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fyrir jólabörn á öllum aldri
Þú finnur réttu jólagjöfina á elko.is

VIÐSKIPTI Kortavelta veitingageir-
ans, sem COVID-19 hefur leikið 
grátt, dróst saman um 22 milljarða 
að raunvirði frá mars til október 
á milli ára, þar af um nær 19 millj-
arða frá erlendum ferðamönnum. 
Þúsundir starfa hafa glatast í veit-
ingageiranum þrátt fyrir hin ýmsu 
úrræði yfirvalda til að stemma stigu 
við auknu atvinnuleysi.

Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
forstöðumaður ef nahagssviðs 
Samtaka atvinnulífsins, segir að 
um þriðjungur tekna veitingageir-
ans undanfarin ár hafi komið frá 
erlendum ferðamönnum. Rekstur-
inn sé því nokkuð háður komu 
erlendra ferðamanna enda megi 
f lokka starfsemina sem hluta af 
ferðaþjónustu. – hvj / sjá síðu 12

22 milljarða 
samdráttur

Anna Hrefna 
Ingimundar-
dóttir, forstöðu-
maður hjá SA

Flestir finna hálku allt til foráttu og svellið hefur í gegnum tíðina fellt margan manninn með slæmum af leiðingum. Blessuð börnin eru hins vegar snillingar í að búa sér til skemmtilega leiki 
úr leiðinlegum aðstæðum. Þessi stúlka skemmti sér til að mynda konunglega þegar hún renndi sér á maganum á klaka sem hafði myndast í Hamraborg í Kópavogi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

STJÓRNMÁL Meirihluti fjárlaga-
nefndar leggur til að kveðið verði á 
um 242,5 milljóna framlag til kúa-
bænda og 727,5 milljónir til sauð-
fjárbænda vegna fjölbreyttra áhrifa 
heimsfaraldurs kórónaveiru.

Í nefndaráliti meirihlutans sem 
birt var á vef Alþingis í gærkvöldi 
segir að dregið hafi úr eftirspurn 
á markaði vegna verulegrar fækk-
unar ferðamanna en samdrátturinn 
jafngildi rúmlega 30 þúsund færri 
neytendum.

Í nefndarálitinu segir að tekjur 
ríkissjóðs haf i breyst á þeim 
tveimur mánuðum sem liðnir eru 
frá framlagningu frumvarpsins. 
Nettóáhrifin séu þó einungis 162 
milljónir króna til lækkunar.

Meirihlutinn leggur til rúmlega 
55 milljarða hækkun útgjalda. 
Þyngst vega 19,8 milljarðar vegna 

viðspyrnustyrkja og 6 milljarðar 
vegna framlengingar á hlutabóta-
leið.

Meðal annar ra brey tingar-
tillagna er tillaga um að 1,3 millj-
örðum verði varið til f jölgunar 
hjúkrunarrýma og að sama fjárhæð 
fari á vábirgðalið hjá sóttvarna-
lækni til að unnt verði að kaupa 
bóluefni gegn COVID-19 á næsta 
ári. Verja á tæpum 200 milljónum 

til öryggis- og varnarmála vegna 
netöryggismála, 25 milljónum til 
samstarfsverkefnis Persónuverndar 
og Sýslumannsins á Norðurlandi 
eystra um þjónustuver á Húsavík og 
um 17 milljónum til Umboðsmanns 
Alþingis vegna frumkvæðisat-
hugana og launaðs leyfis umboðs-
manns.

Sóknargjöld hækka um 100 
k rónu r sa m k væmt t i l lög u m 
nefndarinnar, fara úr 980 krónum 
í 1.080 krónur. Í nefndaráliti segir 
að þetta leiði til um 280 milljóna 
króna hækkunar útgjalda en á móti 
komi lítils háttar fækkun fólks í trú-
félögum sem vegur 46 milljónir til 
lækkunar.

Í nefndarálitinu kemur einnig 
fram að endurhæfingarlífeyris-
þegum hafi fjölgað um 25 prósent 
en í forsendum fjárlagafrumvarps-

ins var gert ráð fyrir 2,5 prósenta 
fjölgun. Hefur þetta í för með sér 
2,6 milljarða hækkun á fram-
lögum vegna endurhæfingarlíf-
eyris. „Áhersla hefur verið að beina 
þeim sem kostur er, sérstaklega 
ungu fólki, fyrst í endurhæfingu til 
að freista þess að draga úr nýgengi 
örorku,“ segir í nefndaráliti meiri-
hlutans.

Fram kemur í nefndarálitinu að 
ferðakostnaður ráðuneyta og stofn-
ana hafi lækkað um 1,8 milljarða, 
eða 60 prósent, á fyrstu níu mán-
uðum yfirstandandi árs, saman-
borið við árið 2019. Því er lagt til að 
framlög vegna ferðalaga lækki um 2 
milljarða á næsta ári. 

Þá er að lokum lagt til að 5 millj-
arðar verði lagðir í almennan vara-
sjóð til að mæta óvæntum útgjöld-
um vegna COVID-19 á næsta ári. – aá

Hækka útgjöld um 55 milljarða
Bændur fá tæplega milljarð vegna áhrifa heimsfaraldursins samkvæmt tillögum meirihluta fjárlaga-
nefndar. Fjárfrekustu breytingar nefndarinnar eru vegna viðspyrnustyrkja og framlengingar á hluta-
bótaleið. Sóknargjöld hækka og framlög til endurhæfingarlífeyris hækka vegna mikillar vanáætlunar.

60%
lækkun varð á ferðakostn-
aði ráðuneyta og stofnana á 
milli ára. 



Skutu úr fallbyssu til heiðurs Halldóri

Halldór Nellett, skipherra á varðskipinu Þór, lauk tæplega hálfrar aldar ferli hjá Landhelgisgæslunni þegar varðskipið kom til hafnar í Reykjavík 
í gær. Halldór tók þátt í tveimur þorskastríðum og var jafnframt í áhöfn varðskipsins Ægis sem kallað var út þegar gos hófst í Heimaey 23. janúar 
1973. Áhafnir Þórs og Týs stóðu heiðursvörð og þremur púðurskotum var skotið úr fallbyssu honum til heiðurs. MYND/LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS

SAMFÉLAG „Ég er ótrúlega þakklát 
því þrátt fyrir allt sem er í gangi 
þetta árið er ég búin að blómstra,“ 
segir leikkonan og handritshöf-
undurinn Dóra Jóhannsdóttir sem 
útskrifaðist úr Hússtjórnarskól-
anum í vikunni.

Þó að margir séu búnir að hafa 
það skítt hefur Dóra blómstrað 
svo eftir hefur verið tekið. Hún fór 
í meðferð í Svíþjóð og missti þannig 
af fyrstu bylgju COVID hér á landi 
og Hússtjórnarskólinn hélt uppi 
starfsemi í haust. Næst á dagskrá eru 
svo sketsaskrifa-námskeið á netinu 
hjá Improv skólanum þar sem nem-
endur læra aðferðir við að vinna í 
höfundaherbergi og skrifa sketsa. 
Hún kann jú að gera góða brandara 
en hún var yfirhandritshöfundur 
Áramótaskaupsins 2017 og 2019.

„Ég er búin að ganga með það í 
kollinum síðan ég var mjög ung að 
fara í Hússtjórnarskólann. Ég er 
að fara inn á veikleikana mína því 
ég hef aldrei fundið mig við heim-
ilisstörf eða eldamennsku eða neitt 
slíkt. Mér fannst það valda mér 
kvíða og vera alveg ógeðslega erfitt 
þannig að ég ákvað að styrkja mig 
þar sem ég er ekki sterk,“ segir hún.

Dóra útskrifaðist með mjög góðar 
einkunnir, lægsta þó í matreiðslu, en 
hún viðurkennir að vera með ein-
hverja ólæknandi meinloku þegar 
kemur að eldamennsku. Hún biður 
því fólk að spara væntingarnar 
þegar hún getur boðið í matarboð 
eftir COVID. „Ég fæ þó tækifæri til 
að nota útsaumuðu svuntuna sem 
ég eyddi mörgum vikum í að gera.“

Hún segir að námið sé bæði 
rólegt og hörkupuð. Það hafi þó 
verið þannig að hún vaknaði alltaf 
með bros á vör, tilbúin að mæta í 
skólann. „Þetta er frá átta til fimm 

á daginn og hörkuvinna og í raun 
miklu meira álag en ég hefði getað 
ímyndað mér. Þetta er bara ein önn 
en ég hefði verið til í að vera þrjú ár 
þarna. Það er svo dásamlegur andi 
þarna inni og þetta er algjör dem-

antur. Að vera að læra að búa eitt-
hvað til í höndunum er svo gefandi, 
róandi og nærandi.“

Hún segir að önnin hafi liðið 
hratt. Of hratt enda var gleðin við 
völd. „Ég held að það hafi komið 
mörgum á óvart að ég hafi farið 
í þetta nám en þetta er ein besta 
ákvörðun lífs míns.

Það var mikil gleði hjá okkur í 
vetur. Ég reyndar veit varla hvernig 
aðrir nemendurnir líta út því við 
vorum alltaf með grímu en það voru 
allir svo yndislegir. En þetta er búið 
að vera svo gott ár og ekkert nema 
ást og hamingja á mínu heimili,“ 
segir Dóra.
benediktboas@frettabladid.is 

Skólavistin líklega ein 
besta ákvörðun lífsins 
Dóra Jóhannsdóttir, leikkona og handritshöfundur, útskrifaðist nýverið úr 
Hússtjórnarskólanum. Hún vonast til að geta frumsýnt svuntu sem hún gerði 
í matarboði þegar COVID er búið. Fékk sér hund í útskriftargjöf frá sjálfri sér.  

Dóra í lopapeysu sem hún prjónaði sjálf. Hún hefur þegar fengið símtöl frá 
vinkonum ráð um hvernig hægt sé að fjarlægja kertavax.  MYND/AÐSEND

Þetta er frá átta til 
fimm á daginn og 

hörkuvinna og í raun miklu 
meira álag en ég hefði getað 
ímyndað mér. Þetta er bara 
ein önn en ég hefði verið til í 
að vera þrjú ár þarna.
Dóra Jóhannsdóttir

Nú einnig á selected.is

Jólafötin og fallegar gjafir

MENNTAMÁL 158 nemendur í einum 
áfanga Háskóla Íslands skrifuðu 
undir lista þar sem staðprófi sem 
haldið var á þriðjudag var mótmælt. 
Þetta voru um 40 prósent allra nem-
enda í áfanganum, STÆ105G/108G, 
en heildarfjöldinn er 336.

Með undirskriftalistanum fylgdu 
upplýsingar um stöðu nemendanna. 
Ellefu þeirra eru sjálfir í áhættuhópi, 
67 umgangast daglega fólk í áhættu-
hópi og 52 reglulega. Það eru alls 38 
prósent. Var listinn sendur á bæði 
kennara námskeiðsins og nemenda-
þjónustu verkfræði- og náttúruvís-
indasviðs, síðan almannavarnir og 
menntamálaráðuneytið, en prófið 
fór samt fram samkvæmt áætlun.

Nemendur gagnrýna að misjafnt 
sé hversu vel tveggja metra reglunni 
hafi verið sinnt sem og grímuskyldu.

„Við höfum heyrt í fleiri nemend-
um sem lýsa einfaldlega yfir hræðslu 
við að mæta á prófstað og sú stað-
reynd að hópsmit í prófatíð sé mögu-
leiki, þrátt fyrir að sóttvarnareglum 
sé fylgt, ætti einfaldlega að vera nóg 
til þess að endurskoða þetta fyrir-
komulag,“ segir í bréfi með listanum.

Róbert Haraldsson, sviðsstjóri 
kennslumála, segir fyrirmælum um 
sóttvarnir fylgt í hvívetna. Hvergi 
séu leyfðir fleiri en 30 manns í stofu 
og gætt að tveggja metra reglunni. 
Starfsmenn fasteignasviðs reikna 
út lengdina milli borða, öxl í öxl. 
Sérstaklega sé gætt að öllum þrifum.

Róbert segir staðpróf hafa verið 
framkvæmd allt haustmisserið og 
það hafi gengið vel. „Ekkert smit 
hefur komið upp og ekki er vitað um 
neinn sem hefur lent í sóttkví vegna 
staðprófa,“ segir Róbert.

Prófatímabilið er nú hálfnað og 
hvetur Róbert nemendur til að hafa 
samband hafi þeir áhyggjur. Háskól-
inn hafi boðið nemendum í áhættu-
hópum að þreyta próf í sérstökum 
stofum með strangari sóttvörnum. 
– khg

Áhyggjufullir 
yfir sóttvörnum 
í próftöku

Prófatíð stendur yfir í háskólum 
landsins þessa dagana. 

Ekkert smit hefur 
komið upp í tengsl-

um við staðpróf og ekki er 
vitað um neinn sem hefur 
lent í sóttkví vegna stað-
prófa.
Róbert Haraldsson, sviðsstjóri 
kennslumála

COVID -19 Ákvæði þau sem fram 
koma í reglugerðinni sem tekur 
gildi í dag um fjöldatakmörkun, 
nálægðartakmörkun og grímu-
skyldu taka ekki til þeirra barna 
sem fædd eru 2005 og síðar.

Reglum um grímuskyldu í Strætó 
hefur þar af leiðandi verið breytt á 
nýjan leik og þurfa nú börn undir 15 
ára aldri ekki að bera grímur þegar 
þau ferðast með strætisvögnum.

Áður gilti reglan um grímuskyldu 
í strætisvögnum um börn sem eru 
fædd 2011 eða síðar, það er að segja 
níu ára og eldri.

Breytt reglugerð tekur gildi í dag 
og nær hún til allra vagna Strætó 
á höfuðborgarsvæðinu sem og á 
landsbyggðinni.

Enn fremur kemur fram í þeim 
reglum sem taka gildi í dag að allt 
að 100 börn sem fædd eru 2005 eða 
síðar megi frá og með deginum í 
dag mæta í leikhús, bíó eða á aðra 
menningaviðburði. – la

Ungmenni 
þurfa nú ekki 
grímu í strætó 
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Krónan hefur náð eftirfarandi árangri 
í Svansvottunarferlinu:

� 20% af öllum rekstrarvörum sem Krónan selur eru umhverfisvottaðar 
(vottaðar með Svaninum eða Evrópublóminu)

� 4% af matar- og drykkjarvöru eru lífrænt vottaðar

� Markviss áhersla er lögð á að sporna gegn matarsóun 
og flokkun er til fyrirmyndar

� Krónan notar einungis umhverfisvottaðar ræsti- 
og hreinlætisvörur fyrir eigin þrif og rekstur

� Krónan er með virka orkustefnu 
sem dregur úr orkunotkun

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Svansvottaðar!
Nú eru allar Krónuverslanir

Pssst ... 
kynntu þér 

málið betur á 
kronan.is
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DÓMSMÁL Systurnar Emilía Björg og 
Sjöfn Björnsdætur mundu ekki eftir 
því að hafa skrifað undir fjár mála
gerninga sem stjórnar menn í Birni 
Hall gríms syni ehf. (BH) á árunum 
fyrir hrun. Þær viður kenndu hins 
vegar að kannast við undir skriftir 
sínar á þeim skjölum sem borin voru 
fyrir þær í skýrslutöku fyrir Héraðs
dómi Reykjavíkur í gær.

Systurnar voru mættar í skýrslu
töku til að skýra frá mögu legri 
skaða bóta skyldri hátt semi bróður 
þeirra, Kristins Björns sonar, en 
Kristinn sá um dag  legan rekstur 
á BH sem nú heitir Lyfja blóm ehf. 
Fyrirtækið var á tíma bili í eigu fjög
urra barna Björns Hall gríms sonar: 
Kristins, Emilíu Bjargar, Sjafnar og 
Ás laugar, og var, í gegnum fjöl mörg 
dóttur fé lög, stór hlut hafi í Skeljungi, 
Ár vakri, NóaSíríus og Sjó vá.

Nú verandi eig endur Lyfja blóms 
ehf. óskuðu eftir því að skýrsla 
yrði tekin af systrunum. Þær höfðu 
skorast undan því að mæta í skýrslu
töku fyrir dómi en Lands réttur úr
skurðaði fyrr á þessu ári að þeim 
væri skylt að mæta í skýrslu tökuna.

Þá hafði Sól veig G. Péturs dóttir, 
fyrr verandi dóms  mála ráð herra, 
sem situr í ó   skiptu búi eftir Kristin, 
sent bréf til dómsins og krafist þess 
að systurnar þyrftu ekki að mæta í 
skýrslu töku en Lyfja blóm rekur nú 
2,3 milljarða króna skaða bóta mál 
gegn Sól veigu Péturs dóttur og Þórði 
Má Jóhannes syni fyrir Lands rétti.

Systurnar gengust báðar við því að 
hafa vera hlut hafar og stjórnar menn 
í BH og að Kristinn hefði séð um 
dag legan rekstur. Þær sögðu báðar 
að Kristinn hefði verið með um boð 
fyrir þeirra hönd til að sjá um öll mál 
er tengdust BH.

Jón Þór Óla son, lög maður Lyfja
blóms, spurði þær systur meðal 
annars um hlut hafa fund BH þann 
5. júlí 2007 þar sem á kveðið var að 
BH myndi kaupa eigin hluta bréf að 
fjár hæð 1.620 milljónir króna. Sölu
and virðið var greitt til hlut hafa fé
lagsins, syst kinanna, að upp hæð 
1.420 milljónir. Spurð um hvað varð 
um þessar 200 milljónir sagði Sjöfn 
að hún hefði ekki hug mynd um það. 
„Ég var ekki í rekstri þessa fé lags,“ 
sagði Sjöfn.

Jón Þór spurði Sjöfn einnig um 
það hvort hún myndi ekki eftir því 
að hafa fengið sinn hluta greiddan 
árið 2007 en Sjöfn kannaðist ekki 
við það. 

„Þarna eru greiddar 355 milljónir 
króna inn á reikning hjá þér en það 
kveikir engum bjöllum?“ spurði Jón 

Þór en Sjöfn sagðist ekki muna eftir 
því.

Jón Þór bar einnig undir syst
urnar sjálf skuldar á byrgð sem þær 
á byrgðust vegna peninga markaðs
láns upp á 258 milljónir þann 2. júlí 
2007. Þær mundu hvorugar eftir 
því að hafa skrifað undir sjálfs á
byrgðina en könnuðust við undir
skrift sína.

Jón Þór taldi það sér stakt að fé lag 
sem var metið á tugi milljarða væri 
að óska eftir sjálf skuldar á byrgð 
hlut hafa fyrir 258 milljóna króna 
láni. „Þú ert í raun að setja eignir 
þínar undir vegna þessa láns, það 
rifjar ekkert upp fyrir þér?“ spurði 
Jón Þór Sjöfn. Hún gat ekki upp lýst 
hvaða upp lýsingar hún fékk í að
draganda undir ritunarinnar né hvar 
um rædd sjálf skuldar á byrgð hefði 

verið undir rituð. „Enda eru meira 
en tíu ár síðan,“ sagði Sjöfn.

Jón Þór sagðist hafa skilning á því 
að það væri langt um liðið en sagði 
að það væri nú ekki á hverjum degi 
sem maður væri að skrifa undir sjálf
skuldar á byrgð upp á hundruð millj
óna króna.

Þá kannaðist Sjöfn ekki við að hafa 
undir ritað árs reikninga né að hafa 
setið fundi með endur skoð endum 
frá PWC þar sem árs reikningar voru 
kynntir.

Spurð um hvort haldnir hefðu 
verið form legir stjórnar fundir innan 
BHsam stæðunnar kannaðist hún 
ekki við það heldur. „Ekki að mér 
við staddri. Því eins og ég sagði áðan 
þá treysti ég Kristni fyrir því,“ sagði 
Sjöfn.

Þær könnuðust hvorugar við 
að hafa greitt milljónir í rekstrar
kostnað fjár festingar fé lagsins Gnúps 
sem var meðal fé laga í eigu BH. Þær 
mundu heldur ekki eftir  að hafa 
undir ritað yfirtöku Glitnis banka á  
BH þann 13. ágúst 2008 á eina krónu.

Ingi björg Þor steins dóttir héraðs
dómari steig inn í vitna leiðsluna 
að lokum þar sem ljóst var að engin 
svör væri að fá. „Er sér stök þýðing í 
því að halda vitna leiðslu áfram í ljósi 
minnis á stands vitnisins?“ spurði 
Ingi björg og bað Jón Þór um að ljúka 
vitna leiðslunni. mhj@frettabladid.is

Sögðust hvorugar muna eftir 
milljarða fjár mála gerningum 
Systurnar Emilía Björg og Sjöfn Björns dætur gáfu vitnaskýrslu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær 
vegna fjármálagerninga Björns Hallgrímssonar ehf. á árunum fyrir hrun. Þær eru fyrrverandi  hluthafar 
og stjórnarmenn í fyrirtækinu. Systurnar báru báðar við minnisleysi spurðar um helstu atvik málsins.

Skýrslutakan yfir systrunum vegna mögulegrar skaðabóðataskyldu bróður 
þeirra fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í gærmorgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Slóvakíska trygginga
félagið NOVIS hefur stefnt Seðla
banka Íslands vegna tilkynningar 
á vef bankans þann 18. september. 
Var málið tekið fyrir í Héraðsdómi 
Reykjaness í gær en aðalmeðferð 
verður eftir áramót.

Í tilkynningu bankans segir að 
Seðlabanki Slóvakíu hafi lagt bann 
við nýsölu tryggingaafurða NOVIS. 
Bannið nái yfir þær afurðir sem séu 

í dreifingu hér á landi, en NOVIS 
hóf sölu á Íslandi í ársbyrjun 2018. 
NOVIS segir tilkynninguna ranga og 
krefst þess að hún verði fjarlægð af 
vef Seðlabankans. Ekki er gerð fjár
krafa í málinu.

Fréttablaðið hefur fjallað um 
málefni NOVIS og Seðlabankans. Í 
október sagði Unnur Gunnarsdóttir 
varaseðlabankastjóri að viðkvæmt 
gæti verið að skipta við félagið ef 
grunur Seðlabanka Slóvakíu um 
að iðgjöld væru ekki fjárfest í sam
ræmi við vátryggingarsamninga 
væri á rökum reistur. Um fimm 
þúsund Íslendingar eru í viðskiptum 
við NOVIS sem greiðir um 160 millj

ónir króna á mánuði í iðgjöld. Í sama 
mánuði gaf NOVIS út yfirlýsingu 
þar sem segir að NOVIS sæti engum 
bönnum eða takmörkunum. 

„Það er miður að íslensk stjórnvöld 
ákveði að birta og bera til  fjölmiðla 
skaðlegar upplýsingar sem fjalla um 
sölubann á vátryggingarsamninga, 
sem eru verulega rangar og skaðar 
viðskiptalega hagsmuni félagsins og 
býr til ósanna ímynd af því.“ – khg

NOVIS krefst þess að tilkynning Seðlabankans verði fjarlægð

Málið var tekið fyrir í Héraðsdómi 
Reykjaness í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NOVIS gerir ekki 
fjárkröfu í málinu.

VIÐSKIPTI Sviksamlegir tölvu
póstar hafa síðustu daga  verið 
sendir í nafni þekktra fyrirtækja. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá greiðslumiðlunarfyrirtækinu 
Valitor. Þar segir að  dæmi  sé  um 
pósta í nafni DHL og Póstsins, enda 
eiga margir von á sendingu þessa 
dagana.

Hafa korthafar verið blekktir til 
að staðfesta kort í Apple Pay eða 
gefa upp SMSöryggiskóða. Dæmi 
eru um að í tölvupósti sé fólki sagt 
að sending bíði þeirra og að það 
þurfi að smella á hlekk og gefa 
upp kortanúmer og öryggisnúmer 
greiðslukorts.

Sé brugðist við því og kortaupp
lýsingar gefnar, fylgir gjarnan 
SMSskilaboð með kóða. Einnig 
eru dæmi um að fólk sé blekkt með 
svipuðum hætti til að skrá korta
upplýsingarnar í það sem virðist 
vera Apple Pay.

Valitor ítrekar fyrri viðvaran
ir um að fólk opni ekki hlekki sem 
fylgja skilaboðunum og gefi ekki 
undir neinum kringumstæðum 
upp korta eða persónuupplýs
ingar.

Einnig er mikilvægt er að gefa 
alls ekki upp öryggiskóða sem 
berst með SMS hvort sem um er að 
ræða kóða til að ljúka við greiðslu, 
eða ef skilaboðin gefa til kynna að 
verið sé að skrá kort í Apple Pay.

Textaskilaboð þessi innihalda 
ítarlegar upplýsingar um það sem 
korthafi er að samþykkja með slík
um staðfestingarkóða og því er afar 
mikilvægt að lesa vel skilaboðin og 
áframsenda kóðann ekki í blindni.

Haf i fólk brugðist við skila
boðum, gefið upp öryggiskóða eða 
skráð Apple Pay kóða er brýnt að 
hafa samband strax við viðskipta
banka sinn eða þjónustuver Val
itor. – hó

Valitor varar  
við kortasvikum

Korthafar hafa verið 
blekktir til að staðfesta kort 
sín í Apple Pay eða til að 
gefa upp SMS-öryggiskóða.

Systurnar höfðu skorast 
undan því að bera vitni í 
málinu en Landsréttur kvað 
upp fyrr á þessu ári um 
skyldu þeirra til að mæta 
fyrir dóm og gefa skýrslu.
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Píeta samtökin sinna forvarnarstarfi gegn sjálfsvígum og 
sjálfsskaða fyrir 18 ára og eldri ásamt því að veita aðstand- 
endum stuðning. Meðferð samtakanna mótast af samúð og 
virðingu og er rík áhersla lögð á lausnir og uppbyggingu.

DOMINOS.IS  |  DOMINO’S APP  |  58 12345

ÖLL SALAN RENNUR ÓSKIPT
TIL PÍETA SAMTAKANNA 

GÓÐGERÐARPIZZAN 2020

PEPPERONI
GRÆN PAPRIKA
RAUÐLAUKUR
SVARTAR ÓLÍFUR
SALATOSTUR
GRÆNT PESTÓ
LÉTTÞURRKAÐIR TÓMATAR
 

Hrefna Sætran

AÐEINS Á MATSEÐLI 7.–11. DESEMBER

„Í ár sæki ég innblástur alla leið til Grikklands og set 
grænt pestó, svartar ólífur, salatost og léttþurrkaða 
tómata á Góðgerðarpizzuna. Græn paprika, rauðlaukur 
og pepperoni bætast svo við sem eru sívinsælar 
áleggstegundir og gera allar pizzur betri. Njótið vel!“  

Lítil: 2.040 kr. Mið: 3.340 kr.
Stór: 3.880 kr. Pönnu: 3.880 kr.

GO
TT MÁL

GO
TT MÁL



DÓMSMÁL Í dag hefst meðferð í 
máli útgáfunnar Hljóðbók.is gegn 
Hljóðbókasafninu. Útgáfan krefst 
þess að safnið verði dæmt skaða-
bótaskylt fyrir dreifingu á efni sem 
þegar hafi verið gefið út án greiðslu 
til útgáfunnar sjálfrar. Safnið krefst 
frávísunar málsins.

„Aðgangar að Hljóðbókasafninu 
hafa verið misnotaðir. Stofnaðir eru 
reikningar fyrir sjö ára barn vegna 
lesblindu og svo teknar út Stríð og 
friður eftir Tolstoy og Karamazov 
bræðurnir eftir Dostojevski,“ segir 
Eggert Bjarni Ólafsson lögmaður 
Hljóðbókar.is.

Kerfið hefur verið harðlega gagn-
rýnt af bókaútgefendum en sam-
kvæmt undanþágu frá lögum má 
Hljóðbókasafnið gefa út allt höf-
undarréttarvarið efni til þeirra sem 
geta ekki lesið með hefðbundnum 
hætti. Höfundar fá tæplega 32 þús-
und króna eingreiðslu en útgáfurnar 
ekkert. Eggert bendir á að á árunum 
2011 til 2018 hafi Íslendingum fjölg-
að um 12 prósent en útlán safnsins 
hafi aukist um 251 prósent á sama 
tímabili. Notkunin á Hljóðbóka-
safninu er margfalt meiri en á sam-
bærilegum söfnum hinna Norður-
landanna, fimm- til sjöföld miðað 
við söfn í Svíþjóð og Noregi og 
nokkuð mikið meiri en í Danmörku.

Eggert segir að vissulega hafi orðið 
framfarir í greiningu á lesblindu, 
en það hljóti að hafa átt sér stað á 
hinum Norðurlöndunum einnig. 
Söfnin í Skandinavíu láti heldur 
ekki lesa upp bækur séu þær þegar 
til, ólíkt því sem gert er hér á landi.

Í haust lagði Lilja Dögg Alfreðs-
dóttir menntamálaráðherra fram 
frumvarp um breytingar á höf-
undaréttarlögum vegna innleið-
ingar Marrakesh-samningsins um 
aðgang fatlaðra að menningarefni. 
Í greinargerð segir að „ávinningur 
þeirra sem þurfa á því að halda að 

verk séu á aðgengilegu formi vegna 
sjón- eða lestrarhömlunar sé meiri 
en mögulegt tjón rétthafa vegna tak-
mörkunar á einkarétti þeirra skv. I. 
kafla höfundalaga.“

Félag íslenskra bókaútgefenda 

hefur lagt til ýmsar úrbætur fyrir 
útgefendur í málinu, sem nú er í með-
förum þingsins. Svo sem að börn hafi 
ekki aðgang að fullorðinsbókum, 
safnið gefi ekki út nýútgefnar bækur 
og að það kaupi þær upplesnu bækur 
sem þegar eru til af útgefendum.

„Við höfum því kallað eftir 
gagnsæi í útlánum safnsins þann-
ig að rétthafar hafi upplýsingar um 
útlánin og greiningu á útlánum til 
stórra notenda til ágiskana um hvort 
þær samrýmist aldri og þroska við-
komandi notanda,“ segir Heiðar Ingi 
Svansson, formaður félagsins. Lands-
lagið sé allt annað með tilkomu 
netsins en þegar safnið fékk undan-
þágu frá höfundarrétti. Þá hafi verið 
notaðar kasettur. „Við höfum einnig 
gert athugasemdir við aðferðir við 
dreifingu safnsins á verkum til not-
enda sem mögulega samrýmist ekki 
heimild höfundalaga um lán.“

Heiðar segist hafa trú á því að 

ráðherra muni sýna öllum sjónar-
miðum málsins skilning, ólíkt fyrri 
ráðherrum sem ekki hafi tekið undir 
gagnrýni á kerfið, frekar en forsvars-
menn safnsins sjálfir. Lilja hafi sett 
íslenskt mál og bókaútgáfu í for-
gang og beitt sér fyrir myndarlegum 
stuðningi með endurgreiðslu hluta 
útgáfukostnaðar og auknum fram-
lögum í sjóði sem veita fjármuni til 
útgefenda og höfunda.

