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Fátt er tærara en ást barna á jólunum. Þessi knáu leikskólabörn gerðu sér glaðan dag í gær og dönsuðu í kringum Oslóartréð á Austurvelli með aðstoð kennaranna.

17. DESEMBER 2020

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Áhugaleysi sjóða væri áhyggjuefni
Fjármálaráðherra segir áhyggjuefni ef lífeyrissjóðir kaupa minna af ríkisbréfum. Ríkissjóður er í góðri stöðu til að mæta sveiflum í
eftirspurn. Ekki tilefni til að lækka uppgjörskröfu. Vænt skuldasöfnun „viðráðanleg“ og kallar ekki á skattahækkanir.
VIÐSKIPTI Sterk lausafjárstaða og
greiður aðgangur að fjármagnsmörkuðum gera það að verkum að
minnkandi eftirspurn einstakra
fjárfesta eftir ríkisskuldabréfum
skiptir ekki sköpum fyrir ríkissjóð.
Engu að síður er það áhyggjuefni ef
lífeyrissjóðirnir draga úr kaupum
á skuldabréfum íslenska ríkisins.
Þetta segir Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra.
„Lífeyrissjóðir eru einn af hornsteinum íslensks fjármálamarkaðar
og hafa nánast einokun á skyldusparnaði íslenskra launþega. Sterk

Ákæra hafði
mikil áhrif
HEILBRIGÐISMÁL Tæp 90 prósent
starfandi hjúkrunarfræðinga telja
að mál hjúkrunarfræðings sem var
ákærður fyrir manndráp af gáleysi
hafi haft mjög eða frekar mikil áhrif
á störf sín.

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor við HÍ

Í rannsókn Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, prófessors við Háskóla
Íslands, koma fram áhyggjur meðal
hjúkrunarfræðinga um að þeir
þurfi að svara til saka ef eitthvað
fer úrskeiðis í starfi. – eþá / sjá síðu 8

staða ríkissjóðs, jákvæður vaxtamunur og hagsmunir umbjóðenda
lífeyrissjóðanna gera skuldir ríkissjóðs að álitlegum kosti fyrir þá,“
segir Bjarni.
Ávöxtunarkrafa lengri ríkisskuldabréfa hefur hækkað töluvert
á síðustu mánuðum, meðal annars
vegna minni eftirspurnar lífeyrissjóða eftir ríkisbréfum og mikillar
óvissu um það hvernig ríkissjóður
ætlar að fjármagna fjárlagahallann
á næstu árum.
Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir að skuldir hins

Sterk staða ríkissjóðs, jákvæður
vaxtamunur og hagsmunir
umbjóðenda lífeyrissjóðanna gera skuldir ríkissjóðs
að álitlegum kosti fyrir þá.
Bjarni Benediktsson
fjármálaráðherra

opinbera, sem námu tæplega 28
prósentum af vergri landsframleiðslu í árslok 2019, geti hækkað
upp í 65 prósent fyrir lok árs 2025.
Bjarni segir að skuldahlutfallið
verði „vel viðráðanlegt og bæði
lægra en eftir efnahagshrun og
lægra en hjá fjölmörgum OECDríkjum.“ Spurður hvort skuldasöfnun ríkissjóðs á næstu fimm
árum muni á endanum skila sér í
skattahækkunum segir Bjarni að
svo þurfi ekki að vera.
„Ísland hefur alla burði til að
vaxa út úr þeim vanda sem heims-

Allt frá tísku til tækniundra

faraldurinn hefur valdið á árinu
2020. Ríkissjóður leggur áherslu á
að styðja við öflugt atvinnulíf sem
skila mun heimilum, fyrirtækjum
og ríkissjóði betri afkomu til framtíðar. Skuldirnar verða þannig sjálfbærar og lækka þegar til lengri tíma
er litið án þess að koma þurfi til
skattahækkana,“ segir Bjarni.
Ríkissjóður hefur að sögn Bjarna
ýmsar leiðir til að mæta sveif lum
í eftirspurn eftir skuldabréfum.
Sjóðsstaða sé sterk og rúm heimild
sé til lántöku í erlendri mynt.
– þfh / sjá síðu 12

Skriðuhætta og
gul viðvörun á
Austfjörðum
AUS TURL AND Appelsínugul úr
komuv iðvörun er í gildi til kl. 9 í
dag á Austfjörðum, við tekur gul
viðvörun til miðnættis.
Samkvæmt veðurfræðingi Veðurstofunnar er von á að dragi úr
úrkomu í dag.
Stór skriða féll á Seyðisfjörð í
fyrradag og olli tjóni. Talsverð
úrkoma var þar í nótt og er enn
talsverð skriðuhætta. Samkvæmt
lögreglu er talið hættulegt fara inn
á rýmingarsvæðið eins og leyft var
í gærmorgun. Staðan verður endurmetin um hádegisbilið.
Íbúi á Seyðisfirði sem var gert að
yfirgefa hús sitt í fyrrakvöld segist
aldrei hafa kynnst öðru eins flóði
og hún upplifði þegar skriðan fór af
stað. – kpt, bb / sjá síðu 6
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Geta bólusett
70 þúsund á
einum degi
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Orginal

COV I D -19 Fimm tilfelli smits
greindust innanlands í fyrradag,
þar af voru tveir í sóttkví. 129 voru
í einangrun í gær. Tilkynnt hefur
verið að helmingi færri skammtar
af bóluefni Pfizer og BioNtech koma
í fyrstu sendingu.

Gert er ráð fyrir að
starfsmenn COVID-göngudeildarinnar verði fyrsti
hópurinn sem fær bóluefnið
á Íslandi.

Óskar Reykd alss on, fors tjóri
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
segir heilsugæsluna hafa getu til að
bólus etja sjöt íu þúsund manns á
dag á Íslandi ef bólue fni væri til
staðar.
„Ef við fáum tilt ölulega mikið
bóluefni þá förum við á alla staðina á höfuðborgarsvæðinu sem við
höfum aðgang að. Við erum búin að
reikna sjö skóla þar sem við getum
sprautað allt að tíu þúsund manns
á dag á hverjum stað. Þannig að
skipulagið okkar getur farið alveg
upp í sjöt íu þúsund skammta á dag
en það er langt frá því að við fáum
það efni,“ segir Óskar og fullyrðir að
heilbrigðiskerfið sé með mannskap
til að fara í slíka framkvæmd. – mhj

Stæðilegur svanur í desemberbirtu spókar sig á spegilmynd sinni á frosinni Ráðhússtjörninni. Hugrenningar álfta eru manninum enn hulin
ráðgáta, en ef til vill veltir hann fyrir sér, eins og hljómsveitin Sálin hans Jóns míns gerði forðum, hver sé orginal. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Greiða um tvö hundruð
milljónir í styrki í dag
COVID-19 Í það minnsta 200 milljónir verða í dag greiddar út vegna
lokunarstyrkja til fyrirtækja sem
neyðst hafa til að loka vegna sóttvarnaaðgerða. Um er að ræða
styrki vegna stöðvunar á tiltekinni
starfsemi í tengslum við sóttvarna
aðgerðir á tímabilinu 18. september
til og með 17. nóvember 2020. Þetta
kemur fram í svari Skattsins við
fyrirspurn Fréttablaðsins.
Síðastliðinn þriðjudag höfðu
borist 321 umsókn um lokunarstyrk fyrir fyrrgreint tímabil og af
þeim höfðu 89 umsóknir verið fullkláraðar og undirritaðar, 64 höfðu
verið afgreiddar og verða greiddar
út í dag.
Fréttablaðinu bárust ábendingar þess efnis að hnökrar væru í
umsóknarferli um lokunarstyrki á
vefsíðu Skattsins og segir í svarinu
að „lítils háttar vandræði“ hafi
komið upp svo ekki hafi verið hægt
að fylla út umsóknir á tímabili. „Það

Sigurjón Gíslason og Marteinn Guðmundsson sáu tækifæri í faraldrinum og
stofnuðu fyrirtæki. Selja nú ristaðar möndlur og heitt súkkulaði á jólamarkaði við Hjartatorg. Segja mikilvægt að huga að sóttvörnum og standa saman.

Knæpur hafa neyðst til að loka í
faraldrinum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

er búið að lagfæra þessa hnökra.
Umsókn af því tagi sem hér um
ræðir er f lókin og margþætt. Að
hluta til er hún með árituðum upplýsingum sem sóttar eru í mörg
tölvukerfi sem voru ekki hönnuð
með þá vinnslu sem hér um ræðir í
huga,“ segir í svarinu. – bdj
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Íslendingar eru sjúkir
í danskar jólamöndlur

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

SAMFÉLAG „Það mætti segja að
Íslendingar séu sjúkir í jólin og
ristuðu möndlurnar koma flestum
í jólaskap,“ segir Sigurjón Gíslason,
nemi við Háskólann í Reykjavík.
Hann sá tækifæri í faraldrinum
sem geisað hefur og stofnaði fyrirtæki með vini sínum, Marteini
Guðmundssyni. Þeir selja nú ristaðar möndlur og heitt súkkulaði
á jólamarkaðnum á Hjartatorgi í
Reykjavík.
„Í faraldrinum hafa sprottið upp
ótal margar hugmyndir á zoom,
messenger og í símtölum hjá okkur
Marteini,“ segir Sigurjón, spurður
að því hvernig hugmyndin um
möndlubásinn kom til. „Marteinn
er mjög mikill matgæðingur og ég
reyndar líka en hann er meira að
gera allt frá grunni og er mjög þolinmóður þegar að það kemur að því
að framreiða og elda. Ég bjó í jólaborginni Kaupmannahöfn í sex ár
svo danskar jólamöndlur lágu beint
við,“ segir Sigurjón. Þá segir hann
þá Martein sammála um það að í
krísum komi ósjaldan upp tækifæri.
Sigurjón segir viðskiptavini misvarkára þegar kemur að sóttvörnum en þó virðist sem allir séu að
reyna sitt besta. „Margir þeirra sem
koma til okkar eru með börn og eru
sérlega varkárir,“ segir hann. „Við
erum með grímur og líka þeir sem
versla hjá okkur og svo auðvitað
pössum við vel upp á að spritta og
bóna eins og við köllum það,“ segir
Sigurjón.
Hann segir mikla jólastemningu
hafa ríkt í miðbænum síðustu
helgar en segir þó að huga verði
einstaklega vel að öllu sem kemur
að sóttvörnum þar sem fólk kemur
saman. „Það er búið að skreyta allt
á torginu, klassísku jólalögin óma

Marteinn og Sigurjón segja mikla jólastemningu hafa ríkt í miðbænum
síðustu helgar og að fólk reyni yfirleitt að gæta sóttvarna. MYND/SJÖFN SÓLEY

Ég bjó í jólaborginni Kaupmannahöfn í sex ár svo danskar
jólamöndlur lágu beint við.
Sigurjón Gíslason,
möndlusali og
háskólanemi

um bæinn og svo er auðvitað það
mikilvægasta, lyktin af ristuðum
möndlum með kanil og sykri sem
ilmar svo vel um allan miðbæinn,“
segir Sigurjón.
„Það er langt síðan að maður sá
fólk koma saman og gleðjast yfir
einhverju svo þetta veitir okkur
ánægju alveg sama hvernig gengur

hjá okkur,“ segir hann. „En okkur
brá smá þegar að við heyrðum af
þessum tónleikum sem áttu sér stað
í glugga á Laugaveginum,“ bætir
hann við.
„Það eru jú allir að reyna sitt
besta og ef við hjálpumst öll að
verður þetta ekkert mál og ungir
sem aldnir fá að njóta jólanna með
fjölskyldum sínum með jól í hjarta,“
segir Sigurjón.
Marteinn og Sigurjón hafa hug á
því að þróa fleiri tegundir af möndlum sem þeir segja að muni að öllum
líkindum falla í kramið hjá Íslendingum, svo sem saltkaramellu- og
lakkrísmöndlur. „Við erum auðvitað smá dönsk í okkur Íslendingar,
við þekkjum allavegana fáa sem
hafa aldrei heimsótt Kaupmannahöfn einhvern tímann á lífsleiðinni.
Við virðumst vera hrifnir af dönsku
jólamöndlunum líkt og Danirnir.“
birnadrofn@frettabladid.is

Gerðu
góð kaup
FLEIRI KJARABÍLAR
Á KJARABILAR.IS

Athugið að um er að ræða takmarkaðan fjölda
bíla af tilteknum gerðum. Það eru þó fleiri bílar
í boði en fram koma í auglýsingunni og þá má
finna á www.bl.is/kjarabilar

BJÓÐUM VALDA NÝJA BÍLA Á KJARABÍLAVERÐI.
VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.
KJARAVERÐ
4.590.000 kr.

ROM12

KJARAVERÐ
6.590.000 kr.

IAU04

TJR33

Subaru XV LUX

Nissan Leaf Acenta

Nissan X-Trail Acenta+

Listaverð: 7.390.000 kr.

Listaverð: 4.952.000 kr.

Listaverð: 7.290.000 kr.

KJARAVERÐ
6.950.000 kr.

KJARAVERÐ
2.890.000 kr.

E-BOXER Hybrid, hjórhjóladrifinn, sjálfskiptur, reynsluaksturbíll

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur, nýr bíll

ENNEMM / SÍA /

KJARAVERÐ
4.390.000 kr.

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur, nýr bíll

N M 0 0 3 7 1 9 K j a r a b í l a r B L 5 x 3 8 d e s

KJARAVERÐ
6.490.000 kr.

PAU37

MZN77

FYK14

Renault NÝR ZOE Intens

Renault Koleos Intens

Dacia Dokker Ambiance

Listaverð: 4.810.000 kr.

Listaverð: 7.650.000 kr.

Listaverð: 3.150.000 kr.

Rafmagn, framhjóladrifinn, sjálfskiptur, nýr bíll

KJARAVERÐ
3.990.000 kr.

Dísil, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur, nýr bíll

Dísil, framhjóladrifinn, beinskiptur, nýr bíll

KJARAVERÐ
7.690.000 kr.

KYV69

KJARAVERÐ
4.790.000 kr.

NEB87

GVG32

Dacia Duster Comfort

BMW X1 M-Sport

Mini Cooper SE

Listaverð: 4.486.000 kr.

Listaverð: 8.490.000 kr.

Listaverð: 5.280.000 kr.

Bensín, fjórhjóladrifinn, beinskiptur, nýr bíll

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

Tengiltvinnbíll, fjórhjóladrifinn, sjálfskiptur, reynsluaksturbíll

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

100% rafbíll, sjálfskiptur, nýr bíll

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Áfram unnið að Vill að nemendur fái ekki fjarvist vegna samfélagsverkefna
sátt í Húsafelli
DÓMSMÁL „Það eru enn þá samræður í gangi milli aðila,“ segir
Þórdís Sif Sigurðardóttir, sveitarstjóri Borgarbyggðar, um deilur í
Húsafelli í kjölfar byggingar legsteinasafns listamannsins Páls Guðmundssonar.

Páll í Húsafelli

Legsteinasafnið var dæmt til
niðurrifs í sumar í dómsmáli sem
nágranni Páls höfðaði. Í haust gáfu
þeir sér tímaramma til að ná sátt í
málinu með aðild Borgarbyggðar
sem fer með skipulagsvald á svæðinu. Það var á grundvelli leyfis sem
Borgarbyggð gaf sem legsteinasafnið var reist, en var síðar dæmt ógilt.
„Það er verið að skoða að gera
nýja sátt um að reyna að sættast
og á meðan ætlum við ekki að tala
við fjölmiðla,“ segir Þórdís sveitarstjóri. – gar

Sjö börn hafa
verið lögð inn á
afeitrunardeild
HEILBRIGÐISMÁL Sjö börn hafa verið
lögð inn á afeitrunardeild fyrir
ólögráða ungmenni á Landspítalanum frá því að hún opnaði í sumar.
Meðallegutími er fjórir til sex sólarhringar og eru legudagar á deildinni
alls 40 talsins. Þá hafa sum börnin
verið lögð inn oftar en einu sinni.
Á deildinni er pláss fyrir tvo í innlögn og segir í svari spítalans við
fyrirspurn Fréttablaðsins að miðað
við þá reynslu sem hlotist hefur frá
opnun deildarinnar séu tvö pláss
nóg „til þess að veita þá þjónustu
sem veitt er á deildinni.“
Flest þau börn sem hafa verið í
þjónustu á deildinni hafa í framhaldinu farið í úrræði á vegum
barnaverndar og segi Maríanna
Bernhardsdóttir, deildarstjóri
fíknigeðdeildar, að vel hafi gengið
að veita börnunum þá þjónustu sem
þau þurfi.
Þá segir hún að almennt hafi
verið minni aðsókn í fíknimeðferðir
í faraldrinum og geti það skýrt fáar
komur á deildina. „Hægt er að velta
fyrir sér hvort að á höfuðborgarsvæðinu séu ef til vill ungmenni
sem eru í þörf fyrir þjónustu afeitrunardeildar og hvort að COVID-faraldurinn komi í veg fyrir að börn og
ungmenni fá viðeigandi eða nægilega þjónustu í afeitrun.“ – bdj

Ef þú ert til dæmis í
björgunarsveit, í
ungmennaráði eða tekur
þátt í ráðstefnu erlendis um
umferðaröryggi þá þarftu að
berjast fyrir því að fá frí.

MENNTAMÁL Samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskólanna getur
afreksfólk í íþróttum fengið slaka
á mætingarkröfum, svo sem vegna
keppnismóta eða landsliðsæfinga.
Þetta á einnig við um tímasetningar verkefna og prófa. Sama gildir þó
ekki um aðra hópa.
„Ef þú ert til dæmis í björgunarsveit, í ungmennaráði eða
tekur þátt í ráðstefnu erlendis
um umferðaröryggi þá þarftu að

Vilhjálmur Árnason, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins

berjast fyrir því að fá frí,“ segir
Vilhjálmur Árnason, þingmaður
Sjálfstæðisf lokksins. Hann lagði
í vikunni fram fyrirspurn til Lilju
Daggar Alfreðsdóttur menntamálaráðherra um þetta efni.
Málið var rætt meðal framhaldsskólanema á ráðstefnu UMFÍ
fyrir skemmstu. Kom þar fram að
nemendur áttu mjög misauðvelt
með að fá frí í skólanum til þess
að sækja ráðstefnuna. Þar sem

aðeins er fjallað um íþróttafólk
í námskránni veltur það á skólastjórnendum að taka ákvörðun um
mætingarskyldu.
„Á Alþingi erum við sífellt að tala
um að auka lýðræðisþátttöku ungs
fólks. En við verðum að gera þeim
kleift að sinna því án þess að það
komi niður á skólagöngunni,“ segir
Vilhjálmur. „Það ætti að vera einfalt
mál og óumdeilt að útvíkka þessa
grein aðalnámskrárinnar.“ – khg

Netöryggissveitin verður
stórefld á komandi árum

Tölvuárásir á stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga færast í aukana og vegna þess hefur netöryggissveit
Póst- og fjarskiptastofnunar verið efld. Forstjórinn segir erfitt að koma upp um þessa glæpi og því séu
forvarnir og skaðaminnkun sett í forgang hjá stofnuninni. Beituárásir eru nú orðnar að faraldri.
STJÓRNSÝSLA Fjölgað hefur í liði
netöryggissveitar Póst- og fjarskiptastofnunar, fjármagn verið
aukið til málaflokksins og ný reglugerð um starfsemina er væntanleg.
Hrafnkell V. Gíslason forstjóri
segist ekki vilja nefna nákvæma
tölu starfsmanna en að fjölgunin sé
talsverð á árinu og verði næstu árin.
Þrír störfuðu í sveitinni á síðasta
ári en samkvæmt fjármálaáætlun
er áætlað að verja 1,6 milljörðum
króna til netöryggismála næstu
fimm árin. Hann vonast til að
sveitin verði fullmönnuð árið 2023.
„Þá getum við verið með vöktun
allan sólarhringinn, alla daga ársins. Með mannskap, tækjabúnað og
aðstöðu eins og kröfur regluverksins segja til um,“ segir Hrafnkell.
Netárásir netglæpamanna og
jafnvel ríkja færast sífellt í aukana.
Í nóvember var stór árás gerð á
íslensk f jármálafyrirtæki, sem
lamaði netsamband og kom niður
á greiðslu- og auðkennisþjónustu.
„Ég hef líkt innleiðingu laganna
við að smíða skip og gera sjóklárt.
Við erum ekki enn tilbúin til siglingar í mesta öldurótinu,“ segir
Hrafnkell aðspurður um hvernig
sveitin sé í stakk búin til að takast á
við þessa vá. „En við tökum á öllum
málum sem rata inn á okkar borð og
þeim sem við finnum sjálf.“
Hrafnkell segir að meginmarkmiðið sé að fyrirbyggja árásir og
ef la varnir. Óumf lýjanlegt sé að
atvik muni halda áfram að koma
upp og þá sé mikilvægt að minnka
skaðann eins og mögulegt er.
Í sumum tilfellum er sveitin
sjálfri sér næg en í öðrum er samstarf við erlendar netöryggissveitir, einkum á Norðurlöndum.

Beituárásir, eða phising, eru nú orðnar að eiginlegum netfaraldri. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ef sá brotlegi er
innanlands og hægt
að elta hann uppi þá reynum við það.
Hrafnkell V.
Gíslason, forstjóri
Póst- og fjarskiptastofnunar

Sveitin hefur einnig samstarf við
erlenda aðila til að taka niður hluta
úr tæknikeðjunni í beituárásum.
„Þessar árásir eru eiginlega orðnar
að faraldri,“ segir Hrafnkell. Það er,
að glæpamenn senda tölvupósta
eða önnur skilaboð undir fölsku
yfirskini til þess að komast yfir
kortaupplýsingar, lykilorð og fleira.
Hrafnkell segir algera undantekningu að hægt sé að upplýsa
hverjir glæpamennirnir séu.
„Það er gríðarleg vinna að uppgötva hver gerir þetta og enn þá
meiri að draga hann til ábyrgðar,“
Póst- og fjarskiptastofnun er borg-

araleg stofnun en er þó í samstarfi
við lögregluna. „Ef sá brotlegi er
innanlands og hægt að elta hann
uppi þá reynum við það.“
Samkvæmt lögum ber netöryggissveitinni að sinna mikilvægum
innviðum. Það er ákveðnum stofnunum og fyrirtækjum. Sveitin reynir þó að ef la þekkingu og vitund
samfélagsins alls um netöryggi. Til
dæmis með heimasíðunni netor
yggi.is. Hrafnkell er bjartsýnn á að
vitund einstaklinga og fyrirtækja sé
að aukast og skilningur stjórnmálamanna á mikilvægi málaflokksins.
kristinnhaukur@frettabladid.is

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI, VARA- OG AUKAHLUTAVERSLUN
UMBOÐSAÐILI

ALMENNT BÍLAVERKSTÆÐI OG
SMURÞJÓNUSTA FYRIR ALLA BÍLA

ALLIR VINNA - ENDURGREIÐSLA VSK.

Úrval af felgum fyrir
Jeep og RAM
®

Upphækkunarsett
í Wrangler

FIAT HÚSBÍLAR - ÁBYRGÐAR OG
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI
BREYTINGAR Á JEEP , RAM
OG ÖÐRUM USA PALLBÍLUM
®

ALLIR BÍLAR SÓTTHREINSAÐIR

Pallbílahús frá ARE á alla USA pallbíla

Upphækkunarsett
í RAM

Falcon demparar

Varahlutaverslun ÍSBAND býður upp á gott úrval vara- og aukahluta og
íhluta til breytinga. Allir helstu varahlutir í okkar vörumerkjum eru til á
lager. Sérpöntum varahluti í aðra USA bíla.

STUTTUR BIÐTÍMI SÍMI 590 2323
ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA KL. 07:45 - 18:00
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Vonbrigði að
tillagan var felld
REYKJAVÍK Björn Gíslason, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir
það mikil vonbrigði að tillaga hans
um að fylla Árbæjarlón á ný hafi
verið felld á stjórnarfundi Orkuveitu Reykjavíkur í vikunni. Tillagan var felld með þremur atkvæðum
gegn tveimur, einn sat hjá.

