Flestar vörurnar sem eru
auglýstar sérstaklega eru til í takmörkuðu magni, þannig að fyrstur
pantar, fyrstur fær.
Það ættu allir að finna eitthvað sem þá vantar hjá okkur á Svörtum
Fössara og það er líka tilvalið að versla jólagjafirnar núna,“ segir
Sófús. „Það verða jólaskilamiðar á öllum pöntunum, þannig að það
verður skilafrestur á þeim til 24. janúar og fólk má meira að segja
prófa gjafirnar og skila þeim svo ef því líkar ekki við þær.“
Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Hægt er að
gera góð
kaup á símum
og öðrum
raftækjum
á Svörtum
Fössara.
FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Hægt er að gera
sjóðheit kaup á
raftækjum fyrir
jólin á Svörtum
Fössara og Stafrænum Mánudegi. MYND/

ELKO er með glæsilegt úrval raftækja fyrir heimilið á góðu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

AÐSEND

Starfsfólk
ELKO er að
tína saman
pantanir allan
sólarhringinn
og er með fólk á
þremur vöktum
bara í því. Mikil
áhersla er lögð
á að afgreiða
vefpantanir
eins fljótt og
hægt er. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Hjá ELKO fást allir nýjustu og vinsælustu leikirnir
fyrir leikjatölvur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
Veffang: frettabladid.is

GILDIR Í DAG
27. NÓVEMBER
Í VERSLUN
SMÁRALIND

GILDIR ALLA
HELGINA Á
LEGOBUDIN.IS

40%
20%
AFSLÁTTUR
AFSLÁTTUR
AF VÖLDUM VÖRUM

AF ÖLLUM ÖÐRUM VÖRUM

Legóbúðin Smáralind
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Fengu ódýra gistingu
SVARTIR á fallegum stöðum

DAGAR

27. nóv. - 2. des.

Innanhússhönnuðurinn Caroline Cheron fylgist ekki mikið með afsláttardögum en fylgist þó með verðlagi. Hún
var ánægð með afslætti á gistingu innanlands í sumar.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

25%

afsláttur
af allri vöru í versluninni
Kíkið á myndir og verð á Facebook

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15

C

aroline er upprunalega
frá Frakklandi en flutti til
Íslands fyrir tveimur og hálfu
ári ásamt fjölskyldu sinni. Hún
segir að afsláttardagar eins og
Black Friday hafi ratað til Frakklands og verði sífellt fyrirferðarmeiri þar í landi.
„Deginum þar í ár hefur meira
að segja verið frestað þar af því að
þar er útgöngubann og verslanir
lokaðar,“ segir hún.
Caroline segist sjálf ekki fylgjast
sérstaklega með afsláttardögum
eða bíða eftir þeim þegar hún
kaupir jólagjafir.
„Hjá mér er alltaf í forgangi að
finna bestu gjöfina fyrir hvern
og einn af mínum nánustu. Ég
gef ekki margar gjafir. Bara eina
á mann og ég hugsa frekar um
gæðin en verðið. Auðvitað tek ég
líka eftir verðinu svo ég sé ekki að
sóa peningum, en mér er oft sama

Caroline leggur áherslu á gæði umfram verð og vandar valið á því sem hún
kaupir. Í sumar nýtti hún sér afslætti á gistingu innanlands. MYND/AÐSEND

Hjá mér er alltaf í
forgangi að finna
bestu gjöfina fyrir hvern
og einn af mínum nánustu.

Fallegar gersemar

í jólapakkann hennar

þó ég borgi meira ef gjöfin hentar
fullkomlega.“
Í Frakklandi byrjar fólk yfirleitt
ekkert að hugsa um jólin fyrr en í
desember að sögn Caroline og hún
er ekki byrjuð að kaupa jólagjafir
eða undirbúa jólin enn þá.
„Við kaupum yfirleitt gjafir og
skreytum húsið okkar og jólatréð
nokkrum vikum fyrir jól en ekki
svona mikið eins og á Íslandi. Ég er
þess vegna hissa á þessari íslensku
venju að byrja að undirbúa jólin
snemma í nóvember. En ég verð
að viðurkenna að þetta er mjög
glaðleg og skemmtileg hefð.“

Verslum í heimabyggð til að
styðja við litlu fyrirtækin

BLACK FRIDAY TILBOÐ Á VEFVERSLUN OSKABOND.IS

Vefverslun og sölustaðir á oskabond.is

Aðspurð hvort hún hafi eitthvað
breytt kauphegðun sinni á þessum
óvenjulegu tímum sem við erum
öll að ganga í gegnum, svarar
Caroline að henni finnist sérstaklega mikilvægt að versla við
lítil fyrirtæki sem mörg berjast í
bökkum núna.
„Mér finnst að við ættum að
versla minna á netinu og reyna að
versla meira í heimabyggð til að
styðja litlu fyrirtækin eins vel og
við mögulega getum. Þannig að á
þessu ári ætla ég að gera mitt besta
til að kaupa hluti framleidda á
Íslandi, eins og lopapeysur, skartgripi og snyrtivörur.“
Caroline segir að bestu kaupin
sem hún hafi gert á Íslandi hafi

verið í sumar þegar fjölmörg góð
tilboð voru á gistingu.
„Við vorum svo heppin að geta
gist á fallegum stöðum fyrir lítinn
pening, stöðum sem við hefðum
venjulega ekki haft efni á að gista
á. Til dæmis á Panorama Glass
Lodge rétt hjá Hellu, sem er mjög
góður staður að gista á.“
Caroline, sem rekur hönnunarstúdíóið Bonjour, hefur tekið eftir
því í gegnum sína eigin viðskiptavini að fólk er orðið meðvitaðra
um að skapa gott andrúmsloft
heima hjá sér nú þegar margir
vinna heima.
„Fólk er að óska meira eftir
litum og vill síður hafa allt svarthvítt. Ég held að það að vinna
heima hjálpi fólki að átta sig á
því að smá breytingar heima
geta aukið mjög á þægindi og
hamingju. Ég hef selt mikið af
þægilegum sófum og fólk óskar
meira eftir ullarteppum, litríku
veggfóðri og alls kyns ljósum og
kertum en áður. Það hefur aldrei
áður verið eins mikilvægt að fjárfesta í eigin heimili.“
Caroline hefur sjálf fært
vinnuna sína nær heimili sínu á
Álftanesi en áður var hún með
stúdíóið sitt í miðbænum.
„Það er besta ákvörðun sem ég
hef tekið. Bæði vegna sjálfrar mín
og fjölskyldunnar, því núna er ég
meira til taks fyrir börnin mín, en
líka vegna viðskiptavina minna.
Nú tek á á móti þeim á hlýlegu
heimili með svolítilli sveitastemningu. Þeir hafa allir minnst á hvað
útsýnið er fallegt og það sitja allir
lengi og spjalla við mig með te eða
kaffi. Svo þökk sé COVID er ég að
bjóða upp á betri þjónustu fyrir
viðskiptavinina. Þessir skrýtnu
tímar hafa því orðið að einhverju
mjög jákvæðu fyrir mig.“

Svartur
föstudagur

60%

25%

afsláttur
af völdum vörum

afsláttur
af öllum öðrum vörum

Gildir 27. nóvember, gildir einnig í vefverslun
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Kaupglaðir Íslendingar í Boston
Svartur föstudagur er einn stærsti innkaupadagur um víða veröld. Í Bandaríkjunum hafa myndast langar biðraðir við verslanir þennan dag og Íslendingar hafa flykkst þangað undanfarin ár.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

S

ólveig Baldursdóttir blaðamaður var fararstjóri
Íslendinga til Boston í mörg ár
um þakkargjörðarhelgina. Fyrsta
ferðin var árið 2001 en þá starfaði
Sólveig sem ritstjóri Gestgjafans.
Þegar hún er spurð hvernig það hafi
komið til, svarar hún: „Auglýsingastjórinn minn á Gestgjafanum,
Anna Þorsteinsdóttir, bað mig að
koma með sér á fund með Icelandair þar sem hún var að ná samningi
við fyrirtækið varðandi auglýsingar. Á þeim fundi kom upp að
það vantaði fararstjóra í Thanksgiving-ferð sem Icelandair var með til
Boston, það þyrfti að vera manneskja sem væri kunnug staðháttum
þar. Ég upplýsti að ég hefði reyndar
búið í Boston en hefði enga reynslu
í fararstjórn. Icelandair-maðurinn
vildi endilega að ég prófaði því sá
sem hafði átt að fara í þessa ferð
hafði forfallast með skömmum
fyrirvara. Það var því fyrir algera
tilviljun að ég fór sem fararstjóri
til Boston. Það var svo ekki fyrr
en fyrir tveimur árum að ég fór í
fararstjóranámið í Háskóla Íslands.
Ég fór í níu Thanksgiving-ferðir
til Boston og allar voru sérlega
skemmtilegar. Boston var síðan
orðin eins og heimaborg Íslendinga
og þurfti ekki lengur fararstjóra
fyrir fólkið,“ segir Sólveig.

Hamagangur í verslunum

Hún segir að áhuginn á ferðunum
til Boston hafi verið gífurlegur.
„Á þessum tíma var hægt að
kaupa vörur mun ódýrar þar en
hér á landi. Farþegar þurftu að
vita hvar átti að finna hagstæðu
verslanirnar og þar sem ég var
kunnug borginni, hafði verið þar
við nám í þrjú ár, gat ég auðveldlega lóðsað fólkið,“ segir hún.
„Boston er mekka matarmenningar og ég bjó til lesefni þar sem
ég leiðbeindi farþegunum um
hvar bestu veitingastaðina væri að
finna í ýmsum matarstílum. Það
lagðist vel í fólkið og svo var farið í
einn alvöru þakkargjörðarkvöldverð með kalkúni og öllu tilheyrandi meðlæti. Óhætt er að segja að
það hafi verið geysilegur hamagangur í verslunum alla Thanks
giving-helgina og rosaleg umferð í
borginni. Í verslunum á Newbury
street í Boston er að finna dýrar

Sólveig var fararstjóri Íslendinga í Boston um árabil á þakkargjörðarhátíðinni en daginn eftir er Black Friday í verslunum með gríðarlega góðum tilboðum.
Sólveig segir að mikill áhugi hafi verið á þessum ferðum á sínum tíma en þetta árið verður verslað hér heima enda útlönd fjarri. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Flestir versluðu
rosalega. Jafnvel
allan jólapappírinn,
margar rúllur. Ég held að
aðalástæða flestra hafi
verið að kaupa jólagjafir.

merkjavörur og þangað vildu
margir fara. Ég fór svo alltaf eina
ferð í Wrentham-outlet mollið þar
sem var hægt að gera mjög góð
kaup,“ segir Sólveig og bendir á
að farþegar hafi farið með tómar
ferðatöskur út og oft með aðra
tösku innan í annarri.
„Flestir versluðu rosalega. Jafnvel allan jólapappírinn, margar
rúllur. Ég held að aðalástæða
flestra hafi verið að kaupa jólagjafir. Margir hugsuðu málið þannig
að í raun væru þeir að fá ferðina
fyrir lítið af því gjafirnar væru svo
ódýrar. Ég veit ekki alveg hvort
fólk kom út í plús en allir skemmtu
sér rosalega vel því Boston er með
skemmtilegri borgum,“ segir hún.
Það var hægt að gera góð kaup fyrir jólin í Boston. Margar íslenskar verslanir
eru með góð tilboð í dag og um að gera að styðja við íslenska kaupmenn og
kaupa jólagjafir snemma. Gott að losna við jólaösina síðar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Tapaði bakpoka og pokum

Íslensk framleiðsla í 65 ár

Þegar Sólveig er spurð um eftirminnilegt atvik á þessum ferðalögum, svarar hún: „Eftirminnilegasta
tilvikið var þegar ég og maðurinn
minn, Gunnar Hrafnsson, vorum
á leiðinni á veitingastað en þetta
kvöld voru allir á eigin vegum.
Veitingastaðurinn var á Beacon
street sem er mjög löng gata en
við höfðum ætlað okkur að ganga
á veitingastaðinn því veðrið var
gott.
Við vorum stödd á móts við
Cheers-barinn, sem margir
kannast við úr sjónvarpsþáttunum, þegar einn farþeganna, ung
stúlka, hringdi hágrátandi í mig
af því hún hafði gleymt bakpoka
í leigubíl sem hún tók það kvöld.
Í bakpokanum voru peningar,
kreditkort, passarnir þeirra beggja
og einhverjar gjafir. Það eina sem
hún mundi var að leigubíllinn var
hvítur. Það hjálpaði lítið því leigubílar í Boston voru allir hvítir.

Ógleymanlegur leigubílstjóri

Þetta var á föstudagskvöldinu og
það var ljóst að ég gat lítið gert
fyrr en daginn eftir. Ég sá fyrir
mér að ég þyrfti að hafa samband
við sendiráðið og fá hjá þeim ráð
til að koma unga parinu heim og
að helgin væri ónýt fyrir þeim. Ég
sagði stúlkunni að ég myndi gera
allt sem í mínu valdi stæði og láta
hana vita um leið og eitthvað hefði
skýrst og kvaddi hana. Við Gunnar
héldum áfram að ganga áleiðis á
veitingastaðinn og af því ég var
orðin svolítið stressuð og tiltölulega langt var að staðnum sagði ég
að við skyldum taka leigubíl. Ég
veifaði í leigubíl en margir hvítir
leigubílar óku fram hjá okkur
áður en loks stoppaði einn. Leigubílstjórinn leit út fyrir að vera
múslimi en merki og myndir gáfu
það til kynna. Við settumst aftur í
og af því Gunnar er mikill spjallari
sagði hann manninum farir okkar
ekki sléttar og spurði hann hvað

hann ráðlegði okkur að gera af því
einn af farþegum okkar hefði lent
í því að gleyma bakpoka í leigubíl
þetta kvöld. Maðurinn stöðvaði
þá bílinn, leit aftur í með risastórum brúnum augum, dró lítinn
bakpoka upp úr farþegasætinu og
spurði hvort þetta gæti verið bakpokinn. Ég veit ekki hvert okkar
varð mest hissa því líkurnar á
því að við myndum veifa akkúrat
bílnum sem stúlkan hefði gleymt
bakpokanum í voru engar. Maðurinn trúði alveg örugglega að þetta
hefði eitthvað með Allah að gera
og sagðist feginn að hafa ekki verið
búinn að losa sig við bakpokann
því hann gæti hæglega lent í vandræðum ef eigandinn kæmi í leitirnar og segði til dæmis að í honum
hefðu verið miklir peningar. Það
er ekki erfitt að ímynda sér gleði
stúlkunnar þegar ég hringdi í hana
og sagði: Sæl, ég fann bakpokann
þinn. Mér þótti ég hafa staðið mig
vel sem fararstjóri þetta kvöld,“
segir Sólveig og bætir við að hún og
Gunnar, eiginmaður hennar, fari
reglulega til Boston og hafi gert frá
því þau bjuggu þar. „Sonur okkar
fæddist þar og borgin hefur alltaf
verið okkur kær,“ segir hún.
Sólveig segist versla svolítið
á netinu en reyna að styðja við
íslenska kaupmenn. „Ég vil styðja
við íslenska verslun núna,“ segir
hún. „Ég reyni einmitt að nýta mér
tilboðin sem svarti föstudagurinn
býður upp á hér á landi nú þegar
jólainnkaupin eru hafin.“

Skoðið // www.hjahrafnhildi.is

BLACK FRIDAY
30-70% AFSLÁTTUR
ÚT 1. DESEMBER

Depeche leðurbuxur.
Verð: 72.980. Nú: 51.086.
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Ömmuslagur og humarhalar
í brókum á svörtum degi

Þjónustustörf geta verið einstaklega krefjandi og á það sennilega aldrei betur við en á stórum útsöludögum í Bandaríkjunum. Starfsfólkið hefur skondnar sögur að segja frá þessum svarta degi.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

Á

heimasíðunni Reddit má
finna fjöldann allan af
sögum frá starfsfólki verslana sem hefur orðið vitni að eða
lent í viðskiptavinum sem svífast
einskis til að fá vörur á afslætti.
Sögurnar eru margar skondnar og
skringilegar en aðrar hreint út sagt
óhugnanlegar.