Aðspurður um það mál sem nú er 
fyrir dómi segir Heiðar að enn eigi 
eftir að koma í ljós hvort efnislega 
verði tekist á um kröfuna og Hljóð-
bók.is eigi eftir að sanna tjón sitt, 
hugsanlega með annarri málsókn. 
„Verði niðurstaða um að bæta skuli 
Hljóðbók.is tjón vegna starfsemi 
Hljóðbókasafns þá er líklegast að 
það eigi við um fleiri útgefendur þó 
erfitt sé fyrir okkur á þessari stundu 
að leggja mat á það,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Verði niðurstaða 
um að bæta skuli 

Hljóðbók.is tjón vegna 
starfsemi Hljóðbókasafns 
þá er líklegast að það eigi 
við um fleiri útgefendur þó 
erfitt sé fyrir okkur á 
þessari stundu að 
leggja mat á 
það.
Heiðar Ingi Svans-
son, formaður 
Félags íslenskra 
bókaútgefenda

UNDIRBÚÐU JÓLIN Á
HAFNARTORGI 

Við tökum vel á móti þér og minnum 
á öll bílastæðin í bílakjallaranum. 

Deilt um hljóðbækur í héraði
Hljóðbók.is hefur stefnt Hljóðbókasafninu vegna dreifingar efnis og krefst skaðabóta. Safnið krefst frávís-
unar í málinu. Formaður Félags íslenskra bókaútgefenda vonast til að Alþingi breyti reglum um safnið.

Hlutfallslegur fjöldi lántakenda Hljóðbókasafnsins er margfaldur samanborið við Norðurlöndin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

PÓSTÞJÓNUSTA Það er nóg að gera 
hjá Póstinum þessa dagana og 
greinilegt að landsmenn eru farnir 
að nýta sér netverslanir í meira 
mæli.

„Það er mun meira álag en hefur 
verið undanfarin ár. Í nóvember 
var 120% aukning á milli ára á inn-
lendum sendingum og það sem af er 
desember er aukningin 100%,“ segir 
Brynjar Smári Rúnarsson, forstöðu-
maður markaðs-og sölusviðs hjá 
Póstinum.

„Innanlandssendingar fyrir jólin 
fara líklegast að detta inn núna á 
fullu en síðasti skiladagur til að ná 
fyrir aðfangadag er 18. desember. Ég 
geri ráð fyrir að það verði brjálað að 
gera fyrir þann tíma.“

Álagið er ekki aðeins á pósthús-
unum sjálfum og hjá dreifingunni 
en sem dæmi voru 80 manns á bið 
hjá símaþjónustuveri Póstsins í dag.

„Okkur þykir virkilega leitt að 
láta fólk bíða eftir sendingunum 
sínum, en álagið hefur aldrei verið 
eins mikið og nú. Allt okkar fólk er 
að gera sitt allra besta. Við vonumst 
til að þetta verði komið í betra stand 
um helgina,“ segir Brynjar. – uö

Mikið álag er 
hjá Póstinum

SAMFÉLAG Gagnsæi, samtök gegn 
spillingu, hafa fengið heimild til 
að byggja upp og halda úti sérstakri 
Íslandsdeild í alþjóðasamtökunum 
Transparency International.

Transparency Inter national 
eru alþjóðleg samtök sem vinna 
að heilindum í stjórnsýslu og við-
skiptalífi. 

Samtök in star fa í y f ir 100 
löndum en Ísland er síðast af 
Norðurlöndunum til að koma á fót 

sérstakri landsdeild innan samtak-
anna að Færeyjum undanskildum.

Samtökin halda meðal annars úti 
svokallaðri spillingarvísitölu (CPI) 
sem birt er í janúar á hverju ári og 
metur spillingu í ríkjum heims.

Ísland hefur mælst neðst allra 
Norðurlanda á lista samtakanna 
undanfarin tólf ár eða allt frá því að 
fjármálakreppan árið 2008 skall á. 

„Að mati okkar sem unnið höfum 
í starfinu með Gagnsæi, felst mikið 

tækifæri í því að fá þessa viður-
kenningu til að stuðla að auknum 
heilindum í íslenskum stjórn-
málum, stjórnsýslu og viðskipta-
lífi og ábyrgð, vernd almannahags-

muna og markvissum vörnum gegn 
spillingu,“ segir Guðrún Johnsen, 
stjórnarkona í Gagnæi, en aðildar-
ferlið hefur tekið fimm ár.

Stjórn Gagnsæis réð nýlega fram-
kvæmdastjóra til samtakanna, 
Árna Múla Jónasson lögfræðing, 
sem mun vera í hlutastarfi fyrst um 
sinn, frá 1. janúar næstkomandi, en 
svo í fullu starfi þegar tekist hefur 
að tryggja samtökunum nægilegt 
rekstrarfé. – aá

Gagnsæi verður Íslandsdeild Transparency International
Að mati okkar  felst 
mikið tækifæri í því 

að fá þessa viðurkenningu, 
til að stuðla að auknum 
heilindum í íslenskum 
stjórnmálum, stjórnsýslu og 
viðskiptalífi.

VI ÐS K IP TI  Gengi hlutabréfa í 
Icelanda ir hefur styrkst um 67,2 
prósent á einum mánuði. Hlutabréf 
í félaginu hækkuðu um 7,6 prósent 
í 709 millj óna króna viðskipt um í 
gær. Gengið stóð í gær í 1,84 krón-
um þegar markaðurinn lokaði.

Síðustu daga hafa borist jákvæð 
tíðindi af bólusetningu f y rir 
kóróna veirunni víðs vegar að. 
Þannig var til að mynda byrjað að 
bólusetja fólk í Bretlandi í gær. 

Fyr ir mánuði bárust fregnir um 
að lyfja fyr ir tækið Pfizer hefði náð 
95 prósenta ár angri með bólu efni 
sitt og í kjölfarið hefur gengið í 
Iceland air styrkst. – hó

Gengi bréfa í 
Icelandair hefur 
styrkst til muna

Guðrún Jo-
hnsen, stjórnar-
kona í Gagnsæi
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Hamborgarhryggur

999KR/KG
ÁÐUR: 1.784 KR/KG

Rauðkál
Ferskt

175KR/KG
ÁÐUR: 349 KR/KG

Londonlamb

2.429KR/KG
ÁÐUR: 3.239 KR/KG

Nautafille
Marinerað

3.759KR/KG
ÁÐUR: 4.699 KR/KG

JÓLIN BYRJA Í NETTÓ!

Lambahryggur
Léttreyktur

2.848KR/KG
ÁÐUR: 3.699 KR/KG

Humarsúpa
Hafið – 1 lítri

1.599KR/PK
ÁÐUR: 1.999 KR/PK

2 heilir kóngakrabbar
og krabbakjöt fyrir 2 lítra af súpu

1.979KR/PK
ÁÐUR: 2.999 KR/PK

Kókosmjólk
400 ml – lífræn

344KR/PK
ÁÐUR: 459 KR/PK

Pítubuff
6x60 gr – með brauði

1.259KR/PK
ÁÐUR: 2.099 KR/PK

-25%

-40%

-23%

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

Tilboðin gilda 10.—13. desember

KONUNGLEG MÁLTÍÐ!

Nautalund
Wellington

4.949KR/KG
ÁÐUR: 8.999 KR/KG

Lægra verð – léttari innkaup

-20%

-34%

-45%

-25%

-50%

-44%

-20%

Heilsuvara 
vikunnar!



Mér finnst réttlætið 
fótum troðið, að 

sveitarfélagið skuli ekki gefa 
tommu eftir.

Kristmundur 
Árnason, eigandi 
AK Bygg ehf.

Jól 2020

Ryksuga, 
Serie 2
BZGL 2X100

Lítil og nett en öflug. Vinnuradíus: 8 m. 
Hljóð: 80 dB. 

Fullt verð: 22.900 kr.

Jólaverð:

17.900 kr. 

Jólabæklingur Smith & 
Norland er kominn út. 

Glæsilegar vörur á 
sérstöku jólaverði. 

Espressó-kaffivél, 
EQ.300
TI 351209RW

Hraðvirk upphitun. Kaffikvörn úr 
keramík. Einföld í notkun. Allar aðgerðir 
sýnilegar á skjá („coffeeDirect“).
Þrýstingur: 15 bör.

Fullt verð: 124.900 kr.

Jólaverð:

97.900 kr.

SVEITARSTJÓRNIR Kristmundur 
Árnason, eigandi AK Bygg ehf., sem 
keypti fasteignir sem hýst höfðu 
Hótel Skyggni í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi, segir það hafa valdið 
sér miklum erfiðleikum að land-
eigandinn lokaði fyrir kalt vatn að 
byggingunum.

Í bréfi til Skeiða- og Gnúpverja-
hrepps rekur Kristmundur að AK 
Bygg hafi á árinu 2013 keypt af 
Byggðastofnun fasteignir sem séu á 
lóð úr landi Minni-Mástungu. Ábú-
endur í Minni-Mástungu hafi byggt 
og rekið hótelið en Byggðastofnun 
tekið það yfir þegar ekki hafi reynst 
vera rekstrargrundvöllur fyrir starf-
seminni lengur.

„Eftir að nýir aðilar tóku yfir 
hótelið hefur gengið á ýmsu í sam-
skiptum við ábúendur í Minni-
Mástungu. Meðal annars var lokað 
fyrir aðkomu að hótelinu í gegnum 
land Minni-Mástungu og reynt að 
hækka lóðarleigu upp úr öllu valdi. 
Bæði þessi mál enduðu fyrir Hæsta-
rétti og féllu dómar í þeim báðum 
nýjum eiganda í hag,“ lýsir Krist-
mundur aðdraganda þess sem enn 
dregur dilk á eftir sér.

„Það mál sem hefur samt valdið 
hvað mestum erfiðleikum snýr 
að skorti á köldu vatni fyrir starf-
semina en þegar nýir eigendur tóku 
við lokuðu ábúendur í Minni-Más-
tungu fyrir kalt vatn sem hótelið 
hafði haft afnot af. Þessi gjörningur 
hefur komið veg fyrir að eðlileg 
starfsemi geti hafist og því valdið 
eigendum miklu fjárhagslegu tjóni 
enda hafa ekki fundist aðrar leiðir 
til að tryggja kalt vatn til starfsem-
innar,“ segir Kristmundur.

Þá segir Kristmundur að lengi 
hafi verið vonast til að vatnsveitu-
framkvæmdir á svæðinu á vegum 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps myndu 
sjá starfsemi hans fyrir köldu vatni.

„Enda töldum við eðlilegt að 
sveitarfélagið kæmi að lausn þessa 
máls þar sem það gaf út byggingar-
leyfi fyrir starfsemi á þessum stað 
og lóðin er skilgreind undir verslun 
og þjónustu í aðalskipulagi Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps,“ skrifar hann.

Bent er á það í bréfi Kristmundar 
að fasteignagjöldin af húsakostin-
um séu um það bil 1,1 milljón króna 
á ári þótt ekki hafi verið hægt að 
hefja starfsemi á hótelinu þar sem 
kalda vatnið vanti.

„Nú hillir loks undir lausn á þessu 
máli en AK Bygg hefur hafið fram-

kvæmdir við vatnsveitu á lóðinni 
sem er ætlað að sjá starfseminni 
fyrir köldu vatni. Nú er búið að bora 
90 metra djúpa holu sem virðist 
ætla að skila góðum af köstum og 
góðu vatni,“ upplýsir Kristmundur 

hreppinn og kveðst um leið óska 
eftir aðkomu sveitarfélagsins svo 
klára megi framkvæmdir. „Við 
erum líka til í að skoða möguleika 
á samstarfi við sveitarfélagið um 
aðkomu að framkvæmdum og jafn-
vel nýtingu á umframvatni úr bor-
holunni sem gæti til dæmis nýst 
nærliggjandi bæjum,“ tekur hann 
fram.

Vegna þessa segist Kristmundur 
óska eftir fjárhagslegum stuðningi 
frá Skeiða- og Gnúpverjahreppi, til 
dæmis í formi lækkunar á fasteigna-
gjöldum tímabundið. Sveitarstjórn-
in hafnaði beiðninni.

„Mér finnst réttlætið fótum troð-
ið, að sveitarfélagið skuli ekki gefa 
tommu eftir,“ segir Kristmundur við 
Fréttablaðið. gar@frettabladid.is

Lokaði fyrir vatnið að hóteli 
sem hann missti á landi sínu
Eigandi jarðarinnar Minni-Mástungu sem áður rak hótel á landi sínu skrúfaði fyrir neysluvatn að hótel-
inu vegna deilna við núverandi eiganda. Sá boraði þá sjálfur eftir vatni og er vonsvikinn yfir að sveitar-
stjórnin neiti að taka þátt í kostnaði hans og lækka fasteignagjöldin tímabundið vegna stöðunnar.

Bóndinn í Minni-Mástungu kom fyrir heyrúllum við gafl Hótels Skyggnis í óþökk nýja eigandans. MYND/AÐSEND

R E Y K J AV Í K  Ö r y rk jaba nd a l ag 
Íslands hefur farið þess á leit við 
Reykjavíkurborg að bætt verði 
úr merkingum við göngugötur í 
miðbænum þannig að skýrt sé að 
handhafar stæðiskorta fyrir hreyfi-
hamlaða hafi rétt til að aka um 
umræddar götur. 
   Bréf þess efnis var tekið fyrir í 
aðgengis- og samráðsnefnd í mál-
efnum fatlaðs fólks í vikunni. 
   Í sumar varð hluti Skólavörðu-
stígs, Laugavegar og Vegamóta-

stígs að varanlegum göngugötum í 
borginni. Sett var upp bannmerki 
sem tilgreindi að allur akstur væri 
bannaður um göturnar en einn-
ig skilti um að undanþága væri 
fyrir aðila sem þyrftu að komast 
að baklóðum og vöruafgreiðslu 
á ákveðnum tímum dags. Hvergi 
væri minnst á undanþáguheimild 
handhafa stæðiskorta fyrir hreyfi-
hamlaða sem þó væri sannarlega til 
staðar.

Í bréfinu kemur fram að dæmi 

séu um að hreyfihamlaðir ein-
staklingar sem hafa nýtt sér rétt 
sinn til að aka á göngugötum hafi 
orðið fyrir aðkasti frá gangandi 
vegfarendum. 

„Það verður að skrifast á þekk-
ingarleysi sem einfalt væri að 
bæta úr með aukinni upplýsinga-
gjöf af hendi Reykjavíkurborgar,“ 
segir í bréfinu sem Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir, formaður Öryrkja-
bandalagsins, ritar undir. 

Þá er að lokum bent á að á 
Reykjavíkurborg hvíli sú lagalega 
skylda á að tryggja fullnægjandi 
aðgengi fyrir fatlað fólk, meðal 
annars með upplýsingum um hver 
réttindi þess séu. – bþ

Akandi öryrkjar verða fyrir aðkasti í miðborg Reykjavíkur

Göngugötur hafa fengið aukið vægi.

Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir

EFNAHAGSMÁL Ríkustu fimm pró-
sent íslenskra framteljenda áttu 
rúm 40 prósent alls fjár sem talið 
var fram til skatts á Íslandi í fyrra. 
Þetta kemur fram í svari Bjarna 
Benediktssonar fjármálaráðherra 
við fyrirspurn Loga Einarssonar, 
formanns Samfylkingarinnar.

Af svarinu sem tekur til tekna 
Íslendinga frá árinu 1998, sam-
kvæmt framlögðum skattfram-
tölum, má sjá að efnamestu Íslend-
ingarnir hafa aukið auðlegð sína 
umtalsvert á síðustu tveimur ára-
tugum en í svarinu kemur fram að 
eigið fé þeirra sem mest eiga hefur 
aukist hlutfallslega í samanburði 
við eignir allra landsmanna á þeim 
tíma.

Þar kemur fram að hlutfall eigin 
fjár fólks í þessum hópi af eigin fé 
allra landsmanna er hærra nú en 
það var fyrir 22 árum.

Þau sem tilheyra ríkasta einu 
prósenti landsmanna áttu samtals 
865 milljarða en það stappar nálægt 
heilum fjárlögum íslenska ríkisins. 
Um 242 fjölskyldur er að ræða. – aá

Ríkasta fólkið 
á Íslandi verður 
enn ríkara

Ríkustu fimm prósentin eiga 40 
prósent alls fjár sem talið er fram. 

Þeir sem tilheyra ríkasta 
eina prósenti þeirra sem 
telja fram hér á landi áttu 
865 milljarða. 
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BRETLAND Boris Johnson, forsætis-
ráðherra Bretlands, og Ursula von 
der Leyen, forseti framkvæmda-
stjórnar Evrópusambandsins, fund-
uðu í gærkvöldi í Brussel um hvort 
grundvöllur væri fyrir áframhald-
andi viðræðum um útgöngusamn-
ing. Aðalsamningamenn þeirra, 
David Frost og Michel Barnier, voru 
einnig viðstaddir.

Samkvæmt heimildum BBC hefur 
Barnier rætt við embættismenn í 
Brussel um að meiri líkur en minni 
séu á að Bretar gangi samnings-
lausir úr Evrópusambandinu.  

Bretland yfirgefur Evrópusam-
bandið endanlega um áramótin en 
ekki hefur tekist að ná samkomu-
lagi um fjölmörg atriði, allt frá fisk-
veiðum til fríverslunar.

Johnson sagði í fyrirspurnatíma 
á breska þinginu í gær að það væri 
hægt að ná samningi en kröfur ESB 
væru þess eðlis að ekki væri hægt að 

fallast á þær. Meðal þess væri krafa 
um að ESB gæti refsað Bretum ef 
atvinnu- og umhverfisstefna þeirra 
væri ekki í fullu samræmi við stefnu 
ESB. „ESB vill að Bretland verði eina 
landið í heiminum sem hefur ekki 
fulla stjórn á landhelgi sinni,“ sagði 
Johnson. „Ég tel ekki að það sé krafa 
sem nokkur breskur forsætisráð-
herra gæti fallist á.“

Angela Merkel, kanslari Þýska-
lands, telur enn möguleika að sam-
komulag náist fyrir áramót. Það 
megi þó ekki bitna á innri markaði 
ESB. – ab

Johnson og Leyden funduðu um framhald á viðræðum í Brussel

Viðræður Breta og ESB hafa til þessa skilað litlu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Bretland yfirgefur 
Evrópusambandið endan-
lega um áramótin.

UMHVE RFISMÁL Heimsfaraldur 
COVID-19 hefur lítil sem engin áhrif 
á loftslag heimsins til lengri tíma 
samkvæmt Sameinuðu þjóðunum 
(SÞ). Fram kemur í nýrri skýrslu 
Umhverfisstofnunar SÞ, UNEP, að 
þegar litið sé fram til ársins 2050 
hafi faraldurinn leitt til 0,1 gráðu 
hitalækkunar.

Síðustu mánuði hafa jarðarbúar 
keyrt og flogið mun minna en áður. 
Hefur það alls leitt til 7 prósenta 
minnkunar á útblæstri gróður-
húsalofttegunda í ár, mun meira en 
í kjölfar efnahagskreppunnar 2008. 
Það dugar þó ekki til að koma í veg 
fyrir að loftslag á jörðinni muni 
hlýna um 3,2 gráður að meðaltali á 
þessari öld.

Inger Andersen, framkvæmda-
stjóri UNEP, sagði við The Guardi-
an að margir héldu að minnkandi 
útblástur síðustu mánaða hefði 
langtímaáhrif, svo er ekki. „Einung-
is það að skrúfað er fyrir í smástund 
þýðir ekki að baðkarið sé ekki fullt,“ 
sagði hún.

Til að hlýnunin nái aðeins 
tveimur gráðum þurfi að minnka 
útblástur gróðurhúsalofttegunda 
um fjórðung fram til ársins 2030.

Petteri Taalas, framkvæmda-
stjóri Alþjóðaveðurfræðistofn-
unarinnar, segir að af leiðingar 
útblásturs gróðurhúsalofttegunda 
séu nú sjáanlegar um allan heim. 
„Það hafa verið sett ný met í skógar-
eldum í Kaliforníu og Colorado, 
það hafa verið gífurleg f lóð í Kína 
og Víetnam. Þá hafa aldrei verið 
jafnmargir hitabeltisstormar í 
Karíbahafinu,“ sagði hann. Stefnir 
í að árið 2020 verði í topp þremur 
af heitustu árum frá upphafi mæl-
inga.

Andersen telur að innspýtingar-
pakkar ríkisstjórna um allan heim 
í kjölfar faraldursins þurfi að miða 
að kolefnisjöfnun. „Við getum 
ekki læst alla inni til frambúðar og 
stöðvað efnahagskerfi heimsins,“ 
segir hún. „Núna þurfum við að 
tryggja að það fé sem verður varið 
til viðspyrnu renni til kolefnisjöfn-
unar. Það gefst kannski aldrei aftur 
svona tækifæri þar sem allar ríkis-
stjórnir heimsins fjárfesta svona 
mikið.“

Aðeins fjórðungur G20-ríkjanna 
hefur gefið út að fjárfestingar til við-
spyrnu við faraldrinum muni renna 
til kolefnisjöfnunar. Mörg ríki hafa 
þó lofað að stefna að kolefnishlut-
leysi. Þar á meðal Kína sem hyggst 
ná kolefnishlutleysi fyrir árið 2060. 
Bretland hyggst minnka útblástur 
mikið næsta áratug. Joe Biden, 
verðandi forseti Bandaríkjanna, 
hefur lýst því yfir að hann stefni á 
að Bandaríkin verði kolefnishlut-
laus fyrir árið 2050. 
arib@frettabladid.is

Faraldurinn lítil áhrif 
á loftslag til framtíðar
Útblástur gróðurhúsalofttegunda hefur minnkað mikið í COVID-19 heims-
faraldrinum, en það hefur lítil áhrif til lengri tíma. Framkvæmdastjóri Um-
hverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna kallar eftir markvissum aðgerðum.

Met hafa verið sett í skógareldum í ár. Hér gefur að líta skógareld á Spáni í júlí síðastliðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

BRETLAND Bresk heilbrigðisyfir-
völd hafa gefið út að einstaklingar 
með bráðaofnæmi eigi ekki að fá 
bólusetningu við COVID-19. Til-
kynningin kom í kjölfar þess að 
tveir heilbrigðisstarfsmenn fundu 
fyrir ofnæmisviðbrögðum eftir 
bólusetningu í gær.

Báðir starfsmennirnir hafa sögu 
um ofnæmisviðbrögð, en þeir eru 
báðir á batavegi. The Guardian 
hefur eftir Peter Openshaw, pró-

fessor í læknisfræði við Imperial 
College í London, að mjög litlar 
líkur séu á ofnæmisviðbrögðum 
við bóluefnum. „Það er mikilvægt 
að setja þessa áhættu í samhengi. 
Við prófanir á bóluefni Pfizer/
BioNTech voru ofnæmisviðbrögð 
sérstaklega skoðuð. Í ítarlegum 
gögnum þeirra sést að aðeins mjög 
lítill hópur fann fyrir ofnæmisvið-
brögðum, eða 0,63 prósent,“ sagði 
Openshaw. – ab

Einstaklingar með bráðaofnæmi fá ekki bóluefni

Bretar hófu bólusetningu í vikunni.

Einungis það að 
skrúfað er fyrir í 

smástund þýðir ekki að 
baðkarið sé ekki fullt.

Inger Andersen,  
framkvæmdastjóri UNEP
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SUZUKI ACROSS TENGILTVINNBÍLLINN ER 

SPARNEYTINN, UMHVERFISVÆNN OG ÖFLUGUR 

SPORTJEPPI.

EIGUM FÁEINA BÍLA TIL AFGREIÐSLU STRAX

Hámarks skilvirkni og ríkuleg akstursánægja sameinast 
í fjórhjóladrifna tengiltvinnbílnum Suzuki Across.

4X4
SUZUKI ACROSS 
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Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

Suzuki á Íslandi



✿   Kortavelta í veitingageiranum frá mars til október 
2020 á föstu verðlagi

 í milljörðum króna
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Kortavelta veitinga-
geirans, sem COVID-
19 hefur leikið grátt, 
dróst saman um 22 
milljarða að raun-
virði frá mars til 

október á milli ára, þar af um nær 
19 milljarða frá erlendum ferða-
mönnum. Erlend kortavelta í veit-
ingum dróst saman um 82 prósent 
á tímabilinu og sú innlenda um níu 
prósent. Þúsundir starfa hafa glat-
ast í veitingageiranum þrátt fyrir 
hin ýmsu úrræði yfirvalda til að 
stemma stigu við auknu atvinnu-
leysi. Þetta leiðir greining Samtaka 
atvinnulífsins (SA) í ljós.

Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
forstöðumaður efnahagssviðs Sam-
taka atvinnulífsins, segir að um 
þriðjungur tekna veitingageirans 
undanfarin ár hafi komið frá erlend-
um ferðamönnum. Reksturinn sé 
því nokkuð háður komu erlendra 
ferðamanna enda megi flokka starf-
semina sem hluta af ferðaþjónustu.

„Við sjáum því glögglega áhrif 
takmarkana á landamærum en frá 
því faraldurinn hófst hefur erlend 
kortavelta á veitingastöðum ein-
ungis verið um fimmtungur af því 
sem hún var á sama tímabili í fyrra,” 
segir hún.

Í greiningu SA segir að frá upp-
hafi heimsfaraldursins hafi ferða-
vilji dregist saman en ljóst þyki að 
takmarkanir á landamærum hafi 

fækkað erlendum ferðamönnum 
enn frekar þar sem merkja mátti 
snarpan samdrátt í komu þeirra í 
kjölfar hertra komuskilyrða á landa-
mærum.

Það sem af er ári hafa erlendir 
ferðamenn einungis verið um 27 
prósent af þeim fjölda sem sótti 

Velta í veitingum niður um 22 milljarða
Störfum í veitingageiranum hefur fækkað um fjórðung á milli ára. Ofan á mikið tekjutap hafa veitingamenn þurft að glíma við 
mikinn ófyrirsjáanleika í rekstrinum vegna sóttvarnaaðgerða. Um 40 prósent veitingastaða voru rekin með tapi á síðasta ári.

Ísland heim á seinasta ári og 23 pró-
sent þess fjölda sem var á sama tíma 
árs 2018 þegar ferðamannastraumur 
hingað til lands náði hámarki.

Anna Hrefna segir að ofan á mikið 
tekjutap hafi veitingamenn þurft að 
glíma við mikinn ófyrirsjáanleika 
í rekstrinum. „Ítrekað hafa verið 
gerðar breytingar á fyrirkomulagi 
sóttvarna innanlands með skömm-
um fyrirvara frá því faraldurinn 
hófst. Það hefur því reynst erfitt að 
halda utan um bókanir, aðfanga-

kaup og starfsmannahald með þá 
óvissu sem er uppi um aðgerðir 
hverju sinni. Þetta kemur auðvitað 
niður á rekstrinum.“

Margir veitingamenn hafa ekki 
séð sér fært annað en að hætta 
rekstri á meðan aðrir hafa gripið til 
hagræðingaraðgerða sem fækkað 
hafa störfum í greininni.

Frá mars til september á þessu 
ári hafa staðgreiðsluskyld laun í 
veitingasölu og -þjónustu dregist 
saman um næstum sjö milljarða 

króna milli ára. Í september fengu 
um 2.700 færri einstaklingar greidd 
laun í greininni en á sama tíma í 
fyrra. Samdrátturinn er 25 prósent 
á milli ára.

Anna Hrefna segist hafa heyrt 
frá veitingamönnum að úrræði svo 
sem hlutabótaleiðin og tekjufalls-
styrkir hafi verið verulega til bóta 
fyrir marga og væri staðan því enn 
verri ef til slíkra aðgerða hefði ekki 
komið.

Hún bendir á að rekstur veit-
ingastaða hafi þegar verið orðinn 
strembinn á seinasta ári þegar 
ferðamönnum hafði tekið að fækka 
og launahlutfallið hélt áfram að 
hækka. „Miðað við gögn úr árs-
reikningum 2019 voru nær 40 pró-
sent fyrirtækja veitingastaða rekin 
með tapi í fyrra – áður en faraldur-
inn skall á – þannig að það er óhætt 
að segja að svigrúmið í rekstrinum 
hafi verið lítið fyrir. Það má leyfa sér 
að vona að horfurnar fyrir næsta ár 
séu betri með tilkomu bóluefnis 
svo landsmenn og ferðamenn geti 
áfram notið þess fjölbreytta úrvals 
veitingastaða sem byggst hefur upp 
með ferðamannastraumnum,“ segir 
Anna Hrefna.

Í greiningunni er varpað ljósi á að 
skuldahlutfall greinarinnar sé um 
70-80 prósent „og því ekki mikið 
svigrúm til aukinnar skuldsetningar 
í yfirstandandi kreppu“.
helgivifill@frettabladid.is

Margir vonuðust    
eftir tilslökunum

„Margir veitingamenn höfðu 
eflaust vonast til að einhverjar 
tilslakanir yrðu gerðar á sótt-
varnaaðgerðum svo jólaver-
tíðin gæti bjargað því sem 
bjargað verður á árinu,“ segir 
Anna Hrefna Ingimundardóttir, 
forstöðumaður efnahagssviðs 
Samtaka atvinnulífsins. „Ekki er 
útlit fyrir mikið bjartari tíma í 
veitingarekstri nú yfir hátíðirnar 
þar sem ekki var tilkynnt um 
miklar rýmkanir á fyrirkomulagi 
sóttvarna. Það verður líklega 
erfitt fyrir flesta veitingastaði 
að ná endum saman, þrátt fyrir 
ýmsar efnahagsaðgerðir yfir-
valda, í ljósi nýlega tilkynntra 
aðgerða sem standa munu fram 
á næsta ár. Veitingamenn hafa 
þegar neyðst til að grípa til upp-
sagna,“ segir hún.

BMW X7 M50d
Nýskr. 7/2019, ekinn 11 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 22.900.000 kr. 
Rnr. 420505.

RANGE ROVER VOUGE TDV6
Nýskr. 2/2016, ekinn 106 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 13.690.000 kr. 
Rnr. 147619.

RANGE ROVER SPORT HSE Dynamic P400e
Nýskr. 11/2018, ekinn 40 þús. km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 13.890.000 kr. 
Rnr. 130313.

JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

Allir bílar sem merktir eru APPROVED hafa farið í gegnum 
gæðaferli notaðra Jaguar og Land Rover bíla. 
Sjón er sögu ríkari – komdu í reynsluakstur strax í dag. 

NOTAÐIR LÚXUSBÍLAR

LAND ROVER Discovery Sport HSE R-dynamic
Nýskr. 11/2019, ekinn 15 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 9.990.000 kr. 
Rnr. 147678.

JAGUAR I-PACE SE EV400
Nýskr. 3/2019, ekinn 27 þús. km, 
rafmagn, sjálfskiptur.
Verð 9.990.000 kr. 
Rnr. 420515.