Björn Gíslason,
borgarfulltrúi

Lónið var tæmt varanlega í
október síðastliðnum. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins sendi
stýrihópur um Elliðaárdalinn, sem
skipaður var af borgarráði í nóvember, bréf til OR þar sem komið
var á framfæri upplýsingum frá
skipulagsfulltrúa borgarinnar um
að varanleg tæming lónsins væri
ekki í samræmi við deiliskipulag.
Bjarni Bjarnason, forstjóri OR,
sagði við Fréttablaðið að tæmingin
hefði verið gerð í samráði við fulltrúa Umhverfis- og skipulagssviðs,
engin svör hafa borist frá sviðinu
um málið.
„Ég varð fyrir vonbrigðum að tillagan hefði verið felld,“ segir Björn.
„Þarna er um augljóst lögbrot að
ræða og það kemur óneitanlega
spánskt fyrir sjónir að meirihluti
stjórnar OR skuli samþykkja lögbrot.“ Hann hyggst halda áfram
með málið á vettvangi stýrihópsins. „Ég tek það skýrt fram að ég og
stýrihópurinn viljum finna lausn á
þessu máli sem allir geta fellt sig við.
Að lónið verði þarna áfram og að
fiskur geti gengið í ánni, nákvæmlega eins og verið hefur.“ – ab

Frá Litla Hrauni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Slæmt heilsufar
helsta ástæða
náðunar fanga
FANGELSI Á síðustu fimm árum
hefur náðunarnefnd fjallað um 92
beiðnir um náðun og mælt með
náðun í átján tilvikum, fallist var á
þær allar. Þetta kemur fram í svari
dómsmálaráðuneytisins við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Á þessu ári hefur náðunarnefnd
fjallað um fjórar beiðnir um náðun
og fallist hefur verið á eina. Á síðasta
ári fjallaði nefndin um 22 beiðnir og
þar af var fallist á tvær en árið 2016
var fallist á níu af þeim tuttugu
beiðnum. Í svari ráðuneytisins segir
að náðunarnefndin mæli sjaldan
með náðun og sé hún einungis veitt
í sérstökum tilvikum, aðeins þegar
talin sé hætta á að fullnusta refsingar geti haft í för með sér alvarlegar
afleiðingar fyrir velferð dómþola.
Helstu ástæður náðunar eru
alvarlegt líkamlegt eða andlegt
heilsufar náðunarbeiðanda. „Einnig geta erfiðar félagslegar aðstæður
komið til skoðunar en þá oftast
í tengslum við slæmt heilsufar. Í
algjörum undantekningartilvikum
hefur alvarlegt líkamlegt heilsufar
ungs afkomanda náðunarbeiðanda
orðið til þess að aðili sé náðaður.“
Á vef Stjórnarráðsins kemur fram
að einungis sé hægt að sækja um
náðun á fésektum og fangelsisrefsingu en ekki refsikenndum viðurlögum, svo sem sviptingu ökuréttinda. – bdj

Úrhellið hefur staðið yfir frá því í síðustu viku og gaf Veðurstofa Íslands í gær út appelsínugula skriðuviðvörun sem var í gildi í nótt. MYND/ÓMAR BOGASON

Horfði á hlíðina koma niður
Hanna Christel Sigurkarlsdóttir horfði upp í hlíðina úr húsi sínu á Seyðisfirði þegar hún rann af stað og
æddi niður. Henni var gert að yfirgefa heimili sitt og koma sér í skjól enda hús hennar á hættusvæði.
SEYÐISFJÖRÐUR „Ég var að horfa
upp í hlíðina þegar hún fór af stað.
Það var tilkomumikið, getum við
sagt. Ég rauk út með strákinn minn
og keyrði af stað og svo kom aurinn
á Austurveg og Hafnargötu skömmu
síðar,“ segir Hanna Christel Sigurkarlsdóttir, forstöðumaður og
fræðslufulltrúi Skaftfells, miðstöðvar myndlistar á Austurlandi, en hún
stóð inni í húsi sínu við Fossgötu á
Seyðisfirði og sá þegar aurskriða fór
af stað á þriðjudag úr svokölluðum
Botnum.
Hanna var ásamt öðrum frá
Skaftfelli að moka aurnum burtu
þegar Fréttablaðið náði tali af
henni. Henni var gert að yfirgefa
heimili sitt enda er Fossgata á svæði
sem almannavarnir rýmdu.
Skriðurnar féllu úr Botnabrún
sem nær frá Grákambi að Þófum,
sem er löng brún og er nánast yfir
allri suðurbyggðinni á Seyðisfirði.
Óvíst er hvenær Hanna og aðrir
íbúar á hættusvæðinu fá að snúa til
síns heima en spáð er áframhaldandi rigningu.
Hún segir að þetta úrhelli hafi
byrjað á fimmtudag fyrir viku. „Ég
er ekki alin upp hérna á Seyðisfirði
en hef séð nokkrar spýjur en ekkert
þessu líkt. Allavega fyrir mitt leyti
er þetta mjög stórt flóð og ég held að
flestum finnist það líka sem hafa þó
búið hér lengur.
Það hafði snjóað töluvert þegar
byrjaði að rigna og snjórinn hvarf
mjög fljótt. Hitinn er núna um þrjár
gráður og smá stund milli stríða,“
segir hún en örlítið hafði dregið
úr úrkomunni þegar Fréttablaðið
talaði við hana snemma í gær.
Skaftfell slapp þó, sem Hanna
segir að sé í raun ótrúlegt enda
standi húsið við hliðina á nánast
miðjum vatnsf lauminum. „Það
f læðir yfir á pallinn sem stendur
vestan megin við Skaftfell og fyrir
framan hús en annars sluppum við
alveg sem er í raun ótrúlegt. Það er
örlítil bleyta innandyra en nánast
ekkert. Það er eins og aurinn hafi
stíflað strax og því fer ekkert vatn
inn.“ Ekki eru allir svo heppnir því

Hanna Christel stendur hér lengst til vinstri ásamt samstarfsfólki sínu. Hún segir það mikla mildi að myndlistar
miðstöðin Skaftfell, sem þau standa hér fyrir framan, hafi sloppið þegar skriðan kom á bæinn. MYND/ÓMAR BOGASON

Allavega fyrir mitt
leyti er þetta mjög
stórt flóð og ég held að
flestum finnist það líka sem
hafa þó búið hér lengur.
Hanna Christel Sigurkarlsdóttir

Tjónið er mikið og er búið að flæða í marga kjallara. MYND/ÓMAR BOGASON

ljóst er að töluvert tjón varð þegar
flæddi inn í kjallara húsa.
Hanna segir að hún viti í raun
ósköp lítið enda sé spáð áframhaldandi rigningu. „Við þurfum að sjá
hvað næstu dagar bera í skauti sér.
Þegar þessu linnir og fer að frysta
þá fer fólk að taka stöðuna. Vatnsflaumurinn er enn á fullu og ég held
að það sé ekkert hægt að gera fyrr
en hann er farinn og það hættir að
rigna.“ benediktboas@frettabladid.is

HÁTÍÐ Á
HAFNARTORGI
Næg bílastæði í bílakjallaranum,
ekið inn frá Geirsgötu.
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Segja umhverfisráðherra ætla að slá
yfirráðum sínum yfir miðhálendið

Kirkjuþing vill láta nútímavæða löggjöfina. MYND/ÞJÓÐKIRKJAN

STJÓRNMÁL „Hreppsnefnd Ásahrepps getur engan veginn fallist
á að svo stór hluti sveitarfélagsins
verði gerður að þjóðgarði,“ segir
í bókun hreppsnefndarinnar um
frumvarp umhverfisráðherra um
hálendisþjóðgarð.
H reppsnef nd Á s a h repps í
Rangárvallasýslu vill að Alþingi og
ríkisstjórn vísi frumvarpinu frá.
Ekki verði fallist á að skipulagsvald
og stjórnsýsla svæðisins færist frá
kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins
til fulltrúa annarra sveitarfélaga,
félagasamtaka og embættismanna.
Í nýlegu máli á borði Vatnajökulsþjóðgarðs varðandi opnun
umferðar vélknúinna ökutækja inn
í Vonarskarð, hafi umdæmisráð og
stjórn gengið þvert á aðalskipulag
Ásahrepps og hunsað vilja hreppsnefndarinnar.

Hér virðist sú
aðferðafræði vera
höfð í hávegum, að skjóta
fyrst og spyrja svo.
Hreppsnefnd Ásahrepps

„Þar sem þetta mál er í gerjun
þessa dagana, er enginn trúverðugleiki, í huga hreppsnefndar Ásahrepps, að virða skuli skipulagsvald
sveitarfélaga. Slíkar yfirlýsingar eru
hjómið eitt,“ segir hreppsnefndin
sem kveður málið unnið frá öfugum
enda. Henni sýnist að „háttvirtur
ráðherra umhverfismála hafi það
markmið eitt að slá yfirráðum
sínum yfir miðhálendi Íslands og
færa í hendur embættismanna og
sérhagsmunaaðila“.
Að sögn hreppsnefndarinnar er

mikil greiningarvinna og samráð
óunnið. Fjármögnun verkefnisins vanti einnig. „Hér virðist sú
aðferðafræði vera höfð í hávegum,
að skjóta fyrst og spyrja svo,“
ályktar nefndin og bendir á að
fjöldi svæða hafi verið friðlýstur
á undanförnum árum. Það kalli á
mikið fjármagn.
„ Það er a fa r f u rðu leg t að
umhverfisráðherra hlaupi af stað
með þetta þingmál án þess að fjármálaáætlun liggi fyrir eða þarfagreining á innviðauppbyggingu,“
segir hreppsnefndin og hvetur til
þess að málið verði dregið til baka
og forsendur verði kortlagðar áður
en það verði að þingmáli. „Þetta
mál er alls ekki nægjanlega undirbúið og dregur einungis úr trúverðugleika ríkisvaldsins á þessum
tímum.“ – gar

Kirkjan vill kansellísins
bréf og forordning á brott
TRÚMÁL Kirkjuþing hefur beint
þeim tilmælum til Áslaugar Örnu
Sigurbjörnsdóttur dómsmálaráðherra að fella á brott nokkur eldri
lög og réttarreglur er gilda um
þjóðkirkjuna, sum frá 18. öld.
Eitt þeirra er Bréf kansellísins
um tilhögun á kirkjuhurðum frá
1828. Það hljómar svo: „Hinn 7.
þ.m. hefir Hans hátign allramildilegast þóknast að úrskurða, að
þegar kirkjur eru byggðar að nýju,
þá skuli öllum hurðum þannig
hagað, að þeim verði lokið upp að
innan og gangi út.“
Annað er Forordning áhrærandi
uppvaxandi ungdómsins confirmation og staðfesting í hans
skírnarn áð sem gilt hefur síðan
árið 1741. En „barna confirmation

og innvígsla svo og þeirra opinberlegt examen og yfirheyrsla“ er samkvæmt þeirri löggjöf „almenn regla
og fullkomin skylda.“
Þá vill kirkjuþingið losna við tilskipanir um að kirkjureikningar
skuli gerðir eftir silfurmynt, að
prestar heimsæki hvert heimili
tvisvar á ári, að próföstum beri að
tilkynna stiftamtmanni ef prestsetrum er ekki nægilega viðhaldið,
og að hneykslanlegar myndir séu
ekki í kirkjum á sunnudögum.
„Engin annarleg höndlan má
hafast um hönd í kirkjunni. Annars
skal hver sá, sem gerir á móti þessu,
sekjast einu lóði silfurs fyrir hvert
sinn,“ segir í tilskipun um tilhlýðilegt helgihald sabbatsins.
– khg

Sögur úr ﬂuginu

Atli Unnsteinsson fékk frásagarlist
í vöggugjöf. Flugstjóri og
ﬂugkennari í yﬁr 40 ár nýtti þennan
hæﬁleika vel. Atli er stórum hluta
ﬂugmanna kunnur en þessi bók á
svo sannarlega
erindi til allra
sem hafa
gaman að
Gæði á góðu verði
góðum sögum.

DÓT

dot.is
Sjónmælingar
eru okkar fag

Tímapantanir á opticalstudio.is

og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Áhyggjur eru meðal hjúkrunarfræðinga að þeir þurfi að svara til saka ef eitthvað fer úrskeiðis. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Níu af tíu telja ákæru
hafa mikil áhrif á sig

Sex ár eru liðin frá því að íslenskur heilbrigðisstarfsmaður var í fyrsta sinn
ákærður vegna starfa sinna. Ný íslensk rannsókn bendir til að slík mál
gætu orðið til þess að fólk veigri sér við að taka sér störf í heilbrigðiskerfinu.
HEILBRIGÐISMÁL Tæp 90 prósent
starfandi hjúkrunarfræðinga telja
að mál hjúkrunarfræðings sem var
ákærður fyrir manndráp af gáleysi
hafi haft mjög eða frekar mikil
áhrif á störf sín. Í nýrri rannsókn
koma fram skýrar áhyggjur meðal
hjúkrunarfræðinga um að þeir
þurfi að svara til saka ef eitthvað
fer úrskeiðis í starfi þeirra.
Dómsmálið vakti mikla athygli
árið 2014 og þetta var í fyrsta skipti
sem íslenskur heilbrigðisstarfsmaður var ákærður í sakamáli
vegna starfa sinna. Hjúkrunarfræðingurinn var sýknaður rúmu
ári síðar, en þrátt fyrir það virðist
málshöfðunin hafa haft afgerandi
áhrif á heilbrigðisstarfsfólk.
Þetta er meginniðurstaða rannsóknar Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur, stjórnsýslufræðings og prófessors við Stjórnmálafræðideild
Háskóla Íslands. Fram kom í könnun sem lögð var fyrir alla starfandi
hjúkrunarfræðinga í fyrra að þeir
íhugi nú betur hvort og þá hvern
þeir láta vita, ef eitthvað fer úrskeiðis. „Það var greinilegt að málið hafði
vakið mjög mikið óöryggi og aukið
vitund um áhættuna sem starfinu
fylgir, einkum og sér í lagi áhættuna
fyrir hjúkrunarfræðingana sjálfa,“
segir Sigurbjörg.
„Við getum ekkert treyst því að

Sigurbjörg
Sigurgeirsdóttir,
prófessor við
Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands

þetta verði bara til þess að halda
heilbrigðisstarfsfólki á tánum og
það muni bara passa sig eftirleiðis.
Þetta getur aukið hættuna á því að
fólk hugsi sig tvisvar um áður en
það fer í störf á bráðamóttökum og
gjörgæsludeildum þar sem mikil
áhætta er til staðar. Það kemur
greinilega fram í gögnunum að
hjúkrunarfræðingar myndu hugsa
sig betur um en nokkru sinni fyrr ef
þeir væru kallaðir inn á aukavakt og
látnir vinna undir miklu álagi.“
Þá segir hún að óttinn við að
annað ákærumál gæti komið upp
hafi verið áberandi og að niðurstöður bendi til að hætta sé á flótta
úr stétt hjúkrunarfræðinga ef slíkt
ætti sér stað.
„Það er þessi mikli ótti við að
starfa við flóknar og áhættusamar
aðgerðir og þurfa að taka ákvarðanir hratt og fumlaust. Ef það er tilfellið þá er okkur ákveðinn vandi á
höndum, við þurfum nefnilega að

reiða okkur á að stéttir á borð við
slökkviliðsmenn, flugmenn, lækna
og hjúkrunarfræðinga geti unnið og
beitt þekkingu sinni vel og örugglega og tekið hratt ákvarðanir sem
mega ekki bíða.“
Með ákærunni sé búið að skapa
ákveðið fordæmi fyrir því að hægt
sé að ákæra heilbrigðisstarfsfólk
fyrir það sem geti farið úrskeiðis í
störfum þess. „
Alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu sem eru unnin af ásetningi eru
óskaplega sjaldgæf og þau ber auðvitað að rannsaka sem sakamál,
en varðandi öll hin málin, sem eru
miklu fleiri, þá þurfum við að stíga
varlega til jarðar.“
„Ef verið er að kalla fram upplýsingar til að kanna saknæmi þá
er starfsmaður ekkert mjög opinn
fyrir því að koma með allt upp á
borðið. Það er bara hinn mannlegi
þáttur. Þá missum við mjög dýrmætar upplýsingar um það hvað
raunverulega kom fyrir og hvernig
við getum fyrirbyggt það. Það er
þá sem öryggi sjúklinga getur verið
stefnt í hættu, því við náum ekki að
læra af því sem fer úrskeiðis.“
Niðurstöður rannsóknarinnar
verða kynntar nánar á fjarfundi
Stofnunar stjórnsýslufræða og
stjórnmála klukkan 16 í dag.
eidur@frettabladid.is
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Þarf ekki að sjóða.
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í ofni, eða 65 VC
í kjarnhita

H

AG

UP
KA

MÆ

LIR

ME

H

AG K
AU
PM

ÆL
I

R

M

E

kr/stk

UP
KA
AG

499

H

Tilbúin Hátíðarsósa
Þarf aðeins að hita

Hagkaup
mælir

Hagkaups hamborgarhryggur

Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn
þinn verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt
ströngum gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.
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Tilbúin jafningur
Þarf aðeins að hita
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mælir
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af íslensku birki

•
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Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á
smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og
hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið
beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.
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Smjörsprautað kalkúnaskip
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Hagkaup
Hátíðarsalat

M
E

Hagkaups hangikjötið
Tað og birkireykt fyrsta flokks íslenskt lambakjöt.
Í hangikjötið er notað 45% minna salt en notað er við
hefðbundna hangikjötsframleiðslu. Engu að síður hefur
tekist að framleiða hangikjöt með sama bragði.

Meir

svo
alla d
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Björguðu
sautján úr haldi
Boko Haram
NÍGERÍA Stjórnvöld í Nígeríu stað
festu í gær að tekist hefði að bjarga
sautján nemendum sem var rænt úr
skóla þar í landi fyrir helgi, en tveir
nemendur létust í björgunarað
gerðunum. Rúmlega þrjú hunduð
ungum drengjum var rænt á föstu
daginn í Kankara í norðurhluta Níg
eríu og lýstu hryðjuverkasamtökin
Boko Haram yfir ábyrgð á ódæðinu
fyrr í vikunni.
Ekki hefur tekist að staðfesta
hversu mörgum drengjum var rænt
þar sem yfirvöld hafa bæði gefið út
að 320 drengjum hafi verið rænt en
líka að þeir hafi verið 333. Íbúar á
svæðinu telja að fjöldinn sé nær
500 en samtökin brutu sér leið inn
í skólann á mótorhjólum og yfir
buguðu öryggisgæsluna á svæðinu
í skotbardaga. Samtökin vöktu
heimsathygli þegar þau rændu 276
ungum stúlkum árið 2014 en það
hefur ekki enn tekist að finna 112
á sex og hálfu ári og er talið að ein
hverjar séu látnar.
Forseti Nígeríu, Muhammadu
Buhari, fordæmdi aðgerðir sam
takanna og sagði þetta lágkúru
lega árás í garð saklausra barna
en barátta stjórnvalda og hryðju
verkasamtakanna hefur verið eitt
af helstu kappsmálum Buhari. – kpt

Áframhaldandi
flugsamgöngur
til Bretlands
UTANRÍKISMÁL Flugsamgöngur milli
Íslands og Bretlands eftir útgöngu
Breta úr Evrópusambandinu voru
tryggðar í gær þegar Guðlaugur Þór
Þórðarson, utanr íkis- og þróunar
samv innu r áðh erra, undir r itaði
loftferðasamning við Bretland fyrir
hönd Íslands.
Um er að ræða fyrsta langt íma
samninginn sem Ísland gerir við
Bretland vegna útgöngunnar en
miklar viðræður um framtíðarsam
band ríkjanna á mörgum sviðum
standa enn yfir.

Guðlaugur Þór
Þórðarson,
utanríkis- og
þróunarsam
vinnuráðherra

Aðlögunartímabili Breta lýkur
um áramótin og verður þá EESsamningurinn um flugsamgöngur
ekki lengur í gildi. Enn er óvíst hvort
Bretland nái viðskiptasamningi
við Evrópusambandið, telja bresk
stjórnvöld það ólíklegt. – ab
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Aftökur Trumps gegn landsog heimsþróun undanfarin ár
Aftökum í heiminum hefur farið hratt fækkandi undanfarin ár ef frá er skilið Kína þar sem tölur liggja
ekki fyrir. Aftökum hefur fækkað í mörgum ríkjum Bandaríkjanna. Framkvæmdastjóri Amnesty á Íslandi fordæmir þá aftökuhrinu sem Donald Trump hefur staðið að á hinu síðasta ári valdatíðar sinnar.
MANNRÉTTINDI Á síðasta ári sínu
sem Bandar ík ja forset i hef u r
Donald Trump heimilað tíu aftök
ur á vegum alríkisins. Fleiri en öll
ríkin samanlagt. Þrátt fyrir þetta
hafa aftökur í Bandaríkjunum ekki
verið færri í 30 ár.
„Sú aftökuhrina sem á sér nú stað
á lokamánuðum Trumps í forseta
stól er fordæmalaus og gengur þvert
á almenna þróun á beitingu dauða
refsingarinnar, bæði í Bandaríkj
unum og á heimsvísu,“ segir Anna
Lúðvíksdóttir framkvæmdastjóri
Amnesty á Íslandi.
Í fyrsta sinn í 130 ár eru aftökur
framkvæmdar á stjórnarskipta
tíma í Bandaríkjunum. Amnesty
International er alfarið á móti
dauðarefsingum, óháð því hver á
hana yfir höfði sér og hvernig hún
er framkvæmd. Hafa samtökin kall
að eftir að aftökur verði stöðvaðar
í Bandaríkjunum og að löggjöfin
verði endurskoðuð á ný.
„Íslandsdeild Amnesty Inter
national hefur barist statt og stöð
ugt gegn dauðarefsingunni um
áratuga skeið enda fæðast allir með
óskoraðan rétt til að lifa, það eru
mannrétti ndi sem gilda um alla,
hvort sem þeir eru sekir um glæpi
eða ekki,“ segir Anna. „Í mörgum
löndum réttlæta stjórnvöld beit
ingu dauðarefsinga r innar með því
að hún komi í veg fyrir glæpi. Engar
sanna nir eru fyrir því að sú leið sé
árangu rsr íkari til að fækka glæpum
en fangelsisv ist.“
Aftökur eru enn þá heimilar hjá
bandaríska alríkinu, hernum og í
28 ríkjum. Þeim hefur hins vegar
farið fækkandi og aðeins verið
framkvæmdar í 14 ríkjum á undan
förnum árum, aðallega í Suðurríkj
unum.
Aðgerðir Trumps hafa því gengið
gegn þróuninni í Bandaríkjunum,
sem og heiminum öllum. Aftökum
hefur farið hratt fækkandi á undan
förnum árum. Árið 2015 náðu þær
hápunkti, 1.634 talsins samkvæmt
skýrslu Amnesty, en fjórum árum
síðar voru þær 657.
Tölurnar eru þó ekki að fullu
áreiðanlegar því að Kína er ekki
inni í þeim. Aftökur eru ríkis
leyndarmál í Kína en Amnesty gerir
ráð fyrir að þær skipti þúsundum
frekar en hundruðum á ári hverju.
„Aftökur þar fara leynt og dauða
dæmdir fangar eru jafnvel líflátnir

Gefðu
ömmu
morð
um jólin

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

Starfsmenn fangelsis í Kaliforníu fjarlægja aftökubekk eftir stöðvun dauðarefsinga í ríkinu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Stundum eru tekin
stór skref í átt að
umbótum en stundum eru
skrefin minni en skipta öllu
máli fyrir viðkomandi
einstakling.
Anna Lúðvíksdóttir,
framkvæmdastjóri
Amnesty á Íslandi

án þess að lögmenn þeirra, fjöl
skyldur eða jafnvel þeir sjálfir fái
nokkurn fyrirvara,“ segir Anna.
Hún bendir á að 142 ríki heims
ins hafi afnumið dauðarefsingar.
Aðeins 20 ríki hafi beitt aftökum
árið 2019 og mikill meirihluti
þeirra var í örfáum ríkjum, svo
sem Kína, Íran, Sádi-Arabíu, Írak
og Egyptalandi.
Hvíta-Rússland er eina Evrópu
landið sem framkvæmir dauðarefs
ingar. Þær eru einnig heimilaðar
samkvæmt lögum í Rússlandi en
síðasta aftakan þar var árið 1996.
Alls eru 56 ríki sem hafa hætt að
framkvæma dauðarefsingar þó að
þær séu enn í lögum.
Anna segir afnám dauðarefsingar
í lögum eða framkvæmd mega rekja
til þrotlausrar baráttu mannrétt
indasamtaka á borð við Amnesty
og betri upplýsinga um gagnsleysi
þeirra í baráttu gegn glæpum.’
Stuðningur við dauðarefsingu sé

oft samhliða skorti á áreiðanlegum
upplýsingum. „Það er alltaf hætta á
að saklaus einstaklingur sé tekinn
af lífi. Starf Amnesty Internatio
nal gengur því einnig út á að fræða
almenning um mannréttindi sín
og sýna hve gölluð refsing dauða
refsingin er,“ segir hún.
Anna segir að þrýstingurinn
virki, þrátt fyrir að tölur í ein
staka einræðisríkjum hafi ekki
lækkað. Sem dæmi bendir hún á
mál Nouru Hussein frá Súdan, sem
var dæmd til hengingar árið 2018
fyrir að drepa manninn sem hún
var þvinguð til að giftast og reyndi
að nauðga henni. Eftir alþjóðlega
herferð Amnesty var dómurinn
mildaður í fimm ára fangelsi.
„Stundum eru tekin stór skref í
átt að umbótum en stundum eru
skrefin minni en skipta öllu máli
fyrir viðkomandi einstakling,“
segir Anna.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Þurfa ekki að vinna á rekstrarhalla
HEILBRIGÐISMÁL Landspítalinn
hefur gert samkomulag við heil
brigðisráðuneytið um að þurfa ekki
að vinna á uppsöfnuðum rekstrar
halla næstu tvö árin. Skilyrði fyrir
samkomulaginu er að Landspítal
inn leggi fram áætlanir sem tryggja
að rekstrinum verði hagað í sam
ræmi við fjárveitingar hvers árs.
Ef það gengur eftir verður leitað
eftir sérstökum fjárheimildum í
fjármálaáætlun 2022–2026 til upp
gjörs á halla Landspítala.
Landspítalinn glímir við upp
safnaðan halla frá árinu 2017 sem
samkvæmt lögum flyst á milli ára. Á
næsta ári verður 4,1 milljarði króna
aukið við rekstur spítalans en á
sama tíma verður gerð 400 milljóna
króna aðhaldskrafa. Taldi spítalinn
að miðað við þær forsendur þyrfti
að hagræða um 4,3 milljarða á
næsta ári með tilheyrandi skerð
ingu á þjónustu.
Samkvæmt tilkynningu frá ráðu

Landspítalinn var rekinn með halla frá 2017. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

neytinu er meginmarkmið samn
ingsins að spítalinn starfi innan
fjárveitinga og í samræmi við heil
brigðisstefnu stjórnvalda um að
stuðla að hagkvæmri nýtingu fjár
muna.