Lygilegar uppákomur

Einn notandi segir frá óvæntri
atburðarás. „Á námsárum mínum
þegar ég var blankur var ég að
vinna í Walmart þegar það braust
út slagur vegna hjóls. Hnefar hófust
á loft og blóðið rann. Á endanum
náði einn gaurinn taki á hjólinu,
tókst að færa sig frá hópnum, svo
settist hann á hjólið og hjólaði á
flótta undan þvögunni. Án þess að
greiða fyrir hjólið.“
Enginn virðist ónæmur fyrir
brjálæðinu sem runnið getur á fólk

á stórútsölum. „Ég vann í Radio
Shack í ár á meðan ég var í menntaskóla. Þegar Black Friday skall á var
ein af útsöluvörunum vasareiknar
sem kostuðu vanalega tíu dollara
en þarna var búið að lækka verðið
niður í fimm dollara. Tvær blíðlegar
eldri konur komu inn í búðina
að leita að þeim. Þegar ég sagði
þeim að það væri bara einn eftir,
þá byrjaði ballið. Þetta var eins og
öldrunar-hjólaskauta-rallý – án
hjólaskautanna. Amman sem laut í
lægra haldi kallaði hina „andskotans tík“ þar sem hún stóð í röðinni
og ríghélt í verðlaunin sem voru
andvirði fimm dollara. Ég sá alltaf
fyrir mér einhvern krakka að opna
gjafirnar á jólunum og fá þennan
heimskulega vasareikni án þess
að vilja hann í rauninni, algjörlega
ómeðvitaður um söguna að baki,
á meðan amma hans sat og sötraði
te, með sigrihrósandi glampa í
augunum.“
Annar notandi greindi frá þegar
hann varð vitni að því þegar kona
gerðist óþægilega kræf. „Þegar ég
vann í Sam’s Club, í miðju brjál-

Þegar Walmart
í Danvers var
opnað klukkan
fimm að morgni
árið 2005 hafði
fjöldi fólks
beðið í röð í
nístingskulda
frá miðnætti.
Þegar fólk sem
var nýmætt á
staðinn ruddist
fyrir framan
þá sem beðið
höfðu brutust
út slagsmál
og lögreglan
var kölluð á
svæðið. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Svartur föstudagur!
Grettislaug okkar vinsælasti pottur
ásamt einangruðu loki á
frábæru tilboði, aðeins 259.000 kr.!
Ísle
fram nsk
leið
sl
í yfi
r 35 a
ár!

Fullt verð 328.400 kr.
Nú aðeins 259.000 kr.
Þú sparar 69.400 kr.

-25%
Háfur m/lengjanlegu skafti
Áður 5.900 kr.
Nú 4.425 kr.

-25%
Frábær pottabursti
Áður 7.900 kr.
Nú 5.925 kr.

-25%
Hitamælir, öndin vinsæla
Áður 2.500 kr.
Nú 1875 kr.

Tilboðin gilda aðeins föstudaginn 27. nóvember!

Auðbrekku 6 - Kópavogi - Sími 565 8899 - normx@normx.is

Mannmergð á Black Friday í New York í Bandaríkjunum árið 2011. Varla
verður svona mikil traffík í verslunum í dag, trúlega færist æðið yfir á netið.

æðinu á föstudagsmorgni gripum
við konu sem var að troða frosnum
humarhölum ofan í buxurnar sínar.
Hún tók umbúðirnar utan af og
henti þeim á dekkjahrúgu sem var
þarna til sýnis.“

Blóðþyrsta móðirin

Sumar sögurnar eru beinlínis ógnvekjandi. „Á síðasta ári beindi ég
konu sem var í leit að dóti óvart í
vitlausa átt í mannhafinu sem hafði
myndast. Ég áttaði mig fljótlega á
mistökunum, hljóp á staðinn þar
sem Dóru-dúkkurnar voru, greip
eina og labbaði svo um búðina
þar til ég fann konuna. Í einfeldni
minni bjóst ég við að fá einhvers
konar þakkir og asnaðist til að
staldra við ögn lengur en ég hefði
átt að gera. Konan greip í handlegginn á mér, dró mig aðeins of nálægt
sér, brosti og sagði: „Það er eins gott
að þú komast aftur.“ Svo benti hún
með hökunni niður að handtöskunni sinni svo ég gæti rétt séð glitta
í handfangið á skammbyssu áður
en ég færði mig snögglega frá henni
og hún bætti við: „Vegna þess að ég
var að fara að leita að þér!“ Svo gekk
hún blóðþyrst til baka í röðina þar
sem börnin hennar höfðu verið frá
því að búðin var opnuð.
Einn notandinn kveðst hafa
upplifað allar verstu hliðar mannskepnunnar en tekst þó að minnast
á eitt jákvætt við þetta allt saman.
„Ekkert sérstök saga en að vinna í
átján tíma samfleytt er martröð út
af fyrir sig. Fólk hefur hent hlutum í

mig, rifið hluti úr höndunum á mér
sem voru ætlaðir öðrum, stolið og
brotið hluti, notað mátunarherbergi sem salerni, ælt og liðið út af í
verslunum sem ég hef unnið í. Það
jákvæða er þó að ég er alltaf með
skrefamæli og labba allt að 13-16
kílómetra á Svörtum föstudögum
svo ég get réttlætt það fyrir mér að
belgja mig út á þakkargjörðarhátíðinni.“
Inn á milli leynast þó sögur sem
hægt er að hugga sig við. „Mjög
sorglegt. Ég fór á miðnæturútgáfu á Wii í Walmart. Við fengum
úthlutað númeri og allir sátu bara í
stólum og slökuðu á. Einn gaurinn
var með rafal í bílnum sínum og
leiddi framlengingarsnúru þangað
sem við sátum. Svo stillti hann
upp fartölvunni og kveikti á litlum
myndvarpa. Allir sátu bara saman,
horfðu á bíómyndir, fengu sér
poppkorn, mat og drykki. Þetta var
frábært og mér þykir það dapurlegt
að þetta sé svona einstakt tilfelli.“
Sem betur fer hafa ekki borist
margar sögur af hegðun fólks af
þessu tagi á stórútsölunum hér á
landi. En það er ágætt að hafa þetta
í huga og sýna náunganum og þá
sérstaklega starfsfólki verslana
sérstaka tillitssemi og virðingu
þegar örtröð myndast. Þá þarf auðvitað núna í ár fyrst og fremst að
gæta fjarlægðar og fara eftir öllum
sóttvarnafyrirmælum samviskusamlega. Svo er í mörgum tilfellum
hægt að versla á netinu og tilvalið
að notfæra sér það.

BLACK FRIDAY HELGI
OPIÐ Í AUSTURHRAUNI FÖSTUDAGINN 27.NÓVEMBER TIL 21:00

20- 40%
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM Í NETVERSLUN
Gildir út mánudaginn 30.nóvember
www.cintamani.is

GILDIR EINNIG Í VERSLUN AUSTURHRAUNI 3
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Sögur úr skotgröfunum

Ár hvert eftir að útsölum föstudagsins svarta lýkur vestanhafs berast okkur sögur af ótrúlegri
hegðun viðskiptavina sem gera allan fjandann af sér til þess að næla sér í gómsætustu tilboðin.
Jóhanna María
Einarsdóttir

Sam O’Donn
ell segist eiga
dágott safn af
sögum sem
gerðust á föstu
deginum svarta
í Bandaríkj
unum.

johannamaria@frettabladid.is

Þ

ví er þó ekki að neita að hægt
er að gera frábær kaup með
því að nýta sér afslættina
sem verslanir gefa oft eingöngu á
þessum eina degi. Einnig má vænta
þess að margar búðir bjóði upp
á tilboðin á netinu í ár til þess að
koma í veg fyrir raðamyndanir
fyrir framan verslunarhúsnæði,
sem mun koma sér vel fyrir allmarga sem hyggjast skafa töluverðar fjárhæðir af jólagjafainnkaupum
þetta árið.
Bandaríkjamaðurinn Samuel
Patrick O‘Donnell, eða Sam, hefur
búið á Íslandi í rúmlega tvö ár eða
síðan í ágúst 2018. Eftir að hafa
unnið nær alla svarta föstudaga
á sínum fullorðinsárum segist
hann nú orðið eiga dágott safn af
áhugaverðum sögum úr skotgröfum kapítalískrar fríverslunar
af viðskiptavinum sem gengu einu
eða nokkrum skrefum of langt á
þessum svarta föstudegi rétt fyrir
jól. „Sjálfur hef ég aldrei verið neitt
sérstaklega spenntur fyrir Black
Friday í Bandaríkjunum. Ég get
meira að segja fullyrt að ég hef
aldrei fjárfest í neinu dýrara en

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

...aldrei að vita
nema ég næli mér
í eitthvað ef ég sé eitthvað sem hugurinn
girnist.
hádegismat á þessum degi, enda
hef ég yfirleitt staðið vaktina, og í
Bandaríkjunum er oftast þörf á öllu
starfsfólki í vinnu á þessum degi,“

segir Sam sem leggur nú stund á
meistaranám í ensku í Háskóla
Íslands.
Sam ólst upp í Norður-Dakóta
en bjó síðar í Michigan og á Rhode
Island, þar sem hann hitti eiginkonu sína Hörpu Lind Jónsdóttur
sem dró hann með sér til Íslands. Í
ár segist Sam vera á báðum áttum
hvort hann muni nýta sér útsölurnar. „Ég hef reynt eftir fremsta megni
að versla ekki á svörtum föstudegi,

helst vegna þess hvernig fólk hagar
sér á þessum degi, að minnsta
kosti í Bandaríkjunum. En þar sem
útsölurnar eru að mestu leyti á
netinu núna í ár, þá er aldrei að vita
nema ég næli mér í eitthvað ef ég sé
eitthvað sem hugurinn girnist.“

Kannski það sé nafnleysið
„Ég veit ekki hvað það er við
þennan dag. Kannski eru það
allir afslættirnir, mögulega er

það mannmergðin og nafnleysið
sem hún veitir, hugsanlega er það
blanda af báðu. En það er eitthvað
við Black Friday í Bandaríkjunum
sem fær fólk til þess að haga sér
eins og skepnur. Eitt sinn var ég
að vinna í versluninni Macy‘s og
einhver hafði ákveðið að létta af
sér í einum mátunarklefanum.
Bara beint á bekkinn, skildi eftir
stóran lort. Við fundum aldrei út
hver sökudólgurinn var. Þegar
ég lít til baka þá var þetta frekar
fyndið atvik, en það var það ekki
á þessari stundu. Það er líka mikið
um að fólk taki hluti ófrjálsri hendi
á Black Friday í Bandaríkjunum.
Ég mun aldrei skilja tilganginn
þar sem hlutirnir eru allt að því
ókeypis hvort eð er, afslátturinn
er þvílíkur. Ég hef þó sem betur fer
aldrei orðið vitni að slagsmálum
en hef oft heyrt um slíkt frá samstarfsfólki. Kosturinn við svartan
föstudag í Bandaríkjunum er að
dagurinn líður fáránlega hratt ef
þú ert að vinna. Flestir vinnustaðir
borga líka ein og hálf laun fyrir að
vinna á frídegi. Því er þetta góð leið
til þess að vinna sér inn peninga,
svo lengi sem þú hefur unnið hjá
fyrirtækinu í sex mánuði eða
lengur, annars er hætta á því að þú
fáir bara venjuleg laun. Ég hef alveg
brennt mig á því.“

Ó T R Ú L E G U R A F S L ÁT T U R

Á VÖLDUM STEMA KERRUM
0
Stema Systema 75

Stema Basic 750

270.000kr.

134.900 kr.

305.900

154.900

Ásafl er umboðs- og
þjónustuaðili Stema á Íslandi

Kíktu við!
Ásafl ehf.

Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Eigum til varahluti á lager sem henta einnig í fleiri gerðir kerra

Sími: 562 3833

Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is

ÁSAFL
asafl.is

Öll raftæki* á afslætti!
Sjónvörp
Leikjavörur

Ryksugur
Stór
heimilistæki

Hártæki
Unaðsvörur

Lítil
heimilistæki
Tölvuleikir

*Nema símar, snjallúr, spjald- og leikjatölvur.

...og langur laugardagur

afsláttur
af flestum vörum

Opnunartími í dag kl. 10:30 – 18
Opnunartími laugardags kl. 11 – 18
Vefverslun okkar er opin allan sólarhringinn
Smiðjuvegur 8, 200 Kóp. Græn Gata | 571 1020 | www.ggsport.is

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Hreingerningar

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

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

Garðyrkja

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

550 5055

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

Rafvirkjun

Óskast keypt

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt
Til sölu

Heilsa

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!

Heilsuvörur

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

BLACK FRIDAY

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

TIL LEIGU.

Til leigu í Garðabæ
einstaklingsíbúð með sér
inngangi,reyklaust og rólegt. Er
laus.
Upplýsingar í síma: 892-8825.

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

Þjónusta

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Málarar
Nudd

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

REGNBOGALITIR EHF.

NUDD NUDD NUDD

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

Húsnæði í boði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

SÍMALAUS
SUNNUDAGUR
15. nóvember

SIMALAUS.IS

Sérfræðingar
í sauna!

Í Sauna Spa færðu úrval af þurrgufu-, blautgufuog infraklefum ásamt fylgihlutum. Við kappkostum
að veita einstaklingum og fagmönnum sérfræðiráðgjöf
varðandi allt sem snýr að hönnun og smíði saunaklefa.
Veldu gæði!

Velkomin í sýningarsalinn
að Smiðjuvegi 11

Fjárfesting í vellíðan
Smiðjuvegi 11 s. 571 3770, pall@sauna.is, sauna.is

Bjarkarholt 7-9
270 Mosfellsbær
Nýtt 40 íbúða lyftuhús í Miðbæ Mosfellsbæjar.
2-4ra herbergja íbúðir með bílastæði í bílageymslu.

SÍMI

586 80 80
www.fastmos.is

Hafðu samband og bókaðu skoðun – Sýnum daglega.

Eignirnar afhendast
fulbúnar án gólfefna
en
baðherbergi og forsto
fa
eru flísalögð

setning
ð
a
t
s
r
æ
b
á
Fr
lla
Stutt er í a tu
us
helstu þjón

Bjarkarholt 7-9 – 270 Mosfellsbær
3ja herbergja íbúðir
með bílastæði í bílageymslu.
Verð frá 45,4 m til 55,6 m.
4ra herbergja íbúðir
með bílastæði í bílageymslu.
Verð frá 55,4 m til 57,6 m.
Penthouse íbúðir á 5. Hæð
4ra herbergja íbúðir
með bílskúr og bílastæði í bílageymslu.
Verð frá 86,9 m til 99,9 m.

Bókaðu skoðun eða
fáðu nánari upplýsingar
Svanþór Einarsson
Löggiltur fasteignasali, 698-8555,
svanthor@fastmos.is
Sigurður Gunnarsson
Löggiltur fasteignasali S: 899-1987
sigurdur@fastmos.is

FASTEIGNASALA MOSFELLSBÆJAR • KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • EINAR PÁLL KJÆRNESTED LÖGG. FAST.
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FÖSTUDAGUR

Suðvestan 13-20 í dag
og él, en áfram hægari
vindur og þurrt að kalla
austanlands. Hiti nálægt
frostmarki.
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Gunnar Björnsson

Levon Aronian (2.788) átti leik
gegn Ian Nepomniachtchi
(2.778) á Skilling Open netmótinu á Chess24.

Hvítur á leik

43. Rg4! hxg4? (43...Kg7! 44.
Df5 Dc6! er besta vörnin). 44.
Df5+! Kg7 45. Dxg4+ Kf6 46.
e5! Hxe5 47. Df4+ Kg6 (47...
Hf5 48. Df4#). 48. Hxe5 Dc6+
49. De4+ og hvítur vann um
síðir. Átta manna úrslitum
lauk í gærkvöldi. Undanúrslitin
hefjast kl. 17 í dag.
www.skak.is: Föstudagsmót
Víkingaklúbbsins.
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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 kompásskífa
2 laus
3 hvíla
4 japla
7 andremma
9 kvk nafn
12 auðga
14 sekt
16 tveir eins

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1 áfram, 5 trú, 6 aa, 8 tímgun, 10 ar, 11
eld, 12 graf, 13 ósæð, 15 söðull, 17 karla
LÓÐRÉTT: 1 áttarós, 2 frír, 3 rúm, 4 maula, 7 andfýla, 9 gerður, 12 gæða, 14 sök, 16 ll

Skák

LÁRÉTT
1 framvegis
5 traust
6 tveir eins
8 æxlun
10 rykkorn
11 funa
12 ferlirit
13 slagæð
15 reiðtygi
17 guma

Pondus Eftir Frode Øverli
Eigið þið ekki einhverjar lækningagræjur í Dynamonýrnastein?