JAGUAR E-PACE SE 150D
Nýskr. 11/2019, ekinn 11 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.890.000 kr. 
Rnr. 147607.
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Hátíðlegur og mjög svo íslenskur stuðþáttur með sprelllifandi 
jólatónlist þar sem Logi Bergmann og Sigrún Ósk sjá um að koma 
áhorfendum Stöðvar 2 í jólaskap.

JÓLATÓNLEIKAR Í BEINNI ÚTSENDINGU
OG OPINNI DAGSKRÁ FRÁ BORGARLEIKHÚSINU Á STÖÐ 2 

Í KVÖLD 19:35



 
Vegetarian Plus 

Whole Turkey 2,72 kg 
7.499 kr/stk

 
Vegetarian Plus 

Turkey roll 825 g 

3.999 kr/stk

 
Vegetarian Plus 
Ham roll 1,2 kg 

3.999 kr/stk

  Spennandi ostakökur  
frá Tofurky 

2.799 kr/stk

  Hagkaup
Vegan villisveppasósa

 

979 kr/stk

  Hagkaup
Vegan Waldorf salat

 

679 kr/pk

 
 Móðir Náttúra 

Hnetusteik 

1.199 kr/stk

 
Feed The Viking 

Seitan hátíðarsteik 

2.799 kr/stk

Me�a 
svona
alla daga

 
Jömm

Hangirúlla  

1.959 kr/stk

 
Jömm

Jóla hangi Oumph!
  

 939 kr/stk

 
Jömm

Oumph! Wellington  

1.599 kr/stk

Gjafakort Gjöf sem 
gleður

  
Kaja lífræn 

Hátíðarhnetusteik 

2.999 kr/stk

  
Tofurky Gravy  

899 kr/stk

  
Tofurky Ham Roast 

2.599 kr/pk

  
Tofurky Holiday Feast 

4.799 kr/pk

Meira
vegan

VEGAN

VEGAN

 
Hagkaup innbökuð vegan steik

Fyllt með oumph, sætum kartöflum, spergilkáli og sveppum 
1.299 kr/pk

 
Við höfum látið sérframleiða fyrir okkur tilbúna hnetusteik samkvæmt  

ströngustu gæðastöðlum. Við erum hæstánægð með útkomuna og bjóðum 
 Hagkaups hnetusteikina velkomna í fjölskylduna 

1.799 kr/stk



 
Vegetarian Plus 

Whole Turkey 2,72 kg 
7.499 kr/stk

 
Vegetarian Plus 

Turkey roll 825 g 

3.999 kr/stk

 
Vegetarian Plus 
Ham roll 1,2 kg 

3.999 kr/stk

  Spennandi ostakökur  
frá Tofurky 

2.799 kr/stk

  Hagkaup
Vegan villisveppasósa

 

979 kr/stk

  Hagkaup
Vegan Waldorf salat

 

679 kr/pk

 
 Móðir Náttúra 

Hnetusteik 

1.199 kr/stk

 
Feed The Viking 

Seitan hátíðarsteik 

2.799 kr/stk

Me�a 
svona
alla daga

 
Jömm

Hangirúlla  

1.959 kr/stk

 
Jömm

Jóla hangi Oumph!
  

 939 kr/stk

 
Jömm

Oumph! Wellington  

1.599 kr/stk

Gjafakort Gjöf sem 
gleður

  
Kaja lífræn 

Hátíðarhnetusteik 

2.999 kr/stk

  
Tofurky Gravy  

899 kr/stk

  
Tofurky Ham Roast 

2.599 kr/pk

  
Tofurky Holiday Feast 

4.799 kr/pk

Meira
vegan

VEGAN

VEGAN

 
Hagkaup innbökuð vegan steik

Fyllt með oumph, sætum kartöflum, spergilkáli og sveppum 
1.299 kr/pk

 
Við höfum látið sérframleiða fyrir okkur tilbúna hnetusteik samkvæmt  

ströngustu gæðastöðlum. Við erum hæstánægð með útkomuna og bjóðum 
 Hagkaups hnetusteikina velkomna í fjölskylduna 

1.799 kr/stk



Í þýskumælandi löndum og þá sérstaklega 
í Ölpunum er gjarnan talað um bæjar- eða 
borgarfjall (Hausberg), sem flestir í Reykja-
vík myndu telja vera Esjuna. Annað fjall sem 
ekki er síður í uppáhaldi borgarbúa er Keilir 
á Reykjanesskaga. Hann blasir við suður af 

Reykjavík og sést til dæmis vel þegar keyrt er eftir 
Suðurgötu út í Skerjafjörð. Eins og nafnið gefur 
til kynna er Keilir formfagur og 379 m hátt fjallið 
gnæfir upp úr umhverfi sínu á miðju Reykjanesi. 
Orðið keila kemur víða fyrir í íslensku máli. Þannig 
eru keilulaga eldfjöll sem gjósa endurtekið eins 
og til dæmis Eyjafjallajökull og Snæfellsjökull, 
kölluð eldkeilur. Keilir er ekki slík eldkeila, heldur 
myndaðist hann við stakt gos undir ísaldarjökli og 
er gerður úr móbergi. Í stærðfræði er keila notað 
yfir þrívítt form og rúmmál hennar táknað með 
R=1/3*?*h*r^2. Í augnbotni kallast taugafrumur 
sem skynja liti í miðgróf sjónhimnu keilur og fisk-
tegundin keila hefur löngum verið veidd við Ísland 
og þykir herramannsmatur. Loks er keila vinsæl 
íþrótt, ekki síst í Bandaríkjunum en einnig hér á 
landi. Þá er reynt að skjóta niður 10 keilur með kúlu 
og eru tvö skot í hverri umferð. Ef tekst að fella allar 
keilurnar í fyrsta skoti kallast það fella en feykja ef 
það næst í tveimur skotum.

Allir sem gengið hafa á Keili geta vottað að hann 
er sannkölluð fjallafella og umhverfi hans sömu-
leiðis. Þetta er auðveld ganga en að vetri til er skyn-
samlegt að taka með mannbrodda og ísöxi. Aðeins 
tekur hálftíma að aka að gönguleiðinni við Hösk-
uldsvelli og er fylgt ójöfnum malarslóða frá Vatns-
strandarvegi. Frá bílastæðinu tekur um það bil 45 
mínútur að ganga að fjallinu og hálftíma upp fjallið. 
Efst eru brekkur lausar í sér en útsýnið af hátind-
inum er frábært, til dæmis yfir höfuðborgina, eld-
brunninn Reykjanesskaga, Esju, Móskarðshnjúka 

og Hengilssvæðið. Þegar haldið er heim er 
hægt að stefna beint í austur yfir falleg mosa-

gróin hraun og komast eftir kindagötum 
aftur að bílastæðinu. Skammt frá eru 

spennandi fjöll eins og Trölladyngja en 
einnig Spákonuvatn og litríkt hvera-

svæði Soganna, og auðvelt að kíkja 
nánar á þær perlur í sömu ferð.

Fagurt fjall 
sem er fella

Keilir er sérlega formfagurt fjall sem sést víða að, til dæmis frá höfuðborginni. MYND/ÓMB

Horft af Keili til norðurs að Reykjavík og Esju.  MYND/TG

Keilir séður frá Sogum, litríku háhitasvæði skammt frá Keili. MYND/ÓMB

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

      

Herraskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 69.588,-

Dömuskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 75.988,-

Barnaskíðapakkar
Skíði, bindingar og skór

Verð frá 38.148,-

Head Vico
Léttur og góður
skíðahjálmur

Verð 17.995,-

Nortec Alp 2.0
Flottir alhliða hálkubroddar

Verð  8.995,-

Skinnskíðapakkar
Skíði, bindingar, stafir og skór

Verð frá 48.708,-

Swix Horizon Jacket
Hágæða gönguskíðajakki

Verð 28.995,-

SkiJack
Ómissandi í bílskúrinn
Geymir 2-5 pör af skíðum

Verð 10.995,-

Ulvang Rav Kiby
Hlý og góð ullarpeysa.
Margir litir

Verð frá 14.995,-

Northug Silver Performance
Frábær í skíðagönguna

Verð 16.995,-        

Roces Paradise
Flottir byrjandaskautar.
stærðir 27-44

Verð 13.995,-

Vango Alpha 300
Flott 3 manna tjald. 

Verð 24.995,-

20% 
afsláttur
 af öllum 

skíða
pökkum

Princeton Tec Remix
Frabært hlaupa- og
gönguskíðaljós

Verð 8.295,-

Höfum opnað nýja vefverslun á www.everest.is
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Jólin hjá 
þeim verða 
með ná-
kvæmlega 
sama hætti 
þetta árið og 
árin á undan.

 

Á þeim 
óvissu-
tímum sem 
við göngum 
nú í gegnum 
er gott að 
minnast 
þess að 
dýpstu 
kreppur 
geta reynst 
drifkraftur 
framfara.

Ráðamenn og sóttvarnayfirvöld hafa að 
undanförnu lagt ríka áherslu á það við 
landsmenn að jólin verði allt öðruvísi 
þetta árið en áður og svo margt sem tal-
ist hefur sjálfsagt um stórhátíð sé ekki 
mögulegt þetta árið. Alls kyns ráðlegg-

ingum er beint til fólks, eins og að umgangast ekki of 
marga og sækja ekki í fjölmenn boð. Fólk á sem sagt 
ekki að vera of mikið á ferðinni um jólin. Langbest 
er talið að það haldi sig heima í rólegheitum, þannig 
þjónar það samfélaginu og náunganum best.

Þeir sem hafa vanið sig á lífsstíl sem er nákvæm-
lega í þessum anda og stundað hann í áratugi, einnig 
um jól, sjá reyndar ekki fram á mikla breytingu. 
Jólin hjá þeim verða með nákvæmlega sama hætti 
þetta árið og árin á undan. Það verða jól í ró og næði.

Smávægilegra breytinga verður þó vissulega vart 
í lífi þeirra sem lifa áberandi rólegu lífi. Það er sann-
arlega fjarstæðukennt að fara í verslun með grímu 
og upplifa að maður lifir í zombielandi því allir eru 
sömuleiðis með grímu og ekki má greina svipbrigði. 
Það sést reyndar í augu fólks en augnaráðið er tóm-
legt og um leið opinberast að það er hrein fjarstæða 
að augun séu spegill sálarinnar. Sterkasta hugsun 
manns í búðarferðinni er sú að maður verði að koma 
sér burt sem allra fyrst. Sennilega það sem sótt-
varnalæknir vill einmitt að maður geri.

Sumar breytingar á daglegu lífi eru þó jafnvel 
gleðilegar eins og til dæmis það að losna við hinn 
hvimleiða leynivinaleik, sem tíðkaður hefur verið 
á vinnustöðum um jól, mörgum starfsmönnum til 
töluverðs ama. Nú eru vinnustaðir svo fámennir og 
rólegir að þessi hefð er blessunarlega sett í salt, eins 
og ýmislegt annað. Þarna er lítið dæmi, bara örlítið, 
um það að alltaf má koma auga á eitthvað jákvætt á 
tímum þar sem höft og bönn eru við lýði.

Svo kemur maður líka auðveldlega auga á ýmislegt 
skrýtið. Eins og til dæmis það að þrátt fyrir heims-
faraldur eru alltaf einhverjir fótboltaleikir í gangi, 
og fá f lennistórt pláss í öllum fjölmiðlum, á sama 
tíma og leikhús geta nánast ekki starfað og tónlistar-
menn hafa nær ekkert að gera. Varla er menningin 
svo ónauðsynleg að eðlilegt sé að slökkva á ýmsum 
þáttum hennar eins og ekkert sé.

Í samfélögum sem byggja á stöðugum hraða og 
eyðslu getur vissulega verið lærdómsríkt að upplifa 
tíma þar sem skyndilega hægir á öllu. Nú þarf fólk að 
temja sér aðrar venjur og hugsa á aðeins annað hátt 
en það áður gerði. Nú er einmitt hentugt að endur-
meta hluti og átta sig á því hvað skiptir raunverulega 
máli. Betra er að gera það fyrr en seinna, nú þegar 
bóluefni er á leiðinni. Það er nefnilega ansi hætt 
við því að um leið og bóluefni hafi verið sprautað í 
okkur þá glaðvakni græðgin og skeytingarleysið og 
við förum að eyða og sóa og eyðileggja umhverfið 
sem aldrei fyrr. Satt best að segja er manninum 
trúandi til að gera einmitt þetta eftir að hann er laus 
úr þeirri prísund sem COVID hefur reynst lang-
flestum.

Ró og næði

Hafðu samband í síma 568 8000  
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is

Gefðu
ömmu
morð
um jólin

Loftslagsbreytingar af mannavöldum eru veruleiki 
sem við verðum að horfast í augu við. Heims-
byggðin þarf að takast á við vandann sameigin-

lega og snúa vörn í sókn. Allir leita góðra lausna og í 
þeim felast mikil tækifæri. Aðkoma atvinnulífsins er 
hér lykilþáttur.

Hitaveita sem skiptir sköpum í daglegu lífi næstum 
allra Íslendinga er ekki gamalt fyrirbæri. Hún varð til í 
Reykjavík á milli stríða og í olíukreppunni fyrir hálfri 
öld fylgdu önnur sveitarfélög í kjölfarið. Verð á inn-
fluttri olíu margfaldaðist, framsýnt fólk spýtti í lófana 
og á undraskömmum tíma vall heitt vatn úr nærliggj-
andi hverum og borholum í velflest hús. Kreppuúr-
ræðið sparaði okkur stórfé, jók loftgæði og yljaði lands-
mönnum. Nú klórar fólk sér í hausnum og spyr hvers 
vegna í ósköpunum við gerðum þetta ekki fyrr?

Hitaveita Reykjavíkur var um tíma ein stærsta jarð-
varmaveita í heimi. Umheimurinn tók eftir henni og 
okkar sérfræðingar áttu þátt í jarðhitaverkefnum víða 
um heim. Þeirra hlutur í uppbygging hitaveitu í Kína, 
sem dregur álíka mikið úr útblæstri koltvísýrings og 
allur árlegur útblástur frá Íslandi, er þekkt stærð.

Í Austur-Afríku hafa íslenskir sérfræðingar verið 
atkvæðamiklir í jarðhitanýtingu. Keníumenn flytja nú 
út þekkingu á jarðhita, sem að stórum hluta er sótt til 
Íslands. Það er dæmi um góða þróunarsamvinnu. Sama 
má segja um verkefni í Mið-Ameríku.

Í orkumálum á Íslandi er mikil gróska. Virkjun fall-
vatna og nýting jarðhita eru fyrirferðarmiklar greinar í 
atvinnulífi okkar sem fjöldi íslenskra sérfræðinga hefur 
gert að ævistarfi sínu. Við erum þess vegna vel búin 
undir framtíð orkuskipta, kolefnishlutleysis, orku-
sparnaðar og geymslu kolefnis svo aðeins fátt sé nefnt. 
Ég hef lagt áherslu á að nýta þekkingu atvinnulífsins í 
þróunarsamvinnu meðal annars í gegnum Heimsmark-
miðasjóð atvinnulífsins og ráðgjafalista ráðuneytisins.

Á þeim óvissutímum sem við göngum nú í gegnum 
er gott að minnast þess að dýpstu kreppur geta reynst 
drifkraftur framfara. Mikilvægasta framlag okkar 
til loftslagsmála, nýting jarðvarmans, er eitt gleggsta 
dæmið um það.

Arðbært kreppuúrræði

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
utanríkis- og 
þróunarsam-
vinnuráðherra

Bakstur
Bökunarástríða landsmanna 
náði nýjum hæðum á árinu. 
Allt ger seldist upp í apríl og eru 
súrdeigsmæður að verða fleiri 
hér á landi en mannlegar mæður. 
Það er farið að sjást hverjum 
leiddist mest á árinu þegar litið 
er til hæfileika og metnaðar í 
jólabakstrinum. Hér einu sinni, 
á árunum fyrir COVID, taldist 
það góður árangur að ná að 
baka piparkökur og spesíur. 
Í dag telst það ásættanlegt að 
ná piparkökuhálfmánum með 
hvítsúkkul aðibráð og óbræðan
legum mojitosorbet, lakkrís
toppum í laginu eins og Eiffel
turninn með sex tegundum af 
lakkrís og truffluhjúpuðum súr
deigssörum með mandarínufyll
ingu sem skornar eru út eins og 
laufabrauð. Hefur margt breyst 
á þeim ellefu mánuðum sem eru 
liðnir frá því allir voru á ketó.

Bréfið 
Hæ, Þórólfur. Ég heiti Bjössi. 
Oft kenndur við World Class. 
Nennirðu plís að opna líkams
ræktarstöðvar. Það eru allir að 
verða kreisí að komast ekki í 
ræktina og svo er líka svakadýrt 
að vera með allar þessar stöðvar 
en enginn kemur. Það er opið í 
alls konar útlöndum en ekki hér. 
Mér finnst það ósanngjarnt. Ég 
spurði Kidda og Jóa sem eru mjög 
flinkir í lögfræði og þeim finnst 
að þú eigir að opna – mér finnst 
það líka. 
Þinn Bjössi.  
Es. Hvað lestu úr skriftinni?
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson

Endataflið í Brexit-viðræð-
unum stendur nú yfir. Þegar 
þetta er skrifað er ekki vitað 

um árangur af viðræðum breska 
forsætisráðherrans og forseta 
framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins í gærkvöldi.

Hitt er ljóst: Ef þessir samningar 
snerust einvörðungu um hags-
muni væri þeim löngu lokið. Það 
sem gerir þá snúna eru prinsipp. 
Að baki þeim búa ólíkar skoðanir 
á fullveldishugtakinu.

Athafnafrelsi  
og jafnræði borgaranna
Evrópuhugsjónin byggir á þeirri 
einföldu hugsun að sjálfstæð og 
fullvalda ríki sameinist um leik-
reglur á ýmsum sviðum til þess 
að auka sem mest frelsi og jafn-
ræði borgaranna til hvers kyns 
skapandi athafna og viðskipta 
þvert á landamæri.

Í raun má segja að stjórn-
málamenn í hverju aðildarríki 
fórni nokkru af frelsi sínu til að 
tryggja eigin borgurum sem mest 
athafnafrelsi og jafnari stöðu. 
Hugsunin er sú að þannig nýtist 
fullveldisrétturinn best í þágu ein-
stakra borgara og heildarinnar.

Athafnafrelsi þingmanna
Brexit hvílir á gagnstæðri hugsun. 
Slagorðið um að taka aftur völdin 
byggði á því að frelsi breskra 
þingmanna til að taka ákvarð-
anir óháð alþjóðlegu umhverfi sé 
mikilvægara en það athafnafrelsi 
borgaranna, sem aðildin færði 
þeim.

Þeir sem töluðu fyrir þessum 
skilningi á fullveldishugtakinu 
gáfu þó mjög skýr loforð um 
að borgararnir myndu fá aukið 
athafnafrelsi með tvíhliða samn-
ingum, sem gerðir yrðu í kjölfarið.

Það loforð hvíldi á þeirri trú 
að Bretar gætu í krafti stærðar 
sinnar sett sínar eigin leikreglur 
í viðskiptum, óháðir öðrum, en 
jafnframt notið allra gæða, sem 
sameiginlegar reglur veita.

Prinsipp sem hefur  
reynst Evrópu vel
Brexit-viðræðurnar og þeir fáu 
tvíhliða samningar, sem Bretar 
hafa gert, sýna að það er þrautin 
þyngri að efna þetta loforð. Þar 
stendur hnífurinn í kúnni.

Sumir segja að samningar 
strandi á óbilgirni skriffinna í 
Brussel. Hið rétta er að það eru 
lýðræðislega kjörnar ríkisstjórnir 
aðildarríkjanna, sem semja sam-
eiginlega. Þeim er ljóst að skiln-
ingur þeirra á fullveldishugtakinu 
hefur ekki aðeins fært borgurum 
einstakra aðildarríkja aukið 
athafnafrelsi heldur einnig bætt 
lífskjör og jafnað aðstöðu.

Það er því ekki unnt að gagn-
rýna Evrópusambandslöndin 
fyrir að vilja halda fast í prinsipp, 
sem reynst hefur þeim vel.

Prinsipp sem Bretar trúa á
Breska stjórnin segir á hinn 
bóginn að prinsipp þeirra gangi 
framar efnahagslegum ávinn-
ingi. Nýjasta mat á áhrifum 
Brexit sýnir að til lengri tíma 
verði hagvöxtur um fjórum 
prósentum minni en verið hefði 
með óbreyttri aðild. Og náist 
samningar ekki rýrni hagvaxtar-
möguleikarnir um tvö prósent 
til viðbótar. Bretar segja að þetta 
skipti ekki máli.

Prinsipp í Brexit-endatafli
Meðan Bretar trúa kenn-

ingunni um stórkostleg tækifæri 
í tvíhliða samningum er ástæðu-
laust fyrir þá að gefa prinsippið 
eftir. Það er erfitt að gagnrýna þá 
fyrir það.

Þegar báðir aðilar koma að 
samningaborði með svo skýr 
prinsipp verða samningar eðli 
máls samkvæmt erfiðir. Það er 
skollaleikur að kenna öðrum 
hvorum um þvermóðsku.

Tvöfeldni gagnvart  
fullveldisprinsippinu
Við erum að því leyti ólík bæði 
Bretum og Evrópusambandsþjóð-
unum að aðild Íslands að innri 
markaði Evrópusambandsins í 
gegnum EES-samninginn byggir á 
tvöfeldni gagnvart fullveldisprin-
sippinu.

Formlega samþykkjum við 
reglur Evrópusambandsins í tví-
hliða samningum með Noregi 

og Liechtenstein. En í reynd ráða 
Evrópusambandslöndin.

Þannig afneitum við að formi til 
kenningunni um að íslenskir borg-
arar njóti meira athafnafrelsis með 
því að Ísland deili ákvörðunum 
um sameiginlegar leikreglur með 
öðrum þjóðum. En í reynd deilum 
við þessum ákvörðunum með 
Evrópuþjóðunum. Og við höfum 
uppskorið ríkulega.

Brexit-sinnar fýldu strax grön 

við lausn af þessu tagi. Þeir töldu 
réttilega að í raun fæli hún í sér 
meira valdframsal en full aðild.

Engum vafa er undirorpið að full 
aðild Íslands að Evrópusamband-
inu myndi skila auknum hagvexti.

Að því er varðar fullveldið kallar 
spurningin um fulla aðild einungis 
á að viðurkenna formlega það 
prinsipp, sem við höfum í meir en 
aldarfjórðung viðurkennt í verki. 
Hættulegra er það ekki.

POTTÞÉTT BÓK 

Girnilegar uppskriftir að  
fjölbreyttum réttum eftir  
Nönnu Rögnvaldardóttur

LOKSINS  FÁANLEG  
AFTUR! 
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Heilmikið túlkunar- og áróð-
ursstríð hefur átt sér stað 
hér á landi eftir að niður-

staða Yfirdeildar Mannréttinda-
dómsstóls Evrópu (MDE) í máli 
íslenska ríkisins varð ljós þann 
1. desember síðastliðinn. Niður-
staðan hefði samt ekki getað verið 
skýrari, allir 17 dómarar dómstóls-
ins eru sammála um að skipanir 
dómara við nýtt dómstig á Íslandi 
hafi verið ólöglegar og undir póli-
tískum áhrifum sem brjóta gegn 6. 
grein Mannréttindasáttmála Evr-
ópu. Skýrari skilaboð eru vand-
fundnari um að pólitísk afskipti 
af dómsvaldi séu ekki liðin enda 
er dómurinn fordæmisgefandi og 
hefur vakið athygli í aðildarríkjum 
Evrópuráðsins.

Nú er að einhverju leyti skiljan-
legt að þetta túlkunarstríð eigi sér 
stað, enda eru langflestir í því stríði 
að verja sína stöðu. Hvort sem um 
er að ræða stöðu sína í stjórnmálum 
eða stöðu sína og hagsmuni sem 
varaforseti Landsréttar, stöðu sem 
fyrrverandi dómsmálaráðherra 
eða sem núverandi dómsmálaráð-
herra og fjármálaráðherra í hennar 
stjórnmálaf lokki eða vörn um 
aðrar stöður.

Og fylkingarnar eru að mestu 
leyti tvær: Annars vegar þau sem 
vilja gera sem minnst úr dómnum 
og ekkert aðhafast. Hins vegar þau 
sem vilja að íslenska ríkið bregðist 
við dómi Yfirdeildarinnar sem fyrst. 
Margar óprúttnar leiðir hafa verið 
farnar hjá þeim sem vilja gera lítið 
úr dóminum og talað um „send-
ingar“ frá Strassborg og að einhver 
„nefnd“ hafi úrskurðað um málið. 
Þess háttar hrokafull ummæli eru 
ekki þess virði að eltast við þegar 
svona stórt mál er um að ræða. 
Mun verra er þegar núverandi 
dómsmálaráðherra lýsir því yfir 
að „óþarfi“ sé að bregðast sérstak-
lega við dómi Yfirdeildarinnar, 
dómar MDE séu ekki „lagalega 
bindandi“ og að í honum komi 
fram „ábendingar“. Eða þegar fjár-
málaráðherra og formaður Sjálf-
stæðisflokksins fer enn og aftur að 
spinna efasemdir um þjóðréttarlega 
stöðu Mannréttindadómstóls Evr-
ópu gagnvart íslenskum lögum… 
Til upprifjunar þá byggja dómar 
Mannréttindadómstóls Evrópu 
á Mannréttindasáttmála Evrópu 

(MSE) sem var undirritaður á ráð-
herrafundi Evrópuráðsins í Róm 
árið 1950 og fullgiltur 29. júní 1953. 
Texti samningsins var síðar lögfest-
ur í heild sinni á Íslandi árið 1994 
með lögum nr. 62/1994 um Mann-
réttindasáttmála Evrópu. Þar með 
var texti sáttmálans – sem er einn 
mikilvægasti sáttmáli sem Ísland 
á aðild að – settur í heild í íslensk 
lög. Og einstaklingum þar með gert 
kleift að byggja á ákvæðum hans 
fyrir innlendum dómstólum. Þjóð-
réttarlegur vafi getur varla verið 
um íslensk lög sem byggja á alþjóð-
legum skuldbindingum okkar eða 
hvað? Og það er í besta falli útúr-
snúningur af hálfu dómsmála-
ráðherra að dómar MDE séu ekki 
lagalega bindandi. Það er alvarlegt 
ef dómsmálaráðherra skautar bein-
línis í fjölmiðlum og víðar framhjá 
46. grein laga um Mannréttinda-
sáttmála Evrópu sem kveður á um 
bindandi áhrif dóma (MDE) og 
fullnustu þeirra. En í þeirri grein er 
skýrt kveðið á um að: „Samningsað-
ilar heita því að hlíta endanlegum 
dómi dómstólsins í hverju því máli 
sem þeir eru aðilar að.“ Íslensk lög 
geta varla verið skýrari í íslenskum 
lögum er varðar dóma Mannrétt-
indadómstóls Evrópu og viðbrögð 
við þeim.

Íslenska ríkið verður og ber  
að bregðast við dómi MDE
Ef við reynum að horfa fram hjá 
persónulegum hagsmunum eða 
f lokkshagsmunum, er því erfitt 
að sjá hvers vegna í ósköpunum 
íslenska ríkið á ekki að bregðast 
við dómi Yfirdeildarinnar sem 
staðfestir niðurstöðu Neðri deildar 
MDE sem hverfist um grundvall-
aratriði Mannréttindasáttmála 
Evrópu: Rétti einstaklinga til rétt-
látrar málsmeðferðar. Formaður 
Lögmannfélags Íslands hefur enda 
sagt að stjórnvöldum beri að taka 
niðurstöðuna alvarlega, að það sé 
slæmt sé fyrir lýðræðisríki að fá á sig 

áfellisdóm af þessu tagi og að stjórn-
völdum beri að gera viðeigandi ráð-
stafanir til að koma í veg fyrir að 
þetta endurtaki sig og að líkur séu á 
því að krafist verði endurupptöku í 
einhverjum málum sem hafa komið 
fyrir Landsrétt. Í sama streng hefur 
Ragnhildur Helgadóttir, prófessor 
í lögfræði við Háskólann í Reykja-
vík, tekið og áréttað réttilega að 
íslenska ríkið sé samningsbundið 
til að koma málunum í rétt horf eftir 
að dómur féll. Fleira fræðafólk hefur 
tekið undir þetta.

Ekki nóg að vilja standa  
við skuldbindingar sínar –  
það þarf að sýna í verki
Ríkisstjórn Íslands verður að sýna 
í verki að það taki dómsorð MDE 
alvarlega, að við lýsum ekki bara 
yfir að Ísland vilji standa við skuld-
bindingar sínar sem felast í Mann-
réttindasáttmála Evrópu, líkt og 
forsætisráðherra hefur gert, en ætli 
sér svo ekki að bregðast neitt við 
einstökum dómi gagnvart Íslandi 
er varðar pólitískar skipanir í 
dómarasæti. Ríkisstjórnin þarf og 
ber að bregðast við dómnum fyrr 
en síðar, fara yfir stöðu og möguleg 
afdrif mála sem voru dæmd áður 
en dómur Neðri deildar MDE var 
kveðinn upp. Síðan þarf ríkis-
stjórnin að beita sér fyrir því að 
skoða rækilega stöðu og dóma 
dómaranna við Landsrétt sem um 
ræðir út frá möguleikum á endur-
upptöku mála þeirra. Í þriðja lagi, 
þarf ríkisstjórnin að koma fram 
með skýrar aðgerðir til að endur-
reisa traust á dómstóla Íslands og að 
einstaklingar sem leita réttar síns 
þurfi aldrei framar að hafa áhyggjur 
af réttlátri meðferð sinna mála fyrir 
dómi vegna pólitískra hrossakaupa. 
Sá réttur er skilgreindur sem ein af 
grundvallarréttindum borgaranna, 
um þann rétt hlýtur ríkisstjórn 
Íslands að vilja standa vörð um eða 
hvað? Því annað er skeytingarleysi 
gagnvart mannréttindum.

Að bregðast við eða ekki bregðast við – 
um það er enginn efi

Rósa Björk 
Brynjólfsdóttir
þingmaður 
og formaður 
Íslandsdeildar 
Evrópuráðs-
þingsins

Reykjavíkurborg hefur að 
undanförnu fengið áskoranir 
nokkurra sveitarfélaga um 

að leysa ágreining sinn við ríkið 
vegna reglna um úthlutun úr Jöfn-
unarsjóði sveitarfélaga með öðrum 
hætti en með málshöfðun. Það 
hefur borgin reynt, án árangurs. 
Eftir bréfaskriftir við ríkið í rúmt ár, 
þar sem ekki hefur orðið við óskum 
borgarinnar um viðræður, virðast 
aðrar leiðir ekki færar.

Ekki krafa á Jöfnunarsjóð
Það er engum blöðum um það að 
f letta að krafan beinist ekki gegn 
Jöfnunarsjóði sveitarfélaga heldur 
ríkissjóði. Það er ekki krafa Reykja-
víkurborgar að kostnaður falli á 
önnur sveitarfélög.