Líkt og greint var frá nýlega mun
Landspítalinn taka í notkun nýtt
fjármögnunark erfi í byrjun árs
2022, er markmið þess að auka
gegnsæi í fjármögnun og auka fram
leiðni. – ab

JÓLIN ERU KOMIN Í NETTÓ!
-20%
-30%
Hamborgarhryggur
Úrbeinaður

-20%

1.399

Nautalundir
Danish Crown

KR/KG

ÁÐUR: 1.999 KR/KG

-20%

Okkar Laufabrauð
8 stk.

-14%

3.999

KR/KG

ÁÐUR: 4.999 KR/KG

1.999
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

KR/KG

NÚ GETA ALLIR VERIÐ
STJÖRNUKOKKAR!

Fiskisúpa
Hafið – 1 lítri

1.199

1.599

KR/PK
ÁÐUR: 1.499 KR/PK

ÁÐUR: 1.859 KR/PK

-40%

KR/PK

Heilsuvara
vikunnar!

Nautamínútusteik
Marineruð - Sous vide

2.996

KR/KG

Wellington nautalund

5.399
ÁÐUR: 8.999 KR/KG

-25%

-19%

ÁÐUR: 3.699 KR/KG

Hangiframpartur
Úrbeinaður

Bökunarkartöflur

Möndlur
Himnesk hollusta – 200 gr

593

KR/PK
ÁÐUR: 790 KR/PK

KR/KG

135

KR/KG
ÁÐUR: 269 KR/KG

-20%

-50%

Grafinn lax í sneiðum
Fisherman – 300 gr

1.599
ÁÐUR: 1.999 KR/PK

KR/PK

JÓLAINNKAUPIN

hafa aldrei verið eins leikandi létt.
Þú færð jólasteikina á netto.is
Tilboðin gilda 17.—20. desember

Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.
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Með burði til að vaxa út úr vandanum
Fjármálaráðherra segir áhyggjuefni ef lífeyrissjóðir draga úr kaupum á ríkisbréfum. Ríkissjóður í góðri stöðu til að mæta sveiflum í
eftirspurn. Segir ekki tilefni til að endurskoða uppgjörskröfu lífeyrissjóða. Skuldasöfnun næstu ár kalli ekki endilega á hærri skatta.

S

terk lausaf járstaða og
greiður aðgangur að fjármagnsmörkuðum gera
það að verkum að minnkandi eftirspurn einstakra
fjárfesta eftir ríkisskuldabréfum skiptir ekki sköpum fyrir
ríkissjóð. Engu að síður er það
áhyggjuefni ef lífeyrissjóðirnir
draga úr kaupum á skuldabréfum
íslenska ríkisins. Þetta segir Bjarni
Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, í samtali við Markaðinn.
„Lífeyrissjóðir eru einn af hornsteinum íslensks fjármálamarkaðar
og hafa nánast einokun á skyldusparnaði íslenskra launþega. Sterk
staða ríkissjóðs, jákvæður vaxtamunur og hagsmunir umbjóðenda
lífeyrissjóðanna gera skuldir ríkissjóðs að álitlegum kosti fyrir þá,“
segir Bjarni.
Ávöxtunarkrafa lengri ríkisskuldabréfa hefur hækkað töluvert
á síðustu mánuðum, meðal annars
vegna söluþrýstings frá erlendum
sjóðum, lítillar eftirspurnar lífeyrissjóða eftir ríkisbréfum og mikillar
óvissu um það hvernig ríkissjóður
ætlar að fjármagna fjárlagahallann
á næstu árum.
Á sama tíma og ríkissjóður
horfir fram á stóraukna skuldsetningu vinna lífeyrissjóðir að því
að minnka vægi ríkisskuldabréfa
í eignasafni sínu og færa sig yfir í
áhættumeiri eignir eins og fyrirtækjaskuldabréf og veðskuldabréf.
Samtryggingadeild Almenna
lífeyrissjóðsins mun til að mynda
lækka hlutfall ríkistryggðra skuldabréfa af eignasafni sínu úr tæplega
22 prósentum niður í 10 prósent.
Aðrir stórir sjóðir á borð við Gildi
og LSR hyggjast einnig minnka vægi
ríkisbréfanna.
„Lífeyrissjóðir hafa í gegnum
tíðina verið mikilvægir fjárfestar í
skuldabréfum ríkissjóðs og verða
það vonandi áfram,“ segir Bjarni
en í dag eiga lífeyrissjóðir um 27
prósent af markaðsvirði heildarskulda ríkissjóðs. Aðrir mikilvægir
fjárfestar í skuldum ríkissjóðs eru
fjármálastofnanir, verðbréfasjóðir,
tryggingarfélög, erlendir fjárfestar
og fleiri.

Viðmiðið sett til áratuga
Lítill áhugi lífeyrissjóða á ríkisskuldabréfum hefur vakið upp
spurningar um lögbundna 3,5
prósenta uppgjörskröfu sjóðanna
– einnig kölluð ávöxtunarviðmið.
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri
sagði á kynningarfundi fjármálastöðugleikanefndar í gær að uppgjörskrafan hefði verið mörkuð
þegar áhættulausir vextir hérlendis
voru mun hærri.
Lækkun áhættulausra vaxta á
síðustu tveimur áratugum hefur
leitt til þess að lífeyrissjóðir fjárfesti með áhættusamari hætti til
að geta staðið við skuldbindingar
sínar. „Það er deginum ljósara,“
sagði Ásgeir.
Spurður um uppgjörskröfuna
bendir Bjarni á að ávöxtun lífeyrissjóðanna hafi verið vel yfir þessu
viðmiði undanfarin ár. Vitanlega
geti ávöxtunin farið undir þetta
tryggingafræðilega viðmið á einstökum árum, en að meðaltali hefur
þetta viðmið ekki verið hærra en sú
ávöxtun sem sjóðirnir hafa náð.
Þá sé eignasamsetning lífeyrissjóðanna margþætt og margar eignir þeirra, til að mynda sjóðfélagalán,
gefi ávöxtun sem er undir 3,5 prósenta viðmiðinu.
„Það getur verið mikilvægt fyrir
sjóðina að fjárfesta í tryggum
langtímaeignum sem gefa örugga
ávöxtun til langs tíma, eins og ríkisskuldabréfum, sem sjóðirnir hafa

Sjóðsstaða ríkissjóðs er 300 til 400 milljarðar króna þegar horft er til innlendra og erlendra innistæðna ríkissjóðs í Seðlabankanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Viðhalda þarf trúverðugleika
Stjórnvöld geta fengið hagstæðari
lánskjör og létt á þrýstingi á innlendum skuldabréfamarkaði með
erlendri lántöku. Fjárlagafrumvarp fyrir 2021, sem Alþingi hefur
til meðferðar, gerir ráð fyrir að
ríkissjóður hafi heimild til að afla
lánsfjár upp á 430 milljarða króna,
hvort heldur er á innlendum eða
erlendum lánamörkuðum.
Því til viðbótar er tilgreind sérstök heimild til viðbótarlántöku
upp á 220 milljarða króna, til að
mynda í því skyni að efla gjaldeyrisforða, endurfjármagna eldri lán
eða til að mæta fjárþörf ríkissjóðs
vegna rekstrar eða fjárfestinga
verði það talið hagkvæmt.

Lífeyrissjóðir eru
einn af hornsteinum íslensks fjármálamarkaðar og hafa nánast einokun
á skyldusparnaði íslenskra
launþega.

sótt í og munu væntanlega gera
áfram,“ segir Bjarni.
„Því má svo bæta við að ef lækka
ætti ávöxtunarviðmiðið, þannig að
virði eigna lífeyrissjóða yrði minna
í framtíðinni en ráð hefur verið
fyrir gert, þyrfti að rýra réttindi og
draga úr greiðslum lífeyris á móti. Á
meðan ávöxtun lífeyrissjóðanna er
svo góð sem hún hefur verið í sögulegu tilliti, og er til að mynda hátt
í 10 prósent á þessu ári miðað við
horfur, er ekki tilefni til þess. Þetta
viðmið er sett til áratuga.“
Ríkissjóður hefur að sögn Bjarna
ýmsar leiðir til að mæta sveif lum
í eftirspurn eftir skuldabréfum.
Hann bendir á að sjóðsstaðan sé
sterk og hafi undanfarið verið á
milli 300 til 400 milljarðar króna
þegar horft er til innlendra og

„Það ætti að vera rúmt, en
Alþingi getur ákveðið að heimila
frekari erlendar lántökur ef þörf
er talin á,“ segir Bjarni og bendir á
að ríkissjóður hafi verið að styrkja
stöðu sína á erlendum lánsfjármörkuðum, lánshæfismat hafi
batnað og um leið kjörin sem þar
bjóðast.
„Þar kemur til trúverðugleiki
ríkisfjármálastefnunnar og traust
á hagstjórn. Þessu þarf að viðhalda. Það felst í því mikilvægur
sveigjanleiki að geta sótt lánsfé
á erlenda markaði ef á þarf að
halda, og á sem bestum kjörum.
Okkur hafa boðist stórbætt
vaxtakjör síðustu árin.“
erlendra innistæðna ríkissjóðs í
Seðlabankanum. Ríkissjóður hafi
einnig notið góðs af rúmri lausafjárstöðu ÍL-sjóðs, áður Íbúðalánasjóðs,
og muni gera það áfram.
Framan af ári hefur ríkissjóði
gengið vel að fjármagna sig með
útgáfu styttri skuldabréfa í krónum
sem keypt voru að miklu leyti af
bönkum.
„Eftirspurn í útboðum lánamála
hefur verið góð á árinu, ekki síst
á skemmri enda vaxtarófsins en
það er eðlilegt þegar um er að ræða
mikla aukningu útgáfu á skömmum
tíma. Gera má ráð fyrir að það taki
nokkur misseri að dreifa skuldaaukningunni yfir vaxtarófið,“ segir
Bjarni.

Skuldirnar verða sjálfbærar
Markaðurinn fjallaði í gær um það
hvernig hækkun ávöxtunarkröfu
ríkisskuldabréfa á síðustu mánuðum, sem má meðal annars rekja til
minni eftirspurnar frá lífeyrissjóðum, gæti orðið til þess að íslenska
ríkið yrði í verri stöðu til að rétta úr
kútnum miðað við önnur vestræn
ríki sem búa við betri vaxtakjör
og sjá fram á minni skuldasöfnun
vegna kórónakreppunnar.

Ávöxtunarkrafa óverðtryggðra
ríkisbréfa til tíu ára, sem stendur nú
í 3,3 prósentum, hefur til að mynda
hækkað um rúma prósentu frá því
um miðjan ágúst. Krafan er nú á
svipuðu reki og hún var um miðjan
janúar þrátt fyrir að Seðlabanki
Íslands hafi lækkað stýrivexti um
2,25 prósent á árinu og efnahagshorfur hafi snarversnað
Ef gert er ráð fyrir að skuldir ríkis
sjóðs árið 2025, um 65 prósent af
landsframleiðslu samkvæmt fjármálaáætlun, verði á þeim vöxtum
sem ríkið fjármagnar sig á til tíu
ára eins og staðan er í dag, um 3,3
prósent, þá verður vaxtabyrði ríkissjóðs 2,14 prósent af landsframleiðslu sem jafngildir 65 milljörðum
króna á ári.
Til samanburðar verður vaxtabyrði Grikklands um 0,98 prósent
af landsframleiðslu, en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gerir ráð fyrir
að skuldahlutfall hins opinbera í
Grikklandi verði um 166 prósent
árið 2025.
Fjármálaráðherra segir rétt að
hafa í huga að alþjóðlegi samanburðurinn gefi aðeins til kynna að
svigrúm Íslands til skuldsetningar
sé að einhverju leyti minna en annarra ríkja. Samanburðurinn sýni
aftur á móti ekki hvort svigrúmið sé
nálægt því að vera uppurið eða ekki.
Þá segir hann sjónarhorn og
samhengi skipta verulegu máli en í
umfjöllun Markaðarins kemur fram
að vaxtabyrði ríkissjóðs sé sú hæsta
í Evrópu.
„Í því samhengi má líta til þess að
sú vænta vaxtabyrði ríkissjóðs sem
dregin er upp í Markaðnum, upp á
ríf lega 2 prósent af vergri landsframleiðslu, er um það bil jafn há
og fyrir hrun. Hér kemur skýrt fram
að lánakjör íslenska ríkisins eru
umtalsvert hagstæðari bæði hér og
erlendis en nokkru sinni fyrr,“ segir
Bjarni. Ábyrg stefna í opinberum
fjármálum undanfarin ár hafi skipt
höfuðmáli.
„Við fórum inn í þetta ástand með
lægri skuldahlutföll en flest önnur
þróuð hagkerfi,“ nefnir Bjarni.

Ísland hefur alla
burði til að vaxa út
úr þeim vanda sem heimsfaraldurinn hefur valdið á
árinu 2020.

Burðir til að vaxa út úr vanda
Fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar
gerir ráð fyrir að skuldir hins opinbera, það er bæði ríkis og sveitarfélaga, sem námu tæplega 28 prósentum af vergri landsframleiðslu
í árslok 2019, geti hækkað upp í 65
prósent fyrir lok árs 2025. Eftir það
verður unnið að því að lækka hlutfallið.
Bjarni segir að þannig verði
skuldahlutfallið „vel viðráðanlegt
og bæði lægra en eftir efnahagshrun
og lægra en hjá fjölmörgum OECDríkjum.“
Spurður hvort skuldasöfnun ríkissjóðs á næstu fimm árum í bland
við lakar hagvaxtarhorfur muni á
endanum skila sér í skattahækkunum á fólk og fyrirtæki segir Bjarni
að svo þurfi ekki að vera.
„Ísland hefur alla burði til að
vaxa út úr þeim vanda sem heimsfaraldurinn hefur valdið á árinu
2020. Ríkissjóður leggur áherslu á
að styðja við öflugt atvinnulíf sem
skila mun heimilum, fyrirtækjum
og ríkissjóði betri afkomu til framtíðar. Skuldirnar verða þannig
sjálfbærar og lækka þegar til lengri
tíma er litið án þess að koma þurfi
til skattahækkana,“ segir Bjarni og
ítrekar að stjórnvöld hafi náð gríðarlega miklum árangri í að lækka
skuldir á síðustu árum.
„Ýmsar hagtölur virðast benda
til þess að efnahagslífið taki víða
hraðar við sér en flestar spár sem
gerðar voru á milli apríl og október
gerðu ráð fyrir, sem styður við rök
fyrir því að styðja við efnahagslífið
í gegnum hremmingarnar.“
thorsteinn@frettabladid.is
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Allar
verslanir
opna kl.
9:00

Nú er tími til að njóta …

Gómsætur
veislumatur
fyrir alla!

kr.
kg

Nóatúns Hamborgarhryggur án hryggjarsúlu

2298

Lambalæri með villisveppafyllingu

kr.
kg

Hátíðar hnetusteik

1899

4999

kr.
kg

3999

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kjöt

10999

kr.
pk.

Happ vegan wellington, 800g

Gardein Holiday Roast

kr.
pk.

Nautalund Wellington, 1,2 kg, 65%

kr.
pk.

2998

kr.
pk.

HARÐUR PAKKI ER

Hér er kominn gestur
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Bubbi Morthens Ferillinn í fjörutíu ár
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Spegill fyrir Skuggabaldur
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 4.399.-

Strendingar
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Dauði skógar
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

MUNDU EFTIR GJAFAKORTI
PENNANS EYMUNDSSON!

Konan sem elskaði fossinn
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

FRÍ HEIMSENDING*

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

Ellert
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 7.499.-

Martröð í Mykinesi
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 6.999.-

Í faðmi ljónsins
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Þú færð SMS og símta
Við gætum fyllsta hrei

um sóttvarnir í öllum
*á ekki við um húsgög

GÓÐUR PAKKI

Blóðberg
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Höfuðbók
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Birta, ljós og skuggar
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 6.499.-

Café

okkar afhendingum.
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM
gn.

09.12.20 - 15.12.20

1

Snerting
Ólafur Jóhann Ólafsson

2

Vetrarmein
Ragnar Jónasson

3

Þagnarmúr
Arnaldur Indriðason

4

Bráðin
Yrsa Sigurðardóttir

5

Gata mæðranna
Kristín Marja Baldursdóttir

6

Dýralíf
Auður Ava Ólafsdóttir

7

Spænska veikin
Gunnar Þór Bjarnason

8

Fjarvera þín er myrkur
Jón Kalman Stefánsson

9

Eldarnir
Sigríður Hagalín Björnsdóttir

10

Sögur handa Kára
Ólafur Ragnar Grímsson

Silfurberg
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 4.599.-

Kórdrengur í Kaupmannahöfn
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð áður: 7.499.-

al áður en við mætum.
inlætis og fylgjum ráðleggingum

METSÖLULISTI EYMUNDSSON

Raunvitund
TILBOÐSVERÐ: 3.699.Verð áður: 4.999.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 20. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Hjörleifshöfði rís
tignarlegur úr Mýrdalssandi í kvöldsól.

MYND: BJÖRN ÓLAFSSON

Græna djásnið í
sandinum svarta
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari

E

itt helsta djásnið á víðáttumikilli suðurströnd Íslands er klettóttur og grasi vaxinn Hjörleifshöfði, skammt frá Vík í Mýrdal. Þetta er 221 m hár tangi úr móbergi
sem hefur síðan á 14. öld verið umlukinn
biksvörtum Mýrdalssandi. Áður var hann
eyja en við landnám orðinn landfastur og lá inn af
honum vík sem kallaðist Kerlingarfjörður. Jökulár
frá Mýrdalsjökli, sérstaklega við endurtekin Kötluhlaup, hafa síðan borið fram ógrynni sands sem fyllti
upp fjörðinn og umkringdi Höfðann sem nú stendur
nokkra kílómetra frá sjó. Þannig lengdist sandurinn í
síðasta Kötlugosi árið 1918 um 2 km, en við það varð
Kötlutangi syðsti oddi landsins í stað Dyrhólaeyjar,
og er svo enn. Löngum var búið við Hjörleifshöfða og
þótt ekki væri graslendi mikið þá voru þarna mikil
hlunnindi af reka, fuglaveiðum og eggjatekju. Eftir
Kötlugos 1721 færðist byggðin upp á sjálfan Höfðann
og var búið þar til ársins 1936.
Hjörleifshöfði er kenndur við Hjörleif Hróðmarsson, fóstbróður Ingólfs Arnarsonar, fyrsta landnámsmannsins, sem kom að landi við Ingólfshöfða. Þar
hafði hann vetrarsetu, en Hjörleifur var á öðru skipi
og tók land við Hjörleifshöfða. Þar drápu írskir þrælar
hann og flúðu síðan til Vestmannaeyja, þar sem Ingólfur elti þá uppi og drap. Er Hjörleifur sagður jarðaður í svokölluðum Hjörleifshaug efst á Höfðanum.
Ganga á Hjörleifshöfða er frábær skemmtun og
flestum fær. Einnig er gaman að ganga í kringum
Höfðann en syðst í honum eru sérlega fallegir hellar
og móbergsmyndanir. Útsýnið efst er frábært og
gaman að horfa eftir hvítfyssandi strandlengjunni,
bæði í vestur að Reynisdröngum og að Vatnajökli þar
sem Öræfajökul ber hæst. Einnig er einstakt útsýni að
Mýrdalsjökli og hinni ógnvænlegu Kötlu sem leynist
í iðrum hans. Þarna er auðvelt að sjá fyrir sér hvernig
Kötluhlaup hafa og munu æða fram svartan Mýrdalssandinn. Hjörleifshöfði mun örugglega standa
áfram af sér slík hamfarahlaup en aðrar ógnir, og
það af mannavöldum, ögra tilvist hans og einstöku
umhverfi, því nýlega keypti erlent námafyrirtæki
jörðina Hjörleifshöfða til að vinna þar sand fyrir
steypuvinnslu. Þótt ekki standi til að taka efni úr
Höfðanum sjálfum er ljóst að mannvirki sem fylgja
slíkum námagreftri falla engan veginn að umhverfi
einstakrar náttúruperlu eins og Hjörleifshöfða sem er
staðsettur við einhverja fegurstu strandlengju Íslands
– strandlengju sem þegar er einn vinsælasti
áfangastaður erlendra ferðamanna hérlendis. Þegar gröfur mæta á svæðið er hætt
við að sögufrægur Hjörleifur muni snúa
sér við í gröfinni á Höfðanum. Katla
gæti líka rumskað og skolað á haf út
vanhugsuðum fyrirætlunum, sem
byggðar eru á sandi.

Grænn Hjörleifshöfði stingur skemmtilega í stúf við svartan Mýrdalssand og hvítan Mýrdalsjökul. MYND/ÓMB

Kötlutangi er syðsti oddi landsins og Hjörleifshöfði skammt undan. MYND/ÓMB
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„SPENNANDI ... VELDUR
ANDVÖKUNÓTTUM!“
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STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU

2.
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„ÁN EFA EIN AF
BESTU BÓKUM
ÓLAFS JÓHANNS.“
EINAR FALUR INGÓLFSSON, MORGUNBLAÐINU

Allar
bækur

★★★★
„BESTA GLÆPASAGA
RAGNARS TIL ÞESSA!“
STEINÞÓR GUÐBJARTSSON, MORGUNBLAÐINU
VORAR

4.
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„HLÓ MARGSINNIS UPPHÁTT“
KATRÍN LILJA, LESTRAKLEFINN.IS

bjartur-verold.is

SKOÐUN
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Halldór

M

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Merkilegt að
árið 2020 sé
enn hægt að
vera á móti
náttúruvernd.

iðað við þau orð sem iðulega falla um
mikilvægi og dásemdir íslenskrar
náttúru mætti ætla að náttúruverndarsinnar hér á landi væru risastór, voldugur og áhrifamikill hópur.
Við nánari skoðun kemur þó í ljós að hjá of stórum
hópi er talið um mikilvægi náttúru landsins einungis
meiningarlaust hjal.
Umhverfisráðherra, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, leggur fram frumvarp um miðhálendisþjóðgarð
sem myndi verða sá stærsti í Evrópu. Óneitanlega
öflugt framlag til náttúruverndar. Svo mikilvægt og
merkilegt er þetta mál að full eining ætti að ríkja um
það, en í ljós kemur að andstaðan er hörð. Kveinstafir
heyrast meðal annars frá formanni Framsóknarflokksins og þingmönnum Sjálfstæðisflokksins. Þetta
kemur ekki með öllu á óvart, þessir flokkar hafa ekki
lagt sérstaka áherslu á náttúruvernd, þótt helstu ráðamenn þeirra í gegnum tíðina hafi sannarlega verið
ósparir á að vitna í náttúruljóð þjóðskálda í hinum
ýmsu tækifærisræðum. Lítill vandi er að þylja upp
náttúruljóð eftir skáldið okkar besta Jónas Hallgrímsson og það er auðveldlega hægt að gera án þess að
skilja innihaldið.
Nú standa þingmenn frammi fyrir því að vera
spurðir hvort þeir séu tilbúnir að sýna náttúrunni
sanna virðingu með því að vernda hana. Hver og einn
þingmaður ætti að fagna því að fá tækifæri til að svara
því játandi. Því miður er raunin sú að of margir þeirra
kjósa að segja þvert nei og taka sprettinn burt. Merkilegt að árið 2020 sé enn hægt að vera á móti náttúruvernd. Hér er eitt dæmið af mörgum sem opinberar að
íslensk pólitík er hálf vonlaus.
Frumvarp umhverfisráðherra er risastórt skref í
náttúruvernd. Einmitt mál sem ríkisstjórn, þingheimur allur, sveitarstjórnarfólk og ferðaþjónustan ættu að
sameinast um að styðja en ekki leggjast gegn. Það er
ekkert athugavert við að einhver ágreiningur verði um
útfærslur í svo stóru máli, en þar ætti meginhugsunin
að vera: Þetta mál er svo merkilegt að við munum
leysa ágreininginn og gera þjóðgarðinn að veruleika.
Þetta virðist þó ekki ætla að verða raunin.
Náttúrugersemar eru ómetanleg auðlind sem hverri
þjóð ber skylda til að bera virðingu fyrir og leggja sig
fram við að vernda. Peningaöflin sem flestu vilja ráða
sjá þetta ekki svo glöggt og misvitrir stjórnmálamenn
átta sig ekki heldur á þessu. Sjónarmið um að náttúran sé lítils virði nema hún sé virkjuð og hægt að græða
á henni eiga svo enn upp á pallborðið hjá of mörgum.
Þeir einstaklingar sem svona hugsa ættu samt að
muna að þjóðgarður skapar atvinnutækifæri og mun
skila sínu til sveitarfélaga sem eru í nágrenni við hann.
En ekki bara það, þjóðgarður yrði lyftistöng fyrir
landið allt. Og þar sem Íslendingar eru afar uppteknir
af viðhorfi umheimsins til sín þá hlytu þeir að gleðjast
yfir því að þessum þjóðgarði yrði tekið fagnandi víða
um heim. Enda bæri hann vott um stórhug íslensku
þjóðarinnar þegar kemur að náttúruvernd.
Er virkilega ætlunin að hafna þessu stórfenglega
tækifæri?