Nei! Við þurfum
sjálfir að hringja
eftir aðstoð!

Í alv...

..öru?

Ósýnilegt barn í geðheilbrigðiskerfi

Sigurlaug Jónsdóttir upplifði sig sem
ósýnilegt barn í geðheilbrigðiskerfi sem
sinnti veikri móður hennar. Tíu ára gömul
gisti hún fyrst á geðdeild því það var talið
gera móður hennar gott að hafa hana hjá
sér. Hún gagnrýnir að fjölskyldan hafi hvorki
fengið fræðslu né aðstoð sem hún er viss um að hefði
skipt sköpum.

Gelgjan
Flýttu þér, Palli!
Ég vil komast snemma
í sálfræði!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Af hverju?

Ég þarf að ná
borðinu með
stóra plássinu!

Ó, alveg
rétt.

Því hvað væri
sálfræðitíminn án þess
að þú værir með
fótanuddstækið þitt?

Ekki hata
nautnasegginn.

Draumaheimili fagurkeranna

Fagurkerinn Linda Ben og eiginmaður
hennar byggðu draumahús fjölskyldunnar í Mosfellsbæ. Stórt og glæsilegt
eldhúsið er uppáhaldsstaður Lindu þar
sem hún töfrar fram kræsingar sem nú
hafa orðið að bókinni Kökur.

Talaði alltaf fyrir fegurðinni

Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins
lifði fyrir starf sitt og sá borgina fyrir sér
sem heilsteypt listaverk. Pétur H. Ármannsson arkitekt tók saman sögu og
verk mannsins sem skildi eftir sig 400 byggingar og margar þeirra merkustu sem hér hafa risið.
Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Allt í lagi. Ég skipulegg þá tíma
með tannréttingalækninum í
næsta mánuði.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Af hverju fann
ég fyrir titringi í
veskinu mínu?

SVARTUR
FÖSTUDAGUR

160.000 kr

250.000 kr

afsláttur

afsláttur

SAMSUNG QLED 65” Q800T

Svart verð: 469.900 kr

SAMSUNG T660 soundbar

Svart verð: 63.900 kr

16.090 kr
afsláttur

SAMSUNG QLED 75” Q800T

Svart verð: 699.900 kr
49.910 kr
afsláttur

SAMSUNG Q76T soundbar

Svart verð: 79.900 kr

70.000 kr
afsláttur

75.000 kr

140.000 kr

afsláttur

afsláttur

SAMSUNG QLED 75” Q95T

Svart verð: 599.900 kr

SAMSUNG QLED 65” Q95T

Svart verð: 424.900 kr

SAMSUNG QLED 55” Q95T

Svart verð: 319.900 kr

80.000 kr
afsláttur

120.000 kr
afsláttur

SAMSUNG QLED 75” Q80T

Svart verð: 399.900 kr

ormsson

Opnunartímar
Virka daga kl. 10 -18
Laugardagar kl. 11-15

SAMSUNG QLED 65” Q80T

Svart verð: 269.900 kr

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

MENNING
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Í völundarhúsi Truflunarinnar
BÆKUR

Truflunin
Steinar Bragi
Útgefandi:Mál og menning
Blaðsíðufjöldi: 301 bls

T

ruflunin, ný bók Steinars Braga, talar vel inn
í samtíma okkar þrátt
fyrir að gerast á árunum
2030 og 2034 en bókina má
flokka sem vísindaskáldsögu.
Við erum stödd í miðbæ Reykjavíkur, þar sem orðið hefur undarleg kvíslun. Skapast hefur ný vídd
þar sem allur heimurinn á sér afrit,
bæði umhverfi og manneskjur.
Aðalpersónan, ung kona að nafni
Halla sem hefur brennt allar brýr
að baki sér í persónulega lífinu, er
ein þeirra útvöldu sem er send yfir
í „Truflunina“. Verkefni hennar er
að sinna rannsókn á sálarlífi þeirra
sem hafa verið sendir yfir en fljótt
kemur í ljós að þetta verkefni mun
taka miklum breytingum.
Eitt af því sem einkennir „Truflunina“ er að tíminn líður talsvert
hægar þeim megin en í „Umheimi”
og gerir það að verkum að tveir
taktar renna í gegnum söguna.
Halla fær því stöðugt skilaboð
hinum megin frá þar sem unnið
er úr upplýsingunum mun hraðar
og þekkingaröf lunin er svo mikil
að hún fer að oftar en ekki fram úr
Höllu og okkur sem lesum. Þannig
kemst höfundurinn upp með að
pakka í þétta f léttu og bæta við
áhugaverðum hugmyndum um
veruleika okkar í hér um bil hverri
einustu setningu án þess að missa
þráðinn og spennuna í framvindunni.
Það er ef til vill strax orðið að
klisju að tala um að nú sé tíminn
til að gefa út vísindaskáldsögu, í

miðri heimsmynd
sem fáir hefðu getað
ímyndað sér fyrir
ári síðan. Við erum
kannski móttækilegri núna fyrir því
að atburðir geti
gjörbreytt samfélagi
á sv ipst u ndu . Í
Trufluninni vinnur
Steinar Bragi með
framtíðarsýn án
þess að skapa flótta
frá þeim átökum
sem einkenna samtíma okkar; allt frá vangaveltum
um samfélagsmiðla í hversdagslífi
okkar til kenninga Thomasar Kuhn
um vísindabyltingar. Í bókinni er
tekið fyrir gríðarlegt magn hugmynda án þess að það verði á nokkurn hátt yfirþyrmandi og virkjar
lesandann frekar en að mata hann.
Hér er á ferð marglaga bókmenntaverk þar sem höfundurinn
leikur sér með sjónarhorn og rými
og teiknar upp óhlutbundnar hugmyndir á þann hátt að þær birtast
okkur ljóslifandi á blaðsíðunum í
vel hönnuðu rými innan sögunnar.
Líkamlegum viðbrögðum persónanna er lýst á ítarlegan hátt sem
veldur því að bókin verður á köflum
eins og hryllingsmynd en þessar
lýsingar undirbyggja vel stemninguna í Truf luninni og aðgreina
veruleikann þar frá þeirri vídd sem
liggur fyrir utan.
Steinar Bragi veit nákvæmlega
hvað hann er að gera með hverri
einustu setningu og í þessari vandvirkni verður til undarleg fegurð
mitt í óhugnanlegri framtíðarmyndinni.
Guðrún Baldvinsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hörkuspennandi
og þétt vísindaskáldsaga sem
skilur mikið eftir sig á tímum
þar sem við erum tilbúin að trúa
næstum hverju sem er.

Sungið verður í Hannesarholti á sunnudaginn.

Sungið í Hannesarholti

H

annesarholt býður upp á
Syngjum saman í beinu
streymi hvern sunnudag
kl. 14.00.
Sunnudaginn 29. nóvember
taka við hljóðnemanum hjónin
Valgerður Jónsdóttir, tónmenntakennari og söngkona, og Þórður
Sævarsson gítarleikari en þau
hafa unnið saman í tónlistinni frá
unglingsaldri, gefið út eigið efni

og komið fram á ótal tónleikum og
viðburðum á Íslandi, í Danmörku
og f leiri löndum. Síðastliðin tvö
ár hafa þau starfað undir nafninu
Travel Tunes Iceland við að kynna
íslensk þjóðlög fyrir ferðafólki. Valgerður hefur stjórnað fjölda söngstunda fyrir börn og fullorðna og
stýrir meðal annars þremur kórum
á Akranesi, þar sem hún og Þórður
eru búsett.

Ljósabasar Nýló

L

jósabasar Nýlistasafnsins
stendur til 20. desember. Að
þessu sinni mun basarinn eiga
sér vettvang á netinu, á síðunni
ljosabasar.nylo.is. Þar verður hægt
að skoða verkin, kynna sér listamennina sem taka þátt í basarnum
og kaupa samtímalist eftir yfir 40
myndlistarmenn. Gestir eru velkomnir í Nýlistasafnið, Marshall-

húsinu, en þar á Ljósabasarinn
sér annan samastað með opinni
geymslu og örsýningu í safnbúðinni. Þar má líta verk Ljósabasars
eigin augum og sækja keypt verk
á hefðbundnum opnunartímum
safnsins. Auk þess er boðið upp
á heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu. Verkin tengjast öll ljósinu
í orðsins víðasta skilningi.

Ég held að þessi verk þarfnist viðveru eða að minnsta kosti vitundar einhvers, segir listamaðurinn .

Stöðug óvissa er drifkraftur
Kristinn E. Hrafnsson sýnir verk sín í Hverfisgalleríi. Þar má
meðal annars sjá verk sem er óður til bókmenntanna.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

D

kolbrunb@frettabladid.is

ægursveifla er
yfirskrift sýningar
Kristins E. Hrafnssonar í Hverfisgalleríi. „Þetta eru fyrst
og fremst skúlptúrar, en auk þeirra eru hér nokkur
prentverk og ein lágmynd,“ segir
listamaðurinn sem segir flest
verkanna vera ný. Eldri verk er þó
einnig að finna og þar á meðal er
verkasería sem heitir Farið um
heiminn.
„Upp úr aldamótum byrjaði ég að
safna áttatengdum titlum á skáldverkum og raða þeim upp sem
ákveðinni frásögn um heiminn. Ég
vinn bókarkápurnar alltaf á sama
háttinn og læt það svo öðrum eftir
að setja þær saman sem frásögn
eða áttavita. Verkið hef ég ekki
sýnt áður í heild sinni og nú er ég
líkast til hættur þessari söfnun.
Hugmyndin er orðin södd,“ segir
Kristinn. „Verkið er óður til bókmenntanna. Listin getur verið
okkur leiðarvísir í lífinu og jafnvel
opnað upp nýjar leiðir.“
Tunnulaga stálskúlptúr er á sýningunni með textanum NORÐRIÐ
MÆTIR SUÐRINU OG AUSTRIÐ
MÆTIR VESTRINU OG ... „ Þetta
verk er um okkur í heiminum og
heiminn í okkur. Allar heimsins
áttir mætast í okkur og við erum
órjúfanlegur hluti einhverrar
heildar.“
Þarna má sjá gylltan sveif lukenndan skúlptúr, sem nefnist
Dægursveifla, sem er einmitt titill
sýningarinnar. „Dægursveifla er í
raun frásögn um þann kosmíska
stað sem við erum á. Himintunglin ráða meira og minna öllu um
okkar líf og líðan; dægursveif lan
er áminning um framgang tímans
og þar með lífsins. Við lifum ekki
í einhverri endurtekningu, heldur
í stöðugt nýjum tíma og ólíkum
aðstæðum. Flóð og fjara og nótt

Ég geng til vinnu minnar á morgnana og reyni að lifa þannig lífi, segir Kristinn. Í bakgrunni glittir í verk með bókakápum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ALLAR HEIMSINS
ÁTTIR MÆTAST Í
OKKUR OG VIÐ ERUM ÓRJÚFANLEGUR HLUTI EINHVERRAR
HEILDAR.

og dagur og annar lífsins gangur í
stöðugu flæði.“
Um dægrið segir Kristinn: „Í
gamla tungumálinu voru tvö
dægur í einum sólarhring, en í dag
er almennt talað um dægur sem
sólarhring, en ég nota báðar skilgreiningarnar á sýningunni. Ég
vinn textaverk í skúlptúrana og út
frá þeim hef ég síðan gert prentverk. Þannig hefur þetta oft verið í

mínum verkum – eitt verk getur af
sér annað. DAGINN ÚT og DAGINN
INN er þannig verk. Það getur falist
í því frásögn og allir dagar eru samsafn atburða. Ég held að þessi verk
þarfnist viðveru eða að minnsta
kosti vitundar einhvers til að öðlast
merkingu. Ég held ég muni það rétt
að þetta verk hafi verið kveikjan
að þessari samsetningu verka á
sýningunni.“
Spurður hvort hann sé bjartsýnismaður segir Kristinn: „Við erum hér
og getum ekki annað. Við förum út
í daginn og inn í nóttina og flöndrumst þetta fram og til baka, það er
okkar athafnasemi. Þannig er okkar
líf og vonandi er það merkingarbært
líf, það væri það besta, í mínum
huga að minnsta kosti. Ég geng til
vinnu minnar á morgnana og reyni
að lifa þannig lífi. Stöðug óvissa um
hvað bíður manns er sá drifkraftur
sem mér finnst skipta hvað mestu
máli.“

HUGVÍKKANDI
FRAMTÍÐARTRYLLIR
„... alger meistarasnilld hjá Steinari Braga.
Truflaður brilljans, hvar sem á er litið.“
ÞORGEIR TRYGGVASON

„Þetta er stór skáldsaga, og stórfengleg,
finnst mér. Höfundur í algjörum sérflokki
sendir hérna frá sér sína bestu bók.“
BJÖRN ÞÓR VILHJÁLMSSON / VÍÐSJÁ

TRUFLUNIN er ný skáldsaga eftir
einn frumlegasta og kraftmesta
höfund landsins, Steinar Braga.

„Maður grípur stundum
andann á lofti ... ótrúlega
hæfileikaríkur.“
EGILL HELGASON / KILJAN

Innbundin

Rafbók Hljóðbók

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið 10–19 alla daga fram að jólum | www.forlagid.is
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Það er guðdómleg fegurð í söng Ceciliu Bartoli. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Smá mótvægi
við síbyljuna

ÞAR ER TIL DÆMIS
HINN DÁSAMLEGI
PASTORALE Í F-DÚR EFTIR BACH
SEM HÖRÐUR ÁSKELSSON
LEIKUR Á ORGELIÐ AF LISTFENGI OG MIKILLI TILFINNINGU.

Jónas Sen, tónlistargagnrýnandi Fréttablaðsins, skrifar um jólatónlist sem má
orna sér við þegar ekki eru tónleikar.

A

llir vita að tónlist er
holl og góð, nema
rokkið... það kemur
frá djöf linum. Að
öllu gamni slepptu
hefur tónlist margvísleg heilsusamleg áhrif. Núna
þegar það verða líklega engir jólatónleikar er þeim mun mikilvægara
að fara á Spotify eða YouTube og
hlusta á eitthvað skemmtilegt.
Ég persónulega hef bæði smekk
fyrir klassískri tónlist og djassi,
auk ýmiss konar heimstónlistar.
Poppjólalög heyrast úr hverju horni
þegar desember gengur í garð, og
jafnvel fyrr, svo óþarfi er að auglýsa
þau eitthvað frekar. Nei, hér verður
horft til fagurtónlistar, sem er þó
ekkert síður jólaleg en síbyljan.

Magnum Mysterium
með Jan Lundgren
Byrjum á djassinum. Á vissan hátt
er djassinn eins og búddisminn. Sá
síðarnefndi hefur breiðst um heiminn og hefur þann einstaka karakter að geta lagað sig að þankagangi
mismunandi landsvæða, hvort
sem það er tíbetsk náttúrutrú eða
evrópsk sálfræði. Djassinn hefur
líka þennan sveigjanleika, þar eru
margar stefnur og nálganir.
Fyrir nokkrum árum kom hingað
til tónleikahalds sænski djasspíanistinn og tónskáldið Jan Lundgren.
Hann spilaði með Barbörukórnum
og nokkrum öðrum tónlistar-

sjálfur kallaði það „meðvitað feik“.
Saman myndar feik og alvara stórkostlegt listaverk, og er ein af skærustu perlunum í tónlist rússnesku
Rétttrúnaðarkirkjunnar.

ÞVERT Á MÓTI
SKAPAR DJASSINN
FALLEGA UMGJÖRÐ UTAN UM
TÍMALAUSA ENDURREISNARTÓNLISTINA OG LYFTIR HENNI
UPP Í HÆSTU HÆÐIR.

mönnum. Meginuppistaðan á
efnisskránni var samtíningur laga
eftir Monteverdi, Gabrieli, Gaffurio,
Morales, Byrd og de Victoria. Svipað
samansafn kom út í djassútgáfu
Lundgrens á plötu fyrir rúmum áratug síðan undir nafninu Magnum
Mysterium. Útsetningarnar eru lágstemmdar og fallegar, það er aldrei
togstreita á milli þessara ólíku tónlistarstefna. Þvert á móti skapar
djassinn fallega umgjörð utan um
tímalausa endurreisnartónlistina
og lyftir henni upp í hæstu hæðir.
Útkoman er afar andaktug.