Jöfnunarsjóður á ekki aðild að 
þessu máli og dómsorð myndi ætíð 
fjalla um skyldu ríkissjóðs til að 
greiða kröfu Reykjavíkurborgar. 
Við öll sem erum á sveitarstjórnar-
stiginu vitum að næstu ár verða erfið 
og erum sammála um að ekki má þar 
bæta á skerðingar úr Jöfnunarsjóði.

Sveitarfélögum egnt saman
Það sem önnur sveitarfélög óttast 
er að ríkið muni ganga á sjóði Jöfn-
unarsjóðs til að greiða skuldir sínar. 

Þessi ótti er skiljanlegur, í ljósi þess 
að það hefur ríkið gert áður, gegn 
mótmælum sveitarfélaga.

Hann er einnig skiljanlegur því 
ráðherra sveitarstjórnarmála hefur 
reynt að egna sveitarfélögum saman 
með því að stilla málinu þannig 
upp að tap ríkisins sé tap annarra 
sveitarfélaga. Það er ódýr pólitík, til 
að verja hagsmuni ríkisins. Í þessu 
máli talar hann ekki máli sveitar-
stjórnarstigsins. Ef ríkið gengur í 
sjóði Jöfnunarsjóðs, sem sína eigin, 
kallar það á sérstaka ákvörðun rík-
isins sem sveitarfélögin þurfa að 
standa saman gegn.

Viljum sömu úthlutunarreglur
Málið snýst um hvort útiloka megi 
eitt sveitarfélag frá úthlutunum, á 
þeirri forsendu einni að sveitar-
félagið sé Reykjavík. Án lagastoðar 
er Reykjavík útilokuð frá því að 
vera metin eftir sömu úthlutunar-
reglum og önnur sveitarfélög. Öll 
sveitarfélög, nema Reykjavík, fá til 
að mynda greiðslur vegna barna 
af erlendum uppruna. Þar á meðal 
eru stór og stöndug sveitarfélög sem 
fullnýta ekki sína tekjustofna.

Sem borgarfulltrúa ber mér 
að gæta hagsmuna Reykvíkinga, 
grunnskóla Reykjavíkur og allra 
reykvískra barna. Þetta er sann-
girnismál, að borgin sé metin á jafn-
ræðisgrunni við önnur sveitarfélög.

Best hefði verið að leysa málið í 
viðræðum við ríkið. En ríkið hefur 
ekki gefið okkur annan kost. Það er 
því rétt að fjarlæga pólitíkina í mál-
inu og láta dómstóla úrskurða. Það 
mun tryggja réttlæti og sanngjarna 
niðurstöðu.

Réttlátur sjóður fyrir alla
Þórdís Lóa  
Þórhallsdóttir
formaður 
borgarráðs  
og oddviti  
Viðreisnar

Syndsamlega góð kaka
 með engri fyrirhöfn! 
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VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18

Ennþá tími fyrir 
inniverkefnin fyrir jól!

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

29.995.-
34.995.- 

7.395.-

Kjarakaup

8.395.- 

25%
afsláttur  

AF ÖLLU FRÁ LAUFEN
Mv. almennt verð

Vínylgólfefni Novego plankar
GV 4405782A  
Þykkt 7,5 mm. Plankastærð 235 x 1522 mm. Með áföstu gólfundirlagi. 
Mjög slitsterkt og gott að ganga á . Einstakar gerðir gæti þurft að 
sérpanta. Verð á m².

Vínylgólfefni

Parket

Harðparket

46.695.-

16.195.-

Lux sturtusett
GV 3004595C
Mattur svartur. 
Sturtusett með 22 
cm sturtuhaus og 
handsturtu með 5 
stillingum. Hægt 
er að stilla hæð 
sturtuhaussins, 
einnig að lokinni 
uppsetningu. 
Blöndunartæki fylgja.

Bluerain blöndunartæki
GV 3004594C
Matt, svart með einum stúti. Sturtutækið 
hefur bæði heita og kalda hlið, svo auðvelt 
er að stjórna hitanum. 5 ára ábyrgð.

Hvítmáluð innihurð
GV 4331250I
Með gegnheilum kjarna. Yfirfelld. Fáanleg 
í stærðunum 64,5/74,5/84,5/94,5 x 
203,4 cm. Karmar og húnar fylgja ekki.

23.995.-
Compact innihurð
GV 4330664I
Stærðir 70/80/90 x 200 cm. 3 mm trefjaplata 
með gegnheilum kjarna. Traust og sterkbyggð. 
Frágangur í hvítu. Góð hljóðeinangrun, málm-
lamir. Karmar, húnar og gerefti fylgja ekki.

42.495.-

GEFÐU  

GJAFAKORT  
EITT MESTA 

VÖRUÚRVAL LANDSINS



Skemmtilegir
harðir pakkar

Samsung Galaxy Tab A 4G

Vildarverð 24.990 kr.

Almennt verð 49.990 kr.
Nánar á vodafone.is

Samsung Galaxy Watch 3

Verð frá 84.990 kr.

Wireless
Charger Trio
fylgir með

Samsung Galaxy S20 FE

Verð 119.990 kr.

Apple iPhone 12

Verð frá 159.990 kr.

Apple iPhone 12Apple iPhone 12Apple iPhone 12

50 GB
fylgja

50 GB

30 daga
áskrift að 

Stöð 2
Maraþon 

fylgir

Apple Watch S6

Verð frá 84.990 kr.

Apple AirPods Pro

Verð 44.990 kr.

Planet Buddies 
Krakkaheyrnartól

Verð frá 3.990 kr.

Planet Buddies 
hátalari

Verð frá 4.990 kr.

Planet Buddies 
spjaldtölvustandur

Verð frá 3.990 kr.

Mikið úrval snjalltækja og spennandi kaupauka
í jólapakkann handa þínum nánustu.

30 daga
áskrift að

Stöð 2
Maraþon

fylgir 

Samsung Galaxy S20 FE

30 daga

Vildartilboð
til viðskiptavina 

Vodafone og
Stöð 2

50 GB
fylgja

50 GB

30 daga
áskrift að 

Stöð 2
Maraþon 

fylgir

Tilboð gilda á meðan birgðir endast.

Galaxy 
Buds Live 
fylgja með
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FÓTBOLTI Aga- og úrskurðarnefnd 
KSÍ taldi nefndina ekki hafa heim-
ild til að úrskurða gegn stjórnar-
ákvörðun KSÍ um að aflýsa Íslands-
mótinu og vísaði því ákæru KR og 
Fram vegna ákvörðunar KSÍ frá.

KR-ingar telja KSÍ ekki hafa haft 
lagaheimild til að ljúka Íslands-
mótinu á sínum tíma. KR átti leik 
til góða og var komið í undanúrslit 
bikarsins en KR rétt missti af Evr-
ópusæti fyrir vikið.

Í dómsúrskurðinum í máli KR 
kemur fram að ákvörðun stjórnar 
KSÍ hafi verið rétt samkvæmt laga-
legum grundvelli og með vísan til 
forsendna aga- og úrskurðarnefnd-
ar var úrskurðurinn staðfestur.

Í máli Fram var metið sem svo að 
kröfur Fram væru íþyngjandi fyrir 
Leikni þrátt fyrir að hafa ekki beitt 
málsókn sinni gegn félaginu og veitt 
þeim með því tækifæri til aðkomu 
að málinu. Með tilliti til þess hafi 
verið ákveðið að vísa máli Fram frá 
aga- og úrskurðarnefnd. – kpt

Málum Fram og 
KR vísað frá

Höfuðstöðvar KSÍ í Laugardalnum.
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FÓTBOLTI „Þessi ákvörðun beggja 
liða að ganga af velli var í takt við 
þann tíðaranda sem er í heiminum 
þessa dagana. Að einstaklingar 
standi ekki einir í þessari baráttu 
gegn fordómum. Það er engin til-
viljun að þessi viðbrögð eigi sér 
stað núna eftir alla þessa vitundar-
vakningu sem hefur átt sér stað með 
byltingum eins og MeToo og Black 
Lives Matter. Þessi skilaboð berast 
inn í íþróttalífið sem endurspegla 
samfélagið með einum og öðrum 
hætti og öfugt,“ segir dr. Viðar Hall-
dórsson, prófessor í félagsfræði, 
aðspurður út í viðbrögð leikmanna 
Istanbul Basaksehir og PSG í vik-
unni. Leikmenn beggja liða gengu af 
velli eftir að Pierre Webo, aðstoðar-
þjálfari tyrkneska liðsins varð fyrir 
kynþáttafordómum í leik liðanna.

Rúmeninn Sebastian Coltescu 
sem var í hlutverki fjórða dómara 
á Parc de Prins kallaði Ovidiu 
Hațegan, dómara leiksins, til sín 
og sagði honum að vísa Webo sem 
hann kallaði svarta manninn upp í 
stúku. Leikmenn beggja liða gengu 
fljótlega af velli og þurfti að fresta 
leiknum um sólarhring. UEFA veitti 
liðunum undanþágu frá refsingum 
sem hljótast með því að ganga af 
velli og útvegaði nýtt dómarateymi 
fyrir leikinn. Ólíklegt verður að 
teljast að rúmenska teymið dæmi 
aftur á alþjóðlegri grundu en rúm-
enskir fjölmiðlar fullyrða að búið 
hafi verið að ákveða að þetta yrði 
síðasta vekrefni Coltescu á alþjóða-
vettvangi.

„Maður man varla eftir jafn 
sterkum viðbrögðum á svona stóru 
sviði eins og gerðist þarna og það 
er sennilega afleiðing af tíðarand-
anum í samfélaginu. Það er ekkert 
bara þetta atvik sem verður til þess 
að þetta gerist í París. Það er margt 
að baki og það voru allir, leikmenn 
og þjálfarar, sammála um að styðja 
við Webo. Það þarf ekki að fara 
langt aftur til að finna leikstjórn-
andann Colin Kaepernick í NFL-
deildinni í amerískum ruðningi  
sem mætti mótlæti og útskúfun við 
að vekja athygli á of beldi lögreglu-
manna í Bandaríkjunum á svörtum 
einstaklingum. Nú eru stór hluti 
samfélagsins sammála málefninu 

og þá er fólk frekar tilbúið að stíga 
skrefið og sýna stuðning.“

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem 
leikmenn lenda í kynþáttafordóm-
um inni á knattspyrnuvellinum. 
Leikmenn á Ítalíu, Englandi, Spáni, 

í Portúgal og Rússlandi hafa áður 
hótað að ganga af velli og nokkrir 
hafa gengið af velli en ekki voru 
til fordæmi um að bæði lið gengju 
af velli í leik af slíkri stærðargráðu 
eins og átti sér stað í París. Fyrir 
vikið má gera ráð fyrir að dómar-
arnir eiga yfir höfði sér langt bann 
og kom fram í yfirlýsingu frá UEFA  
í gær að bannið myndi telja tíu leiki 
ef hann verður fundinn sekur.

Aðspurður tekur Viðar undir 
að UEFA þurfi að grípa til harðra 
aðgerða til að setja fordæmi til 
framtíðar.

„Ef UEFA vill láta taka sig alvar-
lega í þessum málum þá gera þau 
það. Átakið Kick Racism out of 
Sports er verkefni sem UEFA hefur 
lagt mikið í og sést merkið iðulega 
á treyjum leikmanna og öllum 
völlum. Ef það á ekki að vera holur 
hljómur í þessum skilaboðum 

UEFA þá verða þeir að bregðast við 
með afgerandi hætti. Annars missir 
þessi hreyfing marks,“ segir Viðar 
um næstu aðgerðir og heldur áfram:

„Stofnanir eins og UEFA eru alltaf 
undir áhrifum frá því sem er að eiga 
sér stað í alþjóðasamfélaginu og 
tíðarandanum hverju sinni. UEFA 
hlýtur að líta þetta mál grafalvar-
legum augum og grípa til viðeigandi 
ráðstafana,“ segir Viðar enn fremur 
um hver næstu skref verða.

Webo sem lék á sínum tíma 58 
leiki fyrir landslið Kamerún og lék 
síðustu tíu ár ferilsins í Tyrklandi, 
þar af tvö þeirra hjá Istanbul Basak-
sehir, þurfti ekki að taka út leik-
bann vegna rauða spjaldsins sem 
hann hlaut á þriðjudaginn. UEFA 
tilkynnti í gær að spjaldið hefði 
verið afturkallað og var Webo því á 
hliðarlínunni þegar leikurinn hófst 
á ný í gær.  kristinnpall@frettabladid.is

UEFA hlýtur að líta 
þetta mál grafalvar-

legum augum og grípa til 
viðeigandi ráðstafana.

Viðar Halldórsson, 
doktor í félags-
fræði
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SPORT

Gleðikrónur eru skemmtileg gjafakort sem gilda á öllum 
veitingastöðum Gleðipinna. Jólin nálgast og Gleðikrónur 
eru fullkomin leið til að gleðja starfsmannahópinn. 

Gleðikrónur henta öllum og sá sem hefur Gleðikrónur undir 
höndum getur valið úr fjölda veitingastaða og borðað þar 
sem hann langar hverju sinni.

STÖNDUM SAMAN & HÖLDUM GLEÐINNI

gledipinnar.is

Þú sendir póst á
gledikronur@gledipinnar.is

og við sendum þér
tilboð fyrir þinn hóp.

FÓTBOLTI Valsmenn tilkynntu í gær 
að fyrrverandi landsliðsmaðurinn 
Arnór Smárason væri búinn að 
semja við Val eftir þrettán ára 
atvinnumannaferil í fimm mis-
munandi löndum.

Skagamaðurinn fór ungur að 
árum út til Heerenveen í Hollandi 
og steig þar fyrstu skref sín í meist-
araflokki. Undanfarin tíu ár hefur 
hann leikið í Danmörku, Svíþjóð og 
Noregi ásamt því að taka stutt stopp 
í rússnesku deildinni með Torpedo 
Moscow árið 2015.

Arnór, sem á að baki 26 leiki fyrir 
A-landslið Íslands og hefur skorað 
í þeim þrjú mörk, bætist við meist-
aralið Vals eftir að hafa leikið með 
Lilleström í ár.   – kpt

Valsmenn fengu 
vænan liðsstyrk

Þurfa að senda sterk skilaboð 
Kynþáttafordómar hjá dómara gerðu það að verkum að leikmenn gengu af velli í Meistaradeild Evrópu í 
vikunni. Doktor í félagsfræði segir að UEFA þurfi að sýna kjark þegar kemur að refsingu dómarans.

Atvikið þegar Coltescu beitti Webo kynþáttafordómum á hliðarlínunni í Parísarborg. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY



KYNNINGARBLAÐ

NBA-stjarnan Stephen 
Curry var að markaðs-
setja nýja línu af íþrótta-
fatnaði í samstarfi við 
Under Armour. Línan 
styður við góðgerðar-
starf og á að veita vöru-
línu Michael Jordan frá 
Nike samkeppni.   ➛4
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Katrín Garðarsdóttir, aðstoðarverslunarstjóri hjá Hrafnhildi, segir fatnaðinn frá Stenström vera fullkominn í jólapakkann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Vandað og tímalaust frá 
Stenströms í jólapakkann
hjá Hrafnhildi býður frábært úrval af fatnaði frá sænska tískuhúsinu Sten 
ströms sem stofnað var árið 1899. Fötin eru tímalaus, fáguð og falleg. Mikið  
er lagt upp úr vönduðum efnum eins og merínóull, silki og gæðabómull.  ➛2



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

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

Útgefandi: 
Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Katrín Garðarsdóttir, 
aðstoðarverslunarstjóri hjá 
Hrafnhildi, segir silkiblúss

urnar frá Stenströms sérstaklega 
vandaðar, auk þess sem þær fást 
í miklu úrvali. „Við hjá Hrafn
hildi erum svo ánægðar að bjóða 
viðskiptavinum okkar fjölbreytt 
úrval af þessum fallega fatnaði. 
Það má segja að flaggskip Sten
ströms séu hinar undurfögru silki
blússur sem fást í mörgum litum 
og útfærslum. Um þessar mundir 
eru blússur með slaufum og pífum 
einstaklega heillandi.“

Ótal valmöguleikar
Fatnaðurinn frá Stenströms hentar 
fyrir margs konar tilefni. „Ein vin
sælasta skyrtan frá Stenströms er 
mjúk og þægileg bómullarskyrta 
með jerseyefni í ermum og baki en 
margar konur velja sér hana undir 
jakka í vinnu.“

hjá Hrafnhildi er lögð rík áhersla 
á að bjóða upp á fatnað úr gæða
efnum og sígilda hönnun. „Einnig 
eru merínóullarvörurnar geysi
vinsælar. Má þar nefna slárnar, 
blazerjakkana og síðu peysurnar 
allar með fallegu gylltu tölunum. 
Einstaklega fallegar flíkur sem allar 
konur eru glæsilegar í,“ segir Katrín.

Enn fremur er hægt að fá 
yfirhafnir, slæður og náttföt frá 
Stenstr öms. „Stenströms býður 
einnig fallegar ullarkápur og 
silkislæður. Mjúk náttföt frá Sten
ströms eru skemmtileg viðbót 
við annars gott úrval náttfata hjá 
Hrafnhildi en þau koma í fallegum 
öskjum eða náttfatapokum.“

Hin fullkomna jólagjöf
Viðskiptavinir geta líka verslað 
á netinu sem er bæði einfalt og 
öruggt. „Vert er að minna á vef
verslun okkar, hjahrafnhildi. is, 
en þar er hægt að skoða og kaupa 
fatnað áhyggjulaus hvar og hvenær 
sem er. Við sendum frítt heim að 
dyrum í desember og bjóðum upp á 
fría endursendingu.“

Katrín hvetur þá sem eru í leit 
að hinni fullkomnu jólagjöf til að 
hafa samband eða gera sér ferð í 
verslunina þar sem hægt er að fá 
ráðleggingar frá reynsluríku starfs
fólki. „Ef einhvern vantar gjöf fyrir 
betri helminginn þá tökum við vel 
á móti þeim og hjálpum að finna 
gjöf sem hittir í mark. Einnig eru 
gjafakort okkar alltaf vinsæl gjöf. 
Öllum jólagjöfum er pakkað fallega 
inn í gjafaöskjur.“

Verið hjartanlega velkomin í 
verslun okkar að Engjateigi 5, við 
tökum vel á móti ykkur.

Þín upplifun skiptir máli 
hjá Hrafnhildi.

Guðdómleg 
Stenströms 
silkiblússa sem 
er til í nokkrum 
litum. Verð: 
51.980 kr.

Náttfötin 
koma í 

fallegum 
og hátíð-

legum 
gjafa-

öskjum. 

Fallegu náttfötin frá Stenströms eru 
tilvalin í jólapakkann hennar. 

Stenströms 
silkiblússa, í 
nokkrum litum, 
verð: 51.980 kr. 

hjá Hrafnhildi 
tekur vel á móti 
gestum, bæði 
í versluninni 
sjálfri að Engja-
teigi 5 og í 
vefversluninni, 
hjahrafnhildi.
is.  FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Ullartrefill frá Stenströms sem til er í 
nokkrum litum, verð: 19.980 kr. Stenströms merínó-ullarjakkapeysa, einnig til í beige lituðu, verð: 54.980 kr.

Framhald af forsíðu ➛

Stenströms merínó-ullarjakka-
peysur, verð: 35.980 kr. Stenströms 
silkislæður í úrvali, verð: 25.980 kr.
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25% afsláttur af Clarins gjafasettum 10.–13. desember og

20% afsláttur af öðrum Clarins vörum

Hátíðarnar nálgast
Gleðjið með gjafasettum
frá Clarins

www.lyfogheilsa.is Kringlunni



Hluti af ágóðanum 
af sölunni verður 

notaður til að styðja við 
íþróttastarf á fátækum 
svæðum.Nýja vörulínan heitir Curry 

Brand og fór í sölu 1. 
desember síðastliðinn, en 

Curry hefur starfað með vöru-
merkinu Under Armour árum 
saman. Með þessari nýju línu 
vill Under Armour veita Michael 
Jordan vörulínunni frá Nike sam-
keppni, en sú lína hefur skapað 
Nike stjarnfræðilegar tekjur.

Línan inniheldur skó, fatnað og 
aukahluti sem bera merki Currys 
og hluti af ágóðanum af sölunni 
verður notaður til að styðja við 
íþróttastarf á fátækum svæðum, 
samkvæmt tilkynningu frá Under 
Armour. Peningana á að nota 
til að búa til að minnsta kosti 
20 örugg leiksvæði, styðja 125 
íþróttafélög ungmenna og þjálfa 
15 þúsund nýja þjálfara fyrir árið 
2025.

Curry er 32 ára gamall og hefur 
tvisvar verið valinn verðmætasti 
leikmaður NBA-deildarinnar 
og þrisvar unnið titilinn með 
liði sínu, Golden State Warriors. 
Hann er þekktur fyrir einstaka 
skothæfni og sumir vilja meina 
að hann hafi valdið byltingu í 
körfuboltanum með því að hvetja 
lið til að nýta þriggja stiga skot í 
auknum mæli.

Hann er sonur NBA-leikmanns-
ins Dell Curry, sem var sjálfur 
duglegur við góðgerðarstarf og 
Stephen Curry rekur líka stofnun-
ina Eat. Learn. Play., sem hjálpar 
ungmennum, með eiginkonu 
sinni Ayesha.

„Curry Brand snýst um að láta 
gott af sér leiða í öllu sem við 
gerum... Ég hef reynt að hafa það 
að leiðarljósi og ég held að það sé 
líka eitthvað sem aðrir geta stutt, 
sama hvar þeir eru í lífinu eða 
hvaða markmið þeir hafa,“ sagði 
Curry í yfirlýsingu. „Við getum 
haft áhrif á næstu manneskju og 
gefið af okkur á einhvern hátt og 
það er mikilvægara nú en nokkru 
sinni fyrr.“

Curry í samkeppni við Jordan
NBA-stjarnan Stephen Curry var að setja á markað nýja línu af íþróttafatnaði í samstarfi við Under 
Arm our. Línan styður við góðgerðarstarf og á að veita vörulínu Michael Jordan frá Nike samkeppni.

Körfubolta
stjarnan 
Stephen Curry 
er nú komin 
með sína eigin 
íþróttavörulínu 
í samstarfi 
við fyrirtækið 
Under Armour. 
Línan á að veita 
vörulínu Mich
ael Jordan frá 
Nike samkeppni 
ásamt því að 
styðja við góð
gerðarstarf. 

Curry er 32 ára gamall og ein skærasta stjarna NBAdeildarinnar, en hann hefur tvisvar verið valinn verðmætasti 
leikmaður hennar. Hann rekur líka stofnunina Eat. Learn. Play., sem hjálpar ungmennum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Curry hefur þrisvar unnið NBAtitilinn með liði sínu, Golden State Warriors, og er þekktur fyrir einstaka skothæfni. 

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Miklir peningar í spilinu
Samkvæmt lista Forbes yfir arð-
bærustu skósamninga NBA-leik-
manna er samningur Currys 
við Under Armour í 4. sæti á 
eftir samningum Kevin Durant, 
Lebron James og Michael Jordan. 
Samningur Currys er 20 milljóna 
Bandaríkjadala virði árlega, en 
bara skórnir frá merki Michael 
Jordan eru 130 milljóna Banda-
ríkjadala virði á ári. Í heild seldust 
vörur úr línu Jordans fyrir yfir 
þrjá milljarða Bandaríkjadala á 
árinu 2019. Under Armour vill nú 
fá stærri hluta af þessari köku.

Ekkert var gefið upp um hvers 
virði þessi nýi samningur er fyrir 
Curry, en fyrir samninginn var 
hann í áttunda sæti í NBA-deild-
inni yfir tekjur frá stuðningsað-
ilum og fékk 42 milljónir Banda-
ríkjadala á ári frá þeim.

Árið 2015 samþykkti Curry að 
framlengja samninginn við Under 
Armour til ársins 2024, en á sama 
tíma byrjaði sala á körfuboltas-
kóm að dala og þeir eru orðnir 
lítill hluti af heildarmarkaðnum 
fyrir strigaskó í dag. Verðbréf 
Under Armour hafa líka lækkað í 
virði á árinu en á síðasta ársfjórð-
ungi batnaði sala fyrirtækisins 
verulega. Nú vonast það til að fara 
í sókn.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

ALLTAF EITTHVAÐ NÝTT OG SPENNANDI

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  F I M MT U DAG U R



 F I M MT U DAG U R   1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0 Kynningar: Dagar, Hafnarfjörður, KPMG, Garðabær

Pálmar Óli Magnússon, forstjóri Daga, segir ræstingar nú vera eitt það mikilvægasta sem huga þarf að til að tryggja öryggi starfsfólks, skjólstæðinga og viðskiptavina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Markmið Daga er að vera fremsta 
þjónustufyrirtækið á sínu sviði
Dagar hafa um árabil þjónustað sveitarfélög með góðum árangri. Þá er fasteignaumsjón sífellt 
stærri hluti af starfseminni en sú þjónusta gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að einblína á 
kjarnastarfsemi sína. Hjá Dögum er lögð rík áhersla á að styðja við og hrósa starfsfólkinu.  ➛2

Hafnarfjörður 
og Garðabær

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf. Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652.

Pálmar Óli Magnússon, for
stjóri Daga, segir þjónustu 
fyrirtækisins við sveitarfélög 

eiga sér langa sögu. „Við höfum 
ávallt lagt áherslu á góða þjónustu 
við sveitarfélög. Sveitarfélög 
eru í síauknum mæli að úthýsa 
verkefnum eins og ræstingum í 
skólum, leikskólum og stofnunum 
og hafa sveitarfélög á höfuðborgar
svæðinu verið til fyrirmyndar með 
það á undanförnum árum enda 
hefur sýnt sig að þau eru að spara 
mikla fjármuni með því og skerpa 
fókus. Þetta snýst alltaf um að nýta 
fjármuni sem best og jafnframt 
að hækka þjónustustigið við íbúa 
sveitarfélagsins.“

Fasteignaumsjón er einnig áber
andi liður í starfsemi fyrirtækis
ins. „Dagar hafa í áratugi þjónu
stað sveitarfélög með ræstingar en 
einnig með aðra þjónustu svo sem  
hreingerningar, fasteignaumsjón 
og ýmsar sérlausnir. Í fasteigna
umsjóninni erum við að sjá um allt 
frá minni háttar viðhaldi upp í að 
sjá um heildar rekstur og viðhald 
fasteignarinnar. Ræstingar eru 
stærsti þátturinn í okkar starf
semi. Við urðum upphaflega til 
sem ræstingafyrirtæki en höfum 
þróast yfir í að sjá um að reka fast
eignina þannig að fyrirtækin geti 
betur einbeitt sér að sinni kjarna
starfsemi.“

Auknar kröfur um öryggi
Pálmar segir ljóst að hlutverk og 
þjónusta ræstingafyrirtækja hafi 
sjaldan verið jafn áríðandi eins og 
um þessar mundir. „Nú á þessum 
viðsjárverðum tímum þá sjáum 
við að hreinlæti og ræstingar 
skipta miklu máli og þá er rétt 
verklag lykilatriðið til þess að 
skapa öruggt umhverfi. Einnig er 
það svo að ræstingar eru hluti af 
þeirri keðju sem tryggir hreinlega 
að samfélög séu starfhæf og má þar 
nefna að skólar, leikskólar, heil

brigðisstofnanir og þar fram eftir 
götunum eru ekki starfhæf ef ekki 
er þrifið og sótthreinsað. Mikil
vægt er fyrir sveitarfélög að hafa 
fagaðila til að sjá um þessi mál, 
þannig tryggja þau best öryggi 
allra.“

Að sögn Pálmars eru ræstingar 
eitt allra mikilvægasta atriðið sem 
fyrirtæki og stofnanir þurfa nú að 
huga að hvað öryggi starfsfólks og 
viðskiptavina snertir. „Nú þegar 
heimsfaraldur geisar er okkar 
hlutverk að tryggja okkar við
skiptavinum öruggt og stöðugt 
vinnuumhverfi þannig að þau 
geti verið starfhæf. Starfsfólk 
fyrirtækja og stofnana og skjól
stæðingar sveitarfélaga munu í 
framtíðinni gera skýra kröfu um 
öruggt umhverfi og mun það klár
lega verða stór hluti af ímynd fyrir
tækja og því munu þau fyrirtæki 
sem verða til fyrirmyndar í þeim 

efnum ná meiri og betri árangri 
í framtíðinni, verða eftirsóttari 
vinnuveitandi og þjónustuaðili. 
Við ætlum að hjálpa okkar við
skiptavinum í þeirri vegferð og 
vera með öruggar lausnir í þeim 
efnum.“

Pálmar Óli segir mikinn metnað og vönduð vinnubrögð einkenna þjónustu Daga en fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á öruggar lausnir sem uppfylla ströngustu kröfur.

Ræstingar eru 
hluti af þeirri 

keðju sem tryggir hrein-
lega að samfélög séu 
starfhæf og má þar nefna 
að skólar, leikskólar, 
heilbrigðisstofnanir og 
þar fram eftir götunum 
eru ekki starfhæf ef ekki 
er þrifið og sótthreinsað.