Íslenskar hátíðar

TARTALETTUR
................................................

PRENTUN.IS
PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

Frá degi til dags
Samfylking
Heiti stjórnmálaflokka er
stundum lýsandi, nei afsakið,
eiginlega aldrei lýsandi. Sjálfstæðisflokkur er til dæmis ekki
sérstaklega sjálfstæður, alla vega
ekki í núverandi stjórnarsamstarfi. Það væri nokkuð ofmælt
að segja að Framsóknarflokkur
sé sérlega framsækinn. Vinstri
græn eru sannarlega til vinstri
en varla græn. Miðflokkurinn
er sumpart á miðjunni, alla
vega virðast sumir þingmenn
hans hugsa með miðjunni. En
einn flokkur sker sig úr. Það
er Samfylking. Það sannaðist
enn einu sinni í gær þegar Rósa
Björk Brynjólfsdóttir, landlaus
þingmaður utan flokka gekk í
Samfylkingu. Var því svo lýst að
hún hefði gengið í sal nýrra samflokksmanna undir dynjandi
lófataki, sem líklega var leikið af
hljómplötu.
Trix
Að því sögðu þá er Rósa Björk
alls ekki sú eina sem er að Samfylkja sér þessa dagana. Kristrún
Frostadóttir hagfræðingur og
Jóhann Páll Jóhannsson stjörnublaðamaður eru meðal þeirra
sem ætla sér á þing fyrir flokkinn
í haust. Þingmaðurinn Ágúst
Ólafur Ágústsson hefur sést
framkvæma spilagaldra fyrir
meðlimi uppstillingarnefndarinnar. Þá hefur hann verið að æfa
sverðagleypingar, ljónatamningar á einhjóli og fleiri trix. Minna
má það varla vera.

Biblía í jólamatinn

S
Sigurður Árni
Þórðarson
Hallgrímskirkjuprestur

Breyting á
jólataktinum
er ekki
kreppa heldur
tækifæri.

æla jólanna kviknar í endurtekningunni.
Eða hvað? Skiptir öllu máli að jólin byrji
með líku móti og liðin ár, að jólamaturinn
sé eins og við fengum í fyrra? Á allt að vera eins?
Hverju breyta sóttvarnareglur COVID-jólanna?
Eru þessi jól bara áfall eða kannski tækifæri til
að skapa eitthvað nýtt og gera tilraunir?
Þetta árið eru kirkjuferðir bannaðar. Hvað er
þá hægt að gera heima í stað jólastemningar í
kirkjunni? Jól bernsku minnar voru dásamleg.
Þegar allir voru komnir að veisluborðinu tók
faðir minn Biblíu eða blátt Gideon-Nýja testamenti, fletti upp á öðrum kaflanum í Lúkasarguðspjalli og las svo jólaguðspjallið. Það er upphafin saga um par í ómögulegum aðstæðum,
fæðingu barns í gripahúsi og um engla og
vitringa. Mér finnst enn vera steikarilmur af
þessum texta. Pabbalesturinn opnaði veislu
himins og jarðar. Jólin byrjuðu og svo fórum við
fjölskylda mín í kirkju um miðnættið.
Þegar ég stofnaði eigið heimili las ég guðspjallið fyrir mitt fólk eins og pabbi. Þegar
börnin mín urðu stautfær fengu þau svo það
verkefni að lesa. Þar sem engar verða kirkjuferðirnar þessi jólin legg ég til að fólk leggi
Biblíu eða Nýja testamenti á jólaborðið. Þegar
allir eru sestir getur einhver úr hópnum lesið
versin í Lúkasarguðspjalli 2.1-14. „En það bar til
um þessar mundir .... og velþóknun yfir mönnunum.“ Ef engin er Biblían á heimilinu er hægt
að fletta upp á biblian.is. Þar er líka hljóðskrá,
sem sé hægt að fá lesið fyrir sig. Síminn dugar
ágætlega til svona upplestrar.
Helgihald Íslendinga tengist kirkjum en
trúaruppeldi og mótun lífsafstöðu hefur farið
fram á heimilum um aldir. Á COVID-jólum
getum við gert eins og fólkið okkar hefur gert
í margar kynslóðir, lesið jólaguðspjallið sjálf.
Breyting á jólataktinum er ekki kreppa heldur
tækifæri. Lesum sjálf jólaguðspjallið heima
þessi jól og gerum það að hefð.
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AF KÖGUNARHÓLI

Áhyggjuleysi kallar á umræðu
Þorsteinn
Pálsson

H

iminháar skuldir eru hin
hliðin á mesta vexti ríkisútgjalda í sögu landsins.
Við meðferð fjárlaga og fjáraukalaga á Alþingi hefur nauðsyn
aukinna útgjalda verið vandlega
rædd og rökstudd.
Hitt er að mestu órætt: Hvar
og hvernig á að taka lánin? Og
hvernig á að borga brúsann?

Þröng staða
Fyrir liggur:
1. R íkisstjórnir f lestra annarra
Evrópuþjóða taka lán í eigin
mynt á nánast engum vöxtum.
2. L angtímavextir ríkissjóðs á
innlendum markaði eru margfalt hærri.
3. Hagstæðum erlendum lánum
fylgir gríðarleg gengisáhætta.
4. Spár um hagvöxt koma ríkissjóði í besta falli eftir tvö ár í
sömu stöðu og 2019. Þá á eftir
að skapa verðmæti til að borga
allar nýju skuldirnar. Engin
plön eru um þann viðbótar
hagvöxt.
5. Að óbreyttu þýðir þetta skattahækkanir eða niðurskurð.
Ríkisstjórnin segir að hvorugt
komi til greina. Hvað þá? Meiri
lán?

sjóðs höfðu, þegar það var lagt
fram, hækkað á þessu ári um 45
milljarða króna vegna gengisfalls
krónunnar. Þetta er upphæð af
svipaðri stærðargráðu og þjóðin
hafnaði að ábyrgjast vegna vaxta
af Icesave.
Slíkar tölur rokka upp og niður.
Eigi að síður skulda ráðherrarnir
skýringu á því hvernig krónan
þjónar hér almannahagsmunum.

Sjálfstæð peningaprentun
og skuldavandinn
Önnur helsta málsvörnin fyrir
sjálfstæðri mynt hefur verið sú að

unnt sé að prenta krónur að vild,
þegar þörf krefur. Verðbólgan,
(lesist: launafólk), á svo að sjá um
að eyða skuldinni.
Veruleikinn er sá að Seðlabankinn taldi óráðlegt að prenta
krónur á þessu ári að nokkru
marki. Þótt hann gefi fyrirheit um
að gera það í ríkari mæli á næsta
ári, virðist erlend lántaka ríkissjóðs ekki verða umflúin.
Kjarni málsins er að ekki hefur
til þessa reynst fært að nota sjálfsákvörðunarrétt til peningaprentunar til að leysa skuldavandann
í heild.

Hvaða rök eru þá eftir fyrir
sjálfstæðum gjaldmiðli? Er ekki
betra að viðurkenna að hann
dugar ekki?

Sjálfstæð króna og atvinna
Hin rökin fyrir sjálfstæðri krónu
eru þau að unnt sé að skapa fleiri
störf, þegar þörf krefur, með því
að láta gengið falla. Skoðum þessa
kenningu:
Í fjármálakreppunni fyrir
rúmum áratug fóru fyrirtækin á
hausinn af því þau stóðust ekki
þá hækkun skulda, sem hrun
krónunnar leiddi af sér. Krónan

var þannig orsök atvinnuleysis.
Til þess að komast út úr
núverandi kreppu þarf byltingu
í nýsköpun og þekkingariðnaði á
næsta áratug. Það er eina leiðin til
að fjölga vel launuðum störfum og
skapa nauðsynleg, ný verðmæti.
Flestir, sem starfa á þessu
sviði, segja að stærsta hindrunin
í vegi þeirrar atvinnubyltingar
sé óstöðug mynt. Í fjárlagaumræðunum skýrðu ráðherrarnir
ekki hvernig þeir áforma að ryðja
þessari hindrun úr vegi svo leysa
megi nýja krafta úr læðingi. Sú
djúpa þögn er hættuleg.

Netapótek Lyfjavers
–Apótekið heim til þín

Þótt hlutfall skulda ríkissjóðs
af landsframleiðslu sé lægra en
margra Evrópuþjóða, bendir
þetta til þess að svigrúm Íslands
sé verulega minna en annarra
vegna miklu hærri vaxta og mun
meiri áhættu í smáu peningakerfi.
Ríkisstjórnin segir það eitt að
hún hafi ekki áhyggjur af skuldunum. En hún skuldar rökstutt
svar við því hvers vegna hún hefur
þær ekki. Það kallar á umræðu.

Til þess að komast út úr núverandi kreppu þarf byltingu í nýsköpun og þekkingariðnaði á næsta áratug. Það
er eina leiðin til að fjölga vel
launuðum störfum og skapa
nauðsynleg ný verðmæti.

Erlend lán eiga að halda
krónunni uppi
Seðlabankastjóri hefur hvatt fjármálaráðherra til að auka lántökur
erlendis til þess að halda uppi
gengi krónunnar. Á skuldadögum
virkar meðalið þó væntanlega
öfugt.
Launafólk fær ekki að taka lán
í erlendri mynt. Það er of mikil
áhætta af því að tekjur þess eru
í krónum. Tekjur ríkissjóðs eru
líka í krónum. Samt má hann taka
erlend lán. Það er talið áhættulaust af því að hann getur hækkað
skatta á launafólk.
Í athugasemdum með síðasta
fjáraukalagafrumvarpi kemur
fram að erlendar skuldir ríkis-

Í Netapóteki Lyfjavers á lyfjaver.is
getur þú fundið þína lyfseðla, valið
samheitalyf og séð lyfjaverðið þitt.

Kaupa
u
fylgir*ki

Mikið úrval af vítamínum og bætiefnum.
Lágt vöruverð og heimsending um land allt.
Gerðu verðsamanburð!
*Ef verslað er fyrir meira en 5.000 kr.

lyfjaver.is
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Flóðbylgja ólíkra framtíða
Karl
Friðriksson
sérfræðingur
í framtíðarfræðum hjá
Framtíðarsetri
Íslands

Sævar
Kristinsson
sérfræðingur
í framtíðarfræðum hjá
Framtíðarsetri
Íslands

Í

ríkari mæli eru fyrirtæki, stofnanir, félagasamtök og opinber
stjórnsýsla að skoða þær framtíðaráskoranir, tækifæri og ógnir
sem geta gert þau berskjölduð
gagnvart breytingum. Tækni- og
samfélagsbreytingar vega þarna
þungt en ekki síst heimsfaraldurinn sem nú stendur yfir. Hann
hefur umbreytt hefðum og starfsvenjum á örskömmum tíma, innleitt hagnýta tækni, vinnubrögð og
ný viðmið sem mörg voru þekkt en
lítt nýtt fyrr en nú og verða til hagsbóta um ókomna tíð. Það er leitt til
þess að hugsa að þurft hafi heimsfaraldur til að breyta því sem var

nauðsynlegt og æskilegt að breyta
til að vera í takt við tímann.

Að rýna í ólíkar framtíðir
Eitt af mest notuðum orðum í dag
er orðið sviðsmyndir. Orðið var
kynnt til leiks hér á sviði stjórnunar fyrir nokkrum árum og var
þá nýyrði. Eins var orðið framtíð
eingöngu notað í eintölu. Að rýna í
ólíkar framtíðir var iðja örfárra og
tekið með varúð. Nú er þetta orðið
að eins konar flóðbylgju. Vitundarvakning hefur átt sér stað, enda
eins og Þórólfur sóttvarnalæknir
sagði: „Óvissan er eina vissan“.
Framtíðarfræðin er sú grein félagsvísinda sem nærist á óvissuþáttum,
fjallar um hvaða óvissu sem er en
setur í forgang þá óvissuþætti eða
drif krafta sem eru mikilvægastir.
Sumir rekja fræðigreinina allt til
útgáfu ritsins Ríkið eftir Plató frá
375 f.Kr. eða þá til ritsins Útópía
eftir Thomas More sem kom út
1516. Alla vega á greinin sér langa
þróunarsögu erlendis þó að saga
hennar hér á landi sé stutt, eða frá
2006 þegar ein aðferð fræðanna,
sviðsmyndagreiningin, var fyrst
kynnt.
Umbreytingar
og fjórða iðnbyltingin
Þær breytingar sem við höfum
meðtek ið nú síðustu mánuði
verða margar hverjar varanlegar
en sumar dragast saman eða þró-

Hundaeftirlitsgjald
ólögmætt?
Kolbrún
Baldursdóttir
borgarfulltrúi
Flokks fólksins

S

katt má ekki leggja á nema
með lögum en svo segir í 40.
gr. stjórnarskrárinnar. Öðru
gegnir um þjónustugjöld. Stjórnvöldum er almennt heimilt að
krefjast greiðslu fyrir veitta þjónustu. Ef stjórnvöld á annað borð
innheimta gjöld langt umfram
kostnaðarþörf er ekki um annað að
ræða en skattheimtu í dulbúningi.
Hundaeftirlitsgjald í Reykjavík er
skýrt dæmi um slíkt. Reykvíkingar
þurfa að greiða árlega 19.850 kr.
vilji þeir eiga hund. Sú gjaldtaka
er sögð nauðsynleg til að standa
undir kostnaði við hundaeftirlit í
borginni. Eigendur skráðra hunda
greiða auk þess skráningargjald
þegar hundurinn er fyrst skráður
og þegar hundurinn deyr er ekki
hægt að afskrá hann nema framvísa vottorði frá dýralækni sem
einnig þarf að greiða fyrir.
Því vekur það athygli hvernig
störfum hundaeftirlitsins er lýst í
nýrri skýrslu stýrihóps um þjónustu við gæludýr. Í skýrslunni segir
„Meginverkefni hundaeftirlitsins í
dag felst í að taka við ábendingum
um óskráða hunda sem og að fá
óskráða hunda á skrá og sinna
afskráningum á móti.“ Hvers vegna
skyldi svo mikil áhersla vera lögð á
skráningu hunda? Það gefur augaleið að það er til að auka tekjurnar.
Um 2.000 hundar eru á skrá í
Reykjavík en samkvæmt skýrslu
stýrihópsins má gera ráð fyrir því
að hundar séu á að minnsta kosti
9.000 heimilum í borginni. Hundaeftirlitið getur því aukið tekjur ef
f leiri hundar eru skráðir.
Það fylgir því vinna að hafa eftirlit með hundum og fanga lausa
hunda. Sú starfsemi er þó langt
frá því að vera svo umsvifamikil
að innheimta þurfi jafn hátt gjald

ast enn frekar eftir þörfum samfélagsins. Fyrir heimsfaraldurinn
var mikið rætt um fjórðu iðnbyltinguna og langtímaáhrif hennar
á störf, fyrirtæki og stofnanir.
Það sem fólk sá í henni hefur að
hluta til ræst. Kennsluhættir
og kennsluaðferðir hafa breyst,
vinnumarkaðurinn hefur breyst,
meðal annars viðhorf til staðbundinna starfa. Kaupvenjur hafa
breyst, dreifing vara og þjónustu,
og eins er opinber þjónusta að taka
verulegum breytingum, svo eitthvað sé nefnt. Þó svo að hugtakið
fjórða iðnbyltingin sé áhugavert
regnhlífarhugtak þá er nauðsynlegt fyrir fyrirtæki og stofnanir að
greina hvar tækifæri þeirra eru til
framtíðar, og eins hvað geti ógnað
þeim, með öflugri greiningarvinnu
á þeim áskorunum sem þau standa
frammi fyrir.

Undanfari aðgerða
Niðurstöður aðferða framtíðarfræða eiga að vera hráefni til frekari aðgerða. Sviðsmyndagreining
ein og sér er ekki áhugaverð nema
hún sé gerð í ákveðnum tilgangi
og henni fylgi aðgerðir, svo sem á
sviði stefnumótunar, nýsköpunar,
sóttvarna eða jarðhræringa svo
dæmi séu tekin. Stefnumótun sem
grundvölluð er á ákveðinni framtíðarsýn er berskjölduð ef ekki er
horft til ólíkra birtingarmynda
sem framtíðin getur falið í skauti

sér. Sama má segja um fjárfestingar
í hagnýtum rannsóknum og þróun.
Framtíðarfræðin leggur áherslu á
að horft sé til langs tíma, þó mismunandi langs eftir þeirri óvissu
sem blasir við en gjarnan tíu til
tuttugu ára ef ekki lengra. Þó er
það svo að í verulegu ölduróti samtímans er það sem gæti gerst innan
áratuga oft mun nær. Nýlega gaf
einn stærsti vettvangur framtíðarfræðinga, The Millennium Project,
út skýrslu um yfirstandandi heimsfaraldur sem nær aðeins til ársins
2022, „THREE FUTURES OF THE
COVID-19 PANDEMIC“. Sami vettvangur gaf út fyrr á árinu skýrsluna
„Work/Technology 2050: Scenarios
and Actions“, þar sem 93 sérfræðingar frá 50 löndum leggja upp
sviðsmyndir og samþætta nauðsynlegar aðgerðir er tengjast þeim.
Í þessu sambandi má einnig nefna

Framtíðin er „ferskvara“
Líkja má þeim straumum og
kröftum sem við rýnum í í framtíðarfræðunum við veðurkerfi,
áhrif lægða og hæða eru þannig greind að hægt sé að taka mið
af því sem koma skal. Við nýtum
ekki sömu veðurspána oft, heldur
uppfærum hana með nýjustu vitneskju um stöðu mála. Sama má
segja um greiningu á kröftum og
straumum framtíðar. Fyrirtæki og
stofnanir hafa mörg hver gert sér
grein fyrir þessu og komið á skipulagi innan starfsemi sinnar til að
huga að þessum málum. Sama má
segja um mörg þjóðríki og má í því
sambandi nefna Framtíðarnefnd
Alþingis. Það þýðir ekki að trúa
í blindni á eina ákveðna framtíð
eða gera áætlanir óháðar breytileika starfsumhverfisins. Bælum
niður óttann um óvissu með því að
greina hvað framtíðin ber hugsanlega í skauti sér og mótum hana
með þeim upplýsingum. Ekki hvað
síst þurfum við að skilja að framtíðirnar sem kunna að blasa við
munu byggja á nýjum veruleika á
öllum sviðum þjóðlífsins. Greinum
tækifærin sem þar kunna að bjóðast og mótum okkar framtíð með
markvissum aðgerðum.

Dýpka viðbrögð Seðlabankans
COVID -kreppuna?
Andrés
Magnússon

Hvers vegna skyldi svo
mikil áhersla vera lögð á
skráningu hunda? Það gefur
augaleið að það er til að
auka tekjurnar.

og nú er gert. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðiseftirliti
Reykjavíkurborgar hefur hundaeftirlitið tekið í vörslu 19 hunda
síðastliðin tvö ár, minna en einn
hund á mánuði.
Sa m k væmt v i n nu sk ý r slu m
hundaeftirlitsmanna það sem
af er ári kemur fram að hundaeftirlitsmenn hafi farið í 89 eftirlitsferðir vegna kvartana. Tveir
hundaeftirlitsmenn eru í fullu
starfi og samsvarar það um það
bil einni eftirlitsferð í viku fyrir
hvorn hundaeftirlitsmann. Það er
því auðséð að starf hundaeftirlitsmanna er ekki fullt starf fyrir eina
manneskju, hvað þá fyrir tvær.
Rangt er að innheimta eins hátt
gjald og raun ber vitni. Gjaldtakan
dregur augljóslega úr skráningu
hunda og gerir þar með eftirlitsstörf erfiðari. Þá er gjaldið nýtt í
aðra hluti en þá þjónustu sem það
á að standa undir. Í skýrslu stýrihópsins er tekið fram að gjöldin
„séu hugsuð til þess að þjónusta
samfélagið í heild og þá ekki síður
til þess að gæta hagsmuna þeirra
sem ekki eru dýraeigendur.“ Því
er ekki um þjónustugjald að ræða
heldur ólögmæta skattheimtu.
Meirihluti borgarstjórnar felldi
tillögu mína um að leggja niður
skráningar- og hundaeftirlitsgjaldið. Því mun borgin áfram
innheimta skatt úr hendi þeirra
hundaeigenda sem eru heiðarlegir
og skrá sína hunda. Mikilvægt er að
það verði skoðað fyrir alvöru hvort
hundaeftirlitsgjaldið sé lögmætt.

Bælum niður óttann um
óvissu með því að greina
hvað framtíðin ber hugsanlega í skauti sér og mótum
hana með þeim upplýsingum.

nýlega skýrslu frá KPMG, „Sviðsmyndir ferðaþjónustu á Íslandi á
komandi misserum“, sem hefur
þetta yfirbragð.

Í

tveimur Kastljóssþáttum nýverið kom fram að peningamagn á
Íslandi hafði verið aukið um 300
milljarða til þess að reyna að örva
atvinnulífið á COVID tímum. Það
var vonast til þess að hinir nýju
peningar sem var ýtt úr vör, myndu
virka hvetjandi á atvinnulíf í landinu. En hinir nýju peningar hafa því
miður fyrst og fremst leitt til þess að
hlutir sem þegar voru til í landinu
hafa verið keyptir dýrara verði.
Það að auka peningamagn er ekki
gert án tilkostnaðar; ef þetta væri
ekki tvíeggjað sverð þá væri einfaldlega alltaf verið að auka peningamagn til þess að örva atvinnulífið. Þegar allt í einu verða til meiri
peningar án þess að aukning verði
á vörunum sem hægt er að kaupa
fyrir þessa peninga, þá leiðir það til
þess að meiri peningar verða gefnir
fyrir vörurnar, það er þær hækka
í verði. COVID-peningamagnsaukning Seðlabankans leitaði í
íbúðarhúsnæði, enda hækkaði húsnæðisverð. Í raun og veru er aukning Seðlabankans á peningamagni
kostuð af öllum íbúum þessa lands
með rýrnun á kaupmætti þeirra.
Nú er komið að aðalatriði þessa
máls. Gefum okkur að það hafi
verið rétt ákvörðun hjá Seðlabankanum að auka peningamagn til þess
að örva atvinnulífið. Í fyrrgreindu
Kastljóssviðtali hamraði Seðlabankastjóri ítrekað á því að þeir
væru að prenta peninga af miklum
móð. Það er hins vegar ekki rétt, alla
vega ónákvæmni. Seðlabankinn er
nefnilega alls ekki að prenta neina
peninga, hann er hins vegar að leyfa
einkaaðilum að prenta peninga,
eins mikla peninga og þeir vilja
fyrir sjálfa sig!

Í dag eru peningar skapaðir úr
engu með því að bankar veita lán.
Það eru margir sem ekki skilja
hvernig farið er að þessu og skal
það útskýrt hér: Arion banki
lánar Íslandsbanka 100 milljarða
sem Íslandsbanki getur lánað út
til viðskiptavina sinna. Íslandsbank i lánar Landsbankanum
100 milljarða og Landsbankinn
lánar Arion banka 100 milljarða.
Nú hafa bankarnir þrír 100 milljarða hver til þess að lána út. Allir
skulda hverjum öðrum jafn mikið
þannig að skuldin sléttast út; 300
milljarðar hafa verið skapaðir úr
engu. Algengara er að hafa milliliði heldur en að lána hver öðrum
beint: Landsbankinn lánar viðskiptavinum sínum 100 milljarða
sem þeir byrja að nota, millifæra á
reikninga í öðrum bönkum o.s.frv.
Aðeins 2-3% eru seðlar þannig að
allir 100 milljarðarnir (98 milljarðar) haldast áfram á reikningum
í bankakerfinu. Af þeim 100 milljörðum sem Arion banki lánaði enda
33 milljarðar (u.þ.b.) í Arion banka,
33 milljarðar í Íslandsbanka og 33
milljarðar í Landsbankanum. Hið
sama gildir um hina tvo bankana,
og nú eru komnir nýir 100 milljarðar í hvern banka, og bankarnir eru
skuldbundnir hverjum öðrum jafn
stórum upphæðum vegna þessara
lána þannig að það sléttast út, 300
milljarðar hafa verið skapaðir úr
engu.
Seðlabankinn hefur ýmis tæki til
þess að reyna að tempra að einkabankar prenti sér peninga eins og að
ofan er lýst. Það sem Seðlabankinn
hefur gert er ekki að prenta peninga
sjálfur fyrir COVID-kreppuna (eins
og seðlabankastjóri sagði í Kastljósviðtali) heldur að afnema bremsur
Seðlabankans á peningaprentun
einkabankanna, þ.e. hann hefur
nánast afnumið bindiskyldu, lausafjárskyldu og önnur temprunarverkfæri. Enn fremur jók hann getu
einkabanka til þess að búa til peninga handa sjálfum sér með því að
gera lántökur girnilegri, með því að
lækka vexti og fá ríkisábyrgð á lán.