Officium með Jan Garbarek
og Hilliard Ensemble
Árið 1994 kom út merkileg plata
sem sló heldur betur í gegn. Norski
saxófónleikarinn Jan Garbarek
impróvíserar þar við kórsöng Hilliard Ensemble, og syngur hann verk
eftir tónskáld frá 12. – 16. öld. Þetta

Vespers eftir Rakhmanínoff er ómissandi um jólin.

er trúarleg tónlist, enda er Officium
nafnið á hinum daglegu tíðabænum
Kirkjunnar.
Söngurinn er afar fallegur, þrunginn einhvers konar himneskri ró.
Upptakan var gerð í klaustri, og
endurómunin er ríkuleg. Einhver
kynni að ætla að djass-saxófónn í
slíku samhengi sé ósmekklegur, en
það er öðru nær. Saxófónninn er
tilfinningaþrunginn og hugleiðslukenndur, útkoman er alveg einstök.

Vespers eftir Rahkmanínoff
Annað kórverk er ómissandi um
jólin, Vespers, eða Aftansöngur,
eftir Rakhmanínoff. Það hefur

nokkrum sinnum verið f lutt hér
á landi. Rahkmanínoff tilheyrði
rússnesku Rétttrúnaðarkirkjunni,
en var reyndar ekki kirkjurækinn.
Aftansöngur eru kvöldbænir, tíðabænir, venjulega sungnar, eða bara
beðnar, um kvöld. Titill verksins er
ónákvæmur, um er að ræða næturvöku, yfirleitt aðfaranótt sunnudags í Rétttrúnaðarkirkjunni, og
samanstendur af þremur tíðum.
Stemningin í verkinu er forn.
Rakhmanínoff byggði tónlistina á
hefðbundnum söng, og meiri hluti
stefjanna tilheyrir tónlistararfi
kirkjunnar. Hið frumsamda er svo
í sama anda, og Rakhmanínoff

Jól í Hallgrímskirkju
Að lokum verð ég að nefna plötu
sem er alltaf spiluð heima hjá mér
um jólin, Jól í Hallgrímskirkju. Hún
er á Spotify. Þetta er samansafn af
lögum sem tengjast jólunum, beint
eða óbeint. Þar er til dæmis hinn
dásamlegi Pastorale í F-dúr eftir
Bach sem Hörður Áskelsson leikur á
orgelið af listfengi og mikilli tilfinningu. Einnig má hlýða á sálma, bæði
erlenda og íslenska, til að mynda
Nóttin var sú ágæt ein eftir Sigvalda
Kaldalóns. Mótettukór kirkjunnar
syngur unaðslega vel undir öruggri
stjórn Harðar, og aðrir hljóðfæraleikarar eru með sitt á hreinu.
Og aukalagið...
Aukalagið hér er afar lágstemmt,
Sposa son disprezzata. Það hefur
verið eignað Vivaldi, en er í raun
eftir Geminiano Giacomelli. Ég
heyrði lagið fyrst í þáttaröðinni
The Sopranos, en þar er það spilað
á meðan tvær konur eru að dást að
endurreisnarmálverki af Heilagri
guðsmóður. Cecilia Bartoli syngur;
hvílík guðdómleg fegurð. Þetta er
tónlist sem fær hárin til að rísa. Hún
hefur þau áhrif að maður trúir því
auðveldlega að til sé eitthvað æðra
en maðurinn; jólin eru svo sannarlega tími til að minnast þess.
Jónas Sen

tl.is

SVARTUR
FÖSTUDAGUR

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR!
TILBOÐIN GILDA AÐEINS Í NETVERSLUN
27.-29. NÓVEMBER EÐA Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

SKOÐAÐU ÖLL TILBOÐIN Á TL.IS | SENDUM HVERT Á LAND SEM ER!

BAKAÐU OG SPARAÐU
MEÐ EURO SHOPPER

198 kr./pk.

179 kr./pk.
198 kr./pk.

Euro shopper Möndlur
með hýði - 100 g

Euro shopper Bökunarpappír
30 arkir í pk.

það munar um minna

119 kr./1 kg

Euro shopper Möndlur
afhýddar, hakkaðar eða flögur - 100 g

Euro shopper Hveiti
1 kg

n
o
t
g
n
i
l
l
e
W
5.998 kr./kg
Íslandsnaut Wellington Nautalund
íslensk innbökuð nautalund - frosin

MEÐ
BEINI

ÚRBEINAÐUR

159 kr./500 g 898 kr./500 g 1.198 kr./kg 1.398 kr./kg
Bónus Kornbrauð
500 g
bónus.is

Mjólkursamsalan Samlokuostur
í sneiðum - 500 g

Bónus Hamborgarhryggur
nýreyktur - með beini

Bónus Hamborgarhryggur
nýreyktur - úrbeinaður

Verð gildir til og með 29. nóvember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Vinsælustu bækurnar
í verslunum

*

TOPP 10
1. Snerting
Ólafur Jóhann Ólafsson

6. Una - Prjónabók
Salka Sól og Sjöfn Kristjánsdóttir

2. Þagnarmúr
Arnaldur Indriðason

7. Útkall - á ögurstundu
Óttar Sveinsson

3. Bráðin
Yrsa Sigurðardóttir

8. Lára fer í leikhús
Birgitta Haukdal

4. Orri óstöðvandi - Magga Messi
9. Krakkalögin okkar
Bjarni Fritzson
10. Silfurvængir
5. Vetrarmein
Camilla Lackberg
Ragnar Jónsson
* Tekið saman 26. nóvember

BÓNUS VILLISVEPPASÚPA

BÓNUS GRJÓNAGRAUTUR

NÝTT Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

TILBÚIN
Ð HITA
ÞARF AÐEINS A

898 kr./1 kg
Bónus Villisveppasúpa
1 kg

LAKTÓSALAUS
RF AÐEINS AÐ

TILBÚINN - ÞA

HITA

679 kr./1 kg
Bónus Grjónagrautur
1 kg - laktósalaus

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti: Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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Íslensk samtímasaga með forngrískum blæ
Bróðir er fjórða bók Halldórs Armand sem segir frá harmþrunginni sögu systkinanna Skorra og Tinnu.
Sagan er með hefðbundnara sniði en fyrri verk Halldórs sem vill þreifa fyrir sér á nýjum slóðum.

Þ

að var planið frá upphaf i að gera aðeins
öðruvísi verk,“ segir
Halldór. „Mig langaði
að skrifa klassíska sögu
sem væri dramatísk, og
um stórar, tímalausar spurningar
sem ættu jafn vel við í dag og fyrir
tvö þúsund árum.“
Halldóri virðist hafa tekist vel
til og gagnrýnandi Fréttablaðsins
hafði á orði að bókin minnti einna
helst á grískan harmleik. „Ég get
alveg viðurkennt að ég er mikill
áhugamaður um Forn-Grikkland,
og ekki síst um bókmenntirnar sem
þaðan komu. Ég var mjög spenntur
fyrir hugmyndinni um að vera með
tragíska hetju í íslenskum samtíma,
svo framvindan yrði að einhverju
leyti eins og í klassískum grískum
harmleik.“

Revíur og góðir dátar
Þrátt fyrir að þessi bók sé eins konar
frumraun hvað stíl og efnistök
varðar segir Halldór að líklegt sé að
hann muni halda áfram á þessu rófi.
„Segja má að fyrstu þrjár bækurnar
mínar hafi einhvers konar greiningar á tíðaranda, en nú finn ég
mig betur í að skrifa hefðbundnari
sögur. Manni fer fram í þessu eins
og öðru og þá ræður maður betur
við að skrifa dýpri og f lóknari
bækur en áður.“
Í sögunni bregður fyrir ýmsum
ljóðum eftir Halldór sem á ekki
langt að sækja ljóðlistarhæfileikana. „Langafi minn, Guðmundur
Sigurðsson, var revíuhöfundur og
mikill vísnakall. Það er mikið um
einhvers konar vísnaást í minni ætt
svo ég er sumpartinn alinn upp við
þetta.“
„Ein af mínum uppáhaldsbókum
hefur lengi verið Góði dátinn Svejk
þar sem alls konar grínvísur brjóta
upp frásögnina. Ég er mjög veikur
fyrir rímuðu gríni og leikhúseinræðum og hef lengi viljað gera svona
sjálfur. Þetta er líka þekkt minni úr
Íslendingasögunum, að persónur
bresti í kveðskap.“

Halldór Armand brýtur upp söguna með ljóðum eftir sjálfan sig, en hann er alinn upp við mikla vísnaást. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

EIN AF MÍNUM
UPPÁHALDSBÓKUM
HEFUR LENGI VERIÐ GÓÐI
DÁTINN SVEJK ÞAR SEM ALLS
KONAR GRÍNVÍSUR BRJÓTA UPP
FRÁSÖGNINA.

Skáldagyðjur með tvöfaldan
borgararétt
Halldór hefur verið búsettur í
Berlín undanfarin ár en sneri heim

til Íslands þegar kófið skall á. Hann
segist ekki viss um hvenær né hvort
hann muni fara aftur út.
„Ég hef búið þarna síðustu tvö
ár sem væntanlega hefur haft sitt
að segja við þessi bókarskrif,“ segir
hann. „Ég dýrka Berlín en ég hef
alltaf vitað frá upphafi að ég yrði
þar ekki til langframa. Þótt borgin
sé dásamleg þá hefur hún líka sínar
skuggahliðar.“
Búsetan hefur án efa litað út frá
sér segir Halldór þótt hugmynda-

vinnan og skrifin lúti sömu lögmálum. „Skáldagyðjan kom eins
fram við mig á báðum stöðum
þótt maður kynnist óhjákvæmilega miklum jaðar í borgum eins og
Berlín,“ segir hann.

Bráðabirgðataóismi
Bróðir hefur fengið góðar viðtökur
en Halldór segir hverja bók taka
sinn toll. „Ég er venjulega eins og
kreist sítróna eftir að hafa gefið út
bók. Þetta er bæði rosalegt spennu-

fall og mikið álag,“ segir hann.
Þá hefur faraldurinn líka sett
strik í reikninginn. „Ég veit bara
ekkert hvernig bóksala gengur
núna, eða hvernig þetta verður í
desember. Maður verður bara að
gerast einhvers konar taóisti eða
búddisti og segja sjálfum sér að
þetta sé ekki í manns eigin höndum.
Það er rosalega hverful tilvera að
vera rithöfundur, en ég þakka bara
fyrir að fá að sinna þessu á meðan ég
get.“ arnartomas@frettabladid.is

„Þannig var kona þessi“
BÆKUR

Hetjusögur
Kristín Svava Tómasdóttir
Fjöldi síðna: 126
Útgefandi: Benedikt bókaútgáfa.

Í

nýrri ljóðabók Kristínar Svövu
Tómasdóttur, Hetjusögum, gefur
að líta kvennasögulegan ljóðabálk sem byggir á frumtexta úr öðru
riti – endurnýtir og endurskapar svo
úr verður nýtt verk: Nýstárlegt ljóðverk, unnið upp úr ritinu Íslenskar
ljósmæður I-III eftir séra Svein Víking (Grímsson, 1896–1971) sem kom
út 1962–1964 og hefur að geyma
æviþætti og endurminningar 100
ljósmæðra.
Bæði verkin, frumtextinn og
þessi ljóðabók, hampa hvort með
sínum hætti þeim kvenhetjum sem
fyrr á tíð fóru í öllum veðrum, á
nóttu sem degi, sumar sem vetur,
um fjallvegi og hrjóstur, til hjálpar
konum í fæðingu.
Aldrei var skammdegismyrkrið svo
svart
frostið svo biturt
ófærðin svo mikil

hríðarkófið svo þykkt
að hún léti bilbug á sér finna
að leggja út i óveðrin
aldrei urðu vötnin henni farar
tálmi
aldrei brast hana kjark ...
(s. 79)
Hvert einasta orð í ljóðabókinni
er fengið úr ritverki Sveins Víkings, en hendingum er endurraðað
og orðin sett í nýtt samhengi. Hér
sameinast ljósmæður fyrri alda
í eina persónu í einni sviðsmynd
og ...
orðf leygt var um þrek hennar og
dugnað
(s. 34)
Kristín Svava Tómasdóttir (f.
1985) er sagnfræðingur auk þess að
ástunda ljóðagerð. Sem ljóðskáld
vakti Kristín Svava strax athygli
með sinni fyrstu ljóðabók Blótgælum (2007) sem einn gagnrýnandi
gekk svo langt að kalla „menningarskjöld nýrrar kynslóðar“. Í kjölfarið
fylgdu Skrælingjasýningin (2011) og
Stormviðvörun (2015). Ljóð hennar
einkennast öðru fremur af frjálslegu hispursleysi í bland við ádeilu
og femíníska sýn. Viðfangsefnið

og orðfærið í anda
ungrar kynslóðar, laust við tilgerð
eða skreytni.
Að þessu sinni brýst sagnfræðingurinn fram og tekur sér sess við
hlið ljóðskáldsins svo að nú kveður
við nokkuð nýjan tón í orðnotkun,
þó að feminíska sjónarhornið sé til
staðar sem fyrr. Nú fáum við samlegð lýsinga og orðfæris um íslensk-

ar ljósmæður fyrri alda í einni bók.
Samsöfnun og endurröðun styrkir
myndina og skerpir litina. Hríðarveðrin, myrkrið, kuldinn í kotbýlunum og straumharðar jökulár
ýkjast upp líkt og andstæðan sem
eru hlýjar hendur ljósmóðurinnar
sem vinna sitt verk undir súðinni.
Barnsgrátur. Skyndilega lýsist allt
upp í kraftaverki stundarinnar.

togast á við menntunarþrá, metnað
og löngun til víðsýnis og ferða:

Hendur
gæddar furðulegum mætti til að

lina þjáningar
það dró úr þrautum verkir
linuðust
mjúkar og mildar
móður og barni
sem hún lyfti til ljóss þessa  heims
(s. 44)

Þannig birtir textinn togstreitu
milli þess sem hugurinn stendur
til og hins sem í boði er. Löngun og
draumar kallast á við klisjurnar og
hlutskiptið. Mýktin kallast á við
hörkuna: Liprar ljósmóðurhendur,
heitur hugur, harður vilji, þor og
dugnaður.
Ljóðabálkurinn er uppbyggður
eins og vegferð frá vöggu til grafar.
Fer vel á því. Bókin hefst á fæðingu
og endar við blómlausa, svarta kistu
þar sem „kærleiksminningin er dýrlegasti kransinn“ (s. 115).
Hetjusögur eru viðeigandi titill á
þessari fallegu ljóðabók.

Einhver gæti sagt að bókin
geymi ofgnótt – allar helstu klisjurnar úr mörghundruð blaðsíðna,
margra binda verki saman komnar
á tiltölulega fáum blaðsíðum. Hér
er þó nýtt, og á sinn hátt, heillandi
samhengi. Því að um leið og
myndin ýkist upp þá dýpkar hún.
Orðfæri karlhefðarinnar er efniviðurinn sem unnið er með, en nú
sjáum við hlutskipti kvennanna og
ætlaða hneigð þeirra til líknarstarfa

stóð hugur hennar fremur til náms

en búsýslu
ef hún hefði verið fædd á þessari
öld
hefði hún numið læknisfræði
bara að ég hefði orðið drengur
(s. 21)

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

NIÐURSTAÐA: Nýstárleg, ljóðræn
endurvinnsla á sagnfræðilegu
efni. Útkoman er fallegur minnisvarði um íslensku ljósmóðurina.

BLACK FRIDAY TILBOÐ
Tilboðin gilda til 1. desember
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Arnaldur Indriðason, rithöfundur.

Ólafur Jóhann og
Arnaldur á toppnum

S

nerting
eftir Ólaf
Jóhann er
í f y rsta sæti
met sölu list a
Ey mundsson,
sem byggist á
sölu d ag a na
18.-24. nóvem
ber. Þagnarmúr
ef t i r A r na ld
Indriðason er
í öðru sæti og
Bráðin eftir Yrsu Sigurðardóttur er í
þriðja sæti. Vetrarmein eftir Ragnar
Jónasson er í fjórða sæti.
Á Bóksölulistanum sem byggist
á sölu 1.- 22. nóvember er Arnaldur
Indriðason í fyrsta sæti með Þagn
armúr. Orri óstöðvandi eftir Bjarna
Fritzson er í öðru sæti, Snerting eftir
Ólaf Jóhann Ólafsson í þriðja sæti,
Bráðin eftir Yrsu Sigurðardóttur
í því fjórða og Vetrarmein eftir
Ragnar Jónasson í fjórða sæti.