Framhald af forsíðu ➛

Hér er hópur 
starfskvenna 
hjá Dögum 
en fyrirtækið 
leggur mikið 
upp úr því að 
skapa jákvætt 
vinnuumhverfi 
þar sem hrós 
og stuðningur 
við starfsfólk 
er í forgrunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Mikilvægt að hrósa
Hjá Dögum er mikið lagt upp úr 
því að skapa góðan starfsanda og 
vingjarnlegt andrúmsloft á vinnu
staðnum. „Við byggjum á gömlum 
og góðum grunni og höfum mikla 
reynslu. Varðandi framtíðina þá 
er mikil hreyfing á markaðinum 
og með hækkandi menntunar
stigi verður vinnustaðurinn sífellt 
stærri hluti af upplifun starfs
fólks. Það skiptir æ meira máli 
að vinnustaðurinn sé aðlaðandi, 
skemmtilegur og gefandi. Við 
erum að bregðast við þeirri þróun 
með að bjóða upp á lausnir sem 
hækka þjónustustig fyrirtækja 
og sveitarfélaga til starfsfólks og 
skjólstæðinga.“

Þá hafa Dagar einnig um árabil 
lagt mikla áherslu á jafnréttismál. 
„En auk þess að leggja áherslur 
á heilbrigðis, umhverfis og 
öryggismál má ekki gleyma að 

nefna jafnréttismál en við höfum 
lagt mikla áherslu á þau um árabil. 
Jafnlaunavottunin var mikið 
framfaraskref, og við hjá Dögum 
erum ákaflega stolt af því að hafa 
árið 2013 verið eitt þriggja fyrstu 
fyrirtækja til að hljóta jafnlauna
vottun VR sem þá var, og árið 2018 
þá fengum við jafnlaunastaðalinn 
ÍST 85:2012. Þannig að við erum 
alltaf að leggja okkar af mörkum 
til að tryggja jafnrétti.“

Pálmar segir hrós og stuðning 
við starfsfólk lykilatriði í því að 
byggja upp góðan starfsanda. 
„Eitt af því sem við hjá Dögum 
gerum líka til að stuðla að jákvæðu 
vinnuumhverfi er að hrósa starfs
fólki markvisst. Í hverjum mánuði 
veitum við einhverju af okkar 
starfsfólki viðurkenningu fyrir vel 
unnin störf. Viðurkenningin heitir 
Gullna brosið og er þakklæti til 
starfsmanns fyrir framúrskarandi 
störf. Viðskiptavinir tilnefna 
starfsfólk og það er afskaplega 
gaman fyrir okkur að geta hrósað 
starfsfólki. Við leggjum mikla 
áherslu á að hrósa starfsfólki og 
veita því jákvæða endurgjöf og 
hjálpa því með það sem vantar 
upp á, hvort sem það er tungu
málakunnátta eða önnur þjálfun 
og kennsla. Þetta er hluti af því að 
tengjast betur fólkinu okkar og 
sama með starfsmannasamtölin 
sem eru fastur liður hjá okkur.“

Í allri starfsemi Daga eru fjögur 
mikilvæg gildi höfð að leiðar
ljósi. „Gildi Daga eru frumkvæði, 
virðing, ábyrgð og gæði. Við teljum 
það grunninn að okkar árangri en 
ásamt því reynum við að innleiða 
frumkvæði, gleði og hvatningu til 
starfsfólks og teljum það skipta 
miklu máli.“
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Hafnarfjörður státar meðal 
annars af heillandi hafnar-
svæði, lifandi miðbæ og 

ævintýralegu upplandi. Í Hafnar-
firði má finna fjölbreyttar versl-
anir, fallegar hönnunar- og hand-
verksbúðir ásamt huggulegum 
kaffihúsum og veitingastöðum. 
„Allir hafa þessir staðir mikinn 
sjarma sem draga að sér bæði íbúa 
bæjarins og gesti annars staðar frá. 
Hafnarfjörður hefur allt til alls og 
því nokkuð auðvelt að leggja upp 
góðan dag í Firðinum fagra sem 
felur í sér upplifun, skemmtun, 
útivist og heilan helling af fersku 
sjávarlofti fyrir alla fjölskylduna,“ 
segir Árdís Ármannsdóttir, sam-
skiptastjóri Hafnarfjarðarbæjar.

Allar helgar á aðventunni er 
Jólaþorpið á Thorsplani í Hafnar-
firði opið. Heimsókn í Jólaþorpið 
og í litlu jólahúsin til að grípa 
fallega gjöf og góðgæti er orðinn 
ómissandi hluti af aðventunni hjá 
mörgum. Jólasveinarnir koma í 
heimsókn á laugardögum og Grýla 
er á vappi um bæinn á sunnu-
dögum. Í ár var ákveðið að „fram-
lengja“ jólagleðina og stemning-
una yfir í Hellisgerði en þar hefur 
risið jólaævintýraland í þessum 
nær 100 ára gamla lystigarði 
Hafnfirðinga sem sagt er að hýsi 
álfa og huldufólk. Við inngang í 
garðinn hefur risið stórt jólahjarta 
og síðan tekur við ævintýraveröld 
ljósa sem gleðja augað og andann. 
Álfabúðin í Hellisgerði er opin 
aðventuhelgarnar frá kl. 12-17 en 
þar er hægt að kaupa fallegt hand-
verk, álfakakó og piparkökur.

„Við höfum lagt áherslu á það 
þessa óvenjulegu aðventu að búa 
til umhverfi og möguleika til 
upplifunar, útivistar og samveru 
með nánustu fjölskyldunni eða 
„jólakúlunni“ eins og þríeykið 
segir. Undirtónn hátíðarhalda í 
Hafnarfirði þetta árið er ljósa-
dýrð og skreytingar því við viljum 
að sem flestir og helst allir geti 
notið aðventunnar af öryggi og án 
hópamyndana,“ upplýsir Árdís og 
nefnir sérstaklega að grímuskylda 
ríki í Jólaþorpinu og alls staðar 
þar sem ekki er hægt að tryggja 
að minnsta kosti tveggja metra 
fjarlægð milli óskyldra aðila. Árdís 
gefur hér nokkrar hugmyndir að 
upplifun og skemmtun í Hafnar-
firði á aðventunni:

n Bakarí eða kaffihús 
Mörg skemmtilega ólík kaffihús og 
bakarí prýða Hafnarfjörð og það 
um allan bæ. Heimabakað góðgæti 
og ferskir drykkir.

n Miðbær 
Miðbæinn er ánægjulegt að 
upplifa fótgangandi. Njóta jóla-
ljósanna, meðtaka og draga inn 
bæjarandann og skoða litrík og 
falleg hús sem eru einkennandi 
fyrir Hafnarfjörð.
 
n Verslun og þjónusta
Hlýja, fjölbreytileiki og fegurð 
einkenna hafnfirska verslun og 
þjónustu í öllum hverfum bæjar-
ins. Listir og menning blómstra 
í bænum með íslenskri hönnun, 
handverki og hágæðavöru. Að 
minnsta kosti ein heimsókn í 
Jólaþorpið í Hafnarfirði er nánast 
skilyrði á aðventunni.

 

n Hafnarsvæði 
Afslappandi göngutúr eftir Strand-
stígnum og um höfnina er hin 
besta núvitund. Þessi heillandi 
gamla höfn er meðal annars 
heimili listafólks og vinnustofa 
sem sýna og selja íslenska list og 
hönnun. Á Strandstígnum má 
svo finna ljósmyndasýningu um 
dagleg störf og sögu fólksins sem 
bæinn byggði.

n Söfn
Öll söfn Hafnarfjarðarbæjar eru 
staðsett í hjarta Hafnarfjarðar, 
sjálfum miðbænum en þar er hægt 
að upplifa sögu, menningu og list 
eftir leiðandi listamenn í fortíð, 
nútíð og framtíð. Kaffi og innlit í 

blöð og bækur á bókasafni er einn-
ig tilvalið. Aðgangur er ókeypis á 
öll söfnin!

n Hellisgerði 
Þessi nær 100 ára gamli lystigarður 
Hafnfirðinga er sannkallaður 
ævintýraheimur sem kallar á 
opinn hug og trú á álfa og huldu-
fólk. Teppi, hlý föt og nesti eru 
staðalbúnaður í Hellisgerði. Og 
heimsókn í litlu krúttlegu Álfa-
búðina.
 
n Hvaleyrarvatn 
Vatnið liggur í lítilli kvos skammt 
ofan við Hafnarfjörð. Umhverfið í 
kringum vatnið er mjög fallegt og 
vel gróið. Skemmtilegar og ævin-

týralegar gönguleiðir, að vatni og 
inn á milli trjáa, eru á svæðinu.
 
n Helgafell 
Gönguferð á Helgafell er fullkomin 
fyrir fjallageiturnar en gangan 
upp er nokkuð klettótt og brött 
og kallar á góðan búnað. Fallegt 
útsýni frá toppi.
 
n Víðistaðatún 
Fallegt og fjölskylduvænt úti-
vistarsvæði umkringt hrauni með 
nægu leiksvæði, aparólu, frisbí-
golfvelli og útilistaverkum.
 
n Veitingastaðir 
Ást og metnaður liggja að baki 
matseðlum, hráefni, umhverfi og 

þjónustu fjölbreyttra veitinga-
staða í Hafnarfirði. Tilvalið að 
verja hádegi eða enda daginn á vel 
völdum veitingastað og upplifa 
notalega stund.
 
n Gisting 
Ef dagurinn dugar ekki í öll þessi 
ævintýri og upplifun þá eru gisti-
möguleikar í Hafnarfirði fjöl-
margir og ólíkir. Fjörukráin – The 
Viking Village – er einn þeirra með 
sitt vestnorræna þema og herbergi 
í anda víkinga.

Hafnarfjörður tekur vel á móti þér!  
 
Sjá nánar á hafnarfjordur.is

Komdu og upplifðu fallega 
Hafnarfjörð á aðventunni
Hafnarfjörður er heillandi og líflegur sjávarbær með litríkum húsum innan um víðfeðmt hraun 
og fallega náttúru. Hafnarfjörður er bær sem hvetur til heilsueflingar og nú hefur hann breyst í 
sannkallaðan jólabæ með fallegum jólaljósum og skreytingum sem skapa sannan jólaanda.

Í Hellisgerði hefur risið jólaævintýraland á aðventunni. Þarna er hægt að eiga góðar stundir með álfum og huldufólki í jólalegu umhverfi. MYNDIR/AÐSENDAR

Hafnarfjörður er heillandi bær með litríkum og fallegum húsum. Álfabúðin í Hellisgerði er opin um helgar líkt og Jólaþorpið í Hafnarfirði.

Smábátahöfn og skapandi samfélag á heillandi 
hafnarsvæði. Þarna er gaman að ganga og skoða.

Uppland Hafnarfjarðar býður upp á endalaus 
ævintýri. Hér má sjá Helgafellið í fjarska.

Árdís hvetur Hafnfirðinga og vini Hafnarfjarðar 
til að fara úr náttfötunum og í útivistargallann. 
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Skrifstofa KPMG í Hafnar
firði var opnuð við Reykja
víkurveg 66 fyrir fimm árum 

og hefur vaxið og dafnað síðan þá. 
„Við þjónustum einstaklinga, sem 
og lítil, meðalstór og stór fyrirtæki. 
Hjá okkur er lögð áhersla á góða og 
persónulega þjónustu og umfram 
allt gæði og fagmennsku. Við
skiptavinir okkar koma alls staðar 
að af landinu og við þjónustum 
alla sem til okkar leita,“ segir Þor
gils Óttar.

Skrifstofa í Hafnarfirði
KPMG er hluti af alþjóðlegu neti 
fyrirtækja, en höfuðstöðvar 
þess á Íslandi eru í Borgartúni í 
Reykjavík. Í heildina starfa hátt í 
þrjú hundruð manns hjá KPMG á 
Íslandi og eru skrifstofur félagsins 
16 talsins víðs vegar um landið. 
„KPMG er með skrifstofur um allt 
land en hugsunin er sú að vera í 
nálægð við viðskiptavinina og það 
var ástæða þess að við opnuðum í 
Hafnarfirði. 

Við finnum líka að mörgum 
finnst þægilegra að koma hingað 
þar sem um er að ræða minni 
einingu. Vissulega er stór hluti 
viðskiptavina okkar Hafn
firðingar en við erum einnig 
með marga viðskiptavini úti á 
landi og jafnvel erlendis,“ segir 
Þorgils Óttar, en auk hans starfa 
sex manns á skrifstofu KPMG í 

Hafnarfirði. „Um er að ræða þrjá 
viðskiptafræðinga, tveir af þeim 
eru að læra undir löggildingu í 
endurskoðun og hafa lokið mast
ersnámi, og þrjá viðurkennda 
bókara,“ segir hann.

Endurskoðun og bókhald
Á meðal helstu verkefna KPMG 
í Hafnarfirði er endurskoðun og 
hefðbundin reikningsskil, það er 
ársreikningar fyrir lítil, meðal
stór og stór fyrirtæki og bókhald. 

„Við sinnum endurskoðun fyrir 
stærri fyrirtæki, eins og lög kveða 
á um. Þá sjáum við um bókhald 
fyrirtækja af öllum stærðum og 
gerðum. Bókhaldið hjá smærri 
fyrirtækjum og einyrkjum mætir 

oft afgangi þegar mikið er að gera í 
rekstrinum og kvöldin eða helgar 
eru þá oft nýtt í það. Við leggjum 
þetta því svona upp við viðskipta
vinina: Einblíndu á það sem skiptir 
máli, sem er rekstur og fjölskylda, 
og láttu okkur sjá um bókhaldið. 
Auk þess aðstoðum við einstakl
inga við að gera skattframtölin 
sín, þó að það sé að mestu orðið 
rafrænt og fremur einfalt í sniðum 
getur komið upp sú staða að fólk 
þarf aðstoð við skattframtalið, 
til dæmis vegna kaupa eða sölu á 
fasteign, verktakavinnu og fleira,“ 
upplýsir Þorgils Óttar.

Gagnsæi í rekstri
KPMG í Hafnarfirði er í nánu 
samstarfi við höfuðstöðvarnar í 
Reykjavík. „Í Borgartúni er ráð
gjafarsvið, skattasvið og lögfræði
svið og við getum alltaf leitað 
þangað ef við þurfum á sérfræði
þjónustu að halda. Ef svo ber undir 
er einnig auðvelt að leita til kollega 
okkar hjá KPMG á alþjóðavísu.“

Þorgils Óttar segir rétt að hafa 
í huga að það eru vaxandi kröfur 
hvað varðar reikningsskil og verið 
að gera meiri kröfur varðandi 
upplýsingagjöf og gagnsæi í rekstri 
fyrirtækja og um leið hvernig 
hlutirnir eru fram settir. „Við erum 
með starfsfólk sem er sérfræðingar 
á þessu sviði, enda þarf þetta allt 
að vera í lagi.“ 

Einblíndu á það sem skiptir máli
Þorgils Óttar Mathiesen er löggiltur endurskoðandi og veitir KPMG í Hafnarfirði forstöðu, en þar 
er boðið upp á faglega þjónustu á sviði endurskoðunar, skatta- og alhliða fjármálaráðgjafar.

Skrifstofa 
KPMG í 
Hafnarfirði 
er persónu-
leg og þar er 
fagmennskan 
í fyrirrúmi. 
„KPMG er 
með skrif-
stofur um allt 
land en hugs-
unin er sú að 
vera í nálægð 
við viðskipta-
vinina,“ segir 
Þorgils Óttar 
Mathiesen. 

Hvernig myndir þú lýsa Garðabæ?
Garðabær er heima. Rólegur fjölskyldu

bær.
Hvað er mest töfrandi við bæinn?
Fyrir utan náttúruperlurnar sem hér leynast 

og margir vita ekki af, finnst mér fólkið sem býr 
hérna mest töfrandi við bæinn. Það er vinalegt að 
búa hér, fólk þekkir hvert annað og það er mikil 
samheldni. Það er líka einstaklega gott að vera 
með börn í Garðabæ. Skólarnir og leikskólarnir 
eru góðir og íþróttastarf er öflugt. Ég get ímyndað 
mér að Garðabær sé svolítið eins og bæjarfélag úti 
á landi en samt í borg.

Hvernig var að alast upp í Garðabæ?
Mér fannst það frábært, en hef auðvitað ekki 

prófað neitt annað. Ég átti mikið af vinum sem ég 
á enn í dag. Það er líka áberandi að fólk sem ólst 
upp í Garðabæ sækir í að búa þar áfram þegar það 
er orðið fullorðið. Því er nánast eins og að fara á 
„re union“ að horfa á fótboltaleiki barnanna sinna, 
sem dæmi. Þar eru saman komnir gömlu vinirnir 
sem búa margir enn í bænum.

Hvað einkennir Garðbæinga og stemninguna í 
bænum?

Garðabær er bær í borg; þannig er bæjarstemn
ingin.

Hver er þinn eftirlætis staður í heimabænum?
Mér finnst dásamlegt að fara út í Gálgahraun, í 

göngutúra með fram ströndinni, sem og í Heið
mörk við Vífilsstaðavatn, Maríuhella og Búrfells
gjá. Það er mikið af fallegum náttúruperlum í 
Garðabæ sem meira að segja margir Garðbæingar 
vita ekki sjálfir af. Af veraldlegri stöðum er í uppá
haldi að kíkja út að borða á veitingastaði bæjarins.

Hver er mesta mýtan um Garðbæinga?
Mýtur um Garðbæinga eru reyndar skemmti

lega margar; já, hvar á ég að byrja? Ætli ég segi 
ekki bara sú mýta að allir nema Máni á Xinu séu 
Sjálfstæðismenn. Það er til dæmis ekki rétt, það 
eru alveg tveir til þrír aðrir sem ekki eru Sjálf
stæðismenn.

Hvað verða allir að prófa sem koma í Garða-
bæ?

Steypta kalda pottinn í sundlauginni Ásgarði.
Hver er þín kærasta minning úr Garðabæ?
COVIDtíminn hefur nú gert mann enn meyr

ari en vanalega, þannig að þegar maður hugsar 
til baka eru það bara allar þessari stundir með 
fjölskyldu og vinum. Fjölskylduboð, vinahitt
ingar, skólagangan, áramótabrennurnar og 17. 
júníhátíðarhöldin þar sem maður nánast þekkir 
öll andlit; að fylgjast með börnunum njóta sín í 
Stjörnunni, kenna þeim að hjóla í götunni... já, 
ég get bara ómögulega valið á milli.

Eru Garðbæingar þekktir fyrir eitthvað sér-
stakt í matargerð?

Ég er nú ekki besta manneskjan til að spyrja 
um þetta, að elda hefur aldrei verið í uppáhaldi 
hjá mér. Ætli það væri þá ekki humar og kampa
vín? Það er allavega ein af mýtunum um Garða
bæ! Á mínu heimili er hakk og spaghettí alltaf 
vinsælast og ég get kannski farið að gera það að 
svona Garðabæjar„speciality“.

Hvernig væri draumadagur í Garðabæ?
Að fara saman í hjólatúr fjölskyldan, í aðra 

hvora sundlaug bæjarins og síðan út að borða á 
Mathúsið eða Sjáland. Við stefnum á það í vor 
þegar COVIDástandinu fer vonandi að ljúka.

Kampavín og 
humar í öll mál
Leikkonan Þórunn Erla Clausen er borinn og barn-
fæddur Garðbæingur. Hún segir algenga mýtu að 
allir Garðbæingar séu Sjálfstæðismenn. Þar leynist 
töfrandi mannlíf og margar faldar náttúruperlur.

Þórunn Erna segir Garðbæinga sjálfa vera það mest töfrandi við bæinn.MYND/AÐSEND
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Ólöf Breiðfjörð, 
menningarfull
trúi í Garðabæ, 
og Sigurbjörn 
Helgason fugla
smiður í vinnu
stofu Hönn
unarsafnsins. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Ólöf Breiðfjörð, menningar-
fulltrúi Garðabæjar, hóf 
störf í júní á þessu ári svo 

hún hefur frá upphafi þurft að laga 
starfið að COVID-takmörkunum. 
Í samstarfi við Menningar- og 
safnanefnd Garðabæjar ákvað hún 
í upphafi þriðju bylgju farald-
ursins að senda út rafræna þætti 
með ýmsu listafólki sem tengist 
Garðabæ á einn eða annan hátt. 
Þættirnir eru birtir á Vimeo-rás 
og Facebook-síðu Garðabæjar og 
kallast Menning í Garðabæ. Síðasti 
þátturinn fer í loftið í dag rétt fyrir 
hádegi.

„Þættirnir hafa margir tengst 
bæjarlistamönnum Garðabæjar 
sem eru til dæmis rithöfundar og 
óperusöngvarar. Við ljúkum þátt-
unum í dag með mjög hátíðlegum 
jólaþætti þar sem Guðfinna Dóra 
Ólafsdóttir, fyrrverandi kórstjóri, 
tónmenntakennari og söngkona, 
syngur með manninum sínum, 
Rúnari Einarssyni, börnum þeirra 
og barnabörnum í Vídalínskirkju,“ 
útskýrir Ólöf.

„Guðfinna fékk eitt sinn heiðurs-
viðurkenningu Garðabæjar fyrir 
sín störf og mér fannst því tilvalið 
að fá hana í þáttinn. Hún ól fjögur 
börn upp hér í bænum, sem öll 
voru í Skólakór Garðabæjar hjá 
mömmu sinni, en þau starfa öll 
við tónlist í dag. Hallveig Rúnars-
dóttir er ein af okkar þekktustu og 
bestu óperusöngkonum og systir 
hennar Hildigunnur Rúnarsdóttir 
er tónskáld. Bræðurnir, Þorbjörn 
og Ólafur, eru svo báðir mjög 
flottir söngvarar. Guðfinna Dóra 
og Rúnar, börnin þeirra fjögur og 
barnabörn syngja saman mjög 
hátíðlega dagskrá sem er alveg 
í anda Guðfinnu Dóru en mér 
fannst mjög mikilvægt að hún og 
hennar fólk fengju sjálf að ráða 
efnisskránni. Ég vissi að ég gæti 
treyst því að við fengjum dásam-
lega jólatónlist og draumurinn var 
að fá eitt lag eftir Hildigunni og 
það gekk allt eftir.“

Ólöf segir að þar sem fjöl-
skyldan telur 13 manns hafi þau 
sótt um undanþágu til að taka 
upp í kirkjunni en fengið neitun. 
Þau gerðu það besta úr því og tóku 
þáttinn upp í nokkrum bútum og á 
ólíkum stöðum í kirkjunni þannig 
að sóttvarnir væru tryggðar.

„Við tókum barnabörnin upp 
alveg sér, þau syngja eitt lag alveg 
ein og voru allan tímann í sínu 
horni í kirkjunni. Þau tóku svo upp 
kórbútana sína sér og foreldrar 
þeirra, börn Guðfinnu Dóru, voru 
í sínu sóttvarnahólfi. Þessu var svo 
öllu skeytt saman,“ útskýrir Ólöf.

Aðventudagskráin á netinu
Þátturinn er annar jólaþátturinn 
í þessari rafrænu þáttaröð en í 
byrjun aðventu var sendur út 
þáttur sem kom í staðinn fyrir fjöl-
skylduskemmtun sem venjulega 
er haldin þegar kveikt er á jólatré 
bæjarins.

„Við bjuggum til rafrænan þátt 
þar sem bæjarstjórinn flytur 
stutta kveðju og svo fóru jóla-
sveinar á milli menningarstofnana 
bæjarins og kynntu þær. Þeir fóru 
á bókasafnið þar sem skemmtileg 
pakkainnpökkun var kennd og 
kíktu á Hönnunarsafnið þar sem 
var föndursmiðja. Grýla og Leppa-
lúði sungu í þættinum í sal Tónlist-
arskólans og jólasveinarnir kíktu 
inn í burstabæinn Krók sem er rétt 
hjá Garðakirkju. Það er yndislegur 
staður, en jólasveinarnir rötuðu 
þangað í leit að bróður sínum 
Ketkróki. Í þættinum eru sýndir 
þeir staðir þar sem venjulega hefðu 
verið viðburðir fyrir fjölskyldur á 
aðventunni,“ segir Ólöf. Hún segir 

Hátíðlegt og hannað í Garðabænum
Þrátt fyrir heimsfaraldur blómstrar menningin í Garðabæ. Hún hefur að hluta til færst inn á heim-
ili fólks í formi rafrænna þátta en jóladagatalið er á sínum stað í glugga Hönnunarsafnsins.

Fjölskylda Guðfinnu Dóru við upptökur í Vídalínskirkju.

að COVID hafi kennt fólki að finna 
lausnir til að geta boðið upp á 
vandaða viðburði, þrátt fyrir sam-
komutakmarkanir.

„Ég held að þetta sé að vissu leyti 
komið til að vera. Það er auðvitað 
fólk þarna úti sem ekki hefur tök 
á að mæta á hefðbundnar uppá-
komur og ég held að okkur beri 
skylda til að bjóða áfram upp á raf-
ræna viðburði sem fólk getur notið 
heiman frá sér og horft á aftur og 
aftur.“

Aðventudagatal Hönnunar
safnsins er á sínum stað    
Árið 2014 var fyrsta aðventu-
dagatal Hönnunarsafns Íslands 
í Garðabæ sett upp. Ólöf segir 
að hugsunin með því hafi verið 
að færa safneignina nær fólki og 
tengja saman safnið og búðina.

„Aðventudagatalið er staðsett 
í glugganum á safnbúð Hönn-
unarsafnsins. Það þarf því ekki 

að mæta á opnunartíma til að 
skoða dagatalið, en gripur dagsins 
er í glugganum frá hádegi og til 
hádegis næsta dag þannig að hægt 
er að skoða gluggann líka eftir að 
safninu lokar,“ segir Ólöf.

„Söfn geta aldrei sýnt allt sem 
þau varðveita í geymslunum og 
þess vegna fannst sérfræðing-
unum á Hönnunarsafninu 
mikilvægt að hafa einn mánuð 
til að sýna fólki alls kyns gripi úr 
safneigninni sem eru yfirleitt ekki 
til sýnis.“

Oftast hefur verið eitthvert 
þema í jóladagatalinu en í ár eru 
til sýnis verk sem Textílfélag 
Íslands færði safninu að gjöf.

„Þetta eru alls konar verk eftir 
textíl-listafólk á Íslandi. En núna 
vegna COVID var safnið lokað í 
nokkrar vikur og því gafst sér-
fræðingum safnsins tækifæri til að 
sökkva sér ofan í meiri rannsókn-
arvinnu en ella og setja saman 
mjög skemmtilegt dagatal. Frá 1. 
desember hefur nýtt verk birst í 
glugganum í hádeginu á hverjum 
degi. Þeir sem svo ekki komast 
að glugganum geta bara kíkt á 
Facebook-síðu safnsins og notið 
þess að kíkja í gluggann rafrænt.“

Ólöf segir að mörgum þyki texti 
á sýningum á söfnum frekar alvar-
legur og þurr en í dagatalinu hafi 
textasmiðirnir Þóra Sigurbjörns-
dóttir og Ingiríður Óðinsdóttir 
leikið sér með textann og hann sé 
því léttur og skemmtilegur.

„Það er gaman að brjóta þannig 
niður múra og sýna að söfn eru 
ekkert alltaf háalvarleg og allir 
ættu að geta notið þeirra.“

Hönnunarsafnið hefur nú verið 
opnað aftur og er opið alla daga 
nema mánudaga frá klukkan 
12-17.

„Það er tilvalið að gera sér ferð í 
Garðabæinn í desember og skoða 
jóladagatalið og njóta þess að 
skoða sýninguna 100% Ull. Það 
er ókeypis aðgangur út árið en 
á sýningunni eru verk eftir sex 
íslenska hönnuði sýnd en þeir 
nota ull á ólíkan máta. Svo er 
fuglasmiður á safninu að smíða 
fugla allan daginn og fólk getur 
fylgst með, keypt fugla og f lotta 
hönnunarvöru í búðinni.“

Ingiríður Óðinsdóttir og Þóra Sigurbjörnsdóttir hafa veg og vanda af aðventudagatali Hönnunarsafnsins.
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Við höfum 
tvisvar 
þurft að 
aflýsa 
hátíðinni 
okkar, sem 
var auð-
vitað enn 
þá sárara í 
seinna 
skiptið. 

Ég fékk því bæjar-
leyfi og húkkaði 

mér far niður á Land-
vegamót. Þaðan tók ég 
rútuna í bæinn. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Ég og ein frænka mín vorum 
alveg helteknar af þessari 
bíómynd enda var þetta fyrsta 

risafantasían til að heilla okkur 
svona mikið síðan Hringadrótt-
inssaga kom út á kvikmynda-
formi. Þegar frænka mín sendi mér 
skilaboð um að á Víkingahátíðinni 
í Hafnarfirði væri staddur maður 
sem seldi eftirlíkingar af gullpen-
ingunum úr Pirates of the Carib-
bean, þá varð ég komast í bæinn.“

Svo óheppilega vildi til að Salka 
var þá stödd í sveit lengst uppi í 
landi við Rangá og það var enginn 
á leið í bæinn. „Ég fékk því bæjar-
leyfi og húkkaði mér far niður á 
Landvegamót. Þaðan tók ég rútuna 
í bæinn. Þetta var vægast sagt 
skemmtileg helgi. Ég féll algerlega 
fyrir klæðaburðinum, hand-
verkinu og bardögunum enda eru 
hliðstæðurnar nokkuð margar á 
milli víkinga og sjóræningja, þegar 
maður hugsar um það. Svo var 
gaman að hitta áhugavert fólk frá 
hinum ýmsu löndum. Auðvitað 
keypti ég mér sjóræningjapening, 
en þetta var svona aukavarningur 
hjá einum silfursmið sem var með 
allt annað í víkingastíl. Ég á pen-
inginn enn þá og held mikið upp 
á hann. Síðan 2009 hef ég mætt á 
allar Víkingahátíðir í Hafnarfirði,“ 
segir Salka.

Alltaf að bæta og fága
Það var svo árið 2012 sem Salka 
flutti í Hafnarfjörðinn. „Ári síðar 
mannaði ég mig upp í að slást í 
hópinn með Rimmugýgi, sem er 
víkingafélag í Hafnarfirðinum. Ég 
byrjaði að æfa bogfimi og mætti 
svo á bardagaæfingar árið eftir.“ 
Salka hefur, eins og flestir með-
limir Rimmugýgjar, komið sér upp 
veglegum og fallegum búnaði sem 
hún framleiðir sjálf að langmestu 
leyti. Hún segist alltaf hafa verið 
hrifin af einfaldleika og sjálfbærni. 
„Þegar maður sökkvir sér í lestur 
á fornleifafræði til að reyna að 
endurskapa gamla hluti þá rekst 

maður á alls konar tækni sem er 
verið að nota enn þann dag í dag. 
Það er gaman að reyna að herma 
eftir þúsund ára gamalli flík og það 
er líka gaman að reyna að skapa 
eitthvað nýtt með gamalli tækni. 
Þar er mjög fín lína sem við reynum 
að feta í þessari lifandi sögumynd 
víkingafélagsins sem við erum 
alltaf að reyna að bæta og fága.“

Áhugamál mætast
Salka segist eiga mörg áhugamál 
ásamt því að taka þátt í starfi 
Rimmugýgjar. „Ég hef verið svolítið 
allt í öllu og hef hoppað inn og út 
í ástundun vegna annarra áhuga-
mála sem ég er alltaf að tengja 
meira og meira inn í víkingalífið. 
En það er klárlega félagsskapurinn 
sem heldur manni í þessu. Í 
Rimmugýgi er alls konar yndislegt 
og ólíkt fólk sem á þetta sameigin-
lega áhugamál. Svo er fólk auðvitað 
með mörg önnur áhugamál sem 
skarast á milli meðlima sem gerir 
félagsskapinn þéttari og betri. 
Það eru hátt í 200 skráðir félagar 
en kannski nær 80-100 sem eru 
mikið virkir. Nokkuð jafnt er á 
milli kynja í félagsskapnum, en 
það eru áreiðanlega fleiri strákar á 
bardagaæfingum. Við stelpurnar 
komum þó sterkar þar inn inn á 
milli.

Sjálf hef ég mikið tekið þátt í bar-
dagasýningum á víkingahátíðum 
bæði sem bardagamaður og leikari. 
Þetta er þá meira og minna spuni 
með smá formála sem leiðir til 
bardaga. Svo kemur niðurlag eftir á 
eftir því hver vinnur bardagann.

Í bogfimi og handverki eru 
kynjahlutföllin hins vegar nokk-
urn veginn jöfn. Þetta er stórt og 
umfangsmikið áhugamál og fólk 
annaðhvort sekkur sér alfarið í það 
með fjölskyldu og öllu, eða tekur 
pásur þegar það passar ekki inn á 
milli annars í lífinu.“

Úr sjóræningjasögum 
yfir í víkingafélag
Salka Jóhannsdóttir komst fyrst í tæri við víkingalífið árið 
2009. Þá var hún 19 ára og gífurleg áhugamanneskja um 
kvikmyndirnar víðfrægu um sjóræningjana sem halda til 
á Karíbahafi, ræna þar og rupla og lenda í ævintýrum.