Það að auka peningamagn
er ekki gert án tilkostnaðar;
ef þetta væri ekki tvíeggjað
sverð þá væri einfaldlega
alltaf verið að auka peningamagn til þess að örva
atvinnulífið.

Ef nota á aukningu á peningamagni sem örvunaraðgerð (sem
iðulega virkar þveröfugt) þá mun
fórnarkostnaðurinn alltaf verða
verðbólga, þ.e. minnkuð kaupgeta.
Ef Seðlabankinn prentar peningana
sjálfur þá er þetta eini gallinn við
þessa aðferð, en ef Seðlabankinn
útvistar peningaprentuninni til
einkabanka og leyfir þeim að eiga
nýprentuðu peningana, líkt og nú
er gert, þá verður sama verðbólgan
(því peningamag nsauk ning in
er hin sama) en auk þess verður
þjóðin 300 milljörðum skuldugri,
en bankaeigendur 300 milljörðum
ríkari; t.d. verða hinir fáeinu eigendur vogunarsjóðanna sem eiga Arion
banka 100 milljörðum ríkari í boði
Seðlabankans en viðskiptavinir
bankans 100 milljörðum fátækari.
Þessi eignatilfærsla hefði ekki gerst
ef Seðlabankinn hefði prentað peningana sjálfur. Peningastefna Seðlabankans hefði passað ágætlega
fyrir 40 árum síðan þegar enn voru
notaðir seðlar í viðskiptum en hún
er löngu úrelt nú þegar nánast eingöngu er notast við rafrænar færslur
skapaðar í bönkum. Stefnan hefur
gert hverja fimm manna fjölskyldu
á Íslandi 5 milljón krónum fátækari,
algerlega að nauðsynjalausu.
(Tölur eru rúnnaðar af, t.d. eru ekki
allir bankarnir jafn stórir, horft er
fram hjá öðrum fjármálastofnunum
og smá hluti 300 milljarðanna var
þegar til hjá Seðlabankanum).

bauhaus.is

Eitt mesta úrval
landsins af jólaskrauti
og jólavörum!

50%
afsláttur

AF JÓLASKRAUTI, JÓLALJÓSUM OG JÓLAVÖRUM
Mv. almennt verð
Afsláttur gildir ekki af jólatrjám né jólatrésfótum.

VIRKA DAGA 8 -19 / UM HELGAR 10 -18
Með fyrirvara um myndbrengl, prentvillur, mistök hjá birgjum og uppseldar vörur. Verð er með vsk.
Tilboðin gilda frá 16. desember til og með fimmtudeginum 24. desember, meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800
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Fólk getur bara urðað ástvini sína úti í garði…
Inga Auðbjörg
K. Straumland
formaður
Siðmenntar félags siðrænna
húmanista á
Íslandi

Á

dögunum læddust fregnir
af þverrandi trúariðkun
þjóðarinnar í fyrirsagnir
fjölmiðla. Uppruni þessara frétta
er könnun sem markaðsrannsóknafyrirtækið Maskína gerði
fyrir hönd Siðmenntar fyrr á árinu.
Þótt niðurstöður könnunarinnar
sýni fram á að þjóðin sætti sig
ekki við núverandi fyrirkomulag, þar sem ein þjóðtrú ríkir og
fær stuðning langt umfram hlutdeild sína í lífsskoðunum landans,
þá eru auðvitað alltaf einhver í
athugasemdakerfinu sem finnst
illa vegið að kirkjunni sinni. Einn
kommentari komst svo að orði að
fólk gæti þá bara urðað ástvini sína
úti í garði og er því nokkuð ljóst að
viðkomandi er uggandi yfir stöðu
útfararinnar ef kirkjunnar nyti
ekki við. Persónulega held ég ekki
að áhyggjur athugasemdamannsins
séu á rökum reistar. Kirkjunni er nú

sennilegast borgið í náinni framtíð
og þótt hún missi óhjákvæmilega
einhvern tíma núverandi aðgang
að sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar, þá ætti hún ekki að eiga í
vandræðum með að sjá þeim, sem
það vilja þiggja, fyrir kristilegum
jarðsöng, byggðum á aldalangri
reynslu sinni, mannauði og samfélagsstöðu. En markmið mitt er
ekki að fjalla um kristilegar útfarir,
því nógir aðrir eru til þess. Mér
þykir hins vegar leiðinlegt að heyra
að fólk óttist það að þurfa að dysja
sína nánustu undir hekkinu heima,
og mér er því ljúft og skylt að tilkynna: Svo er ekki.

Veraldlegur valkostur í boði
Það má ætla að hjá allflestum trúog lífsskoðunarfélögum á Íslandi sé
útfararvalkostur í boði sem byggist
á gildagrunni þeirrar trúar eða lífsskoðunar sem um ræðir. Einn slíkur
valkostur er veraldleg útför undir
merkjum húmanisma eða manngildisstefnu, þar sem manneskjan
sjálf og lífshlaup hennar er í fyrirrúmi. Siðmennt hefur staðið fyrir
veraldlegum útförum frá árinu 2008
og hefur fjölbreyttan hóp reyndra
athafnastjóra á sínum snærum.
Með veraldlegri útför fá aðstandendur tækifæri til að kveðja ástvin
sinn með þeim hætti sem hinn látni

hefur óskað eftir eða aðstandendur
komið sér saman um. Áhersla er
lögð á lífshlaup hins látna, persónuleika, viðmót og sögu, því
að mati húmanista ætti einmitt
manneskjan sjálf að vera í forgrunni
athafnarinnar. Aðstandendum og
athafnarstjóra eru gefnar nokkuð
frjálsar hendur um uppbyggingu
og umfjöllunarefni, að því undanskildu að ekki er fjallað um nokkurt eftirlíf, nema þá í formi þeirra
minninga sem lifa áfram í hugum
þeirra sem eftir standa. Sumar fjölskyldur halla sér að hefðbundnu
formi í sorginni: kistulagning,
hugvekja, minningarorð og hinsta
kveðja, með fallegri tónlist inn á
milli í anda þeirrar manneskju
sem verið er að kveðja. Aðrar kjósa
óhefðbundnari leiðir: minningarorð f lutt af nánum aðstandanda,
samsöngur, táknrænar athafnir,
óhefðbundin uppstilling eða annað
sem er í anda hinna látnu. Athafnarstjórinn þjónar svo aðstandendum
með því að flétta saman hugmyndir
þeirra og óskir.

Og svo bara jarðað
í bakgarðinum?
Nei, það er nú ekki svo að fólki
sé bara holað niður hvar sem er,
enda gera landslög ekki ráð fyrir
því. Húmanistar, trúleysingjar,

Mér þykir hins vegar leiðinlegt að heyra að fólk óttist
það að þurfa að dysja sína
nánustu undir hekkinu
heima, og mér er því ljúft
og skylt að tilkynna: Svo er
ekki.

efahyggjufólk, fólk utan trúfélaga
og trúað fólk sem af einhverjum
ástæðum óskar eftir veraldlegri
athöfn, er jarðað á nokkurn veginn
sama hátt og aðrir hópar samfélagsins. Oftast í kirkjugörðum, eða þá
að ösku er dreift með sérstöku leyfi
yfirvalda. Í sumum kirkjugörðum
er hafður óvígður reitur, en fyrir
marga skiptir ekki máli hvort fulltrúar einhverra trúfélaga hafa lagt
blessun sína yfir svæðið, og kjósa
sér því hvílustað nálægt fjölskyldu
sinni, eða á öðrum fallegum stað í
grafreitnum. Annað mál er þó með
athöfnina sjálfa, því að yfirvöld
hafa ekki staðið sig við að bjóða upp
á trúarlega hlutlaus athafnarými.

Húsnæði Þjóðkirkjunnar stendur
aðeins meðlimum Þjóðkirkjunnar
til boða, samkvæmt samþykktum
um innri málefni þjóðkirkjunnar,
en kirkjur virðist þó mega leigja út
sem tónleikastað eða til annarra
listrænna gjörninga. Það athafnarými sem reist er fyrir kirkjugarðsgjöld almennings, eins og til að
mynda kapellan og kirkjan í Fossvoginum í Reykjavík og kapellan
á Akureyri, eru öllum aðgengileg,
óháð trúfélagsaðild. Aðstandendur
geta nýtt sér þessi rými, enda fallegt
húsnæði sem ekki þarf að greiða
fyrir og er sérhannað til útfara og
annarra athafna. Sumum þykir þó
óþægilegt að ekki sé hægt að skipta
út trúarlegum táknum í Fossvoginum og kjósa frekar rými sem eru
algjörlega trúarlega hlutlaus. Fallegir salir á borð við Iðnó og Hannesarholt hafa höfðað til margra,
auk félagsheimila um allt land eða
þeirra salarkynna sem höfðu sérstaka merkingu í huga hins látna.
Það er því ljóst að ekki þarf að
óttast útfaraóreiðu þó breytingar
verði á Þjóðkirkjuskipan eða samskiptum ríkis við trú- og lífsskoðunarfélög. Hver og einn getur valið það
sem hentar og úrvalið er þó nokkuð.
Það er víst að eitt hentar ekki öllum
og þegar öllu er á botninn hvolft er
mikilvægt að hafa val.

Kuldaboli kvaddur
Guðmundur Óli
Gunnarsson
starfandi forstöðumaður
hitaveitu Veitna

Þ

að er fengur að því þegar
reynsluboltar úr veitubransanum deila með okkur sögum
og sýn á þá undirstöðu borgarsamfélagsins sem veitureksturinn er.
Þannig var það hér í blaðinu á þriðjudaginn þegar Árni Gunnarsson, fyrrverandi yfirverkfræðingur Hitaveitunnar, stakk niður penna í tilefni af
því að viðbragðsáætlun Veitna var
virkjuð nú á dögunum þegar útlit
var fyrir mesta kuldakast í tæpan
áratug. Þetta vakti spurningar hjá
Árna sem hér er leitast við að svara.
Þó er rétt að nefna áður nokkur
atriði sem hafa breyst frá heitavatnskreppunum í Reykjavík fyrir
um aldarþriðjungi:

Fyrst er að nefna að upplýsingaflæði til íbúa hefur verið stóraukið.
Baslið í gamla daga sem Árni lýsir
hefur líklega að mestu farið fram
án vitneskju borgarbúa um þau
afrek sem unnin voru í rekstri hitaveitunnar á bak við tjöldin. Þegar
þau dugðu ekki lengur til kom
staðan fólki ef til vill frekar í opna
skjöldu.
Heitavatnsnotkun á höf uðborgarsvæðinu hefur nánast tvöfaldast frá árinu 1990. Til að tryggja
afhendingaröryggi horfum við nú
til fjölbreyttari uppsprettu vatnsins og erum þess vegna farin að
horfa til Krýsuvíkur um heitt vatn
einkum fyrir sunnanvert höfuðborgarsvæðið. Það dregur hvort
tveggja úr líkum á vatnsskorti eða
að dreifikerfið hafi ekki undan.
Takmarkanir í hitaveitunni geta
nefnilega, í dag eins og þá, verið
vegna af kasta í framleiðslu eða
staðbundinna flöskuhálsa í dreifikerfunum.
Við getum enn aukið heitavatnsvinnsluna á Hengilssvæðinu. Það

Veturinn er enn ungur en
við erum líka enn að finna
leiðir til að treysta reksturinn enn frekar, rétt eins
og Árni og félagar hans á
síðustu öld.
eru þó dýr mannvirki, varmastöðvarnar í virkjununum, og að byggja
þær áður en þörf er á þeim er enn
dýrara. Við þurfum að fara næstum
hálfa öld aftur í tímann, aftur í
olíukreppuna upp úr 1970, þegar
uppbygging hitaveitu í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur var á
fullu, til að sjá viðlíka aukningu á
heitavatnsnotkun og við höfum
séð nú í ár. Sennilegasta ástæðan
er breytt notkun okkar á húsnæði
í faraldrinum. Þetta hefur hugsanlega líka þýtt það að aukningin í

kuldakastinu á dögunum var ekki
eins mikil og við óttuðumst.
Þá að númeruðum spurningum
Árna.
1. E ndurbætur á holunni við Bolholt töfðust. Talið var óhætt
að ráðast í þær þar sem varmastöð Hellisheiðarvirkjunar er
nýstækkuð.
2. Já. Þrjár lághitaholur af 53 eru
ekki í rekstri sem stendur. Það
er eðlilegt hlutfall.
3. Kyndistöðvarnar við Elliðaár,
Toppstöðin, og við Bæjarháls,
hafa báðar verið lagðar af. Þær
eru tákn eldri tíma og nú getum
við á móti hækkað hitastig
vatnsins sem framleitt er í Hellisheiðarvirkjun. Það er ekki í takti
við umhverfisstefnu Veitna að
kynda með olíu.
4. Nýr miðlunargeymir í Öskjuhlíð,
í stað þeirra tveggja sem hýsa nú
náttúrusýningu, er kominn á
skipulag.
5. Það þarf að reglulega að hreinsa
útfellingar í Nesjavallaæð til að

tryggja f lutningsgetu hennar.
Næsta hreinsun er áformuð
2022.
Hitaveita Veitna á höfuðborgarsvæðinu er ekki í „ótrúlega slæmri
stöðu“ eins og Árni heldur fram.
Hún hefur, enn sem komið er,
reynst í stakk búin að takast á við
örasta vöxt í heitavatnsnotkun
sem við höfum séð í næstum hálfa
öld. Sá vöxtur var í engum takti
við uppbyggingu nýs húsnæðis
eða tengingu nýrra bæjarhluta við
veituna eins og í olíukreppunni
forðum. Ráðstafanir sem gripið
hefur verið til á síðustu misserum
á borð við stækkun varmastöðvarinnar á Hellisheiði, aukningu á
f lutningsgetu með öf lugri dælum,
sverun á lögnum og hvíld lághitasvæðanna yfir sumartímann hafa
gert okkur kleift að mæta þessum
fordæmalausu tímum. Veturinn er
enn ungur en við erum líka enn að
finna leiðir til að treysta reksturinn enn frekar, rétt eins og Árni og
félagar hans á síðustu öld.

Forvarnir – heildræn sýn á heilsu
Hrafnhildur
Eymundsdóttir
formaður félags
Lýðheilsufræðinga

H

ugtakið heilsa er heildrænt í
eðli sínu þar sem það nær yfir
líkamlega, andlega og félagslega vellíðan samkvæmt formlegri
skilgreiningu. Hreyfing og næring
eru nær órjúfanlegir þættir sem
tengjast öllum þessum þremur
víddum heilsu og vellíðanar. Það
hvort að við stundum hreyfingu
eða ekki tengist líkamlegri og andlegri vellíðan okkar og það sama
má segja um næringu. En hvernig
skilgreinum við félagslega vellíðan?
Félagsleg samskipti eru þar mikilvægur þáttur og jafnvel hafa þau
aldrei verið eins mikilvæg eins og nú
á tímum COVID-19. Félagsleg sam-

skipti hafa mikið verið rannsökuð
í gegnum tíðina og er þá notast við
spurningar um það hvort að viðkomandi sé í samskiptum við nána
aðila (fjölskyldu, vini, maka) hvort
að viðkomandi geti leitað aðstoðar
við úrlausn ýmissa verkefna og hvort
að viðkomandi geti treyst á aðstoð
við tilfinningalega úrvinnslu. Sé það
mat einstaklingsins að þessir þættir
séu til staðar er sá hinn sami talinn
búa við góðan félagslegan stuðning.
Það hvernig félagslegur stuðningur í formi samskipta leiðir af sér
bætta heilsu er þó ekki alltaf skýrt
og jafnvel umdeilt hvort að um beint
orsakasamband sé að ræða. Félagslegur stuðningur hefur áhrif á vellíðan okkar og andlega heilsu. Það
að eiga í góðum samskiptum og búa
yfir góðu tengslaneti getur hjálpað
okkur í daglegu amstri og að komast
í gegnum flókin verkefni en þó gætir
ákveðins flækjustigs þar sem félagslegur stuðningur gengur ekki aðeins
í aðra átt. Það getur vissulega gefið
af sér góða líðan að styðja þá sem

okkur þykir vænst um, eiga uppbyggileg samtöl við vini og vandamenn, en að sama skapi ef samskipti
eru neikvæð í eðli sínu og stuðningur
gengur aðeins í aðra átt getur það
leitt til örmögnunar, eins og svo
gjarnan hefur komið fram þegar
ættingjar hafa hreinlega orðið fyrir
kulnun vegna mikillar umönnunar
og stuðnings sem er þeim ofviða.
En byrjum á því að einblína á
jákvæð og uppbyggileg félagsleg
samskipti og skoða hvað vísindin
segja. Skipta góð samskipti máli
þegar kemur að heilsu okkar? Samkvæmt rannsóknum þá er svarið við
þessari spurningu já, svo sannarlega.
Rannsóknir hafa sýnt að telji einstaklingur sig búa við góðan félagslegan stuðning sé hann líklegri til
að upplifa sig við góða heilsu, hefur
minni líkur á því að greinast með
þunglyndi, gæði svefns eru meiri
á meðal þessa hóps, vitræn geta
mælist hærri og jafnvel líkur á heilabilun síðar á ævinni eru minni, sé
tekinn samanburður við þá sem

telja sig skorta félagslegan stuðning.
Sé skortur á félagslegum stuðningi
verður til lífeðlisfræðilegt viðbragð
þar sem að aukið bólgusvar hefur
mælst hjá þessum einstaklingum
ásamt hækkandi insúlínviðnámi
en saman auka þessir tveir þættir
áhættuna á sykursýki 2 og hjartaog æðasjúkdómum. Í heildarsamhenginu mætti því líta svo á að það
að vera í virkum, jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum sé ákveðið
form af heilsurækt. Hér skiptir upplifun einstaklingsins miklu máli og
því væri okkur öllum hollt að skoða
okkar samskipti við aðra, eru þau
jákvæð og uppbyggileg? Hvað get
ég gert til að bæta samskiptahæfileika mína ef svo ber undir. Sé samskiptaupplifun okkar góð þá höfum
við fjöldann allan af rannsóknum
sem sýna jákvæðar heilsufarslegar
afleiðingar.
Með skilgreiningu á hugtakinu
heilsu að leiðarljósi höfum við uppfyllt um þriðjung þeirra grunnskilyrða sem þarf til að öðlast góða

Félagslegur stuðningur
hefur áhrif á vellíðan okkar
og andlega heilsu.

heilsu með því að einblína á félagsleg
samskipti. Heilsa nær þó einnig yfir
líkamlega og andlega vellíðan þar
sem hreyfing og næring eru mikilvægustu þættirnir í okkar eigin forvarnavinnu að bættri heilsu.
Temjum okkur að vera í góðum
samskiptum við fólk sem okkur
líður vel með hvort sem það eru
vinir, ættingjar eða maki. Hreyfum
okkur daglega í að minnsta kosti 30
mínútur og síðast en ekki síst hugum
að fjölbreyttu og næringarríku fæði.
Með heildrænni sýn á heilsu aukum
við heilsufarslegan ávinning svo um
munar.
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Magnea hannar mikið úr íslenskri ull, en hún fékk styrk úr Hönnunarsjóði til að hanna vöru með lágmarkskolefnisspori. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Keflvíski söngvarinn
Arnar Dór Hannesson
rafvirkjameistari er
mikið jólabarn, hefur
margoft farið í jólaköttinn og sendi frá sér
jólalagið Desember á
dögunum.  ➛4

Ákveðin vitundarvakning
orðin um uppruna fatnaðar
Magnea Einarsdóttir fatahönnuður og fagstjóri í fatahönnun við hönnunardeild Listaháskóla Íslands hannar mikið úr íslenskri ull. Hún segir sóknartækifæri fólgin í fataiðnaði á Íslandi og að framtíð greinarinnar sér björt. ➛2
FULL BÚÐ AF NÝJUM VÖRUM

Kr. 6.900 / 7.500
Kr. 16.700

HILLA
Kr. 99.800

BORÐ
Kr. 247.700
Kr. 84.200

Kr. 8.300 / 19.4OO
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MOT TA
Kr. 58.800
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Framhald af forsíðu ➛
Magnea tók
nýlega við starfi
sem fagstjóri
fatahönnunar í Listaháskólanum og
segir framtíðina
bjarta í faginu.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

M

agnea ákvað að læra fata
hönnun þegar hún var 17
ára en áhuginn kviknaði í
lýðháskóla í Kaupmannahöfn.
„Þar var ég með flotta kennara
sem höfðu starfað í faginu og ég
áttaði mig á því þar hvað fata
hönnun væri stór og fjölbreytt
atvinnugrein, enda hefur upp
gangur í henni á Norðurlöndunum
verið mikill á undanförnum
árum,“ segir Magnea.
Eftir menntaskóla fór hún í
undirbúningsnám í Myndlista
skólanum í Reykjavík í eitt ár og
sótti svo um nám í fatahönnun
erlendis. Hún var fyrst í Parsons í
París og svo í Central St. Martins í
London, þar sem hún sérhæfði sig í
prjóni og prjónahönnun.
„Ég hef verið að fást við það
síðan ég útskrifaðist 2012 og byggt
upp eigið vörumerki og sýnt línur
bæði hér heima og erlendis. Ég
opnaði nýverið verslunina Kiosk
við Grandagarð sem er samrekin
verslun nokkurra íslenskra fata
hönnuða,“ segir hún.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Prjónið í aðalhlutverki

Magnea hefur sent frá sér eina
línu á ári undir merkinu MAGN
EA en hún hefur einnig unnið
samstarfslínur, til dæmis við
íslenska fyrirtækið Aurum og
bandaríska fyrirtækið Club
Monaco.
„Prjónið er alltaf í aðalhlutverki
en ég legg áherslu á að hanna öll
mín efni sjálf og gera nýja hluti
með prjón. Efnisvalið er fjölbreytt
en ég reyni að vinna með nátt
úruleg efni og umhverfisvæn eftir
mesta megni. Ég vinn mikið með
ull og hef gert línur úr kasmír,
mohair og merino ull en íslenska
ullin hefur alltaf spilað stórt
hlutverk í minni hönnun líka. Ég
hef ég alltaf haft hana með í þeim
fatalínum sem ég hef sent frá mér.
Ég nálgast hana á nýjan hátt með
því að blanda henni saman við
önnur efni og hanna úr henni
f líkur sem hún er ekki þekkt fyrir
að vera notuð í. Nýjasta dæmið
eru yfirhafnir sem ég frumsýndi
í haust á sýningunni 100% ull
á Hönnunarsafni Íslands og á
Trendnet,“ upplýsir Magnea.
Magnea fékk styrk frá Hönn
unarsjóði Íslands til að þróa
yfirhafnir úr íslenskri ull, en
markmið hennar var að búa til
vöru með lágmarkað kolefnisspor
með því að nota innlend hráefni,
hönnun og framleiðslu.
„Allt ferlið fer fram innan
Reykjavíkur og línuna ákvað ég
að kalla „made in reykjavík“. Í titl
inum felst ákveðin vitundarvakn
ing um uppruna fatnaðar. Ein
f lík getur nefnilega farið marga
hringi kringum jörðina áður en
hún skilar sér til neytenda. Ferlið
er því talsvert umhverfisvænna
og stuðlar að aukinni sjálf bærni
ásamt því að auka verðmæta
sköpun úr íslensku hráefni og
atvinnusköpun á Íslandi. Tísku
iðnaðurinn er einn sá mest
mengandi á alheimsvísu, en ég
trúi því að við hér á Íslandi getum
staðið fyrir hönnun á vörum sem
stuðla að betrumbótum á því
sviði,“ segir hún.
„Kostir lókal framleiðslu eru
að maður er nær vörunni og
þróunarferlinu, maður fylgist
betur með sem hönnuður. Það eru
þó ekki endalausir möguleikar í
framleiðslu hér á landi en það er
gaman að gera það sem er hægt
að gera hér og ögra hefðbundnu
hráefni á borð við íslensku ullinni
um leið.“
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Gróskan í greininni mikil

Magnea segist dást að öðrum
íslenskum fatahönnuðum og að
gróska í greininni sé mikil.
„Það er mikil þrautseigja í koll
egum mínum hérlendis, margar
áskoranir í umhverfi okkar gera
það flókið að reka fatahönnunar
fyrirtæki. Samstarfskonur mínar
í versluninni Kiosk, þær Anita
Hirlekar, Eygló, Helga Lilja og
Hlín Reykdal eru mínir helstu
áhrifavaldar þessa dagana, það er
dásamleg orka sem fylgir því að
reka verslun með svona sterkum
og flottum konum.“
Magnea segir að við eigin
hönnun fái hún mikinn innblástur
frá öðrum listgreinum, hönnun,
arkitektúr og myndlist en líka
kvikmyndum og tónlist.
„Kveikjan verður oftast til í
nærumhverfinu en það getur verið
skrítin litasamsetning sem verður
á vegi mínum eða hlutur sem ég
rekst á á nytjamarkaði. Eitthvað
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

sem gerir mig forvitna og fær mig
til að langa til að rannsaka betur.
Ég legg áherslu á prjón og byrja
alltaf á að hanna efnið áður en
flíkin verður til, það fer svo mikið
eftir því hvernig efnið hegðar sér
hvað til verður úr því. Stór hluti
af hönnunarferlinu er því prufu
gerð með prjón og aðferðir, bæði í
höndunum og á prjónavél.“

Krefjandi aðstæður

Í haust tók Magnea við stöðu fag
stjóra fatahönnunar í Listaháskóla
Íslands, sem hún segir hafa verið
bæði gefandi og krefjandi.
„Það er krefjandi að takast á við
nýtt starf í miðjum heimsfaraldri.
Nemendur hafa tekist á við þessar
aðstæður af krafti og ég dáist
að því hvernig þau hafa nálgast
breyttar aðstæður. Hönnunardeild
er stærsta deild Listaháskólans
og því talsvert af fatahönnuðum
sem útskrifast þaðan. Ég hef kennt
við skólann frá því ég útskrifaðist

sjálf og hef gaman af því að nálgast
fagið frá þessum enda um leið og
ég rek mitt eigið fyrirtæki,“ segir
Magnea.
Hún hefur einnig setið í
stjórnum Fatahönnunarfélags
Íslands og Miðstöðvar hönnunar
og arkitektúrs á Íslandi, svo hún
hefur breiða sýn á greinina hér á
landi.
„Hér er er bæði öflug grasrót og
hæfileikaríkir nemendur og ég get
ekki annað en haft tröllatrú á að
framtíðin sé björt hvað hæfileika
varðar. Það er þó lítið um störf
nema þá helst þau sem hönnuðir
skapa sjálfir. Það er alveg kominn
tími til að færa senuna upp á næsta
stig og taka skrefið í átt að því að
byggja upp alvöru atvinnugrein úr
fatahönnun á Íslandi. Við þurfum
ekki að líta langt yfir hafið til að
sjá hvað skapandi greinar og tísku
iðnaður geta gefið af sér gríðar
lega mikil verðmæti og hér eigum
við auðlind í fagmenntuðu fólki

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

sem er að gera frábæra hluti. Að
mínu mati liggur það fyrir að það
er mikilvægt að byggja upp margar
fjölbreyttar atvinnugreinar á
Íslandi í kjölfar heimsfaraldurs.“
Magnea segir að greinin sé ung
hér á landi en í miklum vexti og
hafi að vissu leyti þau forréttindi
að hafa enn ekki myndað sér sér
stöðu á alheimsvísu.
„Það eru að mínu mati sóknar
færi fólgin í því þegar litið er til
þeirra áskorana sem iðnaðurinn
stendur frammi fyrir á heimsvísu.
Mörg stór fyrirtæki í nágranna
löndum okkar standa frammi fyrir
því að þurfa að breyta sinni ímynd
og vinnulagi en við hér höfum
tækifæri til að standa fyrir nýja
nálgun. Íslenskir fatahönnuðir eru
mjög fjölbreyttir en ég held að við
eigum sameiginlegt að vera í mik
illi tengingu við náttúruna okkar,
veðrið og birtuna og hönnunin ber
merki þess, hvort sem er í litavali,
áherslum eða aðferðum.“

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.
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Stenströms silkiblússa, einnig til í svörtu
Verð: 46.980

Depeche leðurtaska, einnig til í svörtu
Verð: 39.980

Wonders leðurstígvél, einnig til í brúnu
Verð: 36.980 kr.