Það var kominn tími til að ég sýndi hér, segir Árni Már. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stúdía um form
Árni Már Erlingsson sýnir í Gallery
Porti. Hann er meðal eigenda gallerísins
og þetta er fyrsta einkasýning hans þar.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

F

kolbrunb@frettabladid.is

Veglegt bókauppboð er á netinu.

Bókauppboði lýkur
á sunnudaginn

V

eglegt bókauppboði stendur
yfir á vef Gallerí Foldar og
lýkur sunnudaginn 6. des
ember. Bækurnar eru til sýnis hjá
Fold uppboðshúsi. Að þessu sinni
eru boðnar upp 135 bækur og rit
flokkar.
Gott úrval ljóðabóka er á upp
boðinu. Þar má nefna ljóðabókina
Nei, fyrsta og eina verk Ara Jóseps
sonar, gott kápueintak, úrval bóka
eftir Hannes Pétursson, meðal ann
ars mörg hans verka sem komu út í
takmörkuðum eintakafjölda í sinni
tíð, með fallegri áritun Hannesar
Pétursson, svo sem Rauðamyrkur,
Ýmsar færslur og Heima á Nesi.
Afar vandað eintak af sögulegu
verki í Íslandssögunni, Rit hins
Íslenska Lærdómslistafélags er
á uppboðinu, hér eru boðin upp
14 fyrstu bindin (1–14), prentuð í
Kaupmannahöfn 1780–1794, en
verkið var alls 15 bindi. Unnur
Stefánsdóttir batt verkið í 14 gull
skreyttar bækur á sínum tíma og
ber verkið vitni um stórkostlega fal
legt handbragð hennar og listfengi.
Þá má nefna mjög fágætt og
merkilegt rit, Tilskipanir. – KóngsBréf, áhrærandi af leggingu þess
íslenska tukthúss fyrst um sinn.
Ritið var prentað í Viðey árið 1820
og er því 200 ára og hefur ekki sést
lengi á fornbókamarkaði.

ormfast er yfirskrift sýn
ingar Árna Más Erlings
sonar í Gallery Porti. Á
sýningunni eru um 30
verk.
„Undirbúningur fyrir
þessa sýningu hefur staðið yfir í
um ár. Hún heitir Formfast og er
stúdía um form almennt. Þetta eru

þó heldur óhefðbundin form, ekki
hringur, kassi og þríhyrningur,“
segir Árni. „Formin fóru að læðast
inn í skissubækur mínar í kringum
2012 og ég gerði eina og eina mynd,
en tók þetta samt ekki föstum
tökum. Það var kominn tími að gera
þetta almennilega.
Verkin eru f lest öll unnin í
blönduðum miðlum, það er olía,
aklrýl, sprey og lakk en síðan eru
skúlptúrarnir unnir úr krossvið og
vikursteini og þrjár myndir unnar
á við með sparsli. Myndirnar eru af

ýmsum stærðum og þar eru grænn
litur og bleikur mest áberandi.“
Auk þess að leika sér að hinum
ýmsu formum hefur Árni einnig
gert portrettmyndir. Hann er lærð
ur ljósmyndari en segist hafa byrjað
að mála á veggi tíu ára gamall. Þetta
er fyrsta einkasýning hans í Gallerý
Porti og jafnframt hundraðasti við
burðurinn sem er haldinn þar. Árni
er einn af stofnendum Ports. „Þann
ig að það var kominn tími til að ég
sýndi þar,“ segir hann.
Gallery Port var stofnað í mars
árið 2016. „Galleríið átti ekki að
verða jafn langlíft og það hefur
orðið. Mér var boðið þetta pláss
tímabundið. Svo fór þetta að ganga
mjög vel og listamenn voru áhuga
samir um að sýna og það fór að
sanka st að okkur hópur af söfn
urum og menningarunnendum.
Listamenn sem sýna hjá okkur
er u f lestir tiltölulega nýlega
útskrifaðir úr námi. Okkur finnst
skemmtilegast að hjálpa fólki að
móta sín fyrstu skref. Steingrímur
Eyfjörð og Helgi Þórsson héldu

ÞAÐ ER ANNAÐHVORT
AÐ VINNA HEFÐBUNDNA VINNU EÐA VERA Í
VINNU ÞAR SEM ER GAMAN OG
VESEN.

nýlega sýningu og Snorri Ásmunds
son hefur sett upp sýningu hérna,
þannig að hér sýna líka listamenn
sem hafa verið lengur að. Við veljum
sýningar inn en það er líka eitthvað
um umsóknir. Núna tökum við ekki
við fleiri umsóknum í bili því búið
er að bóka sýningar út næsta ár.“
Spurður hvort það sé ekki mikið
streð að eiga listagallerí segir Árni:
„Það er annaðhvort að vinna hefð
bundna vinnu eða vera í vinnu
þar sem er gaman og vesen. Þetta
er skrýtnasta árið sem við höfum
verið í rekstri en við höfum aldrei
selt fleiri verk.“

Bölvun klarinettunnar lætur vel í eyrum
GEISLADISKUR

Klarinettukvintettar
Brahms & Khoury
Útgefandi:Paladino Music
Munurinn á lauk og klarinettu er
sá að þegar klarinettan er skorin,
grætur enginn.
Þessi brandari
endurspeglar
þá staðreynd að
hljóðfærið getur
verið býsna hvasst
ef þannig er leikið á
það. Verra er þó að
bölvun fylgir því.
Dæmin sanna það:
Mozart skrifaði
k lar inet t u kons
ertinn KV 622 árið
1791. Tveimur mán
uðum síðar dó hann. Carl Nielsen
samdi klarinettukonsert 1928.
Hann lifði aðeins í þrjú ár eftir það.
Francis Poulenc samdi klarinettu
sónötu árið 1962. Nokkru síðar var
hann allur. Schubert lét eftir sig
Fjárhirðinn á bjarginu, fyrir klar
inettu, sópran og píanó, fáeinum
mánuðum fyrir dauða sinn. Camille

Saint-Saëns samdi klarinettusónöt
una op. 167 skömmu áður en hann
lést úr hjartaáfalli. Og Brahms, sem
var sestur í helgan stein og hættur
tónsmíðum, heillaðist svo af spili
klarinettuleikara að hann dró
fjaðurpennan aftur fram og skapaði
nokkur klarinettuverk. Litlu síðar
datt hann niður dauður.

Dimitri Ashkenazy leikur
Ein þessara tónsmíða
eftir Brahms er klarin
ettukvintett. Kvintett
inn er að finna á nýút
komnum geisladiski.
Dimitr i Ashkenazy
leik ur á k lar inett
una, Robin Sharp og
Mechthild Karkow á
fiðlur, Jennifer Ansc
hel á víólu og Gundula
Leitner á selló.
Tónlistin er fremur lágstemmd,
samin af manni sem er saddur líf
daga. Ástríðurnar sem einkenndu
eldri tónlistina eru kulnaðar, en
eftir er einhver hjartahlýja sem
kemst fullkomlega til skila í vönd
uðum leiknum. Hér eru engar mála
miðlanir. Það er ekkert verið að
skapa spennu til að gera tónlistina
bitastæðari fyrir spennufíkla. Tón

HLJÓÐFÆRALEIKURINN HÉR ER EINNIG
FIRNAGÓÐUR. FÍNLEG BLÆBRIGÐI ERU NOSTURSAMLEGA
OFIN, SAMLEIKURINN ER
FLOTTUR.
listin fær að f læða áreynslulaust,
alveg ómenguð. Þetta er ekki kvik
myndatryllir, hvað þá spennusaga,
heldur meira í ætt við ljóðaupplest
ur. Stemningin er innhverf, gædd
ljúfsárri nostalgíu sem hittir mann
í hjartastað.

Þvert á móti kurteisleg
Brahms gat verið dálítill þurs í sam
skiptum, og einu sinni, þegar hann
var að kveðja veislugesti, sagði
hann: „Hafi ég gleymt að móðga
einhvern, þá biðst ég afsökunar.“
Þennan hrjúfa karakter er ekki að
finna í tónlistinni á geisladiskinum.
Þvert á móti er hún fáguð og á ein
hvern hátt kurteisleg. Í takt við það
er hljóðfæraleikurinn nákvæmur og
tær, tæknileg atriði eru eins og best
verður á kosið. Allir eru í spariföt
unum, stimamjúkir og diplómat
ískir.
Hitt verkið á geisladiskinum er

Gardens of Love eftir líbanska sam
tímatónskáldið Houtaf Khoury.
Þar vefst keimur austurlenskra
þjóðlaga saman við vestræna fjöl
röddun og aga. En ekki bara það,
heldur blandast líka andrúmsloft
trega og kærleika, eftirsjár og vonar,
óhugnaðar og útópískrar sýnar. Rétt
eins og hjá Brahms er tónlistin lág
stemmd, hún gefur í skyn fremur
en að skella meiningunni framan í
opið geð hlustandans.
Hljóðfæraleikurinn hér er einn
ig firnagóður. Fínleg blæbrigði eru
nostursamlega ofin, samleikurinn
er f lottur. Hljóðfæraleikararnir
fimm spila sem einn maður. Hvert
smáatriði er úthugsað. Form verks
ins er dálítið óljóst og erfitt að skil
greina nákvæmlega hvað gerist,
en þetta EITTHVAÐ nær tökum á
manni. Ekki er hægt að biðja um
meira en það.
Þess má geta að kvintettinn var
saminn fyrir rúmum tíu árum og
Khoury er enn á lífi. Nú? Bölvun
klarinettunnar hefur sennilega
verið aflétt í seinni tíð, sem betur
fer.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Mögnuð tónlist
með frábæru listafólki.

ht.is

GILDIR AÐEINS Í NETVERSLUN
TILBOÐ GILDA 27. - 29. NÓVEMBER
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Ljóðagerðin er mér
mikill yndisauki
Spegilsjónir er ný ljóðabók eftir Guðrúnu
Hannesdóttur. Hún yrkir af einlægni um
náttúruna en einnig menn og dýr.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

S

kolbrunb@frettabladid.is

pegilsjónir er áttunda
ljóðabók Guðr únar
Hannesdóttur. „Ljóðin
eru ný að tveimur undanskildum, öll ort á síðustu
tveimur árum. Ljóðagerðin er orðin mér mikill yndisauki, ég fann strax eftir mína fyrstu
ljóðabók Fléttur (2007) að ekki varð
aftur snúið af þeim reit. Með tímanum gefst manni líka meiri tími
til að njóta og sinna þessu,“ segir
Guðrún. „Þessi bók er hvorki þematísk né sérlega heildstæð frekar en
aðrar bækur mínar. Þetta eru stutt
ljóð og einföld. Yfirskriftin gæti allt
eins verið: Það er engin að hlusta –
í þeim anda eru þau gerð. Kannski
má kalla það muldur hins ómeðvitaða.
Leiðin að atvikum eða minningum opnast allt í einu og verður
greið, eitthvað sem maður hefur
lesið eða séð öðlast eigið líf, skarast
og endurskapast í sífellu – í nokkurs
konar eigin veruleika. Ég yrki mikið
um náttúruna, um dýr og menn og
leyfi mér að fara aftur og fram í tíma
og rúmi, vöku og draumi.“

Einlæg ljóð
Spurð hvort greina megi einhvern
ákveðinn tón í ljóðunum segir Guðrún: „Það má áreiðanlega kalla þau
gamaldags á vissan hátt, enda ljóðmælandi kominn vel til ára sinna
og þau eru kyrrlát fremur en hitt.
Að svo miklu leyti sem ég hugsa um
það vona ég að þau komist beint
og brotalaust til lesenda. Það veit
enginn hvað gleður, eða hvaða ljóð

EN HVERT LJÓÐ Á SÉR
SINN EIGIN AFMARKAÐA HEIM OG MÉR FINNST
TENGSL ÞEIRRA VIÐ ÖNNUR
LJÓÐ Í SÖMU BÓK ÓÞÖRF.
er lykill að hjarta annarra, því síður
hvernig þau hitta fólk fyrir á lesandi
stund. En ég held að einlæg ljóð geti
aldrei reynst neinir þjófalyklar
hvernig sem þau eru að öðru leyti.“
Hún segist ekki nostra mikið við
ljóðin. „Hugmyndin að ljóði læðist
að vísu að mér hægt og hægt, en á
vissum tímapunkti taka ljóðin á
sig þannig mynd að ég get einbeitt
mér að því að lýsa upp orðin og raða
þeim í það form sem mér er tamt,
aðallega leitast ég við að einfalda
þau.
Sum ljóðin haldast í hendur yfir
opnu. En hvert ljóð á sér sinn eigin
afmarkaða heim og mér finnst
tengsl þeirra við önnur ljóð í sömu
bók óþörf. Stundum birtast samt
tengslin óvænt og það kemur gleðilega á óvart.“

Vönduð umfjöllun
Spurð hvort hún komi auga á þróun
í eigin ljóðagerð segir hún: „Enginn
getur sent út nema á sinni eigin
tíðni sagði einhver. Og yfir henni
ræður maður ekki né getur greint
sjálfur svo vit sé í.
Ég var svo lánsöm að fá mjög
vandaða og nákvæma umfjöllun
um fyrstu bókina mína. Það var
alveg ómetanlegt og ég held svei mér
þá að hún geti átt við þær allar sem
á eftir komu að breyttu breytanda.
Ég byrjaði að yrkja svona upp úr
þurru þegar ég var tilbúin til þess og
hef verið á sjálfstýringunni síðan –
sem sé á óslitinni skemmtiferð!“

Ég byrjaði að yrkja svona upp úr þurru, segir Guðrún. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Er fyrirtækið þitt með allt á hreinu?
VASKA er með lausnina fyrir fyrirtæki sem vilja hafa heilbrigða umgengni og snyrtimennsku í fyrirrúmi.

ay

Black Frid

%
4a0
fsláttur

Kammertónleikar í streymi

L

augardaginn 28. nóvember
klukkan 14.00 býður Menntaskóli í tónlist til tónleika sem
streymt verður beint út á aslóðinni:
youtu.be/HxljgI_SvCA
Efnisskráin er f jölbreytt og

áhugaverð, en á tónleikunum verða
meðal annars leikin píanótríó eftir
Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn og Johannes Brahms og
píanókvintett eftir Dmitri Schostakovich.