Salka í fullum bardagaskrúða á víkingahátíð í Árósum. MYND/CORNELIU PREOTU

Hér er Salka 
með hestana 
Ými og Adam, 
sem er fyrir 
aftan. 

Hér eru þau Salka og Ármann.

Víkingalífið á faraldstímum
En hvernig ætli starfsemi félags-
ins hafi verið háttað í kringum 
faraldurinn? Ætli víkingar séu að 
hittast á Zoom-fundum í net-
heimum eins og við hin? „Þetta er 
búið að vera svaka erfitt ár. Allir 
handverkshittingar voru og hafa 
verið felldir niður. Bardagaæfingar 
héldu eitthvað áfram í vor og fram 
á sumarið þegar útlit var gott og 
plágan var í pásu, þegar við gátum 
verið utandyra og haldið okkur úr 
„spjótafæri“, en spjótin eru alltént 
1,8-2,5 m að lengd. Við erum líka 
með lokaðan Facebook-hóp og nú 
nýlega stofnuðum við Snapchat-
grúppu. Það er gaman að sjá brot 
úr lífi fólks sem maður er vanur 
að eyða sumrinu með. Öllum 
hátíðum sem við heimsækjum 
úti í heimi var að sjálfsögðu aflýst 
og við höfum tvisvar þurft að 
aflýsa hátíðinni okkar, sem var 
auðvitað enn þá sárara í seinna 
skiptið. En ég er stolt af okkur að 
taka faraldurinn alvarlega og gera 
allt sem í okkar valdi stendur til 
að sporna við útbreiðslu hans. Við 
höfum á okkur gott orðspor í sam-
félaginu sem við metum mikils og 
viljum halda til framtíðar.“

Stema Basic 750

154.900kr.

Stema Systema 750

305.000kr.

Ásafl er umboðs- og 
þjónustuaðili Stema á Íslandi

Sjá fleiri kerrur á asafl.is

Eigum til varahluti á lager 
sem henta í fleiri gerðir kerra 

Kíktu við!

ÁSAFLÁsafl ehf.  
Hjallahrauni 2 220 Hafnarfirði

Sími: 562 3833
Opið 8:30 - 17 virka daga
asafl@asafl.is asafl.is

 

Stema kerrur  - þýsk gæðavara
Ásafl hafnfirskt gæðafyrirtæki  :)

Kerrur af öllum
stærðum og 
gerðum

 6 KYNNINGARBLAÐ  1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0  F I M MT U DAG U RHAFNARFJÖRÐUR OG GARÐABÆR



JÓLIN ERU
KOMIN

Nú eru jólin komin í búsáhaldadeild okkar 
sem er rómuð fyrir góða vöru og fram-
úrskarandi þjónustu. Við bjóðum upp á 
mikið úrval af vörum fyrir jólin, jólaseríur, 
servíettur, kerti og margt fleira.
Kíktu í heimsókn og kynntu þér úrvalið.
www.fjardarkaup.is

Jólakrús
jólasveinar

1.148 kr.

Jólaservíettur
25/33 cm

448/498 kr.

Hreindýr
25 cm 

5.228 kr.

Hreindýr
35 cm 

8.828 kr.

Jólatré
50 cm 

3.228 kr.

Jólahengi
epli

728 kr.

Hnetubrjótur
40 cm

4.698 kr.

Hnetubrjótur
25 cm

1.928 kr.

Kerti 27 cm
3 kerti í pk.

1.868 kr.

Bíll jóla
17 cm

3.898 kr.

17:00



Hafnarfjörður er þekktur jólabær 
en líka fyrir Hafnarfjarðarbrandara.

Í f lestum löndum tíðkast að 
henda gaman að íbúum ein-
stakra héraða og bæja sem þykja 

á einhvern hátt skera sig úr. Af 
þessu spretta skondnar sögur um 
fólk sem ekki þykir stíga í vitið eða 
er á einhvern hátt sérkennilegt. Nú 
er svo komið fyrir Hafnfirðingum 
að athafnir þeirra og tilsvör virðast 
ætla að verða óþrjótandi nægta-
brunnur gárunga og spéfugla um 
land allt. Auðvitað taka Hafn-
firðingar þessu létt og hafa gaman 
af. Margir kunna reiðinnar ósköp 
af Hafnarfjarðarbröndurum og 
ekki er verra að hafa þá á tak-
teinum þegar vinir Hafnarfjarðar 
og aðrir góðir landsmenn hefja 
skothríðina!

Allir sem koma til Hafnarfjarðar 
eru hvattir til að læra nokkra 
Hafnarfjarðarbrandara svo þeir 
eigi auðveldara með að aðlagast 
þessu litríka samfélagi. Hér er einn 
í veganesti:

Hvers vegna setja Hafnfirðingar 
stól út á svalir þegar degi tekur að 
halla? Svar: Auðvitað til að sólin 
geti sest!

Heimild: hafnarfjordur.is

Brandarabærinn 
Hafnarfjörður Það eru mörg gömul og falleg hús í 

Hafnarfirði. FRÉTTBLAÐIÐ/STEFÁN

Hafnarfjörður státar af 
stærstu samfelldu byggð 
bárujárnsklæddra timbur-

húsa á landinu. Er talsvert eftir af 
hinu upphaflega byggðamynstri 
bæjarins þar sem hús voru byggð 
á heppilegum stöðum í hrauninu 
en götur lagðar síðar. Tilvalið er 
að rölta um Vesturbæinn, heim-
sækja Austurgötuna og Hverfis-
götu. Einnig er nauðsynlegt að 

kíkja á Byggðasafnið þar sem eru 
skemmtilegar sýningar í gangi.

Í Pakkhúsinu eru að öllu jöfnu 
þrjár sýningar í gangi í einu, fasta-
sýning um sögu bæjarins, leik-
fangasýning og þemasýning.

Í Sívertsen-húsi er sýnt hvernig 
yfirstéttarfjölskylda í Hafnarfirði 
bjó í byrjun 19. aldar, auk þess 
sem varpað er ljósi á sögu Bjarna 
Sívertsen og fjölskyldu hans.

Siggubær er varðveittur sem 
sýnishorn af heimili verkamanns 
og sjómanns í Hafnarfirði frá fyrri 
hluta 20. aldar.

Í Beggubúð er verslunarminja-
safn Byggðasafns Hafnarfjarðar. 
Húsið, sem byggt var árið 1906, 
stóð áður við aðalverslunargötu 
bæjarins en var flutt á lóð safnsins, 
gert upp og opnað sem sýningahús 
árið 2008.

Gömlu húsin í Hafnarfirði

Tilvalið í jólapakkann

Gjafabréf á RIF  

578-0100

2.HÆÐ - FJÖRÐUR VERSLUNARMIÐSTÖÐ | RIF.IS
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Garðabær og Hafnarfjörður bjóða 
upp á frábæra golfaðstöðu. 

Golfvellir Golfklúbbs Kópa-
vogs og Garðabæjar og Golf-
klúbbsins Keilis í Hafnarfirði 

eru meðal bestu golfvalla landsins.
GKG er með tvo golfvelli, Leir-

dalsvöll, sem er 18 holur, og Mýr-
ina, sem er níu holur. Leirdalsvöllur 
liggur frá Vetrarmýrinni í Garðabæ 
og upp í Leirdalinn í Kópavogi og 
aftur til baka og er krefjandi fyrir 
golfara á öllum stigum. Mýrin 
liggur í Vetrarmýrinni í Garðabæ 
og er á köflum krefjandi fyrir alla 
golfara og hentar vel þegar ekki 
gefst tími fyrir 18 holur. Hjá GKG 
er líka að finna stærsta TrackMan 
svæði innanhúss sem finnst í 
heiminum og klúbburinn býður 
upp á öflugt starf fyrir allar gerðir 
golfara.

Golfklúbburinn Keilir í 
Hafnarfirði býður líka upp á öflugt 
íþróttastarf og er með Hvaleyrar-
völl, sem hefur lengi þótt einn 
besti golfvöllur landsins og hefur 
fengið alþjóðlegar viðurkenn-
ingar, eins og að vera valinn á 
meðal fimmtán bestu golfvalla 
Norðurlandanna af golftímaritinu 
Golf Digest. Fyrri níu holurnar, 
Hraunið, eru lagðar í hraunbreiðu 
sem getur reynst kylfingum 
afar erfið viðureignar missi þeir 
boltann út af brautum. Seinni níu 
holurnar, Hvaleyrin, eru af ætt 
links-golfvalla, þar sem sjórinn og 
djúpar sandglompur koma mikið 
við sögu.

Frábær aðstaða 
fyrir golfara





Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Það getur verið kúnst að halda 
í við nýjustu tísku og allar 
tískuöldurnar sem skella á 

okkur tvisvar sinnum á ári hverju.
Sumir svokallaðir tísku-

spekúlantar lifa og hrærast í þessu 
umhverfi, birta myndir af sér á 
samfélagsmiðlum, mæta á tísku-
sýningar og eru ávallt með puttann 
á púlsinum þegar nýir straumar 
berast yfir hafið. Aðrir kjósa 
klassískari fatnað úr einföldum og 
margreyndum sniðum og láta þar 
við sitja. Flest okkar eru þarna ein-
hvers staðar á meðalrófinu.

Sjö ára tískukóngur
En það er eitt nafn sem kemur hvað 
oftast upp þegar saga tískunnar er 
skoðuð og er um að ræða einn best 
krýnda konung tískunnar sem og 
Frakklands á sautjándu öld; Lúðvík 
XIV. sjálfan.

Einungis þremur árum eftir að 
valdatíð Lúðvíks hófst setti hann 
sitt fyrsta mark á tískuna sem átti 
eftir að hafa gríðarleg áhrif á tísku-
strauma víðs vegar um Evrópu. Um 
er að ræða svokallaða cravat klúta, 
sem eru eins konar fyrirrennarar 
hálsbindisins eins og við þekkjum 
það í dag. Lúðvík XIV. byrjaði að 
skreyta sig með þessum fíngerðu 
hálsklútum að fordæmi króa-
tískra málaliða í franska hernum, 
einungis sjö ára gamall. 

Stuttu síðar fór tískufyrirbærið 
eins og eldur um sinu um alla Evr-
ópu og tískumógúlar kepptust við 
að binda upp fínofna blúnduklúta 
eftir kúnstarinnar reglum í slaufur 
og fallega hnúta.

Skallaskömm
Árið 1655, einungis 17 ára gamall, 
fór Lúðvík að missa hárið. Á þess-
um tíma þegar sárasóttar faraldur 
reið yfir Evrópu með tilheyrandi 
skallablettum og hármissi, þótti 
það töluverð skömm að vera hár-
laus, sérstaklega svo ungur. 

Hárkollur þessa tíma voru ekki 
mest eggjandi aukahlutur sem til 
var, enda einungis til út af sárri 
nauðsyn. En þegar Lúðvík okkar 
fór að missa hárið batnaði hár-
kollugerð til muna. Lúðvík réði til 
sín alla færustu hárkollumeistar-
ana og í kjölfarið tók sig upp æði 
sem breiddist hratt um Evrópu. 

Tískukonungurinn sjálfur
Hálsbindi, hárkollur og hátíska. Öll þessi atriði eiga einum vel klæddum manni að þakka vinsæld-
ir sínar. Engum öðrum en tískukónginum Lúðvíki fjórtánda, konungi Frakklands (1643-1715).

Lúðvík XIV. á málverki frá árinu 1701 eftir franska listamanninn Hyacinthe 
Rigaud. Hér má sjá Lúðvík skarta rauðum hælum, en frægt var að allir sem 
áttu náð Frakklandskonungs skörtuðu rauðum hælum og voru duglegir að 
láta á því bera í málverkum af sér. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY 

Frönsk tíska á 17. öld einkenndist 
af litadýrð, mynstrum og áberandi 
ofhleðslu líkt og barokkið. 

Hér má sjá 
franskan 17. 
aldar tísku
mógúl sem 
tollir í tískunni 
og mjaltakonu 
í bakgrunni. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Hér er aðalskona í glæsilegum, lit
ríkum og yfirgengilegum fatnaði í 
kringum 1692. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Fullfrískt aðalsfólk sem bar ekki 
nokkur merki um skammarlega 
skallabletti eða hækkandi kollvik, 
kepptist við að skarta þessari nýju 
tísku.

Viðskiptatækifæri
Áður en Lúðvík tók við krúnunni 
var hátískan nokkuð stöðugt fyrir-
bæri sem breyttist hægt. Spænskur 
stíll var vinsæll hjá efri stéttinni í 
Evrópu og einkenndist af ein-
földum, íburðarlausum og svörtum 
flíkum. 

Þá var fatnaður efri stéttarinnar 
að miklu leyti innfluttur frá Spáni. 
Tískan breyttist hægt og hástéttin 
breytti sjaldan til í klæðnaði nema 

til að haga seglum eftir vindum og 
veðri. Svart var einfaldlega í tísku.

Bannað að vera púkó
Lúðvík bjó hins vegar yfir glöggu 
auga fyrir bæði tísku og við-
skiptum og sá hér tækifæri. Með 
hjálp fjármálaráðherra síns, Jean-
Babtiste Colbert, setti hann á stofn 
víðfeðman textíliðnað í Frakklandi 
sem framleiddi litríkar og marg-
brotnar flíkur og aukahluti sem 
höfðuðu til aðalsstéttarinnar. Ekki 
nóg með það, heldur bannaði hann 
innflutning á erlendum textíl, sem 
tryggði það að franskir þegnar 
vörðu fé sínu í franskan vefnað 
frekar en innfluttar flíkur.

Í Versölum krafðist Lúðvík þess 
að hirðin klæddi sig eftir ströngum 
reglum og heimtaði að aðals-
fólk skartaði eingöngu nýjustu 
tísku. Til þess að tryggja framboð 
af nýjum og spennandi flíkum 
tilskipuðu Colbert og Lúðvík að 
ný tíska yrði kynnt tvisvar á ári, 
að sumri og að vetri, með nýjum 
vefnaði og aukahlutum eins og 
sólhlífum, blævængjum, feldum og 
skikkjum.

Lúðvík hugkvæmdist það einnig 
að auglýsa nýjustu tísku á hvorri 
önn fyrir sig og lét búa til sérstakar 
tískuprentplötur með frönskum 
fatnaði sem hægt var að kaupa 
bæði innanlands og erlendis. Brátt 

voru önnur lönd farin að leika 
þetta eftir franska tískukónginum 
enda komu margir auga á við-
skiptatækifæri og leið til þess að 
örva innlent hagkerfi í þessu nýja 
fyrirkomulagi, sem fólst í því að 
hástéttartíska fyrndist ósjálfrátt.

Undir lok valdatíðar Lúðvíks 
starfaði um þriðjungur verka-
manna í París í textíl- og tísku-
iðnaðinum og keypti allur helsti og 
best klæddi franski aðallinn nýjan 
franskan vefnað á hverri tískuönn. 
Enn þann dag í dag eru Frakkar 
frömuðir þegar kemur að hátísku 
og halda arfleifð Lúðvíks fjór-
tánda lifandi í tískutímaritum og 
hátískufatnaði.

JÓLA-FÓLK

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
blaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Alla föstudaga fram að jólum verður Fólk Fréttablaðsins stútfullt af smákökum, 
kertaljósum, konfekti, mandarínum, jólamat, jólatísku, jólasögum og jólastemningu 
heima og að heiman. 
Vertu með í jólaskapi og komdu jólaskilaboðum þínum beint til lesenda. 

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

Mitsubishi Outlander Hybrid 
hækkar um áramót vegna 
lagabreytinga. Nældu þér í nýan 
2020 bíl á betra verði 5.690.000,- Til 
sýnis á staðnum í nokkrum litum 
með og án króks.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Málarar

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

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Stýrimann vantar á tæplega 200 
t. netabát sem gerður er út frá 
Suðurnesjum. Vinsamlegast hafið 
samband í s. 892 5522.

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

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

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

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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

intellecta.is

RÁÐNINGAR

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi



JÓLAGJÖFIN HENNAR, 
LAXDAL DRAUMAKÁPAN

DÚNÚLPUR - GLÆSIKJÓLAR
LOÐSKINNSKRAGAR - SPARIBOLIR - SILKISLÆÐUR - GJAFAKORT 

TRAUST Í 80 ÁR

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

LAXDAL SKIPHOLTI
- DÁSAMLEG  DÖMUBÚÐ -

Fylgdu 

okkur á 

Facebook
S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð



Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

ástkærs eiginmanns míns, föður 
okkar, tengdaföður og afa,
Ægis Ingvarssonar

bifvélavirkjameistara  
og vélstjóra,

 sem lést þann 13. október sl. á Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Jaðri í Ólafsvík.

Ásta Dóra Valgeirsdóttir
Ingvar Valgeir Ægisson Áslaug Olga Heiðarsdóttir
Trausti Ægisson Lilja Ólafardóttir
Valgerður Margret Ægisdóttir Hafrún Elvan Vigfúsdóttir

og barnabörn.

Jóhann Hjálmarsson
skáld. 

Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju 
þann 11. desember kl. 15.00. 

Vegna fjöldatakmarkana er hægt að 
horfa á athöfnina í streymi:  

youtu.be/cCQ3yMeK-os

 Þorri Jóhannsson
Dalla Jóhannsdóttir
Jóra Jóhannsdóttir

og barnabörn.

Elsku hjartans móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma 

og langalangamma,
Guðrún Helgadóttir

frá Kollsvík, 
síðast Brúnavegi 9, Reykjavík,

lést að kvöldi 6. desember á Hrafnistu í Reykjavík.

Elín G. Guðmundsdóttir
Anna Helgadóttir Egon Marcher
Sigrún Sjöfn Helgadóttir Óli M. Lúðvíksson
Hafdís Helgadóttir Björgvin R. Andersen
Kjartan Hrafn Helgason Ástríður Ó. Gunnarsdóttir
Helgi Helgason María Baldursdóttir
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir, amma, 

langamma og vinkona,
Þórgunnur Rögnvaldsdóttir

Ægisgötu 1, 
  Ólafsfirði,

 lést hinn 6. desember á Heilbrigðisstofnun 
Norðurlands, Siglufirði. Útför hennar fer fram frá 

Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 12. desember klukkan 
14.00. Vegna fjöldatakmarkana verður athöfninni einnig 

streymt á facebook.com/groups/419746082730446

Ármann Þórðarson
Rögnvaldur Ingólfsson Jörgína Ólafsdóttir
Auður Guðrún Ármannsdóttir Sveinn Eyfjörð Jakobsson
Þórður Ármannsson Ester Jónasdóttir
Sigrún Eva Ármannsdóttir Andri Dan Róbertsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Skúli Rúnar Guðjónsson
Strikinu 2, Garðabæ,

lést á Hrafnistu,  
Hafnarfirði, 4. desember.  

Útför hans fer fram frá Vídalínskirkju, 
þriðjudaginn 15. desember kl. 13.00. Í ljósi aðstæðna er 

athöfnin einungis fyrir fjölskyldu og boðsgesti.

Páll Skúlason Agnes Kragh Hansdóttir
Jónas Skúlason Elísabet M. Jóhannesdóttir
Skúli Rúnar Skúlason Sigríður Bergsdóttir
Auður Skúladóttir Magnús V. Magnússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Hrafnhildur Tryggvadóttir

Elísabetarhaga 2, 
Akureyri,

lést 5. desember á öldrunarheimilinu 
                                                                                                                                                                    Hlíð. Útför hennar mun fara fram 

 mánudaginn 14. desember  frá Höfðakapellu. Í ljósi 
aðstæðna í samfélaginu verða einungis nánustu 

aðstandendur viðstaddir. Sérstakar þakkir til 
starfsfólksins á Birkihlíð og starfsfólks heimahlynningar á 

Akureyri fyrir einstaka umönnun.

Þorgrímur Þorsteinsson
Elínborg Þorgrímsdóttir Hallsteinn Guðmundsson
Björn Þorgrímsson Drífa Kristjánsdóttir
Anna Guðrún Þorgrímsdóttir Eirik Blix Madsen

barnabörn og barnabarnabörn.

Bókin um landverðina er 
myndasögubók um íslensk-
ar ofurhetjur sem láta gott 
af sér leiða. Atlas er venju-
legur menntaskólaungl-
ingur en ofurhetja í frítíma 

sínum og getur gert alls konar hluti með 
vatni, til dæmis skotið því út frá sér og 
flogið með því. Avion er líka unglingur 
og hann er nýbúinn að komast að því að 
hann sé gæddur ofurkröftum, en ræður 
ekki nógu vel við þá og leitar til Atlasar. 
Saman mynda þeir gott teymi sem berst 
gegn eldi illmennis.“

Þannig lýsir Úlfar Konráð Svansson 
í stuttu máli söguhetjum bókarinnar 
Landverðirnir: Atlas og Avion, sem hann 
er höfundur að, ásamt Degi Lárussyni. 
En hvernig kom verkefnið til? Dagur 
verður fyrir svörum: „Við Úlfar erum 
vinir og höfum gaman af því að skapa 
eitthvað saman, okkur fannst liggja 
beinast við að búa til eitthvað sem væri 
nálægt okkar áhugasviði. Við erum 
báðir miklir aðdáendur ævintýramynda 
og sagna eins og Star Wars, Lord of the 
Rings og  ofurhetjubóka. Þess vegna 
vildum við búa til eina séríslenska ofur-
hetjusögu,“ segir hann og tekur fram að 

þeir hafi aldrei komið nálægt bókaút-
gáfu áður.

Fannar Georg Gilbertsson mynd-
skreytti bókina Landverðirnir: Atlas og 
Avion. Rithöfundarnir, Úlfar og Dagur, 
eru sammála um að Fannar eigi enda-
laust lof skilið fyrir sína ótrúlegu vinnu. 
„Stefán Atli Rúnarsson hefur svo verið 
hjálparhella okkar á síðari stigum verk-
efnisins, hann hefur verið duglegur að 
koma því á framfæri og klæðist búning-
um við ákveðin tilefni,“ upplýsir Dagur.

Með útgáfunni vilja þeir Úlfar og 
Dagur láta gott af sér leiða, því rennur 

söluhagnaður þeirra af bókinni til 
Barnaspítala Hringsins. Úlfar segir þá 
hugmynd hafa kviknað þegar hann 
rakst á frétt um leikarana Tom Holland 
(Spiderman) og Jake Gyllenhaal (Mys-
terio) sem fóru á barnaspítala í Banda-
ríkjunum í fullum skrúða til að gleðja 
litlu ofurhetjurnar þar. „Við vildum fara 
að dæmi þeirra. Okkar karakterar, Atlas 
og Avion, hvetja alla til að gera góðverk 
og það er eitthvað sem allir geta gert. 
Auðvitað viljum við þá skapa gott for-
dæmi.“

Dagur lýsir því að þeir félagar hafi 
heimsótt barnadeild Landspítalans, 
klæddir sem ofurhetjur bókarinnar. „En 
vegna COVID höfum við bara fengið að 
hitta krakkana í gegnum gluggana sem 
eru á herbergjunum þeirra og vísa út í 
garðinn hjá spítalanum og að gefa þeim 
gjafir á borð við boli með mynd af per-
sónum úr bókinni.“

„Já, krakkarnir sem hafa dvalið á 
spítalanum hafa átt sérlega erfitt ár,“ 
segir Úlfar. „Eins og allir í heiminum 
hafa þeir þurft að sæta samkomubanni 
og líka heimsóknabanni. Það eitt og sér 
er næg ástæða til svona verkefnis.“
gun@frettabladid.is

Vilja láta gott af sér leiða
Góðhjartaðar ofurhetjur eru sögupersónur Úlfars Konráðs og Dags Lárussonar sem  
munu gefa Barnaspítala Hringsins hagnað sinn af bókinni: Landverðirnir: Atlas og Avion.

Úlfar Konráð Svansson, Fannar Georg Gilbertsson, Stefán Atli Rúnarsson og Dagur Lárusson eru ofurhetjur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Okkar karakterar, Atlas og 
Avion, hvetja alla til að gera 
góðverk og það er eitthvað sem 
allir geta gert. Auðvitað viljum 
við þá skapa gott fordæmi.

1901 Nóbelsverðlaunin eru veitt í fyrsta sinn.

1924 Rauði kross Íslands er stofnaður í Reykjavík.

1955 Halldór Laxness veitir Nóbelsverðlaunum viðtöku í 
Stokkhólmi.

2005 Unnur Birna Vilhjálmsdóttir sigrar í keppninni Ung-
frú heimur 2005 í Sanya í Kína.

 Merkisatburðir
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LÁRÉTT
1 rándýr
5 ringulreið
6 snæði
8 venjur
10 þegar
11 stæla
12 farkostur
13 eftir-
grennslan
15 hryggðar
17 glepja

LÓÐRÉTT
1 útausa
2 lánar
3 ringulreið
4 band
7 form
9 hljóðfall
12 æsa
14 ennþá
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 úlfur, 5 tjá, 6 et, 8 hættir, 10 er, 11 apa, 
12 skip, 13 leit, 15 angurs, 17 narra.
LÓÐRÉTT: 1 úthella, 2 ljær, 3 fát, 4 reipi, 7 
trapisa, 9 taktur, 12 siga, 14 enn, 16 rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bach átti leik gegn Botto í 
Tjeniste árið 1975.

1. Hg6! fxg6 2. hxg6 Hf7 3. 
Df8+! Hxf8 3. Hxh7+ Kg8 5. 
Rh6# 1-0.  Evrópu-undan-
rásum HM ungmenna í net-
skák lauk í gær. Vignir Vatnar 
Stefánsson og Guðrún Fanney 
Briem fengu flesta vinninga 
íslensku krakkanna. Í gærkvöldi 
fór fram undankeppni Friðriks-
móts Landsbankans – Íslands-
mótsins í hraðskák á netinu. 

www.skak.is:  Friðriksmót 
Landsbankans. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Austan og norðaustan 
8-15 og dálítil væta í dag, 
en rigning um landið SA-
vert. Norðaustan 15-23 
og rigning eða slydda á 
Vestfjörðum. Hiti 1 til 
7 stig.

2 4 5 3 1 9 6 7 8

9 6 7 2 4 8 1 3 5

8 1 3 6 5 7 9 2 4

6 7 9 1 8 2 5 4 3

1 8 2 4 3 5 7 6 9

3 5 4 7 9 6 8 1 2

4 9 1 5 6 3 2 8 7

7 3 8 9 2 1 4 5 6

5 2 6 8 7 4 3 9 1

3 9 2 7 1 4 8 6 5

7 8 4 6 5 2 9 1 3

1 5 6 8 9 3 7 4 2

2 3 8 9 4 6 5 7 1

9 6 1 2 7 5 3 8 4

4 7 5 1 3 8 6 2 9

8 1 7 3 2 9 4 5 6

5 2 3 4 6 7 1 9 8

6 4 9 5 8 1 2 3 7

4 5 1 6 7 9 2 8 3

6 2 3 8 1 4 7 9 5

7 8 9 5 2 3 1 6 4

3 6 7 4 9 2 5 1 8

8 4 2 1 5 6 3 7 9

9 1 5 3 8 7 4 2 6

1 3 4 7 6 8 9 5 2

5 9 6 2 3 1 8 4 7

2 7 8 9 4 5 6 3 1

4 2 6 5 8 9 7 3 1

1 3 8 6 4 7 2 5 9

5 7 9 2 3 1 6 4 8

6 4 1 7 9 8 3 2 5

3 5 2 1 6 4 9 8 7

8 9 7 3 2 5 4 1 6

7 8 3 4 1 6 5 9 2

2 1 5 9 7 3 8 6 4

9 6 4 8 5 2 1 7 3

5 7 9 6 8 3 2 1 4

1 2 6 7 9 4 3 5 8

8 3 4 5 1 2 6 7 9

9 4 5 8 2 7 1 3 6

2 1 7 3 4 6 8 9 5

3 6 8 9 5 1 4 2 7

6 8 2 1 7 9 5 4 3

4 9 3 2 6 5 7 8 1

7 5 1 4 3 8 9 6 2

5 8 1 6 7 9 2 3 4

7 3 6 2 4 8 5 1 9

9 4 2 3 5 1 8 6 7

6 5 9 4 8 2 3 7 1

4 1 7 9 3 5 6 2 8

8 2 3 7 1 6 4 9 5

1 6 8 5 9 3 7 4 2

2 7 5 1 6 4 9 8 3

3 9 4 8 2 7 1 5 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Var gaman á 
jólahlaðborðinu 
í vinnunni þinni 

í gær, 
Eddi frændi?

Nei! Svo 
ég fór 
annað!

Ekki fleiri 
Jimi Hendrix 

ábreiður.

Ekki á meðan 
ég er með 

þpangir í það 
minnþta!

Vá! Sjáið hvað þessi 
krókódíll er stór!

Þetta er 
alligator, 

pabbi.

Krókódílar eru með stærri, 
V-laga höfuð.

Og þeir aðlagast saltvatni 
betur.

Já, en krókódíla má finna 
um allan heim... 

... en alligatora má 
einungis finna í 

Bandaríkjunum og Kína.

Hvernig 
var?

Gaman!

Áhugavert!

Auðmýkjandi.

RAGNHILDUR ÞRASTARDÓTTIR / MBL

KATRÍN LILJA JÓNSDÓTTIR / LESTRARKLEFINN

Spennandi og  
skemmtileg bók  
um fjöruga  
krakka sem lenda  
í ótrúlegum  
ævintýrum
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Tax free tilboð jafngildir 19,35% afslætti. Að sjálfsögðu stendur Húsasmiðjan skil á virðisaukaskatti til ríkissjóðs. Tilboð gildir ekki af lifandi jólatrjám
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alla daga

Gildir fimmtudag til sunnudags

Ótrúlegt úrval af fallegum jólavörum
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BÍLAR

Margt er á döfinni hjá Toyota og 
Lexus og rafdrifnir bílar á næsta 
leiti frá framleiðandanum sem 
hannaðir eru alveg frá grunni.

Toyota hélt sína árlegu Kens-
hiki ráðstefnu á dögunum og 
þar var margt reifað sem var 

áhugavert. Meðal þess sem kynnt 
var er fyrsti alvöru rafbíll merkisins 
og með kynningunni fylgdi mynd 
sem sýnir útlínur nýja bílsins. Er 
hann kallaður BZ og hefur svipaðar 
útlínur og RAV4-jepplingurinn. 
Búast má við að hann verði svipað-
ur að stærð þótt hjólhaf hans verði 
eitthvað lengra.