Mos Mosh ullarpeysa
Verð: 28.980

Depeche leðurbelti í úrvali.
Verð: 24.980

Jólagjöfin hennar
hjá Hrafnhildi

Depeche leðurtaska
Verð: 21.980

Stenströms ullarslá, til í nokkrum litum
Verð: 47.980

Creenstone ullartrefill, til í tveimur litum
Verð: 19.980

Úrval af Stenströms silkislæðum
Verð: 25.980

Creenstone úlpur í úrvali
Verð: 62.980

Wonders mokkasíur
Verð: 25.980

Kennel & Schmenger götuskór
Verð: 54.980
Depeche leðurbelti í úrvali
Verð: 26.980

Lofina leðurhanskar, til í nokkrum litum
Verð: 19.980 kr.

Saint Jacques ullarkápa
Verð: 53.980

Creenstone ullarkápa
Verð: 54.980
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Sat fyrir á tískumyndum tólf ára
Keflvíski söngvarinn Arnar Dór Hannesson er rafvirkjameistari og tveggja unglinga faðir. Hann er
mikið jólabarn, hefur margoft farið í jólaköttinn og sendi frá sér jólalagið Desember á dögunum.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

E

r nafnið Dór ættarnafn?
Já, við Friðrik Dór erum
bræður! Nei, nei, grín. Ég er
hálfpartinn skírður í höfuðið á

báðum foreldrum mínum. Pabbi
minn heitir Hannes Arnar og
mamma mín Halldóra. Dór-nafnið
kemur sumsé frá mömmu.
Hver er fyrsta minningin um að
hafa verið fínn og flottur í tauinu?
Mamma mín átti tískuvöruverslunina Kóda í Keflavík og fékk
oft mig og systkini mín í aug-

Undirkjólar, leggings, sokkabuxur og góðir skór
eru líka nauðsynjavara á jólunum

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

lýsingar. Ætli ég hafi þá ekki verið
tólf ára gamall.
Hugsarðu mikið um tísku og það
hverju þú klæðist?
Nei, svo sem ekki dagsdaglega,
en ég vil klárlega alltaf vera snyrtilegur og hreinn til fara.
Finnst þér gaman að klæða þig
upp á?
Já, þegar ég kem fram og syng
fyrir áhorfendur pæli ég aðeins
í því hverju ég er, og finnst mjög
gaman að vera í flottum fötum á
sviðinu.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Ætli það sé ekki dúnúlpan mín
frá 66°Norður. Ég er búin að eiga
hana í mörg ár og hún stendur
alltaf fyrir sínu.
Áttu eitthvað í fórum þínum sem
þér er hjartfólgið og tengist tísku?
Já, ég fékk fallegt hálsmen,
leðuról með silfurkrossi, í gjöf frá
Heiðu, systur minni, stuttu áður en
hún veiktist.
Hvar kaupirðu fötin?
Á hinum ýmsu stöðum og læt
svo oftast klæðskera sníða þau að
mér eða breyta, til að þau séu pínu
svona sérstök.
Dreymir þig um mjúka pakka
frekar en harða, til að fá kannski
nýja flík í jólagjöf?
Mér finnst alltaf gaman að fá
föt í jólagjöf, en oftast er það bara
hún elsku mamma mín sem nær að
finna föt sem passa akkúrat á mig.
Hvernig klæddur líður þér best?
Klárlega í jogging-gallanum
heima, en mér líður reyndar líka
vel á sviði og þá gefur manni oft
aukið sjálfstraust að líta vel út.
Áttu flík sem þú ert þekktur fyrir?
Já, það þekkja mig margir af
ADH-raf vinnufötunum mínum,
en það er fyrirtækið mitt.

Arnar Dór er fínn í tauinu og syngur
Desember. MYND/JÓNATAN GRÉTARSSON

Áttu jólapeysu?
Já, við fjölskyldan fórum til
Flórída um jólin í fyrra og þá
keypti ég alveg svakalega ljóta
jólapeysu í Walmart. Við vorum öll
í jólapeysum á aðfangadag þar úti
og ég á hana til næst þegar maður
má fara í almennilegt jólapartí.
Hefðurðu einhvern tímann farið
í jólaköttinn?
Jájá, ég kaupi mér ekkert endilega alltaf ný föt um hver jól. Ég
kaupi bara föt þegar mig vantar
þau.
Hvernig kom nýja jólalagið,
Desember, til þín?
Gunnar Ingi, höfundur lagsins,
er Keflvíkingur eins og ég, og við
höfum þekkst frá því við vorum
ungir. Hann samdi líka lagið
Carolyn, sem kom út fyrr á þessu
ári, og bað mig að syngja þetta nýja
jólalag.
Um hvað er lagið?

Lagið fjallar um yndislegu
stemninguna sem myndast í
desember og í kring um jólahátíðina. Þetta lag kemur manni svo
sannarlega í jólaskap.
Hvaðan kemur söngurinn?
Afi minn, Ragnar Jónasson, og
systir hans, Inga Jónasar, voru
mikið í söng og tónlist, og fjölskyldan hefur í kjölfarið alltaf
sungið mjög mikið við öll mannamót. Þannig að ég ólst upp við
mikinn söng. Ég uppgötvaði samt
ekki sjálfur fyrr en ég varð um
átján ára að ég sjálfur gæti sungið.
Hafði það áhrif á líf þitt að lenda
í 2. sæti í The Voice 2018?
Það var virkilega gaman að taka
þátt í The Voice á sínum tíma.
Ég kynntist svo frábæru fólki,
öðlaðist dýrmæta reynslu og ekki
skemmdi fyrir að lenda í 2. sæti.
Það breytti lífi mínu að því leyti að
ég nýtti tækifærið sem spark í rassinn til að gefa meira út og halda
fleiri tónleika.
Er desember og jólin í dálæti hjá
þér?
Já, ég er einstaklega mikið
jólabarn. Uppáhaldið mitt er að
vakna á jóladagsmorgun, því það
er hefð í minni fjölskyldu að hittast öll á náttfötunum heima hjá
mömmu og pabba, við systkinin
með börnin okkar, og borða jólakökur og drekka heitt súkkulaði.
Svo um kvöldið er yndislegt að
fara til tengdó og borða hangikjöt
með fjölskyldu Ölmu, konunnar
minnar. Þetta verður óhjákvæmilega með aðeins öðru sniði í ár, en
maður leysir það bara.
Hvernig verða jólafötin í ár?
Líklega bara náttbuxur og
stuttermabolur. Þetta verða kósíheima-jól í ár.
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Flauelsmýkt
um þessi jól
Flauelið er alltaf vinsælt yfir hátíðarnar enda einstaklega fallegt og
mjúkt, með guðdómlega áferð og
svo liggur það einfaldlega svo vel.
Jóhanna María
Einarsdóttir

johannamaria@frettabladid.is

F

lauel má vinna úr hvort
tveggja náttúrulegum og
gerviefnum og er sérstök
tegund af brúskóttum vefnaði þar
sem þráðunum er dreift jafnt og
hárin eru stutt og þétt sem gefur
efninu sína sérstöku áferð. Það er
ekki að ástæðulausu að flauel er
beintengt munúð og gæðum en
þegar eitthvað er ofurmjúkt þá
segjum við að það sé flauelsmjúkt.
Flauel kom fyrst á sjónarsviðið í
fórum kasmírsölumanna í Bagdad

Dior Homme sýndi lit með því að
klæða fyrirsæturnar í flauelshanska
í ljósbláu, svörtu og drapplitu á
tískuvikunni í janúar í París.

á áttundu öld sem þá var undir
stjórn Harun al-Rashid. Eftir það
var mesta framleiðsla flauels í
heiminum í Kaíró í Egyptalandi.
Mikið af því flaueli sem framleitt var þar var flutt til Feneyja
og þaðan barst það um endilanga
Evrópu. Flauel var dýrt í framleiðslu og bæði eftirsótt og vinsælt
hjá hástéttinni. En þess má geta að
Ríkharður II., konungur Englands,
skipaði svo fyrir í erfðaskrá sinni
árið 1399 að lík hans skyldi vera
grafið í velveto.
Því má fagna sérstaklega að
tískupallarnir fyrr í ár voru stútfullir af girnilegum flauelsflíkum
fyrir karla og konur.

Hér kemur
Burberry með
sitt klass
íska mynstur
á svörtum
flauelskjól.
Skrifstofu
smart í bland
við jóladressið
er fullkomið
fyrir heima
vinnandi skrif
stofublækur.
Kjóllinn birtist
á tískuvikunni
í London í
febrúar.

Þessi rauða flauelsdragt frá Elie
Saab er allt það sem við óskum
okkur fyrir jólin. Tískuvikan í París í
febrúar. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

DRAUMAKÁPAN • JÓLAGJÖFIN HENNAR
laxdal.is/yfirhafnir

u
Fylgdr á
o k ku o o k
Fa c e b
S ÍGILD

KÁ PUB ÚÐ

TRAUST Í 80 ÁR

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

Hér má sjá vel sniðinn dumbrauðan
flauelskjól fyrir haust/vetur 2020
og 2021 úr smiðju Saint Laurent á
tískuvikunni í París í febrúar.

Giorgio Armani er með puttann á púlsinum þegar
kemur að flaueli fyrir karla. Þessi frakki fer alla leið
og við hin fljótum með. Þessi er frá tískuviku karla í
Mílanó í janúar. Haust/vetur 2020/2021.

Þessi lavenderblái flauelskjóll úr smiðju Junko Shim
ada á tískuvikunni í París í mars mun lengi ásækja
drauma margra hinna tískumeðvitaðri einstaklinga.

„ÞESSI BÓK ER PERLA.“
VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR

„Mögnuð og ískyggileg frásögn ...
ég hvet alla til að lesa.
Þetta er mjög merkileg bók.“
ÞÓRLINDUR KJARTANSSON

„Þóra Karítas býr yfir einstöku hugrekki
þegar kemur að því að fjalla um hið
óbærilega í mannlegri tilveru.“
GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR

„Hún er gríðarlega fallega skrifuð
og svo tilfinningarík að maður verður
ögn betri mannvera við lesturinn.“
HILDUR EIR BOLLADÓTTIR

2.
PRENTUN

KOMIN Í VERSLANIR

Árið 1618 bíður ung kona örlaga
sinna við Drekkingarhyl. Blóðberg eftir
Þóru Karítas Árnadóttur er áhrifamikil og nístandi sár skáldsaga sem
hrífur lesandann.

Innbundin

Rafbók

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið 10–19 alla daga til jóla | www.forlagid.is

Hljóðbók
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Brandari í formi jakkafata
Haukur Bragason gerði einhver alverstu fatakaup ævi sinnar þegar hann keypti sér jólajakkaföt
úr pólýester. Hann segir viðbjóðslegt að klæðast þeim og að þau liggi í skömm í geymslunni.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

H

aukur Bragason er líklega
helst þekktur sem einn
vinsælasti Twitter-notandi
Íslands, en hann starfar sjálfstætt
við málfarsráðgjöf, prófarkalestur
og textagerð. Haukur verður seint
þekktur fyrir ósmekklegt og sóðalegt útlit, en hann er mikið fyrir
að vera flottur í tauinu og á að
eigin sögn vandræðalega mikið af
jakkafötum. Fyrir nokkrum árum
brá hann hins vegar út af vananum
og keypti einhver ljótustu jakkaföt
sem sögur fara af, í gríni. Hér
verður saga þessa tískuslyss rakin.
„Herrafatnaður er eitt af mínum
áhugamálum og ég á vandræðalega mikið af jakkafötum, stökum
jökkum og svo framvegis,“ segir
Haukur. „Ég fer líka alltaf í mitt fínasta púss á jólunum. Það er leitun
að manni sem óttast jólaköttinn
eins skelfilega mikið og ég. Ég tek
enga sénsa og fæ mér eitthvað
fallegt fyrir hver jól. En kórónuveirufaraldurinn hefur hins vegar séð
til þess að ég hef verið að kynna
mér kósíföt í auknum mæli og hef
lítið klætt mig upp. Ég verð nú líka
að viðurkenna að það er töluvert
þægilegra að vera í joggingbuxum
og bol...“

Hans eigin útgáfa af
ljótri jólapeysu

„Ég keypti mér brandara í formi
þessara jakkafata árið 2014. Þetta
var mitt „take“ á ljótu jólapeysuna,
sem var þá töluvert vinsælla
dæmi en það er í dag. Ég fann þau
í Hollandi, en þetta er hollenskt
fyrirtæki sem hóf rekstur kringum
það að selja appelsínugul föt til
stuðnings landsliðinu þeirra
(Oranje!),“ útskýrir Haukur. „Þau
eru úr pólýester og það er algjörlega viðbjóðslegt að vera í þeim
enda hef ég bara gert það þrisvar
eða fjórum sinnum. Þau sitja
nú bara í geymslunni núna og
skammast sín fyrir að vera algjörlega óþarft kolefnisspor og úreltur
brandari.
Ætli þetta sé ekki ofarlega á
lista yfir verstu fatakaup sem ég
hef gert, ásamt peysu sem hljóp

Haukur setti þessa mynd á Twitter þegar hann mætti í vinnuna í jakkanum
og skrifaði: „Jólapeysudagurinn sem átti að vera í vinnunni í dag... Já, hann
sem sagt er ekki. Það var hætt við þetta. Ég er einn svona.“ MYND/AÐSEND

Haukur segir að þessi jakkaföt séu örugglega ofarlega á lista yfir verstu
fatakaup sem hann hefur gert, ásamt peysu sem hljóp svo svakalega í
þvotti að dóttir hans, sem var 10 ára, passaði í hana. MYND/AÐSEND

svo svakalega í þvotti að dóttir
mín sem þá var 10 ára passaði í
hana (og notaði handa reyndar
nokkrum sinnum!),“ viðurkennir
Haukur.

þau mistök að mæta í jakkanum í
vinnuna.
„Ég var nýlega byrjaður á nýjum
vinnustað og það var talað um að
það ætti að vera jólapeysudagur.
Ég mætti í jakkanum (sem betur
fer ekki buxunum) og komst að því
þegar ég var búinn að sjá nokkra
sem ég hélt fyrst að væru bara
fýlupokar sem vildu ekki taka
þátt að það hefði verið sendur út
tölvupóstur og jólapeysudeginum
frestað, því hluti starfsmanna

Eftirminnilegur eins manns
jólapeysudagur í vinnunni
Það fóru að renna á Hauk tvær
grímur þegar hann sá að hann
hefði mögulega verið „trend
setter“, alveg óvart.
„Eftir að hafa nýtt þetta sem

ágætis brandara tvenn jól í röð fór
íslenskt vefsölufyrirtæki að selja
föt frá þessu hollenska fyrirtæki
og maður fór að sjá fólk í þessu út
um allan bæ,“ segir Haukur. „Þegar
ónefndur stjörnulögfræðingur
birtist í blaði í nákvæmlega eins
fötum og ég á þá var brandarinn
úrskurðaður í gæsluvarðhald
og hefur fengið að dúsa í (fanga)
geymslu síðan þá.“
En áður en fötin enduðu á
ruslahaug sögunnar gerði Haukur

ERMINGARGJAFIR

HEILSA

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
Miðvikudaginn 30. desember mun sérblaðið Heilsa fylgja Fréttablaðinu.
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu. Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og
fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum Fréttablaðsins.

lir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
Boðið
á auglýsingapláss í blaðinu
öllum stærðum
og gerðum.
gjafirnar
lifaer upp
í minningunni
um afaldur
og ævi.
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni
Fréttablaðsins.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
Pantanir og skil á auglýsingum er til og með 29. desember.
Kynningarumfjallanir
að panta í síðasta
lagi þriðjudaginn 22. desember.
í langmest
lesnaþarfdagblaði
landsins.

singar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
sendu

Áhugasamir auglýsendur hafi samband við:
Sími 550
5078á/ serblod@frettabladid.is
okkur
póst
netfangið serblod@frettabladid.is

var að fara út í bæ á námskeið eða
eitthvað. Ég fékk hins vegar engan
tölvupóst, því það var ekki búið
að bæta mér inn á listann yfir
alla starfsmenn vegna þess að ég
var nýbyrjaður. Þetta var erfiður
dagur,“ segir Haukur léttur.
Haukur Bragason er að setja vefsíðuna www.haukurbragason.com
í loftið í þessari viku og þar geta
áhugasamir kynnt sér störf hans.

Mandarina Duck töskupartý til jóla
20-40% afsláttur*

Velkomin til okkar í Bóel Óðinsgötu 1

Mandarina Duck

er heimsþekkt ítölsk töskumerki síðan 1977
Leður MD crossover taska silver
Verð kr. 36000- m afsl kr. 28,800-

Leðurtaska MD crossover margir litir
Verð kr. 36.000- m. afsl kr. 28.800

Leður MD seðlaveski margir litir
Verð kr. 22.000- m. afsl 13.200

Leður MD skjala & tölvutaska svört
Verð kr. 63.000- 40% afsl. verð kr. 37,800-

Leður MD bumbutaska margir litir
Verð kr. 32.000 m. afslætti kr. 25.600
Létt MD crossover taska
Verð kr. 19.500- m. afsl kr. 15.600Leður MD bumbag olívugul
Verð kr. 29.500- m. afsl kr 23.600-

Mandarina Duck lyklakippa
Verð kr. 5.900- m.afsl kr. 4.720Mandarina Duck
unisex crossover taska
Verð kr. 15.000- m. afsl. 12.000-

ÓÐINSGÖTU 1, 101 REYKJAVÍK
Sími 8341809
BOEL
boelisland
Opið miðvikud - föstud 12-18 laugard 12-16
www.boel.is

*Hægt verður að skila og
skipta á töskum til 6. jan.
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Áhrifaríkur litur
Þ
að er enginn litur jafn
jólalegur og rauður. Hann
hentar þó ekki öllum en litir
geta haft mikil áhrif á líðan og
tilfinningar fólks. Rauður er ákaf
asti og tilfinningaríkasti liturinn,
enda litur ástarinnar. Rauður er
þá sagður tákna sjálfsöryggi og
er því tilvalinn fyrir þau sem eru
sorgmædd eða vantar hvatningu.
Þá er hann líka sagður góður
fyrir þau sem vilja ná árangri eða

markmiðum, vantar baráttuanda
eða leitast eftir því að vera líf
legri.
Rauður er hins vegar ekki
sagður góður við samningagerð
eða ágreining. Þá er rauður ekki
talinn henta fólki með háan
blóðþrýsting, stuttan þráð og
þeim sem eru taugaóstyrk. Hann
hentar enn fremur ekki fólki
sem þjáist af síþreytu eða haus
verkjum.

Victoria Beckham með svarta grímu,
í rauðum kjól og bleikum skóm.

Í bleikum skóm

V

ictoria Beckham heimsótti
verslun sína í Dover Street
í London fyrir nokkrum
dögum til að heilsa upp á starfsfólk
sitt. Það vakti gríðarmikla athygli
að hún var í rauðum skyrtukjól og á
bleikum hælaskóm. Haft var á orði
að hún væri tilbúin í hvaða jóla
veislu sem væri.
Victoria er sögð hrifin af því að
blanda saman litum en einhverjum
finnst örugglega skrítið að sjá hana
í neonbleikum skóm við rauðan
kjól. Þess er reyndar getið í breska
Vogue að Victoria komi oft á óvart í
skóvali. Hún sást ganga um götur í
Los Angeles í svörtum gallabuxum,
hvítri skyrtu og neongrænum
skóm.
Þegar Beckhamhjónin mættu í
brúðkaup hjá fótboltakappanum
Sergio Ramos, leikmanni Real
Madrid, í fyrrasumar klæddist Vict
oria sömu bleiku skónum. Þegar
hún síðan fór í hjólatúr í nágrenni
heimilis síns í Cotswold var hún í
gulum strigaskóm frá Reebok en
hún er í samstarfi við fyrirtækið.
Í ljósi þess ástands sem ríkir í
heiminum væri vel til fundið að
vera eins og Victoria og klæðast
litríkum skóm til að gleðja alla í
umhverfinu.

HÁGÆÐA KONFEKT
ÁN VIÐBÆT TS SYKURS
FULLKOMIÐ TIL AÐ DEILA

VORAR

Jólakötturinn fær lyst á fólki um jól.

Enginn vill fara í
jólaköttinn

Í

gamla sveitasamfélaginu var
viðtekin venja að húsbændur
gæfu heimilisfólki sínu nýja flík
og sauðskinnsskó fyrir jólin, til
að verðlauna það fyrir dugnað en
verkin sem vinna þurfti fyrir jól
voru mörg og einkenndust oft af
mikilli vinnuhörku.
Talað var um að þeir sem ekki
fengu nýja spjör fyrir jól „færu í
jólaköttinn“ og það vildi enginn
eiga á hættu, sama hvort þar væri
átt við að jólakötturinn æti þá eða
æti frá þeim matinn. Mikið kapp
var því lagt á að klára alla tóvinnu
og prjóna nýjar flíkur á heimilis
fólkið áður en jólahátíðin gekk í
garð. Í dag er orðasambandið „að
fara í jólaköttinn“ enn notað um
þá sem ekki fá nýja flík fyrir jól og
þykir mörgum mikilvægt að vera í
nýjum klæðum frá toppi til táar, yst
sem innst, og helst með nýklippt
hár á aðfangadagskvöld.
Heimild: Árni Björnsson.
Saga daganna.

Rauðar varir
eru sígildar
á jólunum.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Smáauglýsingar

11
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Húsaviðhald

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

Óskast keypt

Keypt
Selt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Til sölu

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

Jón Stefánsson blómamynd
Traustur viðskiptavinur óskar eftir
að kaupa blómamynd eftir Jón Stefánsson.
Smiðjan- Listhús Sími 895 0665

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

Toyota Auris Hybrid 2/2016 Ekinn
aðeins 57 þús. Km. Sjálfskiptur. Einn
eigandi. Ekki bílaleigubíll. Flott verð:
2.290.000,-

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

Þjónusta

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

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.