Staðalbúnaður:

na

þessa viku

Snúningshjól með bremsum
Ryðfrír stálvaskur með snertilausri virkni
Fótstig fyrir vatn
20 lítra tankur fyrir hreint vatn
20 lítra tankur fyrir affallsvatn
Sápuskammtari

Bassasöngvarinn Bjarni Thor Kristinsson. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Handþurrkuskammtari

Bjarni Thor á tónleikum

Hurð með lás

Nánari lýsing:

Hæð: 150 cm
Breidd: 79 cm
Dýpt: 49 cm
Hæð vasks: 90 cm
Þyngd: 36 kg (einungis stöðin)
Litur: Svartur | RAL 9005

Hafið samband fyrir frekari upplýsingar

vaska@vaska.is | sími 843-9333 | þú finnur VASKA líka á Facebook

Á

hádegistónleikum í Hafnarborg, þriðjudaginn 1. desember klukkan 12.00, kemur
fram bassasöngvarinn Bjarni Thor
Kristinsson ásamt Antoníu Hevesi
píanóleikara.
Aðventan er nú gengin í garð og
eins og hefð hefur myndast fyrir
verður efnisskrá desembertónleikanna sveipuð hátíðlegum blæ. Flutt
verða verk eftir Sigvalda Kaldalóns,

Mozart, Puccini og fleiri. Tónleikarnir standa yfir í um hálfa klukkustund.
Vegna samkomutakmarkana fara
tónleikarnir fram fyrir tómum sal
en verður streymt beint á netinu.
Hægt er að tengjast streyminu á
heimasíðu safnsins eða á Facebook.
Vefslóð strey misins er: livestream.com/accounts/5108236/
events/9413988

SVARTUR
FÖSTUDAGUR
OG
NETMÁNUDAGUR
20–50% afsláttur
af völdum vörum í Lyfju

Dagana 27.–30. nóvember verður 20–50% afsláttur af snyrtivörum,
ilmum og völdum bætiefnum í netverslun og verslunum Lyfju um land allt.
LYFJA.IS

25%
afsláttur
CYBER
MONDAY
Við bjóðum 25% afslátt af öllum
námskeiðum og gjafakortum.
Gildi aðeins mánudaginn
30. nóvember til miðnættis.
Dale Carnegie gjafakort er
ávísun á upplifun og árangur.
Íslensk umhverfisvæn gjöf
sem endist ævilangt.
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FÖSTUDAGUR

Föstudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

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

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 A.P. BIO
14.30 The F Word (US)
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 Good Place
19.30 Man with a Plan
20.00 The Bachelorette
21.30 Olympus Has Fallen
23.25 Red Light
01.15 The Usual Suspects Eftir að
flutningabíl er rænt í New York,
þá eru fimm svindlarar handteknir og færðir til yfirheyrslu hjá
lögreglunni. Enginn þeirra reynist
sekur, en þeir ákveða að hefna sín á
lögreglunni. Áætlun þeirra gengur
vel, þangað til til sögunnar kemur
maður að nafni Keyser Söse, margfrægur og útsmoginn glæpamaður.
Það kemur upp úr dúrnum að hver
og einn mannanna hefur gert eitthvað á hlut Söze, og nú er komið að
skuldadögum.
03.05 Síminn + Spotify

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.00 Modern Family
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Besti vinur mannsins
10.25 One Born Every Minute
11.10 Jamie’s Quick and Easy
Food
11.40 Love in the Wild
12.35 Nágrannar
12.55 Mom
13.10 Mom
13.30 Rikki fer til Ameríku
13.55 Battle of the Fittest Couples
14.35 50 First Dates
16.10 Aliens Ate My Homework
17.40 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Föstudagskvöld með
Gumma Ben og Sóla
19.40 A Song for Christmas
21.05 Rambo. Last Blood
22.45Men in Black. International
00.35 Ready or Not
02.05 Plus One
03.40 Battle of the Fittest Couples

RÚV RÁS EITT

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.35 Spaugstofan 2006 - 2007
10.00 Á vit draumanna
10.45 Íþróttaafrek sögunnar
Endurkoma Liverpool og Ólympíuleikarnir í Mexíkó 1968
11.10 Föstudagspartý Skítamórals
12.35 Veiðikofinn - Háfurinn
13.00 Ólympíukvöld fatlaðra
13.35 Okkar á milli Karen Axelsdóttir
14.05 Kvöldstund með listamanni
1986-1993 Hafliði Hallgrímsson
tónskáld
14.45 Ó blessuð vertu sumarsól
Seinni hluti
15.30 Fólkið mitt og fleiri dýr
16.20 Gettu betur 2020 Seinni
undanúrslit. Versló - MR
17.20 Landinn Landinn 1.nóvember 2020
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie
18.29 Verkstæðið Búum til skóþurrkara
18.35 Húllumhæ
18.50 Landakort Holt
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Lag dagsins
19.40 Kappsmál K
 eppendur
kvöldsins eru þau Oddur Júlíusson, Björk Guðmundsdóttir, Saga
Garðarsdóttir og Snorri Helgason.
Framleiðsla: Skot í samstarfi við
RÚV.
20.45 Vikan með Gísla Marteini
21.35 Poirot Agatha Christie’s
Poirot Hinn rómaði og siðprúði
rannsóknarlögreglumaður, Hercule Poirot, tekst á við flókin
sakamál af fádæma innsæi. Aðalhlutverk: David Suchet.
23.05 Elska þig að eilífu Elsker dig
for evigt
00.55 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
06.55 LET Tour 2020 Ú
 tsending
frá Andalucia Costa del Sol Open.
10.00 European Tour 2020 Bein
útsending frá Alfred Dunhill
Championship.
15.00 PGA Special. 3M Open
Compass Challenge
17.00 LET Tour 2020 Ú
 tsending frá
The Saudi Ladies Championship.
20.00 LET Tour 2020 Ú
 tsending
frá Andalucia Costa del Sol Open.
23.05 European Tour 2020 - Highlights
23.30 PGA Special. One Shot Away

Skoðaðu tilboðið á dale.is

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur P
 eggy Lee, fyrri
þáttur
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Íslandus ( 31 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.05 The Upside
13.05 Office Space
14.35 Like Cats & Dogs
16.00 The Upside
18.05 Office Space
19.30 Like Cats & Dogs
21.00 Doctor Sleep
23.25 The Limehouse Golem
01.10 Swiss Army Man
02.45 Doctor Sleep

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs 7
21.05 Roswell, New Mexico
21.50 Flash
22.30 Angie Tribeca
22.55 Simpson-fjölskyldan 32
23.20 Bob’s Burgers 11
23.45 Friends
00.05 Friends
00.30 The Goldbergs 7

STÖÐ 2 SPORT
09.05 Keflavík - Snæfell 2010
09.45 Keflavík - KR 2011
10.25 Stjarnan - KR 2011
11.00 Stjarnan - KR 2011
11.40 Þór Þ - Grindavík 2012
12.15 Dominos Körfuboltakvöld
13.35 Kóngur um stund
14.00 Kóngur um stund
14.30 Kóngur um stund
15.00 GS#9
16.05 Skíði
16.20 Hlaup
16.45 Pepsi Max Mörkin - Uppgjörsþáttur
18.45 KF Nörd
19.30 NFL Gameday
20.00 Dominos Körfuboltakvöld
21.15 Detroit Lions - Houston
Texans
23.45 Dallas Cowboys - Washington Football Team

STÖÐ 2 SPORT 2
06.35 Detroit Lions - Houston
Texans
09.05 Dallas Cowboys - Washington Football Team
11.35 Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens
14.05 NFL Gameday Hápunktarnir í NFL deildinni.
14.35 CSKA Moskva - Feyenoord
16.15 Molde - Arsenal
17.55 La Liga Show
18.20 Inside Serie A
18.45 Evrópudeildarmörkin
19.40 Brentford - QPR Bein útsending frá leik í ensku 1. deildinni.
21.40 FA Cup Preview
22.10 Tottenham - Ludogorets
23.50 The Fifth Quarter
00.05 Real Valladolid - Levante

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

Þú mátt
ekki miss
af þessu!a

SVARTUR
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

Takk fyrir þolinmæðina og skilninginn

Valdar Snickers
vörur

Valin rafmagnsverkfæri

25-30%
afsláttur

Frí heimsending
úr vefverslun

25-40%
afsláttur

Verslanir opnar frá

8-20

alla
virka
daga
Þú sérð alla afgreiðslutíma á byko.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.

Vegna álags í vefverslun gæti afgreiðslutími verið aðeins lengri.

O

OKKAR
KK

BE

AR

15%

A
T
S

afsláttur

Kalkúnn
Frystivara

1.614

Tilbúnar kalkúnafyllingar
með eplum og beikoni og með
döðlum og beikoni

kr/kg

Verð áður 1.899 kr/kg

verð frá

Tilboð gilda út 29. nóvember

OKKAR
KK

1.299

kr/pk

AR

O

A
T
S
BE

Kalkúnabringur
Frystivara

1.699

Trönuberjasósa
verð frá

Gjafakort

349

kr/stk

Gjöf sem
gleður

Smjörsprautað kalkúnaskip
Frystivara

3.599

kr/kg

Kalkúnasósur
verð frá

399

kr/stk

kr/kg

Urban Accents Turkey Brine & Rub
tryggir þér safaríkari kalkún

1.699

kr/pk

Meira
sælkera

15%
afsláttur

NÝ UPPSKERA AF PERUM FRÁ USA
Íslandssósur eru frábærar
með helgarsteikinni

549

Rauðar Anjou, Seckel, Bartlett,
Crimson, Anjou

Andabringur

2.464

kr/stk

599 kr/kg

kr/kg

Verð áður 2.899 kr/kg

15%

15%

20%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

O

OKKAR
KK

AR

BES

Ekta ribeye hamborgarar
2 x 120 g

1.104

kr/pk

Verð áður 1.299 kr/pk

TA

Frönsk Barberry önd

3,2kg

4.799 kr/stk

Verð áður 5.999 kr/stk

Úrbeinuð kjúklingalæri

2.209

kr/kg

Verð áður 2.599 kr/kg

LÍFIÐ
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Klassískur töffari

Rússneska ofurfyrirsætan Irina Shayk er með óaðfinnanlega
flottan stíl. Hún heldur mikið upp á dragtir og er gjörn á að
klæðast svörtu eða jarðlitum. Klassísk snið eru í uppáhaldi ásamt
smágerðum sólgleraugum í anda tíunda áratugarins.

I

rina Shayk kom sér á kortið í
fyrirsætubransanum þegar
hún var á forsíðu Sport Illustrated árið 2011. Hún
er fædd í Yemanzhelinsk í
Sovétríkjunum. Fyrirsætan
er með töffaralegan og flottan fatastíl. Hún sést oft á götum New York

í afslöppuðum klæðnaði sem fer
henni einstaklega vel.
Það er greinilegt að svarti
liturinn er í miklu uppáhaldi hjá
módelinu en þess á milli klæðist
hún jarðtónum. Irina hefur gengið
fyrir marga af þekktustu hönnuðum heims en merkið Burberry

er þó í mestu uppáhaldi hjá henni
þegar hún mætir sjálf á stærri viðburði. Hún breytir þó stundum
út af vananum og klæddist til
að mynda kjól frá ítalska merkinu Twinset á kvikmyndahátíðinni
í Cannes fyrir tveimur árum.
steingerdur@frettabladid.is

Í Valentino á tískuvikunni í París.

Töffaraleg á röltinu í New York.

Í
Cannes
í svörtum
kjól frá ítalska
merkinu
Twinset.

Irina á sýningu Boss. Fyrirsætan er
mjög hrifin af smágerðum sólgleraugum í anda tíunda áratugarins.

Irina klædd í Oscar de la Renta
á tískuvikunni í New York.

Í dragt frá Burberry á BAFTA-verðlaununum en breska merkið er í
miklu uppáhaldi hjá fyrirsætunni.

Á
röltinu í
London í Burberry-kápu og
regnstígvélum
frá Chanel.
Glæsileg í dragt frá Burberry.

Í sérhönnuðum kjól frá Burberry í
eftirpartíi eftir BAFTA-verðlaunin.

allt að
afsláttur af

afsláttur af

afsláttur af

afsláttur af

afsláttur af

afsláttur af

allt að

afsláttur af

afsláttur af

Jóladagatöl á 20% afslætti
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Saga Vigdísar
ómar í þriggja
þátta óperu
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Alexandra
hlaut Súluna
fyrir framlag
sitt til eflingar
tónlistarlífs í
Reykjanesbæ.
Hér er hún með
verðlaunagripinn, silfursúlu
eftir listakonuna Elísabetu
Ásberg. MYND/
JÓN HILMARSSON

Sópransöngkonan Alexandra Chernyshova
æfir nú óperu sína Góðan daginn, frú forseti
sem hún byggir á ævi og störfum Vigdísar
Finnbogadóttur. Hún segir sögu Vigdísar
þurfa að heyrast sem víðast og ætlar að
sjálfsögðu að syngja aðalhlutverkið sjálf.

H

ugmyndin um að
skrifa óperu um
þessa merkilegu
konu og segja sögu
hennar með þeim
hæt t i k v i k naði
fyrir fjórum árum þegar ég hafði
nýlokið við mína aðra óperu,
Ævintýrið um norðurljósin,“ segir
sópransöngkonan, tónskáldið og
kennarinn Alexandra Chernysh
ova um sína þriðju óperu, Góðan
daginn, frú forseti.
Óperan fjallar, eins og titillinn
ber með sér, um ævi og störf Vig
dísar Finnbogadóttur. „Óperan er í
þremur þáttum, eitthvað í kringum
tvær klukkustundir, sem er kannski
ekki alveg nóg til þess að koma öllu
sem mig langaði til skila,“ segir
Alexandra sem hlaut nýlega Súluna,
menningarverðlaun Reykjanes
bæjar, fyrir framlag sitt til eflingar
tónlistarlífs í Reykjanesbæ.
„Eitt er víst að frú Vigdís er okkur
öllum kær og hennar saga þarf að
heyrast sem víðast og verða öllum
og þá sérstaklega konum hvatning
til að trúa á sjálfa sig og rækta kær
leikann, ástríðu og þor.“

Vigdís og La Traviata
Alexandra hverfur allnokkur ár
aftur í tímann þegar hún er spurð
hvað kveikti hjá henni hugmynd
að óperu um fyrstu konuna sem
var þjóðkjörin forseti. „Árið 2007 í
Sæluviku Skagfirðinga frumsýndi
Ópera Skagafjarðar La Traviata,
með ógleymanlegum hætti íþrótta
húsinu í Varmahlíð.
Þetta var fyrir fullu húsi gesta,
hátt í 700 manns og ég heyrði frá
tengdaföður mínum heitnum,
Hilmari Jónssyni, að í salnum hefði
verið frú Vigdís Finnbogadóttir,
fyrsti kvenforseti Íslands og í heim
inum,“ segir Alexandra.
„Ég var orðlaus í fyrstu og vissi þá
ekki, 27 ára að aldri, að hún hefði
verið fyrsti kvenforseti í heiminum,
íslensk kona. Þannig byrjaði þetta
og kveikti áhuga minn á henni. Ég
hef síðar einnig orðið fyrir áhrifum
frá henni, einlægni hennar, kær
leika og líka hversu klár og flott hún
er í störfum sínum.“
Hefurðu verið í sambandi eða hitt
Vigdísi?
„Já, við töluðum saman og höfum
einnig skipst á tölvupóstum. Ég
spurði hana formlega um leyfi til
að skrifa óperuna sem hún gaf mér
fúslega.“
Vonin sem varð að veruleika
Óperan um Vigdísi er sú þriðja sem
Alexandra semur og hún gaf sér
góðan tíma til verksins og leitaði
víða fanga og nefnir sérstaklega
bókina Kona verður forseti, eftir Pál
Valsson, auk fjölda greina og annars
efnis um Vigdísi.
„Þetta er stórt efni og mig langaði
að segja sögu Vigdísar eins og hún
er og ekki skálda neitt. Mig langar
að segja eins og þetta var,“ segir
Alexandra. „Óperan er um hennar

FARSÆLL FERILL
Alexandra hóf feril sinn á sviði
sem einsöngvari hjá Kiev Academical Musical Theater of
Opera and Ballet. Alexandra
söng með Kiev National Radio
Orquestra, New York Contemporary Opera, auk þess sem
hún hefur sungið sem einsöngvari með Óperu Skagafjarðar og fleirum.
Alexandra hefur sungið
víða um Ísland, Evrópu, New
York og einnig í Kína og Japan.
Alexandra hefur gefið út þrjá
einsöngsdiska „Alexandra
soprano“ (2006), „Draumur“
með rómantískum lögum eftir
Sergei Rachmaninov (2008) og
„You and only you“ (2011).
Árið 2014 var Alexandra valin
í hóp tíu framúrskarandi ungra
Íslendinga fyrir framlag sitt til
menningar á Íslandi. Þá komst
hún í sumar á topp tíu listann í
World Folk Vision, alþjóðlegri
tónlistarkeppni, með laginu
Ave María úr frumsömdu óperunni Skáldið og biskupsdóttirin. Í haust sigraði hún síðan í
alþjóðlegri tónskáldakeppni í
Moskvu fyrir tónsmíð úr sömu
óperu sem samin er við handrit
Guðrúnar Ásmundsdóttur.