Bíllinn er fyrsta afurð samstarfs 
Toyota og Subaru um að smíða raf-
drifnn undirvagn sem hægt er að 
stækka og minnka eftir gerðum 
ökutækja. Samkvæmt teikningum 
frá Toyota og Subaru er rafmótor-
inn á framöxlinum, en ekki er 
vitað hvort fjórhjóladrifin útgáfa 
verði í boði af þessum bíl. Að sögn 
Toyota mun þó vera hægt að lengja 
og breikka undirvagninn og hann 
verður bæði með framhjóladrifi og 
fjórhjóladrifi. Einnig verður hægt að 
velja um mismunandi stærðir raf-
hlöðu og rafmótora.

BZ virðist líka ætla að verða nafn 
sem notað verður á f leiri en eitt 
ökutæki, en Toyota hefur að undan-
förnu tryggt sér einkarétt á nafn-
inu frá BZ1 upp í BZ5. Einnig hefur 

það tryggt sér BZ4X og BZ5X sem 
bendir vissulega til fjórhjóladrifs-
bíla. Að sögn Toyota er þegar búið 
að hanna bílinn og búast má við 
að hann verði frumsýndur á næstu 
mánuðum. Er því að öllum líkind-
um stutt í að hann fari í framleiðslu, 
en fyrstu markaðssvæðin til að fá 

bílinn verða líklega Kína og Evrópa 
ásamt heimamarkaðinum. Að sögn 
Matt Harrison, forstjóra Toyota í 
Evrópu, verður hann aðeins dýrari 
en RAV4.

Til viðbótar við Toyota-raf bíl-
inn var einnig tilkynnt um fyrsta 
eiginlega raf bíl Lexus-merkisins, 
en fyrir er rafdrifin útgáfa af Lexus 
UX. Virðist sá bíll nota eitthvað af 
útliti LF-30 tilraunabílsins og mun 
hann koma á markað um svipað 
leyti og Toyota BZ. Það sem er öðru-
vísi við Lexus-raf bílinn er að hann 
er fjórhjóladrifinn með rafmótor 
við hvert hjól. Er bíllinn útbúinn 
kerfi sem kallast Direct4 og sér það 
um að stjórna afli á hverjum mótor 
fyrir sig, eftir akstri bílsins. Bíllinn 
byggir þó á sama e-TNGA undir-
vagni og Toyota-bíllinn.

Toyota Before Zero 
rafbíllinn kemur 2021

Með kynningunni á Lexus-raf-
bílnum var sýnd þessi skuggamynd 
af framenda bílsins sem sýnir til-
vitnanir í LF-30 tilraunabílinn.

Myndin sýnir útlínur fyrsta Toyota BZ rafbílsins sem frumsýndur verður snemma á næsta ári.

Líklegt er að Toyota og Subaru smíði nýja rafbílinn í sameiningu en Subaru-
tilraunabíll með svipaðar línur var frumsýndur fyrir nokkrum vikum.

 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Nýr Kia Sorento hefur verið 
valinn Bíll ársins 2021 hjá 
breska bílaf jölmiðlinum 

Carbuyer. Sorento fékk tvöfalda við-
urkenningu því hann vann einnig 
f lokkinn Besti stóri fjölskyldubíll-
inn hjá Carbuyer. Þetta er í tíunda 
skipti sem Carbuyer velur Bíl ársins 
en Kia hefur átt mikilli velgengni á 
verðlaunahátíð Carbuyer undan-
farin ár því e-Niro, Picanto og cee'd 
hafa allir unnið til verðlauna þar.

Þetta er f jórða kynslóð Kia 
Sorento en hún var frumsýnd hér 
á landi í október síðastliðnum. 
Bíllinn kemur nú með þremur mis-
munandi orkugjöfum: sem tengil-
tvinnbíll (Plug-in Hybrid), tvinn-
bíll (Hybrid) og í dísilútfærslu. 
Tengiltvinnbíllinn er með 13,8 
kW rafmótor og 1,6 lítra bensínvél 
sem skilar samtals 265 hestöf lum. 
Drægi bílsins er 55 km á rafmagn-
inu eingöngu en síðan tekur bens-
ínvélin við. Tvinnbíllinn er með 

Hybridtækni þar sem bensínvél 
og rafmótor vinna saman og skila 
bílnum 232 hestöf lum. Eyðslan er 
frá 6,8 lítrum á hundraðið í blönd-
uðum akstri. Dísilútfærslan er með 
2,2 lítra vél sem skilar 202 hest-
öf lum og eyðslan er frá 6,4 lítrum 
á hundraðið í blönduðum akstri. 
„Þetta er gríðarlega mikil viður-
kenning fyrir Kia. Hinn nýi Sorento 
sýnir hversu langt Kia hefur komist 
á undanförnum 30 árum sem bíla-
framleiðandi. Sorento býður upp 
á mikil gæði og lúxus sem og skil-
virkni og af bragðsaksturseigin-
leika. Sorento hefur verið mjög 
vinsæll hér á landi undanfarin ár 
og kemur ekki á óvart enda frábær 
bíll fyrir íslenskar aðstæður. Hin 
nýja kynslóð bílsins hefur fengið 
mjög góðar viðtökur og selst vel 
hjá okkur eftir að hann var frum-
sýndur hér heima í haust,“ segir 
Þorgeir Pálsson, sölustjóri Kia hjá 
bílaumboðinu Öskju.

Kia Sorento valinn Bíll ársins hjá Carbuyer

Kia Sorento kom á markað í október en tengiltvinnbíllinn mun koma á markað í ársbyrjun 2021 á Íslandi.

Fyrsti rafmagnsbíllinn frá 
Lexus, UX 300e, er nú loks-
ins kominn í sölu á Íslandi. 

UX 300e er með 54 kwh rafhlöðu 
og dregur rúmlega 300 km á 
hleðslunni. Bíllinn fæst í þremur 
útfærslum, Comfort, Premium og 
Luxury og er verðið frá 8.950.000 
kr. en 10 ára ábyrgð er á rafhlöðu 
bílsins.

Lexus UX 300e er með sama útlit 
og Lexus UX sem er nýjasta viðbót-
in við Lexus-línuna. Að sögn Páls 
Þorsteinssonar, kynningarstjóra 
Lexus og Toyota, er um vel búinn bíl 
að ræða. „UX 300e er útbúinn Lexus 
Safety System+ sem inniheldur 

árekstrarviðvörunarkerfi, akreina-
rakningu, sjálfvirkt háljósakerfi til 
að hjálpa ökumönnum að koma 
betur auga á gangandi vegfarendur 
og bíla í myrkri, umferðarskilta-
aðstoð sem greinir umferðarskilti 
og ratsjárhraðastilli. Hann er með 
hið sígilda og afgerandi Lexus-grill 
og glæsilegt innanrými sem hæfir 
kröfum þeirra sem vilja aka um á 
lúxusbíl,“ segir Páll. Við þetta má 
bæta að aukið hefur verið við skott-
pláss í þessari útfærslu á bílnum, 
en Fréttablaðið var með bílinn til 
reynslu á dögunum og verður nánar 
fjallað um hann í næsta bílablaði 
sem kemur út 5. janúar.

 Lexus UX 300e kominn í sölu
Lexus UX 300e er í grunninn sami bíll og UX 300 en er 100% rafdrifinn.

Dómstóll í Frankfurt í Þýska-
landi hefur skipað Tesla að 
hætta frekara skógarhöggi 

við byggingu verksmiðju Tesla þar 
í landi. Ástæðan er sú að skógar-
höggið setur vetrardvala snáka í 
skóginum í hættu. Frekari fram-
kvæmdir eru háðar því að yfir-
völd umhverfismála í héraðinu og 
Tesla komist að samkomulagi um 
framhaldið. Tesla er að byggja risa-
verksmiðju og hönnunarmiðstöð 
í Gruenheide sem er í nágrenni 
Berlínarborgar. Áætlanir miðast 

við að verksmiðjan verði opnuð 1. 
júlí á næsta ári en óvíst er hvaða 
áhrif ákvörðun dómstólsins hefur 
á framkvæmdirnar. Þetta er ekki 
einu áhyggjur Þjóðverja af áhrifum 
verksmiðjunnar á náttúruna, en 
áður voru uppi áhyggjur af mikilli 
vatnsnotkun hennar. Samþykkti 
Tesla að minnka vatnsnotkunina 
um tæpa um tæpar tvær milljónir 
rúmmetra. Verksmiðjan mun aðal-
lega framleiða Model Y jepplinginn 
en hérlendis bíða margir eftir að sá 
bíll komi á markað.

Snákar í dvala tefja fyrir Tesla
Frá framkvæmdum við verksmiðju Tesla í nágrenni Berlínar. MYND/REUTER

1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R32 B Í L A R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

*D
ræ

gi
 m

ið
as

t v
ið

 u
pp

ge
fn

ar
 tö

lu
r f

ra
m

le
ið

an
da

 s
am

kv
æ

m
t n

ýj
um

 W
LT

P
 s

ta
ðl

i u
m

 d
ræ

gi
 í 

þé
ttb

ýl
i.

Heimsending
á reynsluakstri

Pantaðu tíma á www.bl.is,
við komum með bílinn, sótthreinan og 

fínan, og sækjum hann svo aftur til þín.

Renault Captur Plug-in Hybrid
Verð frá: 4.690.000 kr.
Í nýja Captur Plug-in Hybrid sestu undir stýri á tæknilega fullkomnum og ótrúlega 
sparneytnum bíl sem skilar þér allt að 65 km* á rafmagninu einu saman. Pantaðu 
reynsluakstur og upplifðu Renault þægindi og aksturseiginleika.

www.renault.is

E-TECH Plug-in Hybrid með
65 km* á rafmagninu

Nýr Renault CAPTUR
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ÉG HEF GREINILEGA 
EKKI KOMIST AÐ 

NEINNI NIÐURSTÖÐU ÞVÍ ÞÁ 
VÆRI ÉG HÆTTUR.

Yfirlitssýning á verkum 
Sigurðar Árna Sigurðs-
sonar, ÓraVídd, stend-
ur yfir á Kjarvalsstöð-
um. Sýningarstjóri er 
Markús Þór Andrés-

son. Verkin á sýningunni spanna 
um þrjátíu ára feril listamannsins.

„Elstu verkin eru frá 1990, gerð í 
París, og þau nýjustu eru frá þessu 
ári, gerð með sýninguna í huga,“ 
segir Sigurður Árni sem valdi verkin 
með sýningarstjóranum Markúsi 
Þór. „Þetta var mjög ánægjulegt og 
gott samstarf og alveg nauðsynlegt 
að hafa góðan sýningarstjóra þegar 
unnið er að sýningu á verkum sem 
spanna þrjátíu ára feril. Ég hef aldr-
ei sett upp yfirlitssýningu á verkum 
mínum áður og það er auðvelt að 
týna sér í eigin heimi og smáatrið-
um sem koma ekki heildinni við. Þá 
kemur sýningarstjórinn og réttir af 
kúrsinn.

Á sýningunni má sjá ákveðin 
áhersluatriði sem ég hef unnið með 
á ólíkum tímum. Ég fór úr nokkuð 
bundinni landslagshefð yfir í hug-
myndalegri nálgun og útfærslu á 

viðfangsefninu. Það opnaði auð-
vitað bara f leiri dyr sem leiða yfir 
í sögu málverksins og abstraksjón 
á því. Þetta er yfirlit hugmynda 
minna síðustu þrjá áratugina.“

Ekki viss um niðurstöðu
Spurður hvort honum finnist hann 
hafa lært mikið á þeim þremur ára-
tugum sem hann hefur starfað sem 
listamaður segir Sigurður Árni: 
„Nei, ég hef ekki lært neitt! Mér 
miðar vonandi eitthvað áfram en 
veit ekki hvort ég hafi komist að 
einhverri niðurstöðu. Í byrjun var 
ég mikið að fást við landslagið og 
Jón Stefánsson var mér hugleikinn 
á þeim tíma. Ég hafði stúderað hann 
og formskoðun hans sem mér finnst 
ekki hafa fengið næga athygli. Jón er 
einn af þeim fyrstu sem abstraktera 
landslagið þó að hann sé um leið 
algjörlega bundinn því. Ég var hrif-

inn og upptekinn af þessu í byrjun 
og elstu verkin á sýningunni sýna 
það mjög vel. Smám saman sneri 
ég mér að öðru eins og görðum og 
golfvöllum og vangaveltum um 
málverkið og flötinn.“

Nýjustu verkin á sýningunni eru 
plexígler og álverk. „Það má kalla 
þau veggverk, þau eru upphleypt 
en ég flokka þau sem teikningar eða 
bara málverk. Ég hef verið að vinna 
með þessi efni á síðustu árum en 
það er líka nýtt málverk á sýning-
unni. Í raun eru þetta bara efni sem 

ég vel til að þjóna hugmyndum, 
hvort sem það er plexígler, ál eða 
olía á striga.“

Engin klukknahringing
Vegna COVID var engin formleg 
opnun og Sigurður Árni segist 
hafa fundið fyrir því. „Ég vann að 
þessari sýningu allt síðasta ár og 
pressan var orðin mikil rétt fyrir 
opnun. Svo varð þetta dálítið eins 
og þegar maður var krakki að bíða 
eftir jólunum. Maður er búinn að 
fara í bað og kominn í sparifötin 
og bíður eftir að kirkjuklukkurnar 
hringi klukkan sex, en þær hringja 
ekki. Sýningin tilbúin og allt klárt 
en salirnir lokaðir. Ég hafði ekki 
áttað mig á því hvað opnunin og 
samskipti við áhorfandann skiptir 
mikil máli. Kannski er gott fyrir 
mann að upplifa þetta.“

Spurður hvað hafi komið honum 
mest á óvart í undirbúningi sýn-
ingarinnar segir hann: „Það sem 
kom mér á óvart er að sjá hversu 
mikið ég er að vinna með sömu hug-
myndirnar og um leið hversu langt 
mér tekst að teygja þær. Ég sé sömu 
vandamál í dag sem ég var að fást 
við fyrir tuttugu eða þrjátíu árum, í 
sambandi við myndflötinn og mál-
verkið. Ég hef greinilega ekki komist 
að neinni niðurstöðu því þá væri ég 
hættur. Það opnast bara meiri víð-
átta, hæð tekur við af hól og ég held 
bara áfram.“

Yfirlit hugmynda 
minna síðustu  
þrjá áratugina
Sýning á verkum myndlistarmannsins 
Sigurðar Árna Sigurðssonar stendur yfir  
á Kjarvalsstöðum. Fór úr bundinni lands-
lagshefð yfir í hugmyndalegri nálgun.

Ég hafði ekki áttað mig á því hvað opnunin skiptir miklu máli, segir Sigurður Árni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Valerie. Pólýhúðað ál. 126X288 cm. 2020.

Vegleg 
sýningarskrá
Í tengslum við sýninguna 
gefur Listasafn Reykjavíkur 
út veglega sýningarskrá með 
ljósmyndum af sýningunni, 
myndum af verkum og textum 
um Sigurð Árna og viðfangs-
efni hans. Þar skrifar Michel 
Gauthier, sýningarstjóri við 
Samtímalistasafn Frakklands 
í Centre Pompidou í París, 
ítarlega fræðigrein um Sigurð 
Árna og list hans, Auður Ava 
Ólafsdóttir rithöfundur ræðir 
við listamanninn um ferilinn og 
Markús Þór Andrésson skrifar 
um þróun ferils Sigurðar Árna.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

14 stöðvar, sjálfsmynd sem... 
er sýning Helga Þorgils Frið-
jónssonar, sem verður opnuð 

laugardaginn 12. desember í Gall-
eríi göngum, Háteigskirkju. Allar 
myndirnar eru olíumálverk unnin 
á striga og unnin frá fyrstu drögum 
2014 – 2020.

Um sýninguna segir Helgi Þor-
gils: „Þegar kirkjur eru heimsóttar 
sér maður oft á látlausum hliðar-
veggjum 14 málverk, eða lista-
verk hvers konar, sem sýna Krist 
með krossinn á öxlinni, stíginn til 
Mount Calvary. Stundum sýna þær 
hann bera krossinn nokkuð létti-
lega, en í önnur skipti örmagna 
og þjáðan. Fyrir mér er þetta eins-
konar mantra, talnabönd og annað 
sem bera mann í ástand sem tengir 
við annað ástand. Við hverja mynd 
hugleiðir áhorfandinn, eða horfist í 
augu við sjálfan sig. Leiðin markast 
af því að Jesú fellur með krossinn, 
eða Jesú horfir í augu móður sinnar, 
o. s. frv.

Frægar tilvitnanir í krossburð-
inn í list nútímans er verk Barnett 
Newman, The Stations of the Cross, 
og svo kvikmynd Mel Gibson, The 
passion of the Christ. Ég kópíera 14 
myndir úr listasögunni, eftir fræga 
og minna fræga listamenn, og set 
sjálfsmynd í kristsmyndina. Allar 
fjórtán stöðvarnar eru eitt verk.

Hver og einn verður að gera það 
upp við sjálfan sig hvað það þýðir, 
og hvort það sé trúarlegt verk eða 
ekki. Það sýnir mannlega breytni, 
mannleg örlög og hugmyndir. Einn-
ig sýnir það hugmyndir listamann-
anna og tímann sem frumverkið 
er gert, og tímann sem mitt verk er 
gert. Jafnvel tæknilegar vangaveltur 
eða skóla.“

Mannleg breytni

Helgi Þorgils sýnir verk í Háteigs-
kirkju. MYND/AÐSEND

Í Gallerí Fold stendur yfir sýning 
á verkum danska málarans 
Ole Ahlberg (f. 1949). Hann er 

íslenskum listunnendum að góðu 
kunnur enda hefur hann sýnt verk 
sín hér á landi nokkrum sinnum. 
Hann er einna 
þ e k k t a s t u r 
fyrir myndir 
s í n a r  a f 
teiknimynda-
hetjunni góð-
kunnu Tinna 
og félög u m 
hans þar sem 
hann sý nir 
persónur úr 
Tinnabókun-
um í ýmsum 
ó v e n j u l e g -
um, óvæntum og jafnvel erfiðum 
aðstæðum. Stundum eru verk hans 
dökk eða erótísk en í öðrum ríkir 
gleði og leikur en þau bjóða áhorf-
andanum alltaf upp á óvænta upp-
lifun og vísa gjarna út fyrir sig.

Á sýningunni eru prent í tak-
mörkuðu upplagi, auk þriggja olíu-
verka, en þetta er í fyrsta sinn sem 
olíuverk eftir Ole eru sýnd hér á 
landi en þau eru afar eftirsótt.

Sýningin stendur til 19. desember.

Ole Ahlberg sýnir 
verk í Galleríi Fold
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BÆKUR

Undir Yggdrasil

Vilborg Davíðsdóttir

Útgefandi:  Mál og menning
Blaðsíðufjöldi: 327

Vilborg Davíðsdóttir tekst 
enn sem áður á við raun-
veruleika íslenskra kvenna 

á árunum eftir landnám, í nýrri 
skáldsögu sinni Undir Ygg drasil. 
Í þetta skiptið er það Þorgerður 
Þorsteinsdóttir sem fer þar fremst 
í f lokki. Þorgerður er skörungur 
mikill og barnabarn Auðar djúp-
úðgu sem Vilborg tók fyrir í þríleik 
sínum Auði, Vígroða og Blóðugri 
jörð. Ólíkt ömmu sinni sem tók 
upp kristna trú leggur Þorgerður 
enn trú sína á skapanornirnar. 
Sögusvið Undir Yggdrasil er því 
sveipað töfrablæ og eru gamlar 
vættir aldrei langt undan með 
sínar löngu krumlur.

Ung að árum er Þorgerður gefin 
Dala-Kolli og eignast þau tvíbur-
ana Gróu og Höskuld sem líkjast 
föður sínum mjög. Samband Þor-
gerðar og manns hennar er nokkuð 
stirt og lesandi fær að vita meira 
um rætur vandræða þeirra þegar 
líða fer á söguna. Tíu árum síðar 
fær Þorgerður svo eigið óskabarn 
í hendurnar, dótturina Þórkötlu 
sem er augasteinn móður sinnar. 
Við upphaf sögunnar, þegar Þór-
katla er sjö ára, dregur skugga fyrir 
sólu í lífi Þorgerðar þegar dóttirin 
hverfur skyndilega. Röð áfalla knýr 
Þorgerði af landi brott þar sem hún 
þarf að beita öllum sínum styrk til 
þess að halda áfram í leit að svörum 
um afdrif dóttur sinnar og eigin 
framtíð.

Spennandi framvinda verksins 
heldur lesanda við efnið þó Vilborg 
sveipi að venju texta sína forneskju-
legum blæ og lesandi þarf stundum 
að hafa sig allan við til að fylgja 
þræðinum eftir. Þorgerður sjálf er 
margslungin og raunveruleg per-
sóna sem lesandi finnur til með í 
sársauka hennar. Aðrar persónur 
eru einnig fjölmargar og litríkar, 

hvort sem um er að ræða skapaðar 
persónur eða sögupersónur unnar 
upp úr sögu Íslands eins og Þor-
gerður sjálf, Dala-Koll mann hennar 
og Auði ömmu hennar.

Í Undir Yggdrasil tæklar Vilborg 
enn og aftur þann sótsvarta raun-
veruleika sem blasti við konum á 
árunum eftir landnám og þá erfið-
leika sem þær þurftu að takast á 
við á lífsleiðinni. Hvort sem það 
var að vera gefnar í hjónaband vart 
af barnsaldri, kynferðisof beldi eða 
takmarkað vald yfir eigin örlögum. 
Undir Yggdrasil er kröftug frásögn 
og alvarleg enda er það ekkert létt-
meti þær hremmingar sem sögu-
persónurnar lenda í. Lesandi verður 
að vera tilbúinn að lifa sig inn í frá-
sögnina en á sama tíma tilbúinn 
að takast á við það svartnætti sem 
mætir sögupersónunum.

Eins og áður snuðar Vilborg les-
anda heldur ekki um örlitla róman-
tík þó það sé fremur móðurástin 
sem er hér fremst í f lokki og sýnir 
hvers mannskepnan er megnug 
þegar kemur að því að verja eigin 
afkvæmi. Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Sterk skáldsaga 
um harm og syndir á árunum eftir 
landnám. Full af dulúð og göldrum 
en líka sorg og svartnætti.

Sorgir og særingar formæðranna

Megas (Magnús Þór Jónsson) 
er öllum landsmönnum 
kunnur fyrir tónlist sína; 

sérstæðan söng sem og laga- og 
textasmíði. Hann hefur einnig 
fengist við myndlist og stundaði 
nám við Myndlista- og handíða-
skóla Íslands á árunum 1981–1984. 
Á uppboði hjá Galleríi Fold  eru 
boðnar upp teikningar og skissubók 
Megasar sem hefur að geyma ýmsar 
teikningar og myndrænar hugleið-
ingar á hverri opnu. Auk þess eru 
boðnar upp 18 módelteikningar 
sem Megas gerði á námsárunum. 
Stúdíurnar eru allar unnar á mask-
ínupappír með blýanti. Teikning-
arnar eru allar merktar.

Megas er fæddur í Reykjavík 1945. 
Eftir að hafa lokið stúdentsprófi 

frá Menntaskólanum í Reykjavík 
nam hann þjóðháttafræði í Osló 
og stundaði síðar myndlistarnám 
við Myndlista- og handíðaskóla 
Íslands. Megas hefur hlotið fjölda 
verðlauna fyrir verk sín, meðal 
annars verðlaun Jónasar Hallgríms-
sonar á Degi íslenskrar tungu árið 
2000. Árið 2013 var hann gerður að 
heiðursfélaga og sæmdur gullmerki 
FTT – Félags tónskálda og textahöf-
unda.

Uppboðinu lýk u r  í k völd , 
fimmtudaginn 10. desember.

Skissur Megasar á uppboði
Skissur Megasar eru á uppboði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Á UPPBOÐI HJÁ GALLERÍI 
FOLD  ERU BOÐNAR UPP TEIKN-
INGAR OG SKISSUBÓK MEGASAR.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 14. desember. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

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

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

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Hulduheimar
TILBOÐSVERÐ: 4.899.-
Verð áður: 6.899.-

Dularfulla styttan 
og drengurinn sem hvarf
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 4.999.-

Útkall - Á ögurstundu
TILBOÐSVERÐ: 4.899.-
Verð áður: 6.999.-

Sem minnir mig á það
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 4.859.-

Hetja
TILBOÐSVERÐ: 3.599.-
Verð áður: 4.999.-

Fótbolti - Meistarataktar
TILBOÐSVERÐ: 4.599.-
Verð áður: 6.499.-

Allt uns festing brestur
TILBOÐSVERÐ: 1.459.-
Verð áður: 1.899.-

Váboðar
TILBOÐSVERÐ: 4.899.-
Verð áður: 6.999.-

Vala víkingur og
miðgarðsormurinn
TILBOÐSVERÐ: 2.699.-
Verð áður: 3.699.-

Í augnhæð - Hversdagshugleiðingar / 
Örhugleiðingar (askja)
TILBOÐSVERÐ: 3.999.- / 3.299.-
Verð áður: 5.299.- / 4.299

Ísland - Náttúra og undur
TILBOÐSVERÐ: 6.299.-
Verð áður: 8.499.-

Fuglinn sem gat ekki flogið
TILBOÐSVERÐ: 4.399.-
Verð áður: 5.999.-

JÓLALESTUR ER ÖLLUM BESTUR!



ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Divorce
10.35 All Rise
11.15 Í eldhúsinu hennar Evu
11.30 Fresh off the Boat
11.50 Veep
12.20 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 The X-Factor
14.35 Jamie Cooks Italy
15.20 The Great Christmas Light 
Fight
16.00 Doghouse
16.50 The Great Christmas Light 
Fight
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Jólagrill BBQ kóngsins
19.35 Látum það ganga  Íslenskur 
skemmtiþáttur í beinni og opinni 
útsendingu.
20.55 Temptation Island
21.40 Masterchef UK
22.40 NCIS. New Orleans
23.25 Ummerki
23.55 Briarpatch
00.40 Silent Witness
01.40 Silent Witness
02.40 The Middle
03.00 The Great Christmas Light 
Fight
03.40 Veep
04.10 Divorce

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Goldbergs
21.15 Brother vs. Brother
22.00 Game of Thrones
22.55 Game of Thrones
00.00 Roswell, New Mexico
00.40 Friends
01.00 Friends
01.25 The Goldbergs

11.45 Monster in Paris
13.10 The Kindergarten Teacher
14.45 End of Sentence
16.20 Monster in Paris
17.50 The Kindergarten Teacher
19.25 End of Sentence
21.00 Old Man and the Gun
22.30 Ready or Not
00.05 Swiss Army Man
01.40 Old Man and the Gun 

07.00 European Tour 2020  Bein 
útsending frá DP World Tour 
Championship.
13.05 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Mayakoba Golf Classic.
16.05 PGA Highlights 2020
17.00 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
17.30 Us Womens Open 2020 
 Bein útsending.
23.05 European Tour 2020  Út-
sending frá DP World Tour Cham-
pionship.

09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós 
09.25 Menningin 
09.35 Spaugstofan 2007 - 2008 
09.55 Gamalt verður nýtt 
10.00 Græn jól Susanne 
10.05 Bækur og staðir. Stóra 
Hraun og Litla Hraun
10.15 Gestir og gjörningar 
11.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna
11.35 Heimaleikfimi 
11.45 Á götunni. Karl Johan
12.15 Taka tvö. Guðný Halldórs-
dóttir
13.05 Landinn
14.00 Maður er nefndur Guðbjörg 
Guðjónsdóttir
14.35 Eldhugar íþróttanna. Prince 
Naseem Hamed
15.00 Basl er búskapur 
15.30 Munaðarleysingjar í nátt-
úrunni  
16.20 Sætt og gott - jól 
16.35 Séra Brown 
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.25 Allt um dýrin 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Aðventutónleikar Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands
21.10 Njósnir í Berlín. Berlin Sta-
tion 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.25 Lögregluvaktin. Chicago PD 
 Spennuþáttaröð um líf og störf 
lögreglumanna í Chicago. 
23.10 Sæluríki. Lykkeland
23.55 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show 
14.00 Man with a Plan 
14.25 George Clarke’s Old House, 
New Home
16.30 Family Guy
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 The Kids Are Alright   Banda-
rísk gamansería sem gerist upp 
úr 1970 og fjallar um kaþólska 
fjölskyldu sem býr í úthverfi Los 
Angeles. Mike og Peggy Cleary 
eiga átta börn, allt stráka, og það 
er svo sannarlega aldrei lognmolla 
á heimilinu.
19.30 Single Parents
20.00 Gordon, Gino and Fred. 
Road Trip 
21.00 Devils
21.50 How to Get Away with 
Murder 
22.35 The Twilight Zone (2019)
23.25 The Late Late Show 
00.10 Emergence 
00.55 Stumptown
01.40 Catherine the Great (2019)
02.40 A Long Way Down
04.15 Síminn + Spotify

09.00 Villarreal - Elche
10.40 Sampdoria - AC Milan
12.20 Alavés - Real Sociedad
14.00 Spænsku mörkin 
14.50 Dominos Körfuboltakvöld
16.05 Man in the Middle
17.05 Léttir sprettir 2
17.45 Léttir sprettir 2
18.00 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna karla
20.05 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna kvenna
21.00 Fréttaþáttur Evrópud. 
21.30 Fréttaþáttur Meistarad.
21.55 KF Nörd
23.05 KF Nörd
23.50 Saga Evrópumótsins í fót-
bolta

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.02 Það sem skiptir máli
13.05 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið. Laufin mæta 
Blýöntunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld útvarpsins
20.00 Sinfóníutónleikar
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.40 Tennessee Titans - Cleve-
land Browns
10.10 Salzburg - Atletico Madrid
11.50 Real Madrid - Gladbach
13.30 Manchester City - Marseille
15.10 Midtjylland - Liverpool
16.50 Meistaradeildarmörkin
17.10 NFL Gameday 
17.45 Rijeka - AZ Alkmaar  Bein 
útsending.
19.50 Tottenham - Antwerp  Bein 
útsending.
21.55 Man in the Middle
22.55 Dundalk - Arsenal
00.35 Dinamo Zagreb - CSKA 
Moskva

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

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

VIÐ DAVÍÐ 
DÖNSUÐUM 
MENÚETT
Ólafur Ragnar Grímsson, 

fv. forseti Íslands opnar íslenska 

stjórnsýslu upp á gátt og lætur allt 
flakka um oft og tíðum viðkvæm 
samskipti sín við æðstu ráðamenn 

heima og erlendis.

Hann hefur sjaldan eða aldrei verið 

opinskárri um embættistíð sína og 

í viðtalsþættinum Mannamál, sem 

frumsýndur verður á Hringbraut 
í kvöld kl. 20.00  

1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R38 M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



Jólagrill BBQ kóngsins
Ómissandi jólagrillþættir þar sem Alfreð Fannar sýnir okkur sjóðandi heita grillrétti fyrir hátíðarnar.
Óhætt er að lofa ljúffengum og girnilegum réttum frá sjálfum BBQ kónginum sem hægt er að leika 
eftir á grillinu heima! 