Tímavinna eða tilboð.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

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

Er verið
að leita
að þér?

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Húsnæði

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum
okkar oft að finna starfsmenn án
þess að auglýsa stöðuna og
með stuttum fyrirvara.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar
til að tryggja að við finnum þig
þegar rétta starfið býðst.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Húsnæði í boði

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

Til leigu góð 2ja herb. íbúð í
Breiðholti ca. 60 fm, er laus. 170 þús
á mán + hússj. Umsóknir sendist á
eyvindur@simnet.is

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Þjónustuauglýsingar
Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Sími 550 5055
LED leiðiskrossar
• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.

• 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

Varahlu�r í VOLVO
Vinnutæki

• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Kranar

Eigum lausa til leigu eða kaups nýlega
byggingakrana í nokkrum stærðum.
Gott ásigkomuleg og tilbúnir í notkun.

Nánari upplýsingar í síma 511 6600
og ratio@ratio.is

arnarut@frettabladid.is
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intellecta.is
Breyting á Aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028
og nýtt deiliskipulag vegna
nýs vatnsbóls

RÁÐNINGAR

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann
25. nóvember 2020 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 og deiliskipulag vegna
nýs vatnsbóls.
Tillögurnar voru auglýstar frá 13. maí til 24. júní 2020 skv.
1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 1. mgr. 41. gr.
sömu laga og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr.
105/2006. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu
athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar.
Tillögurnar voru samþykktar með breytingum frá auglýstum tillögum í samræmi við niðurstöðu sveitarstjórnar
við umfjöllun athugasemda.
Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn
mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku í B-deild
Stjórnartíðinda.
Tillögurnar hafa verið sendar Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér
til skipulags- og byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Voga.
Vogum, 17. desember 2020
f.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

Icebreaker

Icebreaker Merino ull - fyrir alla þá sem vilja hlýjan
ullarfatnað sem stingur ekki og dregur ekki í sig lykt.

Barna bolur

7.490 kr.
Zone

Oasis

Oasis

Oasis

Síðerma

Síðerma

Barna leggins

15.990 kr.

14.990 kr.

16.990 kr.

7.490 kr.

Elemental

Oasis

Hálfrennd

Hálfrennd

15.990 kr.

Tech
Hálfrennd

Zone

Amplify

Síðerma

Stutterma

Heilrennd

19.990 kr.

19.990 kr.

12.990 kr.

31.990 kr.

14.990 kr.

Helix

Rush

Siren Tank

Hillock Funnel

Sprite Racerback

Jakki

Peysa

Toppur

34.990 kr.

33.990 kr.

8.490 kr.

28.990 kr.

Tech Lite

Vertex

Vertex

Yanni

Hálfrennd

Leggings

Ermalaus kjóll

22.990 kr.

17.990 kr.

13.590kr.

Stutterma

12.990 kr.

Léttur jakki

Leggings

Hlýrabolur

8.390 kr.

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími jóla: Virkir dagar 10:30 – 18, Laugardaga 11-17, Sunnudaga 12-16
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Snæfriður Sól er að standa sig afar
vel í Danmörku. MYND/AÐSEND

Snæfríður Sól
tvíbætti metið
SUND Snæfríður Sól Jórunnardóttir
setti tvisvar nýtt Íslandsmet í 200
metra skriðsundi í gær þegar hún
synti í 25 metra laug á danska meistaramótinu sem fram fer í Helsingör
í Danmörku þessa dagana.
Snæfríður Sól synti fyrra sund
dagsins á tímanum 1.57.47 en gamla
metið átti hún sjálf á tímanum
1.58.42. Síðar um daginn kom hún
í mark á 1:56,51 og bætti því eigið
met um tvær sekúndur í gær.
Strangar sóttvarnareglur eru í
Danmörku um þessar mundir en
undanþágur veittar fyrir afreksfólk
og efstu deildir. Danska sundsambandinu var veitt undanþága til að
halda danska meistaramótið og er
mótið haldið samkvæmt ströngustu
sóttvarnareglum. – hó

Berglind Rós til
liðs við Örebro
FÓTBOLTI Sænska knattspyrnu-

félagið Örebro hefur tilkynnt að
félagið hafi gert samning við Berg
lindi Rós Ágústsdóttur sem kemur
til félagsins frá Fylki.
„Berglind hefur þá kosti sem við
höfum verið að leita að til þess að
bæta við lið okkar.
Það er mikill kostur að hún getur
bæði spilað sem miðvörður og aftast á miðjunni. Við væntum þess að
hún muni halda áfram að bæta leik
sinn í okkar herbúðum," segir þjálf
arinn Rickard Johansson.
Örebro hafnaði í sjöunda sæti
sænsk u úr valsdeildar innar á
nýloknu keppnistímabili.
Berglind Rós er þriðji íslenski
leikmaðurinn sem fer frá Íslandi
í félög í sænsku úrvalsdeildinni á
síðustu dögum. Áður höfðu Valskonurnar Hlín Eiríksdóttir farið til
Piteå og Hallbera Guðný Gísladóttir
til AIK Solna. – hó

S P O R T ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

17. DESEMBER 2020

FIMMTUDAGUR

Þurfum að vakna til lífsins í
hugrænni þjálfun hérlendis
Íþróttasálfræðingurinn Hreiðar Haraldsson segir það vera mikil vonbrigði hversu aftarlega á merinni
íslensk íþróttafélög séu varðandi hugræna þjálfun. Hreiðar bjóst við að fleiri íþróttamenn myndu leita
til sín vegna afleiðinga kórónaveirunnar. Sérsamböndin þurfi að sýna félögunum fordæmi í verki.

HUGRÆN ÞJÁLFUN Íþróttamenn
hafa margir hverjir minnst á það á
þessu ári að æfingabann og frestun
keppnis- og mótahalds vegna
kórónaveirufaraldursins hafi reynt
mikið á andlegu hliðina.
Þá minntust Alfons Sampsted,
leikmaður Bodø/Glimt, og Ingibjörg
Sigurðardóttir, sem spilar fyrir
Vålerenga á að hugarþjálfun hefði
skipt miklu máli í góðum árangri
þeirra, en þau urðu norskir meistarar með liðum sínum á nýloknu
keppnistímabili.
Íþróttasálfræðingurinn Hreiðar
Haraldsson veitir íþróttafólki,
íþróttaforeldrum, íþróttaþjálfurum og íþróttaliðum fræðslu og
þjálfun um hvernig eigi að styrkja
hugarfarslega þætti, til þess að bæta
árangur og ánægju þeirra í íþróttastarfi.
Hreiðar býður upp á einstaklingsráðgjöf, fyrirlestra, námskeið og
ítarlega vinnu með íþróttaliðum í
gegnum keppnistímabil.
„Mér finnst íslensk íþróttafélög
geta staðið sig mun betur hvað hugræna þjálfun varðar. Það er að bjóða
upp á heildræna, hugræna þjálfun í
gegnum heilt keppnistímabil. Þjónusta mín við félög hefur að öllu leyti
falist í einstaka fyrirlestrum um
hugræna þjálfun,“ segir Hreiðar í
samtali við Fréttablaðið um stöðu
mála.
„Félögin vita alveg af mikilvægi
þess að leggja rækt við hugræna
þjálfun og forráðamenn félaganna
eru meðvitaðir um að íþróttasálfræði sé ekki krísustjórnun sem
eiga að nota þegar málin eru komin
í óefni hjá liðum.
Hugræna þjálfun verður að
stunda reglulega yfir tímabilið til
þess að árangurinn verði eins og
best verður á kosið. Fjármunum er
hins vegar forgangsraðað á önnur
svið en fyrir mér ætti að vera jafn
sjálfsagt að hafa hugrænan þjálfara
innan félaganna og styrktarþjálfara,“ segir hann.
„Það eru mér mikil vonbrigði að

Hreiðar Haraldsson segir að gera þurfi mun betur í hugrænni þjálfun hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það eru mér mikil
vonbrigði að þróun
mála hafi ekki verið hraðari
í jákvæða átt hvað hugræna
þjálfun varðar, á þeim
fjórum árum sem ég hef
starfað sem íþróttasálfræðingur hér heima.
Hreiðar Haraldsson,
íþróttasálfræðingur
hjá Haus hugarþjálfun

þróun mála hafi ekki verið hraðari
í jákvæða átt hvað hugræna þjálfun
varðar, á þeim fjórum árum sem ég
hef starfað sem íþróttasálfræðingur
hér heima.
Þeir þjálfarar sem ég hef rætt við
sem hafa sótt sér þjálfaramenntun
erlendis segja að við séum langt á
eftir í því að fræða þjálfarana um
hugræna þjálfun á þeim námskeiðum sem standa til boða.
Við þurfum að vakna og sérsamböndin þurfa að líta í eigin barm
og sýna félögunum gott fordæmi í
þessum efnum. Samböndin standa
sig misvel í þessum málum en heilt
yfir þurfum við að gera betur,“ segir
íþróttasálfræðingurinn.
„Þeir sem leita til mín eru að
stórum hluta ungir íþróttamenn,
þó svo að ég sinni íþróttamönnum
á öllum aldri. Aldursbil þeirra sem
sækja mest í hugræna þjálfun er

kannski til marks um ákveðna
hugarfarsbreytingu hvað þennan
þátt þjálfunar varðar.
Ég átti reyndar von á aukningu
í því að íþróttafólk myndi leita til
mín vegna þeirra áhrifa sem bann
frá æfingum og keppni sem kóróna
veiran hefur haft í för með sér. Það
er kannski til marks um það að við
tölum mikið um mikilvægi þess
að hlúa að andlega þættinum, en
gerum svo ekki nógu mikið í því
að efla sjálfstraustið.
Nú þurfa bara sérsamböndin og
félögin að róa í sömu átt og iðkendur
þeirra og bæta hugrænni þjálfun
inn í starf sitt. Það liggur alveg ljóst
fyrir hversu mikilvægt það er að
sinna þessum þætti þjálfunar og
frammistaða leikmanna batnar með
ástundun hugrænnar þjálfunar,“
segir Hreiðar um ákjósanlega þróun.
hjorvaro@frettabladid.is

Viljum færa Keflavík í fremstu röð í íslenskri knattspyrnu
FÓTBOLTI Fyrr í þessari viku var tilkynnt að Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefði bætt við sig starfstitli hjá
Kef lavík. Sigurður Ragnar verður
yfirmaður knattspyrnumála hjá
félaginu auk þess að vera annar
þjálfari meistaraf lokks karla sem
fór upp í efstu deild síðastliðið
haust.
„Þetta er starf sem Jónas Guðni
[Sævarsson], framkvæmdastjóri
knattspyrnudeildar Kef lavíkur,
hefur viljað bæta við til þess að
bæta faglegt starf hjá félaginu.
Þannig getur hann einbeitt sér
að sínu sérsviði sem er reksturinn,
yfirþjálfarar yngri flokka, Jóhann
B. Guðmundsson og Sólrún Sigvaldadóttir, þurfa ekki að vera með
hugann hér og þar.
Ég mun hafa yfirumsjón með
faglegu starfi, þjálfun og þróun
leikmanna hjá félaginu og vinna
náið með fyrrgreindum aðilum
að því að því að efla starfið,“ segir
Sigurður Ragnar um starfið í samtali við Fréttablaðið.

„ Mark miðið er að búa til
umhverfi sem er aðlaðandi fyrir
leikmenn, bæði á Suðurnesjum
og alls staðar að á landinu til þess
að koma inn í. Við viljum hjálpa
leikmönnum að bæta sig, bæði til
þess að verða leikmenn hjá okkur
sem geta staðið sig í efstu deild
og aðstoða þá sem vilja komast í
atvinnumennsku erlendis,“ segir
Sigurður Ragnar enn fremur.
„Síðasta sumar spiluðu heimamenn rúmlega 58 prósent af leiktímanum hjá liðinu og meðalaldurinn var í kringum 22 ár. Það er mjög
vel af sér vikið en hlutfallið hjá því
liði sem var með hæsta hlutfallið
hvað þetta varðar í Noregi til að
mynda var í kringum 30 prósent.
Við viljum halda áfram að búa til
kjarna af uppöldum leikmönnum
sem geta spilað í hæsta gæðaflokki
hér heima og síðar meir á erlendri
grundu,“ segir hann.
Sigurður Ragnar, sem er íþróttasálfræðingur að mennt, segir að
félagið vilji einnig bæta við hug-

Sigurður Ragnar Eyjólfsson fagnar hér marki Keflavíkur. MYND/AÐSEND

ræna þjálfun hjá félaginu sem er
mikilvæg til þess að bæta frammistöðu leikmanna inni á vellinum.
„Þegar ég var ráðinn til starfa hjá
Kef lavík fyrir tveimur árum var

hlutverk mitt að koma að hugrænni
þjálfun hjá karlaliðinu. Vinna að
markmiðssetningu hvers einstaklings hjá liðinu og finna leiðir til þess
að bæta sjálfstraust leikmanna.

Það tókst vel að mínu mati og mér
fannst við geta merkt tilfinnanlegan mun á spilamennsku leikmanna.
Nú er stefnan að gera betur í hugrænni þjálfun bæði með einstaklingsmarkmiðum og fyrirlestrum
um sálræna þáttinn í íþróttum sem
er mjög mikilvægur,“ segir hann.
Innan raða Kef lavíkur eru leikmenn bæði í karla- og kvennaliðum
félagsis sem eru líklegir til þess að
hasla sér völl erlendis á næstunni en
þar má helst nefna landsliðskonuna
Sveindísi Jane Jónsdóttur.
„Við erum með leikmenn sem
hafa það á stefnuskránni að komast
út að spila.
Sá leikmaður sem við finnum
fyrir miklum áhuga á er Sveindís
Jane. Hún er með marga spennandi
kosti til að velja úr.
Ég hef verið að aðstoða hana
í þeim efnum og nú er það bara
hennar, með aðstoð þeirra sem eru
í kringum hana, að velja vel,“ segir
þjálfarinn og nú yfirmaður knattspyrnumála. – hó

NÝ SENDING AF SPARIKJÓLUM
MIKIÐ ÚRVAL Í STÆRÐUM 14-28 EÐA 42-56

SKVÍSAÐU
ÞIG UPP

STÆRÐIR 14-28
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Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug
við andlát og útför eiginkonu minnar,
móður okkar, tengdamóður,
ömmu og langömmu,

Maríu Steinunnar
Gísladóttur
frá Skáleyjum,
Hlaðhömrum 2,
Mosfellsbæ.

Sérstakar þakkir til starfsfólks HERU líknarþjónustu og
starfsfólks Eirhamra, fyrir umönnun og hlýtt viðmót.
Leifur Kr. Jóhannesson
Jóhanna Rún Leifsdóttir
Kristján Á. Bjartmars
Sigurborg Leifsdóttir
Hörður Karlsson
Heiðrún Leifsdóttir
Lárentsínus Ágústsson
Eysteinn Leifsson
Guðleif B. Leifsdóttir
Jófríður Leifsdóttir
Ingimundur Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Helena Bjargey
Sigtryggsdóttir
Hull, Englandi,

lést 26. október sl. á Hull Royal
Infirmary Hospital. Útförin fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 18. desember klukkan 13.
Í ljósi aðstæðna geta aðeins nánustu aðstandendur verið
viðstaddir. Athöfninni verður streymt á slóðinni youtube.
com/watch?v=FEaUDuHNKKM&feature=youtu.be
Hlekkinn má einnig nálgast á mbl.is/andlat/minningar/
utfarastreymi/
Baldvin Gíslason
Gísli Baldvinsson
Ragnheiður Ævarsdóttir
Helena Líndal Baldvinsdóttir Björn Guðmundsson
Hlynur Baldvinsson
barnabörn og langömmubarn.

Elsku hjartans móðir okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

Valgerður Einarsdóttir
(Gæja)

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á
Hrafnistu Reykjavík þann 9. desember.
Útför fer fram frá Fossvogskapellu
föstudaginn 18. desember kl. 11. Vegna ástandsins í
þjóðfélaginu verða aðeins þeir nánustu viðstaddir, en
streymt verður frá athöfninni á
facebook.com/groups/1084822608626551
(Jarðarför Valgerðar Einarsdóttur) eða á mbl.is/andlat
Bára Jensdóttir
Einar Valdimar Arnarsson
Helen Everett
Ingibjörg Þóra Arnarsdóttir Jón Sigurðsson
Soffía Helga Magnúsdóttir Sigurður Stefánsson
Gunnfríður Magnúsdóttir
Sophus Magnússon
Sigríður Rósa Magnúsdóttir Richard Hansen
Örn Guðmundsson
Hafdís Valdimarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir fyrir allar
samúðarkveðjurnar og hlýhug við
andlát og útför eiginkonu minnar,
móður, tengdamóður, dóttur,
tengdadóttur, systur og mágkonu,

Helgu Ingólfsdóttur

byggingariðnfræðings og tækniteiknara,
Strýtuseli 3, Reykjavík.
Arnar Guðmundsson
Þorri Arnarsson
Marín Líf Gautadóttir
Óðinn Arnarsson
Hildur Helgadóttir
Guðlaug Birna Hafsteinsdóttir Steinn Halldórsson
Ingólfur Helgi Matthíasson
Sóley Birgisdóttir
Guðmundur Jóhannesson
Bergljót Helga Jósepsdóttir
Jóhanna Steinsdóttir
Þorkell Guðmundsson
Halldór Steinsson
Camilla Mortensen
Hafsteinn Steinsson
Elín K. Linnet
Heiða Rún Steinsdóttir
Hugrún Ósk Bjarnadóttir
Rut Ingólfsdóttir
Gísli Már Ágústsson
Máni Ingólfsson
Gerða Arndal
Hrói Ingólfsson
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Verðum alltaf að klæðast
Engin fatabúð hefur verið á Hornafirði síðustu misseri en nýlega varð breyting á því
þegar verslunin Berg Spor var opnuð. Þar ræður Erla Berglind Antonsdóttir ríkjum.

B

úðinni hefur verið
tek ið mjög vel og
fjölskylda okkar og
vinir hafa staðið við
bakið á okkur,“ segir
Erla Berglind Antonsdóttir sem
nýlega hóf verslunarrekstur í
húsi númer 34 við Hafnarbraut á
Höfn, ásamt manni sínum Sigurbirni Árnasyni, eins og Eystrahorn greinir frá. Búðin heitir
Berg Spor og selur fatnað og skó.
Það er Erla Berglind sem
stendur vaktina í Berg Spor.
Þegar ég hringi í hana um ellefuleytið kveðst hún vera að
opna búðina þann daginn en
hún mæti samt klukkan átta.
Það kemur í ljós að hún er með
saumavél á staðnum og vinnur
við merkingar í henni, fyrir fólk
um allt land.
„Ég er að merkja fatnað, rúmföt, handklæði, töskur, húfur og
svuntur svo eitthvað sé nefnt.
Hef verið með vélina heima
síðustu sex árin og það er viss
léttir að komast með hana út af
heimilinu.“
Spurð hvort búðin sé ekki
bylting fyrir íbúa á svæðinu, þar
sem engin alvöru fatabúð hefur
verið á Höfn síðustu misserin,

svarar Erla Berglind hógvær. „Jú,
en fólkið hér hefur nú samt ekki
gengið nakið enda var verslun
með vandaðan fatnað í þessu
húsi þar til í fyrrasumar, hún
var í daglegu tali kölluð Dórubúð. Það brá samt mörgum við
þegar hún lokaði. Við verðum
alltaf að klæðast.“
Erla Berglind kveðst hafa
unnið í Dórubúð í nokkur ár
og því vera ágætlega kunnug
aðstæðum. Hún segir eigendur
þeirrar verslunar, Halldóru Ingólfsdóttur og Einar Karlsson,
meðal þeirra sem hafi stutt vel
við hina nýju starfsemi í húsnæðinu. „Þau hafa verið okkur
hjálpleg.“
Í Berg Spor verslar Erla Berglind með alhliða klæðnað og skó,
að eigin sögn. Þó segir hún úrval
af sparifatnaði takmarkað,
áherslan sé meiri á íþrótta- og
útivistarföt og einnig kveðst
hún vera með garn og lopa.
„Svo er Handraðinn, sem selur
handunnar vörur heimafólks,
líka fluttur í plássið til mín, auk
þess sem veitingastaðurinn ÚPS
var opnaður í þessu húsi í haust,
svo það er heilmikið líf hérna.“
gun@frettabladid.is

Innilegar þakkir til allra sem sýndu
okkur samúð, vináttu og hlýju
við andlát og útför föður okkar
tengdaföður, afa og langafa,

Þrastar H. Elíassonar

sendibílstjóra,
Melabraut 46, Seltjarnarnesi.
Sérstakar þakkir til starfsfólks 2.h. suður á Eir,
sem kom að umönnun föður okkar.

Lilja Þrastardóttir
Skúli Þorsteinsson
Helgi Leifur Þrastarson
Guðrún R. Maríusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir ómetanlegan
stuðning og hlýju við andlát og
útför ástkærs eiginmanns, föður,
tengdaföður og afa,

Halldórs Þórs Grönvold

aðstoðarframkvæmdastjóra ASÍ.
Greta Baldursdóttir
Eva Halldórsdóttir
Björgvin Ingi Ólafsson
Arnar Halldórsson
og barnabörn.

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

Anna Elsa Breiðfjörð
Jöldugróf 4, Reykjavík,

lést í faðmi fjölskyldu sinnar á
Landspítalanum, miðvikudaginn
9. desember. Útförin fer fram frá
Bústaðakirkju, föstudaginn 18. desember klukkan 15.
Í ljósi aðstæðna verða einungis nánustu aðstandendur
viðstaddir athöfnina. Streymt verður beint frá athöfninni
á slóðinni www.sonik.is/anna
Ámundi Friðriksson
Friðrik Ámundason
Hrafnhildur Harpa Skúladóttir
Agnar Þór Ámundason
Agnes Ámundadóttir
barnabörn og langömmubörn.

Erla Berglind verslar með alhliða klæðnað og skó.

Elsku hjartans frænka okkar,

Guðrún S. Kristjánsdóttir
frá Eskifirði,

lést mánudaginn 7. desember á
hjúkrunarheimilinu Sóltúni.
Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju
mánudaginn 21. desember kl. 15.
Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur
viðstaddir athöfnina. Þeim sem vilja minnast Guðrúnar er
bent á Barnaspítalasjóð Hringsins.
Fyrir hönd aðstandenda,
Guðrún Vala Ólafsdóttir
Jenný B. Ingólfsdóttir
Jóhanna Eiríksdóttir
Svavar Kristinsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Auður Magnea Jónsdóttir
Austurbyggð 17,
Akureyri,

lést 10. desember.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 21. desember kl. 13.30.
Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu verða einungis nánustu
aðstandendur viðstaddir en athöfninni verður streymt á
Facebook-síðunni Jarðarfarir í Akureyrarkirkju
- beinar útsendingar.
Anna Lúthersdóttir
Guðný Pálsdóttir
Þórunn Pálsdóttir
Páll Sigurðsson
Unnur Björk Pálsdóttir
Jakob Jónasson
Magnús Pálsson
Lára M. Sigurðardóttir
og fjölskyldur.

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

Frost Glacier

Dúnúlpa m/hettu

66.990 kr.
Ef þú vilt vandaðan útivistarfatnað
sem hentar vel íslenskum aðstæðum,
veldu þá gæðin frá sænska
framleiðandanum Peak Performance!

Frost dúnúlpa

Frost dúnvesti

m/hettu

m/hettu

35.990 kr.

43.990 kr.

27.990 kr.

Argon Light

Frost skíðajakki

59.990 kr.

Scoot skíðabuxur

Léttar göngubuxur

54.990 kr.

vatns- og vindfráhrindandi

29.990 kr.

Argon Light

Helium dúnjakki

34.990 kr.

32.990 kr.

Alum pils

Helium dúnjakki

18.990 kr.

m/hettu

33.990 kr.

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími jóla: Virkir dagar 10:30 – 18, Laugardaga 11-17, Sunnudaga 12-16
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Áfram þurrt á Suður- og
Vesturlandi í dag, annars
rigning eða slydda með
köflum, einkum austanlands, en dálítil snjókoma í innsveitum. Hiti
yfirleitt 0 til 5 stig.
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Gunnar Björnsson

Vignir Vatnar Stefánsson
(2404) átti leik gegn Andra Áss
Grétarssyni (2062) á Friðriksmóti Landsbankans. Andri lék
síðasta 54...Kc7-b6??

Hvítur á leik

55. Ha4! og hvítur vann
skömmu síðar. Skákþing Norðlendinga fór fram um daginn
í 86. sinn. Að þessu sinni fór
mótið fram á netinu. Rúnar
Sigurpálsson og Andri Freyr
Björgvinsson urðu efstir og
jafnir.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Gleðileg
j...

RúllupylsuÞá ættirðu
vegur 12?
kannski að
Nei, nei! Það uppfæra heimer þar sem ilisfangið þitt?
ég bjó áður! Í kerfinu okkar?!

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli er búinn að vera í
herberginu sínu í marga
klukkutíma!

Hann gæti
verið veikur,
meiddur,
þunglyndur...

Eða hann gæti
verið á gólfinu
að senda vinum
sínum innihaldslaus skilaboð á
símanum sínum.