ÉG HEF SÍÐAR
EINNIG ORÐIÐ
FYRIR
ÁHRIFUM FRÁ
HENNI,
EINLÆGNI
HENNAR,
KÆRLEIKA OG
LÍKA HVERSU
KLÁR OG
FLOTT HÚN ER
Í STÖRFUM
SÍNUM.
andra en verðlaunin eru veitt þeim
sem stutt hafa vel við menningarlíf
sveitarfélagsins og þegar Kjartan
Már Kjartansson, bæjarstjóri
Reykjanesbæjar, afhenti Alexöndru
verðlaunin og sagði hann meðal
annars:
„Slagorð Reykjanesbæjar, í krafti
fjölbreytileikans, á einstaklega vel
við í tilfelli Alexöndru. Hún er frá
bært dæmi um það hversu mikið
það auðgar samfélag okkar að hér
búi fólk af ólíkum uppruna með
fjölbreytta menningu í farteskinu
sem við öll njótum góðs af.“

líf og störf og byggir á sjálfsævi
sögu hennar. Í óperunni koma fyrir
atburðir sem mörkuðu líf hennar og
höfðu áhrif á hana. Eins og að ætt
leiða barn fyrst einstæðra mæðra
á Íslandi, að vera hvött til að bjóða
sig fram til embættis forseta og auð
vitað kvenréttindabaráttuna og
jafnrétti kynjanna.“
Alexandra segist í fyrstu hafa
verið ákveðin í að semja óperuna
á ensku og jafnvel frönsku þar sem
hún vilji segja sem flestum konum
um víða veröld sögu Vigdísar. „Svo
fór ég bara að hugsa og spjalla við
konur og þá sá ég hvað saga hennar
Vigdísar Finnbogadóttur er stór
hluti í lífi Íslendinga og bara kven
réttindasögunni. Þetta er vonin sem
varð að veruleika og þá ákvað ég
bara að skrifa óperuna á íslensku.“

Kraftur fjölbreytileikans
Alexandra er íslenskur ríkisborgari,
fædd 1979 og ólst upp í Úkraínu og
Rússlandi en ﬂutti til Íslands árið
2003. Hún hefur tekið virkan þátt í
íslensku tónlistarlífi og hefur rekið
menningar- og fræðslufyrirtækið
DreamVoices, ásamt eiginmanni
sínum, Jóni R. Hilmarssyni, frá 2006.
Hjónin settust að í Reykjanesbæ
2016 og fyrr í þessum mánuði hlaut
hún Súluna, menningarverðlaun
Reykjanesbæjar 2020, fyrir framlag
sitt til eflingar tónlistarlífs í Reykja
nesbæ.
„Það er mér mikill heiður að fá
þessa viðurkenningu,“ segir Alex

Alexandra heillaðist svo af Vigdísi Finnbogadóttur og sögu hennar að úr
varð heil ópera með blessun forsetans fyrrverandi. Alexandra ætlar sjálf
að syngja hlutverk Vigdísar og njóta þess. MYND/JÓN HILMARSSON

Syngur Vigdísi sjálf
Óperan Góðan daginn, frú for
seti verður sem fyrr segir í þremur
þáttum og er samin fyrir tólf ein
söngvara, kóra og hljómsveit. Þótt
Alexandra hafi ákveðið að semja
óperuna á íslensku þá er hluti text
ans einnig á frönsku og ensku. Auk
þess sem ljóð eftir Sigurð Ingólfs
son, Hannes Hafstein, Ástu Björgu
Sveinbjörnsdóttur, Elísabetu Þor
geirsdóttur og fleiri fléttast saman
við texta Alexöndru.
„Ég ætla að syngja aðalhlutverkið
að sjálfsögðu og bara hafa gaman af
því,“ segir Alexandra og bætir við að
gangi allt upp stefni hún á að sýna
konsertuppfærslu af óperunni í
Veröld – Húsi Vigdísar á kvennrétt
indadaginn 8. mars á næsta ári með
fulltingi tónlistarfólks hvaðanæva
af landinu, meðal annars kórum og
söngvurum úr Reykjanesbæ.
Draumurinn er síðan vitaskuld
að stóru leikhúsin eða Íslenska
óperan setji verkið á svið. „Ég vona
að Þjóðleikhúsið eða Íslenska
óperan taki óperuna til sýninga.
Kannski á Listahátíð. Ég held líka
að það gæti verið svolítið gott fyrir
menninguna á Íslandi að þessi
ópera yrði sett upp í leikhúsi. Þetta
er góð tónlist og sagan er um þessa
merkilegu konu og það væri gaman
ef hún gæti séð þetta á sviði.“
toti@frettabladid.is
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Hubert de Givenchy – Breakfast at Tiffany’s (1961)

Miuccia Prada – The Great Gatsby (2013)

Audrey Hepburn og Hubert de Givenchy unnu oft náið saman og voru
miklir vinir. Hepburn klæddist gjarnan hönnun Givenchy í kvikmyndum
sínum og á stórum viðburðum svo sem á Óskarverðlaunahátíðinni 1959.

Yngsta barnabarn Mario Prada, stofnanda ítalska tískuhússins Prada, á
heiðurinn af búningahönnun í The Great Gatsby. Búningarnir voru að
sjálfsögðu í anda djassbylgjunnar sem skók þriðja áratug síðustu aldar
þegar ekkert var til sparað.

Fatahönnuðirnir skapa
kvikmyndastílinn
Christian Dior – Stage Fright
(1950)
Hermt er að Marlene Dietrich,
aðalleikkona myndarinnar, hafi
heimtað að leikstjórinn Alfred
Hitchcock myndi ráða góðvin
sinn Christian Dior til að hanna
búninga hennar.

Frumsýningu óþolandi margra stórmynda hefur verið frestað
til næsta árs vegna heimsfaraldursins þannig að þær hanga eins
og fokdýrar og sérsniðnar hönnunarflíkur og safna ryki óþolin
mæðinnar á meðan við bíðum eftir bóluefnunum.

S

jálfur James Bond er einn
þeirra sem eru löngu
orðnir alltof seinir í eigin
frumsýningarpartí, í hans
tilfelli Bond-myndarinnar
No Time To Die, þótt hann
sé annars vel dressaður og ekkert að
vanbúnaði. Eins og í fyrri myndum,

sem skartað hafa Daniel Craig í
hlutverki hins eitursvala njósnara
hennar hátignar, sér enginn annar
en tískurisinn Tom Ford, ásamt
Suttirat Anne Larlarb, um að klæða
Bond í No Time To Die enda löng
hefð fyrir því að frægustu fatahönnuðir heims séu kallaðir til þegar þarf

FÖSTUDAGUR

Giorgio Armani – American
Gigolo (1980)
Richard Gere er reffilegasti
fylgdarsveinn og glaumgosi í
heiminum í þessari mynd sem
festi hann rækilega í sessi sem eitt
helsta kyntákn níunda áratugarins. Kannski ekki furða þar sem
sjálfur Giorgio Armani stíliseraði
strákinn trúr þeirri hugmynd að
klæðskerasniðið væri alveg málið
til þess að keyra upp kynþokka
leikarans.

Fleiri frægir búningahönnuðir kvikmynda
n Belle Du Jour (1967)
Yves Saint Laurent
n Mistress (1975)
Karl Lagerfeld
n A View to a Kill (1985)
Azzedine Alaïa
n Black Swan (2010)
Rodarte

að færa persónur kvikmynda og
sjónvarpsþátta í réttu búningana.
Hér er rykið dustað af nokkrum
klassískum í meistaraf lokki á
meðan beðið er eftir að frumsýningagleðin hefjist og stíliseraðar
stjörnurnar byrji að skína á ný.
eddakaritas@frettabladid.is

Jean Paul Gaultier – The
Fifth Element (1997)

Pierre Balmain – And God Created Woman (1956)
Frakkinn Pierre Balmain hannaði búninga Brigitte Bardot í þessari mynd
eftir leikstjórann Roger Vadim. Myndin gerist í St. Tropez og var hönnunin því sumarleg en um leið sérlega glæsileg.

Manolo Blahnik – Marie Antoinette (2006)
Mynd Sofiu Coppola um Marie Antoinette var sett í fremur nýtískulegan búning, allt frá vali
á tónlist í myndinni til hönnunar skósafns Antoinette. Ef Marie Antoinette væri uppi í dag
ætti hún eflaust nokkur pör af hágæða Manolo Blahnik-skóm.

Franski flippkisinn Jean Paul
Gaultier sá um að hanna vísindaskáldskaparlega búningana
fyrir fútúrísku spennumyndina
The Fifth Element fyrir landa
sinn, leikstjórann Luc Besson.
Áherslan á bert hold og kynþokka
var gegnumgangandi í geimfagurfræði Gaultiers sem splæsti
meðal annars í heldur gisinn
bandabúning Millu Jovovich sem
þrátt fyrir hvíta litinn var býsna
BDSM-skotinn að ógleymdum
þröngum og efnislitlum flugfreyjubúningum sem eru sjálfsagt
mörgum eftirminnilegri en söguþráður myndarinnar.

Coco Chanel – Last Year in
Marienbad (1961)
Engin önnur en Coco Chanel
hannaði íburðarmikla búninga
fyrir leikkonunna Delphine Seyrig
í þessari mynd eftir Alain Resnais.

Paco Rabanne – Barbarella (1968)
Rabanne er hvað þekktastur fyrir framúrstefnulega hönnun sína og var því fullkominn til að
hanna búninga Jane Fonda í vísindaskáldsögumyndinni Barbarella.
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Jóladagatal með
vegansúkkulaði
frá Montezuma
fæst hjá Heimkaupum.

Dagatölin frá snyrtivöruframleiðandanum NYX eru vinsæl og seljast oft
fljótt upp. Þau fást í verslunum Hagkaupa í Kringlunni og Smáralindinni.

Jóladagatöl
fyrir alla

Hvolpasveitar-dagatal í hollari kantinum enda með
ávaxtanasli. Dagatalið fæst verslunum Krónunar.

Jóladagatöl voru hér áður aðallega ætluð
börnum en það hefur breyst á síðustu
árum. Dagatöl fyrir fullorðna eru ekki síður
vinsæl og eru jafn ólík og þau eru mörg.

Dagatal með naglalökkum og vörum fyrir neglurnar frá
Essi, en það fæst meðal annars í Lyfju og Hagkaupum.

N

ú st y t t ist í að
desember gangi í
garð og því er ekki
úr vegi að skoða
nokkur skemmtileg
jóladagatöl sem eru
í boði núna fyrir jólin. Síðustu árin
hafa kaup á dagatölum ætluðum
fullorðnum færst í aukana. Margir
vilja gera sér glaðan dag í skammdeginu og þá er ekki úr vegi að hefja
daginn á litlum glaðningi, svona til
að koma sér á fætur. Til eru ýmsar
tegundir af skemmtilegum daga-

tölum. Snyrtivörudagatöl hafa verið
sérstaklega vinsæl síðustu árin og
seljast mörg hver upp löngu áður en
desember hefst. Svo eru til ýmsar
tegundir af dagatölum fyrir börn,
það þarf ekki endilega að hefja
daginn á súkkulaðimola. Það er líka
til nóg af dagatölum fyrir fullorðna
sælkera, en þau eru oft í fágaðri
kantinum og síður skreytt teiknimyndafígúrum. Hér eru nokkur
skemmtileg jóladagatöl sem eru í
boði í ár.
steingerdur@frettabladid.is

Fallegt dagatal frá Airpure með ilmkertum fyrir hvern
dag desembermánaðar og fæst í verslunum Krónunar.

Snow
man-jóla
dagatalið hjálpar
þér að telja niður
dagana til jóla með
ýmsum skemmtilegum
glaðningum. Það
fæst hjá Heimkaupum.

Skemmtilegt dagatal
sem inniheldur
Frozen-hárskraut
og -skartgripi fyrir
stelpur og stráka.
Fæst á Heimkaup.is.

Jóladagatal frá Wally & Whiz sem inniheldur víngúmmí
í ýmsum bragðtegundum. Það er hægt að kaupa í Epal.

ÖFLUGASTI
AUGLÝSINGAMIÐILL LANDSINS

182.000
MANNS
NOTA MIÐLANA OKKAR DAGLEGA
HVAR BIRTAST ÞÍN SKILABOÐ?

*Heimild: Fjölmiðlamælingar Gallup Q3 2020 (18-80 ára)

Nánari upplýsingar - stod2.is/auglysingar
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Inni og úti merkingar, spjöld og skilti. Kíktu á
heimasíðuna okkar og skoðaðu þjónustuna
sem er í boði.

SKILTAGERÐ

BÍLAMERKINGAR

SANDBLÁSTURSFILMUR

KYNNINGARSVÆÐI

www.xprent.is
Xprent ehf. | Sundaborg 3 | 104 Reykjavík | 777 2700 | xprent@xprent.is

Úrval af gæða 3 laga grímum
100% bómull og stillanleg spöng við nef
Verð aðeins

1000 kr
Lítið stúdíó hefur verið sett upp á Röntgen þar sem streymistónleikarnir fara fram. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sníða sér stakk
eftir vexti
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Þau Sigríður Thorlacius og Sigurður Guðmundsson hafa staðið
fyrir margrómuðum jólatónleikum síðustu sex árin. Í ár sníða
þau sér stakk eftir vexti og bjóða upp á streymistónleika.
Platan Það eru jól frá tvíeykinu kemur út í dag.

T

veir af ástsælustu söngv
urum landsins, Sigríður
Thorlacius og Sigurður
Guðmundsson, hafa
staðið fyrir glæsilegum
jólatónleikum síðustu
sex árin við mikla lukku. Sjöunda
skiptið varð þó að bíða þetta árið
vegna heimsfaraldursins. Þau hafa
verið vinir lengi og oft unnið saman
í gegnum tíðina en í dag gefa þau út
plötuna Það eru jól.
„Það lá því nokkuð beint við að við
tækjum saman höndum og blésum
til tónleika fyrir jólin þar sem við
áttum hvort sína jólaplötuna á
sínum tíma, okkur fannst þær ágætis
uppistaða í tónleikaprógramm sem
við höfum síðan prjónað við nýja
músík,“ segir Sigríður.

Rétti tíminn fyrir plötu
Þau segjast vera passlega mikil jóla
börn, svona eins og hollt er í það
minnsta.
„Það eru ekkert endilega jól
umfram annað. Allt er þetta gott í
bland og þess má geta að við eigum
okkur sumarlíf einnig þótt það sam
starf sé kannski undir öðrum fána
og nafni,“ segir Sigurður, og á þá við
hljómsveitina GÓSS sem tvíeykið
skipar ásamt tónlistarmanninum
Guðmundi Óskari Guðmundssyni.
Síðustu fimm árin hafa þau gefið
út jólalag á aðventunni og það sjötta
bættist nú við. Þá var ljóst að þau
voru komin með lög langleiðina
upp í plötu og bættu við þremur til
viðbótar. Útkoman er Það eru jól.
Útgáfan var því ekki tengd faraldr
inum.
„Það stóð alltaf til að gefa lögin út á
plötu. Það er að segja síðan við fórum
að gefa út þessi árlegu aðventulög.
Þau voru nú orðin sex, við bættum
við þremur nýjum og þá var bara

verður gert um leið og aðstæður og
umhverfið leyfa. Fram að því finn
um við bara nýjar leiðir og lausnir
og reynum að hafa gaman af og von
andi gleðja aðra. Lítið annað sem við
getum gert,“ bætir hún við.

VISSULEGA ER LEITT
AÐ GETA EKKI HALDIÐ
ALMENNILEGA TÓNLEIKA EN
ÞAÐ VERÐUR GERT UM LEIÐ OG
AÐSTÆÐUR OG UMHVERFIÐ
LEYFA. FRAM AÐ ÞVÍ FINNUM
VIÐ BARA NÝJAR LEIÐIR OG
LAUSNIR.
Sigríður

komin plata. Það má líka segja að
þetta hafi verið svolítið rétti tíminn
fyrir hana. Svona í ljósi aðstæðna
gætum við þó troðið okkur á fóninn
hjá fólki ef engir yrði tónleikarnir.
Við erum gríðarlega ánægð með
hana og vonum að hún nái eyrum
sem flestra,“ segir Sigurður.
Sigríður segir að tónleikarnir
hafi verið á planinu en þau hafi
þurft að sníða sér nýjan stakk eftir
vexti eins og aðrir. Það hafa þau gert
meðal annars með því að bjóða upp
á streymistónleika.
„Enn er ekki útséð með hvernig
hann verður og hvað við gerum.
Vissulega er leitt að geta ekki
haldið almennilega tónleika en það

Vildu nýta rýmið
Steinþór Helgi Arnsteinsson á
Röntgen sér um utanumhald tón
leikanna, en nokkrir landsþekktir
listamenn bjóða upp á þjónustuna
og er hægt að sníða hana eftir hent
ugleika.
„Það er þetta með að sníða
sér stakk eftir vexti. Við vorum
samt byrjuð að fá alls konar fyrir
spurnir um hvort svona streymis
tónleikar væru yfir höfuð í boði.
Og þar sem við vorum með lok
aðan bar, ákváðum við að fara í
að reyna að nýta rýmið til að gera
hreinlega stúdíó. Þetta er hug
mynd sem er að fá frábærar við
tökur og við hlökkum mikið til
að gera alla þessa tónleika sem nú
þegar eru bókaðir,“ segir Steinþór.
Hann segir hópinn fjölbreyttan.
„Allt frá JólaGÓSSinu, sem er
skipað þeim Sigurði, Sigríði og Guð
mundi Óskari, yfir í Ylju og Valdimar
Guðmundsson. Í raun er enginn einn
pakki í boði, það er bara hægt að
gera straumlínulagaðan pakka sem
hentar hverjum og einum. Síðan fara
tónleikarnir fram ýmist í gegnum
tengil, YouTube, Teams eða Zoom.
Mjög einfalt og þægilegt. Þetta er
hugmynd sem er að fá frábærar
viðtökur og við hlökkum mikið til
að gera alla þessa tónleika sem nú
þegar eru bókaðir,“ segir Steinþór
að lokum.
Það eru jól er hægt að nálgast á
öllum helstu streymisveitum og
plötubúðum.
steingerdur@frettabladid.is

LÁTTU ÞÉR
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Mikið úrval hægindasófa, með og án rafstillinga

GRACE hægindastóll

GENIUS LOCI tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Baldvin Z mættur aftur á Airwaves þegar Toymachine tróð upp á sérstakri afmælisdagskrá.