Í KVÖLD 19:10

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 



ÞAÐ ER 
KOMINN ANSI 
LANGUR TÍMI 
SÍÐAN ÉG 
HÆTTI AÐ 
FARA Í LJÓS 
ENDA GÍFUR-
LEGA MIKIÐ 
ÚRVAL TIL AF 
GÓÐUM 
BRÚNKU-
VÖRUM SEM 
FARA MIKIÐ 
BETUR MEÐ 
HÚÐINA. 

Núna á meðan sviðs-
l i s t a h e i m u r i n n 
lig gur að mestu 
leyti niðri hef ég 
verið að lesa mikið 
fyrir Storytel en 

er líka á fullu í að talsetja. Núna í 
byrjun desember er ég svo á leið-
inni norður til Akureyrar að starfa 
með Leikfélagi Akureyrar í annað 
sinn, en þau eru að fara að setja upp 
söngleikinn Benedikt Búálf. Ég er 
hrikalega spennt að geta loksins 
farið að leika á sviði aftur.“

Þórdís segist alltaf hafa reynt að 
hugsa vel um húðina og að heims-
faraldurinn hafi ekki haft mikil 
áhrif á rútínu hennar þegar þegar 
það kemur að notkun á snyrti- og 
húðvörum.

„Ég hef alltaf lagt mjög mikið 
upp úr því að hugsa vel um húð-
ina mína og hef bara gert meira 
af því núna ef eitthvað er. Það er 
kannski helst það að maður er að 
mála sig sjaldnar þar sem maður 
er með fá tilefni til, en mér finnst 
það bara mikill kostur þar sem 
mér líður best ómálaðri eða lítið 
málaðri. Mig þyrstir hins vegar 
orðið í samkvæmi eins og sennilega 
f lesta landsmenn en það er annað 

mál. Til að halda rútínu á þessum 
skrítnu tímum sem við lifum finnst 
mér mikilvægt að gera alltaf mína 
daglegu húðrútínu á morgnana og 
hreinsa húðina svo vel á kvöldin, 
hvort sem ég hef verið heima að 
vinna eða ekki. Þetta er líka kjörið 
tækifæri til að fara vel yfir skápana 
heima og henda út gömlum snyrti-
vörum,“ segir hún.

En hvað gerir hún til að gera vel 
við sig?

„Þegar ég er að eiga rólegt kvöld 
heima, sem eru jú öll kvöld á þessu 
ári, f innst mér æðislegt að fara 
í bað eða góða sturtu, skrúbba 
húðina og setja góða djúpnær-
ingu í hárið. Nota síðan einhverja 
góða olíu á líkamann og setja á mig 
maska, annaðhvort sýrumaska, er 
til dæmis mjög hrifin af Peeling 
Solution frá The Ordinary eða ein-
hvern góðan rakamaska frá Dr. 
Hauschka,“ svarar Þórdís.

Þórdís verður fyrir norðan að 
leika fram að 20. desember.

„Þannig að jólaundirbúningur 
verður í sögulegu lágmarki þetta 
árið. Ég fæ hins vegar gott jólafrí og 
hlakka mikið til að verja tímanum 
með stráknum mínum.“
steingerdur@frettabladid.is

   Mikilvægt  
að nota alltaf   
    sólarvörn
Þórdís Björk Þorfinnsdóttir, leikkona  
og Reykjavíkurdóttir, er lítið fyrir meik  
en elskar góðar brúnkuvörur. Að hennar 
sögn er eitt best geymda leyndarmálið 
þegar kemur að umhirðu húðarinnar dag-
leg notkun á sólarvörn, líka á veturna.

Þórdís notar lítið af farða og hugsar vel um húðina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Oi Oil
Davines er mitt allra uppáhalds 
hárvörumerki. Flestar hárvörurnar 
mínar eru frá þeim og ég hef ekki 
enn þá prófað vöru frá Davines 
sem ég elska ekki. Ég nota þessa 
olíu á hverjum degi. Olían mýkir 
hárið og gefur því gljáa. Ég er með 
þykkt og mikið hár sem á það til 
að flækjast og verða úfið og þessi 
olía verður alltaf að vera til inní í 
skáp hjá mér. Svo er líka guðdóm-
leg lykt af henni sem skemmir 
ekki fyrir.

Mimitika sólarvörn
Það eru nokkur ár síðan sólarvörn 
varð partur af daglegri húðum-
hirðu minni og það er sennilega 
eitt best geymda leyndarmálið 
þegar kemur að öldrun húðar. Ég 
hef prufað margar sólarvarnir í 
gegnum árin en þessi verður alltaf 
í uppáhaldi. Ég nota sólarvörn alla 
daga, hvort sem það er sól eða 
ekki til að vernda húðina gegn 
UVA- og UVB-geislum. Það er ekki 
síður mikilvægt að nota sólarvörn 
á veturna.  

Dr. Hauschka Translucent 
Bronzing Tint
Eftir að ég fór að hugsa betur um 
húðina mína hætti ég að nota 
meik, ég mála mig ekki dagsdag-
lega en þegar ég vil setja eitthvað 
létt á mig nota ég hyljarann minn 
frá Dr. Hauschka og set svo þetta 
bronzing tint yfir. Það má líka 
blanda því við dagkrem og það 
gefur húðinni fallegan ljóma. Fyrir 
þær sem nota farða er líka upplagt 
að blanda þessu út í farðann og fá 
smá sólarkysst útlit. Ég er algjör-
lega dolfallin yfir þessu merki og 
þeirra hugmyndafræði um hreinar 
lífrænar snyrtivörur, formúlurnar 
eru stútfullar af andoxunarríkum 
steinefnum og vítamínum. 

Dr. Hauschka Rose Day 
Cream
Þetta er mitt uppáhaldsdagkrem 
á veturna. Á vorin og sumrin nota 
ég Melissa Day Cream frá sama 
merki sem er örlítið léttara. Þetta 
er mjög nærandi og róandi dag-
krem sem verndar húðina og það 
er æðislegt að nota þegar það er 
farið að kólna mikið og húðin er 
extra viðkvæm. Ég veit ekki hvað 
ég hef farið í gegnum margar 
túpur af þessu. 

Marc Inbane Perle de 
soleil brúnkudropar
Enn önnur snilldin frá Marc 
Inbane. Ég blanda 3-4 dropum 
af þessu í rakakremið mitt þegar 
mig vantar smá lit og ljóma. Sér-
staklega nauðsynlegt yfir þessa 
dimmu mánuði hér á Íslandi.

Marc Inbane brúnkufroða
Ég hef notað Marc Inbane brúnku-
vörurnar í mörg ár. Það er kominn 
ansi langur tími síðan ég hætti að 
fara í ljós enda gífurlega mikið 
úrval til af góðum brúnkuvörum 
sem fara mikið betur með húðina. 
Marc Inbane er besta brúnkan að 
mínu mati og gefur ofboðslega 
fallegan lit, ég á alltaf til bæði 
froðuna og spreyið. Froðan þornar 
hratt og það er auðvelt að bera 
hana á. 

Tan Organic sólarpúður
Verandi manneskja sem forðast það að láta sólina 
skína mikið framan í mig finnst mér mjög mikilvægt 
að nota góðar vörur sem fríska upp á mann og gefa 
manni þetta sólakyssta „lúkk”. Ég er alltaf með sólar-
púður í snyrtitöskunni minni og þetta er það allra 
besta sem ég hef prófað. Það er tvískipt, helmingur-
inn er ljómapúður og liturinn er guðdómlegur. 

Skin Regimen 15.0  
vitamin C booster
Ég hefði aldrei trúað því hvað 
C-vítamín serum geta gert mikið 
fyrir húðina. C-vítamín er mjög 
öflugt andoxunarefni sem 
verndar húðfrumurnar og hægir 
á öldrunarmerkjum. C-víta mín er 
það inni halds efni í húðvör um sem 
hef ur hvað flest ar rann sókn ir á 
bak við sig sem sann a virkni þess 
svo þetta er eitt eft ir sótt asta inni-
halds efnið í húðvör um í dag. Þetta 
dásamlega serum jafnar húðlit, 
áferð húðar og dregur úr fínum 
línum. 
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„... alger meistarasnilld hjá Steinari Braga.  
Truflaður brilljans, hvar sem á er litið.“
Þ O R G E I R  T R Y G G V A S O N 

„Þetta er stór skáldsaga, og stórfengleg,  
finnst mér. Höfundur í algjörum sérflokki  
sendir hérna frá sér sína bestu bók.“
B J Ö R N  Þ Ó R  V I L H J Á L M S S O N  /  V Í Ð S J Á

TRUFLUNIN er ný skáldsaga eftir 

einn frumlegasta og kraftmesta 

höfund landsins, Steinar Braga. 

„Maður grípur stundum  
andann á lofti ... ótrúlega  
hæfileikaríkur.“
E G I L L  H E L G A S O N  /  K I L J A N 

Rafbók Innbundin Hljóðbók 

****
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Leikurinn Whamaged-
don, með augljósri vísun 
í dómsdag, gengur ein-
faldlega út á það að kom-
ast hjá því að heyra Last 
Christmas til miðnættis 

24. desember en þeir kalla sig „evr-
ópska heiðingja“ jólavillikettirnir 
sem standa fyrir þessum háskaleik á 
heimasíðunni Whamageddon.com.

„Leikurinn er einfaldur. Ef þú 
heyrir Last Christmas með Wham! 
ertu dottinn út. Mæli með þessu,“ 
segir Sveinn Waage, bjórkennari 
með meiru, en hann tók ásamt 
nokkrum vinum áskorun um að 
taka þátt í Whamageddon.

„Ég er enn á lífi,“ segir Sveinn um 
leið og hann viðurkennir að vera 
orðinn ansi taugatrekktur. „Ég var 
hjá tannlækni í morgun og hlustaði 
eins og asni fyrir utan hurðina. Til 
hvers? Til að heyra það ekki?“

Undir jólalagasnjóhengju
Þá segist Sveinn vera hættur að 
hlusta á útvarpsfréttir og að hann 
sé farinn að ímynda sér að jafnvel 
X-ið sé ekki öruggt þar sem lagið 
gæti komið þar í auglýsingu.

„Ég er líklega sá eini sem varð 
svekktur yfir að meira fólk kemst 
í búðir. Ég var með 100% afsökun,“ 
heldur Sveinn áfram en hann telur 
einmitt verslanir hættulegastar. 
„Ég fór í Bauhaus að kaupa lím og 
Léttbylgjujólastöðin glumdi í hús-
kerfinu. Þetta var eins og að versla 
undir hættulegri snjóhengju sem 
marraði fyrir ofan mig. Mér leið 
eins og ég væri í rússneskri rúllettu 
í hvert sinn sem nýtt lag byrjaði,“ 
segir Sveinn sem er byrjaður að 
undirbúa sig undir að verða undir 
Wham!-snjóhengjunni í Krónunni 
á næstunni.

Sumarfrí frá Wham!
„Ég er bara sprelllifandi, merkilegt 
nokk, en hef ekkert þurft að hlusta 
á útvarpið í viku þannig að ég er 
alveg Wham-frír,“ segir útvarps-
maðurinn Þórður Helgi Þórðarson, 
Doddi litli, sem nýtur þess að vera í 
tveggja vikna fríi frá störfum sínum 
hjá RÚV.

„Þannig að ég er mögulega góður 
allavegana út þessa viku en svo fer 
ég að lenda í veseni á mánudaginn. 
Þá neyðist ég til að fara að spila 
þetta. Maður spilar þetta sjálfur 
til að eyðileggja fyrir öðrum,“ segir 
hann og hlær.

Geggjað lag
Þórður hefur bent Sveini á við hvað 

Last Christmas upp á líf og dauða
Þeir sem elska að hata Last Christmas með Wham! geta keyrt upp jólastressið í leiknum Whamageddon og 
reynt að komast í gegnum aðventuna án þess að heyra lagið. Vitaskuld hægara sagt en gert í ljósi vinsældanna.

Felldur í fólskulegri árás

„Jú, ég er 
dauður. Ég varð 
samt reyndar 
fyrir fólsku-
legri árás sem 
varð til þess 
að ég féll út,“ 
segir kennarinn og 
tónlistarmaðurinn Hallur Guð-
mundsson. 

„Þannig er að ég, 80’s-barnið, 
er og verð alltaf Duran-megin í 
tilverunni og reyni því að forð-
ast Last Christmas í lengstu lög 
fyrir jólin af prinsippástæðum,“ 
segir Hallur, sem má því teljast 
nokkuð þjálfaður í leiknum.

„Ég er í kennaranámi við HÍ 
og við erum fjögur sem höfum 
verið að vinna hópverkefni 
alla önnina. Samskiptin hafa 
farið fram mest á Messenger og 
kvöldið fyrir próf sit ég uppi í 
rúmi og er að glápa á sjónvarpið 
þegar ég heyri „díng“ í símanum 
en nenni ekki athuga hvað það 
er. Þá heyri ég aftur „díng“ og 
svo aftur og hugsa þá að nú 
sé eitthvað að gerast.“ Hallur 
skoðaði því  skilaboðin sem 
hann sá að snerust um áhyggjur 
hinna af prófinu.

„Þá sé ég að einn hefur sent 
raddupptöku þar sem hann 
byrjar að tala eitthvað um 
hvernig við ætlum að tækla 
prófið. Svo heyrist tónlist í 
bakgrunni eins og sími sé að 
hringja og hann biður okkur að 
bíða. Eins og hann ætli að svara. 
Svo bara leggur hann tónlistina 
að hljóðnemanum og þar með 
var ég „dauður“ í Whamma-
geddon,“ segir Hallur sem gekk 
beint í gildruna.

„Við erum öll húmoristar og 
hinir vissu hvað klukkan sló, 
spiluðu með í gríninu og lögðu 
inn í umræðuna á Messenger 
áður en ég gat svo mikið sem 
gripið símann til að athuga hvað 
væri á seyði og það gerði það að 
verkum að ég hlustaði sérlega 
vel á skilaboðin.

Það besta við þetta er svo að 
hann náði tveimur fyrir einn þar 
sem frúin var stödd inni í her-
berginu þegar ég var að hlusta á 
þetta og hún hlaut sömu örlög. 
En þessir samnemendur mínir 
eru hið ágætasta fólk og erfi ég 
þetta ekki.“

Whamageddon – Reglurnar

Fyrsta regla
Takmarkið er að halda 
út eins lengi og mögu-
legt er án þess að heyra 
jólalagið sígilda Last 
Christmas með WHAM!

Önnur regla
Leikurinn hefst þann 1. des-
ember og lýkur á miðnætti 24. 
desember. Frjálst er að styðjast 
við staðartíma. (Já, við erum 
evrópskir heiðingjar.)

Þriðja regla
Leikurinn snýst aðeins um upp-
runalegu útgáfuna af laginu. 
Ykkur er velkomið að njóta eins 
og ykkur lystir alls þess djöful-
dóms sem til er af síðari útgáfum 
með öðrum flytjendum.

Fjórða regla
Þú ert úr leik um leið og þú 

berð kennsl á lagið.

Bónus regla
Tilkynntu á samfélagsmiðlum 
með myllumerkinu #whamaged-
don þegar þú fellur.

Heiðursákvæði
Ekki er hægt að banna þér að 
senda aðra spilara til Whamhallar 
með því að leiða þá í gildru en 
tilgangurinn er að lifa leikinn af. 
Þetta eru ekki Hungurleikarnir 
þannig að ekki vera skepna, ókei?

George Michael í jólakósí þegar lagið kom út fyrir 34 árum. Nú leikur fólk sér  víða að því að heyra lagið ekki.

er að etja með þeirri einföldu töl-
fræði að Last Christmas er í 3. sæti 
yfir mest spiluðu lög Rásar 2 í des-
ember árin 2009-2013.

„Ég gæti alveg trúað því að þetta 
sé á topp þremur yfir vinsælustu 
lögin jafnvel bara í dag. Þetta er það 
gott lag að ný kynslóð tekur þessu 
bara sem nýju lagi og er bara að 
digga það beint. Þetta er geggjað 
lag og ég meina, Sveinn er örugglega 
alveg til búinn til að viðurkenna 
það.“

„Aldrei,“ er einfalt svar Sveins. „Ég 

Minjagripir eru seldir fyrir 
bæði þá sem komast af og 
falla í whamlinn.

myndi gera það hvaða dag sem er. 
Núna, einhverjum 40 árum síðar, er 
þetta lag ennþá eitt vinsælasta jóla-
lag í heimi. Geri aðrir betur,“ segir 
80’s-sérfræðingurinn af nokkurri 
sannfæringu.

Skollaeyrum skellt
„Ef þú ætlar að spila leikinn þá bara 
vinnurðu hann sko,“ svarar Þórður 
þegar hann er spurður hvort það sé 
ekki nánast vonlaust að komast hjá 
því að heyra lagið í kringum jólin.

„Ég hef verið heppinn með það 
og ég held að það sé alveg hægt að 
ná þessu alla leið,“ segir Þórður sem 
er sammála Sveini um að matvöru-
verslanirnar séu sérlega hættulegar.
toti@frettabladid.is

Þórður Helgi Þórðarson

Sveinn Waage Meira á frettabladid.is
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METSÖLULISTI EYMUNDSSON 
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43 Bráðin 
Yrsa Sigurðardóttir

Vetrarmein 
Ragnar Jónasson

Þagnarmúr 
Arnaldur Indriðason

Dýralíf 
Auður Ava Ólafsdóttir

Fjarvera þín er myrkur 
Jón Kalman Stefánsson

Spænska veikin 
Gunnar Þór Bjarnason

Snerting 
Ólafur Jóhann Ólafsson

Orri óstöðvandi - 
Bókin hennar Möggu Messi 
Bjarni Fritzson

Gata mæðranna 
Kristín Marja Baldursdóttir

Þín eigin undirdjúp 
Ævar Þór Benediktsson

Í dag verður opnuð sýning á 
verkum úr nýrri bók lista-
mannsins Antons Lyngdal í 
Núllinu galleríi við Banka-
stræti. Bókin Mr. Awkward 
Show Presents: Mr. POSER 

verður til sölu á sýningunni, en Mr. 
Awkward show er hugarfóstur og 
listrænt hliðarsjálf Antons. Kar-
akterinn varð til þegar hann var í 
listnámi við hinn virta skóla Gerrit 
Rietveld í Amsterdam í Hollandi.

„Þetta er listanafnið mitt sem 
ég bjó til fyrir nokkrum árum. 
Mr. Poser er nokkurs konar undir-
karakter sem kemur út frá Mr. 
Awkward show. Mr. Poser á sér 
þann draum að verða módelstjarna. 
Hann hefur gengið á einni tísku-
sýningu úti í Amsterdam. Það er svo 
sem ekki mikið að gera hjá honum, 
þannig að hann gerði bók í staðinn,“ 
segir Anton um karakterana tvo 
sem birtast í gjörningalist hans.

Stærstur í senunni
Bókin skiptist í tvennt, annars vegar 
myndir þar sem Mr. Poser stillir sér 
upp og hins vegar þar sem hann 
stillir sér upp við verk eins fremsta 
vegglistamanns landsins, Opes_
vs_vato. Eðli listarinnar vegna og 
þar sem hún getur vissulega verið á 
gráu svæði, kemur hann aldrei fram 
undir eigin nafni. Það svífur því 
alltaf ákveðin dulúð yfir vegglista-
senunni, bæði hér heima og erlendis.

„Hann er einn sá allra stærsti 
í senunni. Mr. Poser fílar Opes_
vs_vato. Hann kemur aldrei fram 
undir nafni þar sem graffití er á gráu 
svæði. Þeir fara í samstarf, fá ljós-
myndarann Þórstein Sigurðsson til 
að taka ljósmyndir af Mr. Poser fyrir 
framan verk Opes.“

Vinnan að baki bókinni hófst 
sumarið 2019. Upphaflega stóð til 
að hún kæmi út á Menningarnótt 
í sumar. Anton segir það hafa verið 
lán í óláni að útgáfunni hafi verið 
frestað.

„Við urðum að fresta útgáfunni 
út af COVID. En í rauninni er bókin 
miklu betur gerð núna út af þess-
ari seinkun. Við nýttum tímann 
og fórum aftur yfir hönnunina og 
útfærðum hana betur. Bókin er 
eiginlega miklu flottari en hún var 
upphaflega.“

Stofnuðu útgáfu
Bókin er gefin út af Núllið Book 
club, og er hún þeirra fyrsta útgáfa. 
Að henni standa gallerístjóri Núlls-
ins, ljósmyndarinn Þórsteinn Sig-
urðsson, og grafíski hönnuðurinn 
Stefán Hjálmtýr Stefánsson. Þór-
steinn og Anton hafa lengi verið 
vinir en Anton kynntist Stefáni 
þegar þeir voru báðir í námi við 
Gerrit Rietveld.

„Þetta er sem sagt ný bókaútgáfa 
undir nafni Núllsins. Þórsteinn og 

Stefán stofnuðu hana saman. Hug-
myndin að bókaútgáfunni kom 
bara í kringum gerð bókarinnar. 
Þeir ákváðu bara að gera þetta 
sjálfir,“ segir Anton, en Núllið Book 
club stefnir svo á frekari bókaútgáfu 
síðar.

Heldur sig ekki við eitt listform
Sjálfur var Anton í vegglist á sínum 
yngri árum.

„Það var samt ekkert áhugi á 
„graffi“ sem kveikti áhuga minn á 
list. Ég hef verið að gera list frá því 
ég var lítill. Ég held mig ekkert við 
eitt listform. Sumir kjósa að mála 
bara, eða vera fyrst og fremst í 
gjörningum. Ég get alveg málað líka. 
Ég fæ einhverja hugmynd og vinn í 
kringum hana, útfæri eftir því hvað 
hentar. Mig langar að verða jafn-
vígur í ólíkri framsetningu á list.“

Áhuginn á gjörningalist hófst í 
náminu úti í Amsterdam.

„Ég var með fjölda gjörninga. Þar 
á meðal það sem ég kalla „stripp-
rapp“. Það varð svo vinsælt að ég 
fékk alveg endalaust af bókunum. 
Ég ætlaði fyrst bara að gera þetta 
einu sinni. Þannig að ég er þekktur 
í Hollandi fyrir að gera stripp-rapp,“ 
segir Anton og hlær.

Hugmyndin var fyrst sú að hann 
rappaði á sviði og fékk vinkonu sína 
til að rífa af honum fötin á meðan á 
innsetningunni stóð.

„Ég þykist ekki búast við henni og 
ekki alveg vita hvað hún er að gera. 
Síðan vatt þetta upp á sig og fékk ég 
með mér spænska rapparann Mr. 
Portfolio. Hann að rappa á spænsku 
og ég á íslensku, í Hollandi. Þannig 
að þetta var orðið mjög litríkt.“

Sýningin verður opnuð í dag 
klukkan 17.00 í Núllinu galleríi við 
Bankastræti 0. Þar verður hægt að 
festa kaup á bókinni Mr. Awkward 
Show Presents: Mr. POSER. Fyllstu 
sóttvarna er gætt og samkomutak-
markanir virtar.
steingerdur@frettabladid.is

Blanda af gjörningi og 
vegglist í nýrri bók

Listamaðurinn Anton Lyngdal gefur í dag út bókina Mr. Awkward 
Show Presents: Mr. POSER. Til að halda upp á útgáfuna opnar 
hann sýningu á verkunum úr bókinni í Núllinu galleríi í dag.

Vinir Antons, Þórsteinn og Stefán, ákváðu að stofna bókaforlag í kjölfar útgáfunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÉG HEF VERIÐ AÐ 
GERA LIST FRÁ ÞVÍ ÉG 

VAR LÍTILL. ÉG HELD MIG 
EKKERT VIÐ EITT LISTFORM. 
SUMIR KJÓSA AÐ MÁLA BARA, 
EÐA VERA FYRST OG FREMST Í 
GJÖRNINGUM.

1 0 .  D E S E M B E R  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R44 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

VERÐ ... 7.495

JBL BLUETOOTH 
HEYRNARTÓL

VERÐ ...17.995

VERÐ ...24.995

JBL BLUETOOTH HÁTALARI

SVARTUR

Fæst í 
mörgum 

litum

VERÐ ... 9.795

VERÐ ... 7.995

VERÐ ... 5.995

VERÐ ... 7.995

VERÐ ... 6.995

GRILLPANNA

27x23cm

HÁTALARI

MEÐ 

HÁTALARA

FLÖKTANDI LED

HOM-HELIOSBTBLACK/WHITEHOM-HELIOSBLACK/WHITE

120 LED perur sem 
geta líkt eftir eldi

HOMELINE HELIOS IGNIS LJÓS APOLLO 96 SVART BLUETOOTH

EVA TRIO

SÓSU
POTTUR

1,1 LÍTER

16 cm Creme

STEYPUJÁRNS 
SKAFTPOTTUR

VERÐ ÁÐUR ....27.995 
JÓLATILBOÐ ...19.995

VERÐ ÁÐUR ....39.995 
JÓLATILBOÐ ...29.995

MATVINNSLUVÉL

VERÐ .....9.995

GEORGE FOREMAN

HEILSUGRILL

28x17 cm grillflötur

1650w

JBL FLIP5BLACK

Fæst í mörgum litum

KAI 
PUREKOMACHI2
HNÍFASETT

VERÐ ... 8.995

3stk

SCHOU

KJÖT
HITAMÆLIR

ÞRÁÐLAUS

VERÐ ÁÐUR ....5.495 
JÓLATILBOÐ ...4.495

VERÐ ...13.995

VERÐ .....9.995

VERÐ .....7.495

VERÐ .....7.495

VERÐ .....6.495

HÁRBLÁSARI
BABYLISS

2100W 
AC MÓTOR

MEÐ 
HLEÐSLU

PHILIPS 

1000 SERÍA

SHIATSU

NUDDKODDIMEDISANA

VERÐ ÁÐUR ....39.995 
JÓLATILBOÐ ...29.995

PARIS 
POTTASETT

Fissler gæði

MAGNAÐ 
JÓLATILBOÐ

5 stk

7 BOLLA 
SVÖRT

FRÍ HEIMSENDING
SENDUM HVERT Á LAND SEM ER

ÞEGAR VERSLAÐ ER Í 
VEFVERSLUN OKKAR 
FYRIR MEIRA EN 10.000

JÓLABÚÐIN ÞÍN

KUCHENPROFI 
PIZZASTEINN 

Á FÓTUM 

35x40cm

 STEYPUJÁRNSPOTTUR

24CM BLACK 
MEÐ GLERLOKI



       

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

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

TAXFREE

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir á öllum vörum nema vörum 
frá Simba. Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær 

ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma. 

NATURE’S REST LUXURY
heilsurúm með Classic botni

C&J SILVER
    stillanlegt rúm

 2 x 90 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  

með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 337.800 kr.

Aðeins 272.419 kr.

 160 x 200 cm Nature’s Rest Luxury  

heilsudýna á Classic botni: Fullt verð: 99.900 kr.

Aðeins 80.565 kr.

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

 Fullt verð: 104.900 kr.

Aðeins 84.597 kr.

SÆGURFÖT
Mikið úrval og gæði

 Fullt verðfrá: 8.990 kr.

Frá aðeins 7.192 kr.

VERÐDÆ
M
I

MEGA
hornsófi með hvíld

 Fullt verð: 239.900 kr.

Aðeins 193.468 kr.

STÓRI BJÖRN
dúnsæng

 Fullt verð: 19.900 kr.

Aðeins 15.920 kr.

Láttu drauminn rætast
AF ÖLLUM VÖRUM* – HEFST Í DAG
OG GILDIR TIL MÁNUDAGS 14. DES.

EKKI MISSA AF

ÞESSU
REYKJAVÍK   |   AKUREYRI   |   ÍSAFJÖRÐUR

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

BUFFALO
Rafdrifinn lyftistóll
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Barvörur 
Frábært úrval

Fyrir fyritæki og heimili

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A

Verslun í Kringlunni

Beint í bílinn
úr lúgunni

En það bar til um þessar 
mundir að boð kom frá Þór-
ólfi keisara sóttvarna að sótt-

verja skyldi alla í umdæmi hans. 
Þetta var ekki fyrsta sóttvörnin 
með tveggja metra takmörkunum 
er gjörð var er Katrín var landstjóri 
á Íslandi. Allir áttu að halda sig 
heima þessi jól, hver í sinni kúlu.

Jólaguðspjallið er órjúfanlegur 
hluti af jólum okkar flestra, enda 
eru fáar hátíðir jafn niðurnegldar í 
hefðir og jólin. Þetta árið verða þau 
hins vegar öðruvísi, þar sem við 
megum ekki halda fjölmenn jóla-
boð. Þó mér líði alltaf best heima 
þá mun ég sakna jólaboðanna og þá 
eins boðs sérstaklega. Mér finnst 
gaman að hitta frændur mína og 
frænkur, afkomendur ömmu. Sjá 
lítil frændsystkin orðin aðeins 
stærri og finna til óendanlegrar 
væntumþykju til alls þessa fólks 
sem hefur verið hluti af lífi mínu frá 
því ég man eftir mér. Fjölskyldan 
er nefnilega ekkert annað en fólkið 
sem maður deilir með minningum 
frá eigin æviskeiði.

En krefjandi áskoranir kalla 
á að við hugsum út fyrir boxið. 
Fyrir rúmum 2000 árum var ungur 
maður nýkominn í heimabæ 
sinn með kasólétta konu og stórt 
vandamál. Öll gisting var yfir-
bókuð, vegna tilmæla yfirvalda um 
að skrásetja skyldi alla heims-
byggðina og konan var komin að 
fæðingu. En hann dó ekki ráða-
laus, þau laumuðust inn í fjárhús 
þar sem konan ól sveinbarn og 
markaði þar með upphaf tímatals 
okkar og kristninnar. Rétt eins og 
hinn verðandi faðir hefur Grímur 
frændi minn hugsað út fyrir boxið. 
Áðurnefndu jólaboði hefur verið 
frestað þangað til sóttvarnaráð-
stafanir leyfa. Vonandi í janúar, því 
ég veit ekki hvað mér finnst um að 
dansa í kringum jólatré í vorsól í 
maí.

Jólaguðspjall 
sóttvarna

SENT
HEIM

ALLA 
VIRKA 
DAGA

Verslaðu á netinu byko.is

Frí heimsending er á pöntunum yfir 20.000kr

20%
Allar 

jólavörur

afsláttur
Jólaskraut, gervitré, Lemax vörur, 
jólaseríur og -ljós (*ekki lifandi jólatré)

Við höfum 
bætt fleiri 
vörum í  
jólagjafa- 
handbókina
Þú finnur hana  
 á byko.is

Við seljum íslenska sígræna  
Stafafuru  
frá Skógræktinni

Fæst í   
öllum  

verslunum 
BYKO

Stafafura  
100-150 cm

Stafafura  
151-200 cm

4.650 kr. 8.950 kr.
Trén eru ræktuð án eiturefna, enginn áburður er 
notaður við ræktun fyrir utan 10-15g á hvert tré við 
gróðursetningu. Stafafura er vinsælasta íslenska 
jólatréð og er einstaklega barrheldin og ilmandi.