MYNDIR/AÐSENDAR

Platan sem aldrei
kom út er væntanleg
Strákarnir sem stofnuðu hljómsveitina Toymachine 1996 ætluðu
sér stóra hluti en fall, rokkstjörnudraumar og taugaáfall sprengdu
bandið þannig að fyrsta platan er nú að koma út 20 árum of seint.

Þ

etta er þrusuplata. Við
erum alveg með eina
rokkstjörnu í bandinu
líka vegna þess að Jenni
í Brainpolice var söngvari í þessu bandi,“ segir
Baldvin Z, trommari og einn stofnenda hljómsveitarinnar Toymachine, um plötuna Royal Inbreed sem
kemur á vínyl 4. desember, tveimur
áratugum á eftir áætlun.
„Það er voða gott að hafa alvöru
söngvara í svona hljómsveit,“ heldur
Baldvin áfram en auk hans og Jens
Ólafssonar spila þeir Atli Hergeirsson og Kristján Örnólfsson á
plötunni sem verður aðgengileg á
Spotify eftir áramót.
Platan inniheldur tíu lög sem
voru samin á árunum 1998-2001
en koma nú út í nýjum upptökum,
tveimur áratugum of seint þar
sem rokkstjörnudraumurinn bar
strákana ofurliði á sínum tíma og
bandið leystist upp áður en platan
var tilbúin.
„Eitt lag er byrjað í spilun á X-inu
þannig að þetta er voða gaman fyrir
okkur,“ segir Baldvin sem er þekktari sem leikstjóri kvikmyndanna
Vonarstræti og Lof mér að falla en
sem rokkstjarna.
„Ég var trommari í þessu bandi og
var reyndar líka alltaf í kvikmyndagerð áður en ég stofnaði hljómsveitina en svo hélt ég bara áfram í því
þegar bandið leystist upp og hélt
mig við það.“

Svaka tækifæri
Toymachine kom fram á fyrstu Ice
land Airwaves- hátíðinni í flugskýli
4 á Reykjavíkurflugvelli árið 1999
og var í kjölfarið boðið til Bandaríkjanna þar sem þeir spiluðu á
hinum goðsagnakennda klúbbi
CBGB’s í New York.
„Við semsagt spilum í f lugskýli
4 og fáum þetta svaka tækifæri í
Ameríku eftir það, gigg sem bara
einhver fimm bönd voru valin inn
á og það var bara allt að gerast hjá
þessari hljómsveit.
Nítján ára gaurar bara skelltu sér
til Ameríku í tíu daga og þessi ferð
hún bara fokkaði okkur alveg upp,“
segir Baldvin og hlær þegar hann

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

Árni Elliott, Jenni, Atli Hergeirsson, umboðsmaðurinn Guðmundur Cesar,
sem er látinn, Kristján Örnólfsson og Baldvin nýlentir í New York 1999.

UMBOÐSMAÐURINN
OKKAR, SEM VAR
BÚINN AÐ VERA EDRÚ Í TUTTUGU ÁR, HANN FÉLL Í ÞESSARI
FERÐ.

rekur upphaf langrar eyðimerkurgöngu plötunnar. „Þetta er bara
svona fyndin Almost Famous-saga,
eftir á að hyggja sko.“

Fall í draumi falið
Umboðsmaðurinn okkar, sem var
búinn að vera edrú í tuttugu ár,
hann féll í þessari ferð og bróðir
minn, sem fór með til að halda utan
um þetta, fékk taugaáfall og ég veit
ekki hvað.
Þetta var alveg … það tók okkur
hljómsveitina alveg fjórtán ár að
setjast niður og ræða þessa ferð.
Það fylgdi þessu alveg uppgjör. Við
komumst ekkert yfir þessa ferð og
allt sem gerðist. Bandið einhvern
veginn sprakk.“
Rokkararnir þagna
Baldvin segir vinnuna við fyrstu
plötu sveitarinnar hafa verið í fullum gangi þegar hún leystist upp.
„Við vorum bara á fullu að æfa og
taka upp demó og gera klárt og þá
bara… og þetta varð alveg til þess að
sumir meðlimir töluðu ekki saman

í mörg ár á eftir og eitthvað svona.“
Hljómsveitin hefur því lítið sem
ekkert spilað í þessi tuttugu ár. „En
svo bara urðum við aftur vinir og
héldum tónleika 2015 á Akureyri og
það var bara ógeðslega gaman sem
varð til þess að við höfum spilað
í brúðkaupum og afmælum vina
okkar og einhverjum svona litlum
uppákomum hér og þar.
Þannig að við höfðum ekkert
spilað neitt af viti áður en við fórum
í stúdíóið og tókum bara þrettán
tíma æfingu helgina áður og unnum
plötuna svo bara á sex dögum.“

Í upphafi skyldi Airwaves skoða
Airwaves er mikill örlagavaldur í
dramasögu hljómsveitarinnar. Þar
byrjaði ævintýrið fyrir aldamót og
svo aftur þegar Toymachine kom
fram á Iceland Airwaves 2018 á 20
ára afmæli hátíðarinnar.
Baldvin segir að niðurstaða
strákanna eftir þá tónleika hafi í
raun einfaldlega verið: „Ókei, gerum
þessa plötu,“ og þeir hafi fundið
þörfina fyrir að klára þetta einhvern veginn.
„Þannig að við bara settum Karo
lina Fund af stað og söfnuðum fyrir
plötu og fórum í stúdíó í sumar og
gerðum þetta. Og erum ógeðslega
glaðir,“ segir trommari björtustu
vonarinnar á Íslensku tónlistarverðlaununum tuttugu árum síðar
þegar fyrsta platan er loksins að
koma út.
toti@frettabladid.is
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10232503 Nobilis. 10232504 Nodmann

-30%

27.645
39.495
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Háþrýstidæla C125.7-6 PAD X-TRA
125 bör,1,5 kW, 460 ltr./klst. 8 metra slanga.
5254205

Aðeins
60 stk.

Í 9 cm potti. 10261756
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120 stk.
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70 stk.
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Pottasett

Ofn
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Ryðrír stáláferð, tekur 72 ltr., orkuflokkur A.
1841248

44.990 kr

Klakavél

Svört. 1841275
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Fatnaður

Mascot, léttur jakki.
5873798-5873807

Aðeins
400 stk.
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6.225 kr

Ryksuguvélmenni

Matarstell
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10 stk.
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5 stk.
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108.495
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Svartur, hæð 203. 1860705
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16 stk. 2009000

Með Hepa síu. 1841194
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24.990 kr
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29.990
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54.995
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17.825
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Aðeins
10 stk.

-39%

-30%

Aðeins
30 stk.

Rose Gold á segulstandi. 2002855

Aðeins
50 stk.

Aðeins
70 stk.

1/4 flötur. 5245795

Hnífasett

Reosewood, 10 stk. 2002935

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

Juðar KA400 B+D

4.638

7.135 kr

Topplyklasett

kr

-35%

26.395 kr

Skrúfvél 3,6V

kr

Aðeins
30 stk.

-35%

kr

kr

9.795
7.135

kr

Vöfflujárn

Aðeins
60 stk.

kr

-30%

kr

Borvél 18V

5.395
8.995

kr

Aðeins
70 stk.

-44%

-40%

Aðeins
200 stk.

-40%

Aðeins
100 stk.

89.990 kr
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999 kr

Lifandi greni

Aðeins
70 stk.

-20%

50% AFSLÁTTUR

289.990

311.990 kr
Kælir/frystir

Tvöfaldur, svartur. 1860700

Black+Decker rafmagnsverkfæri -25% • Stanley loftpressur -25% • Nilfisk háþrýstidælur -30% • Jumbo áltröppur -30%
Stanley verkfæratöskur -30% • NEO topplyklasett -30% • LADY málning -30% • Pottar -30% • Bökunarvörur -30%
Matarstell og glös -30% • Pönnur -30% • Hreinsiefni og hreingerningaáhöld -30% • Hnífapör -30 • Fatnaður -25%

kr

Skoðaðu öll
tilboðin í blaðinu
á husa.is

KOL
Aðeins fyrir þín augu

SVARTUR
FÖSTUDAGUR
Gildir alla helgina
meðan birgðir endast

Gervijólatré

Aðeins í Skútuvogi og vefverslun

Sjónvarp 65"
Aðeins
100 stk.

10.000KR.
AFSLÁTTUR

-25%
Allar stærðir

Þýskt gæðamerki

89.990
99.990

kr

kr

Sjónvarp 4K CL655

65” snjallsjónvarp, 2021 lína.
Aðlagað að Netflix. 1860800
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GILDALÍKA Í VEFVERSLUN - HUSA

KINDA sögur
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Fæst í verslunum okkar
á Selfossi og í Ármúla 42

550 5000

RITSTJÓRN
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AUGLÝSINGADEILD
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PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

BAKÞANK AR
Jóhönnu Vigdísar
Guðmundsdóttur
®

UNDRI

Heppnin

U

ndanfarnar vikur höfum
við fjölskyldan dvalið í
hinu heimalandinu okkar,
Suður-Afríku, og erum nú á
heimleið, úr sólinni í snjóinn,
með svarta beltið í fjarvinnu og
netskólum. Í þetta skiptið heimsóttum við ekki bara ömmur, afa
og aðra ættingja, heldur einnig
Soweto, stærstu óformlegu „kofabyggð“ landsins.
Deiliskipulag er lítið notað
hugtak í kofabyggðum enda
vantar þar alla innviði. Húsin eru
oft byggð úr afgangsefni, hróflað
saman úr bárujárni, pappa, plasti
og snæri notuð til að veggirnir
hangi einhvern veginn saman.
Að sögn leiðsögumannsins
okkar, heimamannsins Lucky, er
atvinnuleysi í Soweto um 60% og
hann heppinn að vera með vinnu.
Við þessar aðstæður býr um
helmingur þjóðarinnar, í landi
sem er ríkara af auðlindum en flest
önnur. Tækifærin til félagslegs
hreyfanleika á milli kynslóða eru
lítil sem engin enda menntun of
dýr fyrir meirihluta þjóðarinnar.
Ef þú fæðist inn í fátæka fjölskyldu
þá eru líkur á að þú deyir fátæk/ur.
Ferðalög þessa dagana eru töluverð áskorun, sem ekki er tekist
á við nema brýna nauðsyn beri
til. Allir flugleggir þessarar sex
manna fjölskyldu hafa verið felldir niður en okkur tekst þó alltaf
að komast á áfangastað. Núna er
óveður á Íslandi og fluginu heim
frestað. Eldri heimasætan fagnar
21 árs afmælinu með því að lesa
fyrir próf og hefja sóttkví númer
fjögur á flugvallarhóteli, menntaskólastrákarnir skila verkefnum
og yngri heimasætan mætir í
skólann rafrænt. Þau eru sannarlega heppin. Búa á Íslandi, í húsum
með rennandi vatni, í hverfi með
deiliskipulagi og hafa aðgang að
menntun. Glasið okkar er svo
sannarlega hálffullt, rúmlega.
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EXTRA
AF VÖLDUM VÖRUM
BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

30%

35%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BOYD

3ja sæta sófi í slitgóðu Vic, Bordeaux rauðu sléttflaueli.
Fætur úr svartmáluðum viði. Stungið bak og innanverðar
hliðar. Stærð: 215 x 87 x 78 cm

BLACK FRIDAY

FIELDING

97.993 kr.
139.990 kr.

Stílhreinn svefnsófi. Bak sófans er dregið fram og þá opnast
stálgrind með fjaðrandi botni og þykkri 140×185 cm dýnu.
Ljós eða dökkur tónn af gráu áklæði. Stærð: 195 x 105 x 65 cm

BLACK FRIDAY

EXTRA

BLACK FRIDAY

EXTRA

40%

EXTRA

50%

AFSLÁTTUR

129.994 kr.
199.990 kr.

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BLACK FRIDAY

EXTRA

65%
LOUISE

Borðstofustóll.
Blátt, grænt og svart velúr áklæði

8.394 kr. 13.990 kr.

ERIS

Borðstofustóll.
Grá skel og grátt áklæði í setu.

4.995 kr. 9.990 kr.

NELSON

AFSLÁTTUR

Borðstofustóll. Gyllt grind og
ljósgrátt áklæði

9.797 kr. 27.990 kr.

BLACK FRIDAY

EXTRA

30%

60%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

38%

40%

AFSLÁTTUR

BRENTWOOD
Sófaborð 90 cm olíuborin eik

41.993 kr. 59.990 kr.

41.993 kr. 59.990 kr.
BLACK FRIDAY

EXTRA

RICHMOND

DUAL

Hægindastóll í tveimur litum í sléttflaueli og svörtu PU-leðri

Borðstofuborð úr reyktri, vaxborinni
eik. Með tveimur 50 cm stækkunum.
Stærð: 90 x 180/280 x 76.5 cm

89.888 kr. 144.980 kr.

AFSLÁTTUR

BRENTWOOD
Sófaborð úr reyktri, vaxborinni eik.
Stærð: 112 x 58 x 42 cm

29.994 kr. 49.990 kr.
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WOODSTOCK
Bakborð úr svörtum aski

8.796 kr. 21.990 kr.

BLACK EXTRA
FRIDAY AF VÖLDUM VÖRUM
BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

EXTRA

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BROSTE HYACINT VASAR

Amber, grár og glær

30% 30%

4.893 kr.
6.990 kr.
BLACK FRIDAY

VIDIVI BARENA KÖKUDISKUR

30%

Kökudiskur í þrem stærðum með loki
Ø21/ Ø28/ Ø35

EXTRA
AFSLÁTTUR

4.193 kr.
5.990 kr.
2.793 kr.
3.990 kr.
IVV PALOMA GLERKÖNNUR
1,25l og 0,4l

30%

BLACK FRIDAY

EXTRA

40%

AFSLÁTTUR

8.393 kr.
11.990 kr.

AFSLÁTTUR

RIVERDALE GRANADA VASAR
Mokka og beige vasar í þremur stærðum
30, 40 og 50 cm á hæð.

7.892 kr.
18.990 kr.

BLACK FRIDAY

EXTRA

7.794 kr.
12.990 kr.

4.194 kr.
6.990 kr.

6.993 kr.
9.990 kr.
4.893 kr.
6.990 kr.

VÖRUR FRÁ IITTALA OG BITZ ERU Á 10% AFSLÆTTI ALLA HELGINA

Falleg eldföst
glerform í þremur
stærðum

Útskorin glerglös í
fjórum gerðum,
4 stk af sömu gerð
saman í pakka

4.193 kr. 5.990 kr.

EXTRA

30%

35%
AFSLÁTTUR

NORDAL

CLARA JÓLATRÉ

Korpo jólakrans

19 cm og 16 cm

6.993 kr.
9.990 kr.

AFSLÁTTUR

BLACK FRIDAY

1.393 kr.
1.990 kr.

EXTRA

4.544 kr. 6.990 kr.
3.439 kr. 5.290 kr.
2.789 kr. 4.290 kr.

4 í setti

BLACK FRIDAY

BLACK FRIDAY

EXTRA

30%

1.743 kr.
2.490 kr.
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6.293 kr. 8.990 kr.

AFSLÁTTUR

Ísafjörður
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Skeiði 1
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Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
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