Barnalán

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is

4
6

FERÐALAG
HUGANS

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

3

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Tvær Evrópukeppnir um helgina.

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

LÓÐRÉTT
1 sífellt
2 þurfti
3 stafur
4 ríki í Afríku
7 lagast
9 dugnaður
12 mögulegt
14 skordýr
16 íþróttafélag

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

Skák

LÁRÉTT
1 blundur
5 samræða
6 í röð
8 hlutskipta
10 tveir eins
11 aftra
12 gamall
13 gegnsær
15 gimsteinn
17 byrjun

Pabbi, gætirðu
sett myndina
af Hannesi
á netið fyrir
mig?

Segi
svona.

Ef þú ætlar ekki að
hafa áhyggjur með
mér þá geri ég það ein!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Af hverju?

Ég er að vona
að hann sé
eftirlýstur
einhvers
staðar.

Andvarp!

Geturðu ekki verið góð
við bróður þinn?
Ertu að biðja mig um
að aðstoða mögulegan glæpamann?

Miklu meira en bara ódýrt
Hjólafesting
á bíl

Viðgerðarkollur

frá 4.995

ViAir 12V loftdælur
í miklu úrvali

frá 795

7.495

Mikið úrval af
verkfæratöskum

Viðgerðarbretti

39.995

4.895

Jeppatjakkur
2.25T 52cm

Verkfæraskápur
á hjólum

Hjólatjakkur
2T m/tösku

19.995

99.999

Verkfæraskápur
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í
miklu úrvali

4.795

49.999

7.995

Vélagálgi 2T

1/2 Toppasett
AirBrush
loftdæla

3.995

1/4 Toppasett

Vice Multi
angle
6.985

19.995

1.999

Álskóflur

9.985

Vélastandur 500kg

6T Búkkar
605mm Par

14.995

9.999
frá 1.495

4.995

Hleðslutæki 12V 6A

Startkaplar
Fjöltengi í miklu úrvali,
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla

1/2+1/4
Toppasett Kraftmann 94stk

5.995

Verkfærasett
108 stk

4.995

Skrall-lyklar 8-17

Scanslib Hverfisteinn

Mikið úrval af LED
kösturum og ljósum

frá 19.995

15.995

Ranamyndavél

13.995

9.999

Flísasög 80mm
Sandkassagrafa

Verðmætaskápar
frá 5.995

4.995

Silverline LI-ion
18V hleðsluborvél 13mm

Fjölsög
Höfftech
5.999

Lyklabox
í miklu
úrvali

1.995

Burstasett í borvél

Rafmagnsvírtalíur
í miklu úrvali
Útskurðarsett

4.995

Verkfærasett

Límbyssur
frá 995

Vasaljós og lugtir,
yfir 30 gerðir

Myndlistavörur í miklu úrvali inn á:

Listverslun.is

24.995

Súluborvél 350W

16.995

Metabo
KS216 bútsög

14.995

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17
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Mynd af nýrri kynslóð Outlander sýnir stærri bíl og nýtt útlit en hann kemur aðeins á markað í Norður-Ameríku.

MG EHS í tengiltvinnútgáfu er öflugur með bensínvél og rafmótor sem gefa
258 hestöfl og skila honum í hundraðið á aðeins 6,9 sekúndum.

Styttist í MG EHS PHEV hjá BL

M

G frumsýndi fyrr í vikunni
nýjan framhjóladrifinn
jeppling með teng il
tvinntækni sem ber heitið EHS.
Þessi jepplingur sem er í svokölluðum SUV-C-flokki kemur á markaði
Evrópu í byrjun janúar og er forsala
þegar hafin hjá BL við Sævarhöfða.
MG EHS Plug-in Hybrid er með
162 hestaf la, 1,5 lítra bensínvél
með forþjöppu sem skilar 250
Nm togi, og öf lugum 90 kW/122
hestafla rafmótor sem vinnur með
vélinni. Saman skila mótorarnir allt að 258 hestöf lum og 370 Nm
hámarkstogi. Hröðun MG EHS úr
kyrrstöðu í 100 km/klst. er einungis 6,9 sekúndur auk þess sem rafrænt XDS-mismunadrifið tryggir
honum gott grip. Rafmótorinn fær
afl sitt frá 16,6 kWh Li-ion rafhlöðu
og er unnt að aka bílnum allt að 52
km á rafmagninu einu saman.
Í MG EHS Plug-in Hybrid er innbyggt 3,7 kW hleðslutæki sem gerir
kleift að fullhlaða raf hlöðuna á
aðeins 4,5 klukkustundum á næstu
hleðslustöð. Gírkassi MG EHS er tíu
þrepa og sendir afl bensínvélarinnar og rafmótorsins til framhjólanna. Flyst tog bensínvélarinnar

Nýr Outlander kemur
ekki hingað til lands
Njáll
Gunnlaugsson

njall@frettabladid.is

Bíllinn er með stórum skjá og vel
búinn öryggis- og þægindabúnaði.

með sex þrepa sjálfskiptingu á
meðan af l rafmótorsins fer
um fjögurra gíra rafdrifseiningu. Saman myndar
tíu þrepa sjálfskiptingin
ávallt upp á rétta gírinn
og hnökralausa hröðun
með tilliti til hagkvæmustu
af kasta og orkunotkunar, til
að tryggja sparneytni við allar
aðstæður.
Losun MG EHS er því aðeins
43 g/km að meðaltali samkvæmt WLTP. MG EHS verður
fáanlegur í tveimur útfærslum,
Luxury og Comfort, og er verð
á tengiltvinnbílnum frá 5.190
þúsundum króna og koma fyrstu
bílarnir í janúar.

N

Mitsubishi hefur
sent frá sér
skuggamynd af
nýrri kynslóð
Outlander.
Hann fer á
markað á næsta
ári í NorðurAmeríku en
kemur ekki
til Evrópu
og þar með
talið Íslands
gegnum
umboðið
Heklu. Í stað
hans er ný útgáfa
Eclipse væntanleg í svokallaðri
Cross útgáfu og
þá einnig með
tengiltvinnbúnaði.

ýr Mitsubishi Outlander
verður frumsýndur á
næsta ári með alveg
nýju útliti, eins og sjá má votta fyrir
á myndinni. Hann fær einnig nýjan
tengiltvinnbúnað eins og öflugri rafhlöðu og rafmótora.
Þegar horft er á framenda bílsins
ber hann sterkan svip af Engelbert
Tourer tilraunabílnum sem frumsýndur var á bílasýningunni í Genf
í fyrra. Vélarhlífin er lárétt og dagljósin sitja hátt uppi og fylgja C-laga

Framendi Ioniq 5 er mjög líkur Hyundai 45 tilraunabílnum eins og til dæmis
framljósin og sést það vel á myndinni þrátt fyrir mikinn felubúnað.

Ný njósnamynd af Ioniq 5

N

ýjustu njósnamyndir af
Ioniq 5 sýna að hann líkist
mjög Hyundai 45 tilraunabílnum sem frumsýndur var í
Frankfurt í fyrra.
Myndirnar sýna vel ljósabúnað
bílsins sem virðist að mestu leyti
eins. Eru þau lárétt og ferköntuð
innan í v-laga grillinu líkt og á tilraunabílnum. Þegar Ioniq 5 bíllinn
kemur á markað verður hann einn
fullkomnasti rafbíll í boði með 800
volta raf kerfi sem leyfir hraðari

hleðslu. Hann er byggður á E-GMP
undirvagninum og verður með allt
að 500 km drægi og hleðslutíma
undir 20 mínútum gegnum 350 kW
hraðhleðslustöð.
Í 45 tilraunabílnum var blandað
saman nýjustu tækni og gamaldags
útliti. Má nefna baklýsta snertifleti
til að stjórna búnaði innan í bílnum
og nýjum efnum eins og bómull í
innréttingu. Hvort að við munum
sjá eitthvað þessu líkt í Ioniq 5 á þó
eftir að koma í ljós.

Í stað Outlander mun nýr Mitsubishi Eclipse Cross leysa hinn vinsæla Outlander af hólmi á Íslandi en hann mun einnig koma í tengiltvinnútgáfu.

línu niður með bílnum og utan um
grillið. Grillið er líka með nýju lagi
sem kallast demantsskjöldur.
Njósnamyndir hafa sýnt alveg
nýja innréttingu með hástæðum
upplýsingaskjá fyrir miðju og
efnisval verður meira og betra. Bíllinn mun fyrst koma á markað án
tengiltvinnbúnaðar og þá aðeins
með nokkrum gerðum bensínvéla
til að byrja með.
Búast má við að tengiltvinnút
gáfan komi á markað árið 2022.
Gamli bíllinn var með 20 kWst rafhlöðu sem verður örugglega stærri
í nýja bílnum. Engelbert Tourer tilraunabíllinn var með drægi um 70
km á rafhlöðunni einni saman.
Að sögn Halldóru Önnu Hagalín,
markaðsstjóra Heklu, verður gamli
bíllinn í boði áfram út næsta ár.
„Við munum svo fá nýjan Eclipse
Cross PHEV sem leysir hann af

hólmi. Sá bíll kemur með vorinu og
fyrstu upplýsingar og myndir af
þeim bíl lofa góðu“ sagði Halldóra.
Þrátt fyrir að Mitsubishi virðist
vera að draga sig að einhverju leyti
út úr Evrópu eins og fram hefur
komið, eru allar líkur á að við
munum hafa Mitsubishi umboð
áfram á Íslandi samkvæmt þessu.
Að sögn talsmanna Mitsubishi er nýs Eclipse Cross PHEV að
vænta á næsta ári, en hann hefur
þegar verið frumsýndur gegnum
veraldarvefinn. Sá bíll mun ekki
koma á markað í Norður-Ameríku
en verður með sama vélbúnaði og
nýr Outlander.
Mitsubishi tilkynnti í júlí að
merkið myndi draga sig af markaði
í Bretlandi og í vikunni féllu niður
viðræður þar í landi við SsangYong
sem stóð til að myndi yfirtaka sölu
á Mitsubishi bílum þar í landi.

Skoda hannar
rafbíl byggðan
á VW ID.1

Þ

ó að Skoda Citigo smábíllinn
sé horfinn úr sölulínu Skoda
er nýr rafdrifinn smábíll á leiðinni frá tékkneska framleiðandanum. Verður hann byggður á smærri
gerð MEB undirvagnsins sem kallast
MEB-entry ásamt Volkswagen ID.1.
Um ódýrari útgáfu undirvagnsins er
að ræða til að halda verði niðri.
Bílarnir verða um fjórir metrar að
lengd sem er svipað og VW Polo. Hjá
Volkswagen er einnig verið að hanna
smájeppling byggðan á MEB-entry
undirvagninum sem fær þá ID.2
nafnið en ekki hefur heyrst hvort
eitthvað svipað komi frá Skoda enn
þá.

Rafdrifin útgáfa Citigo smábílsins er væntanleg frá Skoda á næstu árum.

Líklegt er að við sjáum bílana
frá Volkswagen fyrst en rafdrifinn
smábíll frá Skoda verður ekki frumsýndur fyrr en 2024 í fyrsta lagi.
Fyrsti rafbíll Skoda er Enyaq sem

kemur á markað á næsta ári og í
kjölfarið kemur bíll byggður á ID.3,
en stærri bílar eins og rafdrifinn
arftaki Octavia eru ekki í kortunum
alveg strax.

Gefðu gjöf frá
frægustu hönnuðum heims
Epal / Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / Laugavegur 70 / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is
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Unnur Birna segir frá merkri konu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Konan og jöklarnir

U

nnur Bir na Karlsdóttir
er síðast i f y r irlesa r i
f yrirlestra
r aðar R IK K á
haustmisseri 2020 og nefnist fyrirlestur hennar „Konan sem kannaði
leyndardóma jöklanna. Dr. Emmy
Todtmann og rannsóknir hennar
á Íslandi“. Fyrirlesturinn er rafrænn og hægt er að horfa á hann á
heimasíðu RIKK, Youtube-rás Hugvísindasviðs og Facebook.
Rannsókn Unnar Birnu beinist
að heimildum um ferðir vísindakonu að nafni Emmy Mercedes
Todtmann. Hún stundaði rannsóknir á skriði jökla á Íslandi,
sunnan og norðan Vatnajökuls, á
tímabilinu frá fjórða til sjötta áratugar 20. aldar. Hlé varð á komum
hennar til Íslands á árum seinni
heimsstyrjaldarinnar en svo kom
hún aftur og dvaldi við rætur skriðjökla Vatnajökuls að rannsóknum
sínum. Markmiðið er að rýna í
hvort og þá hvernig rannsóknir
hennar og skrif, bæði hennar eigin
um ferðir sínar og annarra um
þær, endurspegla viðhorf til náttúrufarsbreytinga og sambúðar
manns og náttúru, enda eru rannsóknir hennar undanfari að samtímarannsóknum á hegðun og
hopi jökla hér á landi. Þær hafa því
skírskotun í umræðu samtímans
um loftslagsbreytingar af mannavöldum. Dr. Todtmann vann að
rannsóknum sínum á tímum þegar
óvanalegt þótti að konur stunduðu slíkt, hvað þá lengst inni á
íslenskum öræfum. Litið verður til
þess hvort einhver og þá hvaða viðhorf birtust hér á landi til hennar í
þessu sambandi.
Hádegisfyrirlestraröð RIKK á
haustmisseri 2020 er tileinkuð
femínískri sýn á loftslagsvandann.

Ljóða og sagnaveisla

Á

laugardaginn, 19. desem
ber, verður ljóða- og smásagnaveisla við Laugaveg
5 í samstarfi við Reykjavík bókmenntaborg UNESCO. Ljóðskáld
og smásagnahöfundar lesa upp úr
nýútkomnum verkum sínum og
spjalla á léttu nótunum. Hægt verður að kaupa ljóðabækur og smásagnasöfn höfundanna á staðnum.
n 12.00 María Ramos – Havana
n 13.00 Kristján Hrafn Guðmundsson – Þrír skilnaðir og jarðarför
n 14.00 Halla Þórlaug Óskarsdóttir
– Þagnarbindindi
n 15.00 Kristín Svava Tómasdóttir
– Hetjusögur

Kristín Svava
Tómasdóttir.

Viðburðinum verður streymt á
netinu auk þess sem hljóðið verður
spilað út á Laugaveginn fyrir gesti
og gangandi.

Mikill fjöldi ljósmynda er í bókinni og sýna allar árstíðir. Þessi mynd Páls Stefánssonar er af Rauðasandi. MYND/PÁLL STEFÁNSSON

Ekki spretthlaup heldur langhlaup
Hjarta Íslands – Frá Eldey til Eyjafjarðar er bók um gersemar náttúru Íslands. Gunnsteinn Ólafsson skrifaði textann og Páll Stefánsson myndaði síbreytilega náttúru.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

H

kolbrunb@frettabladid.is

jarta Íslands – Frá
Eldey t i l Ey jafjarðar er veglegt
rit um gersemar
nátt ú r u Íslands
frá Reykjanesi, um
Vestfirði og til Norðurlands. Gunnsteinn Ólafsson ritar textann og
Páll Stefánsson myndaði. Þetta er
ekki í fyrsta sinn þeir vinna saman
því fyrir tveimur árum gáfu þeir
út bókina Hjarta Íslands – Perlur
hálendisins.
„Í kjölfar þeirrar bókar var ákveðið að skrifa bók um landsvæði og
náttúruperlur utan hálendisins. Ég
vann textann en svo kom í ljós að
efnið var svo viðamikið að ákveðið
var að skipta því tvennt. Frá Eldey
til Eyjafjarðar kemur því út núna
og á næsta ári er væntanleg bók sem
byrjar á Eyjafirði og endar á Þingvöllum,“ segir Gunnsteinn.

Í líki leiðsögumanns
Um bók þeirra Páls, Hjarta Íslands
– Frá Eldey til Eyjafjarðar, segir
Gunnsteinn: „Ég bregð mér í líki
leiðsögumanns og segi frá náttúru
og sögu, einnig þjóðtrú, menningu og gönguleiðum. Þegar lagt
er í svona vegferð kemur í ljós að
maður hefur ekki grænan grun
um ýmislegt eins og til dæmis um
sögu Breiðafjarðareyja. Ég komst
að raun um að Breiðafjarðareyjar
eru á við heila heimsálfu, því saga
þeirra er svo mögnuð. Stéttaskipting var gríðarleg sem bitnaði mest
á konum. Staða þeirra í eyjunum
á 19. og fram á 20. öld var satt að
segja hræðileg. Þær voru ekki hærra
skrifaðar en skepnurnar á bænum.
Margar réðu sig heldur til sjóróðra
en til heimilisstarfa og urðu jafnvel
formenn á bátum sínum. Þetta var
besta leið stúlkna til þess að afla sér
mannvirðinga í eyjasamfélaginu –

Páll Stefánsson og Gunnsteinn lögðu saman í veglega bók. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FRÁ ELDEY TIL
EYJAFJARÐAR KEMUR
ÞVÍ ÚT NÚNA OG Á NÆSTA ÁRI
ER VÆNTANLEG BÓK SEM
BYRJAR Á EYJAFIRÐI OG ENDAR
Á ÞINGVÖLLUM.
Gunnsteinn

eða giftast stórbændum. Ekki hefur
mikið verið fjallað um þennan þátt
í sögu þjóðarinnar, það er eins og
þessi kafli sé nánast gleymdur.
Við segjum einnig frá svæðum
þar sem búseta lagðist af fyrir löngu,
eins og á Hornströndum, í Jökulfjörðum og nyrst á Ströndum. Þar
er einnig frá mörgu að segja. Sam-

kvæmt Landnámu voru þessi ystu
annes Vestfjarðakjálkans eftirsóknarverð til búsetu en nú býr þar
enginn lengur. Náttúran er hins
vegar stórkostleg og þangað sækja
ferðamenn á sumrin.“

Síbreytileg náttúra
Gunnsteinn segir samvinnuna
við Pál hafa verið skemmtilega.
„Ég vann mikla heimildavinnu á
meðan ég skrifaði textann. Hann
tók myndir og var að allt árið. Það
reynir svo mest á samvinnuna þegar
kemur að því að setja efnið saman
og samræma.“
Spurður hvað geri svæðið sem til
umfjöllunar er í bókinni svo spennandi fyrir ljósmyndara segir Páll:
„Það sem er spennandi fyrir ljósmyndara er hvað íslensk náttúra er
síbreytileg og fjölbreytt. Hún kemur
manni alltaf jafn mikið á óvart. Þótt

ég hafi farið ótal ferðir á tæplega 40
ára ferli sem ljósmyndari þá finnst
mér ég vera rétt að byrja. Mér finnst
það sýna sig í myndum og texta að
við Gunnsteinn erum að taka þverskurð af hringnum í kringum þetta
litla lýðveldi okkar.
Galdurinn við að taka myndir í
bók eins og þessa er að sýna allar
árstíðir. Ég fer ekki bara einn góðan
hring einn sólbjartan sumardag til
að mynda. Það er ótrúlega ólíkt að
koma á sama stað í byrjun janúar
eða í júlí. Mitt upplegg er að reyna
að sý na f jölbreytileikann og
síbreytileikann í landinu.
Svona verkefni er alltaf með
manni í farteskinu hvort sem maður
er að fara að mynda sérstaklega fyrir
bókina eða ekki. Galdurinn við
Hjarta Íslands finnst mér vera sá að
það sést að hún varð ekki til í spretthlaupi, svona bók er langhlaup.“

34

Stóridómur og stúlka
BÆKUR

Blóðberg
Þóra Karítas Árnadóttir
Útgefandi:JPV útgáfa
Fjöldi síðna: 174

S

tór idómu r var samþyk k t
um siðferðismál sem varð að
lögum á Íslandi árið 1565 en
tilgangur hans var að koma bönd
um á siðferði Íslendinga og einkum
koma í veg fyrir sifjaspell. Þannig
féllu hörðustu dómarnir yfir þeim
sem grunur lék á að hefðu eignast
börn með skyldmennum og er talið
að um 50 Íslendingar, 25 karlar
og 25 konur, hafi verið líf látin af
þessum sökum. Karlar voru háls
höggnir en konum drekkt, ýmist
í bæjarlæknum eða á Þingvöllum
og það er í sögu fyrstu konunnar
sem hlaut þau örlög að vera drekkt
í Drekkingarhyl sem Þóra Karítas
Árnadóttir sækir efnivið í Blóð
berg.
Þórdís Halldórsdóttir er fríð og
efnileg stúlka, stórættuð og list
ræn, læs og vel að sér. Hún er send í
vist til systur sinnar og mágs og út
frá því spinnst saga hennar sem er
um margt merkileg og óvenjuleg,
hún sver eið að meydómi sínum
en fæðir þó barn fimm mánuðum
síðar og vegna þess sem best má
lýsa sem kerfiskergju sem er knúin
áfram af pólitískum fléttum er hún
svo líf látin tíu árum síðar.
Þóra Karítas velur að segja þessa
sögu í endurliti út frá sjónarhóli
Þórdísar. Sagan hefst á endalok
unum og þaðan er hún rakin frá
því hún hitti mág sinn fyrst. Orð
færi er eins og hægt væri að ímynda
sér að stúlka á þessum tíma hefði
talað og tjáð sig og greinilegt að
höfundur hefur lagt í mikla rann
sóknar vinnu um sögutímann,
matseld, fatnað og staðhætti til
að draga upp söguheiminn á sem
sannferðugastan hátt.
Og það tekst af bragðsvel til.
Bókin er grípandi, saga Þórdísar
og persóna trúverðug og fram
vindan spennandi og hrollvekj
andi í senn. Vitnað er til samtíma
atburða sögunnar svo sem aftaka
annarra kvenna í svipaðri stöðu,
galdrabrenna og Baskavíganna
til að minna á það andrúmsloft
grimmdar og hörku sem ríkti í
tíðarandanum. Persóna Þórdísar
er dregin einföldum en skýrum
dráttum: hún er greind, lærdóms
þyrst og réttsýn, aðrar persónur
eru kunnuglegar, þannig minnir
mágurinn, Tómas Böðvarsson,
nokkuð á Natan Ketilsson og
þekktar samtímapersónur eins
og Guðbrandur Hólabiskup koma
einnig við sögu.
Bókin dregur líka upp skýra
mynd af stöðu kvenna á sögutím
anum, jafnvel heldri konur mega
sín lítils, þær eru beittar rangind
um og of beldi og eru upp á náð og
miskunn karlanna í kringum sig
komnar að f lestu leyti.
Blóðberg er vel skrifuð og áhrifa
mikil bók um áhugaverðan tíma
í Íslandssögunni en ekki síður
áhugaverð saga konu sem var bæði
ódæmigerð og dæmigerð fyrir
þann tíma sem hún lifði.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Vel skrifuð og
áhrifamikil söguleg skáldsaga.
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Snerting slær í gegn

Til heiðurs Beethoven

S

Á

nerting eftir Ólaf Jóhann Ólafs
son er í fyrsta sæti metsölulista
Eymundsson, Vetrarmein eftir
Ragnar Jónasson í öðru, Þagnar
múr eftir Arnald Indriðason í
þriðja og Bráðin eftir Yrsu Sig
urðardóttur í fjórða sæti. Gata
mæðranna eftir Kristínu Marju
Baldursdóttur er í fimmta sæti.
Listinn er byggður á sölu
í verslunum Pennans
Eymundsson dagana
9.-15. desember.
Á bóksölulistan
um er Snerting eftir

Ólafur Jóhann í því fyrsta, Þagnar
múr Arnaldar í öðru og Bráðin
eftir Yrsu í þriðja. Vetrarmein eftir
Ragnar er í fjórða sæti og Syngdu
með Láru og Ljónsa eftir Birg
ittu Haukdal er í fimmta sæti.
Listinn byggir á sölu 7.–13.
desember.
Snerting eftir Ólaf Jóhann
er greinilega að slá í gegn
hjá lesendum og einn
ig hjá bóksölum sem
völdu hana skáld
verk ársins í kosn
ingu sín á milli.

skírnardegi Beethovens, í
kvöld, fimmtudaginn 17.
desemb er, klukkan 20.00
býður Menntaskóli í tónlist til tón
leika sem streymt verður á þessari
slóð: https://youtu.be/SLJOeIOf sA
Nú í ár eru 250 ár frá fæðingu
Beethovens og hafa nemendur og
kennarar Menntaskóla í tónlist
lagt sérstaka rækt við tónlist hans
á þessu ári. Á tónleikunum verða
meðal annars leikin píanótríó,
sönglög, blásaraoktett, fiðlusónata
og píanósónötur eftir Ludwig van
Beethoven.

FIMMTUDAGUR

Ludwig van Beethoven.

Beethoven var í beinu sambandi
250 ár eru liðin frá fæðingu tónskáldsins Ludwigs van Beethoven. Jónas Sen minnist
snillingsins óhamingjusama sem gaf heiminum tónlist sem er engri annarri lík.

U

m þessar mundir
eru 250 ár síðan
Beethoven fæddist.
Af því tilefni hefur
Árni Heimir Ingólfs
son unnið einkar
vandaða þáttaröð sem er að finna
á Rás 1. Hún er frábær. Þar er alls
konar fróðleikur um meistarann,
með gnægð tóndæma, stundum um
verk sem maður hefur aldrei heyrt.
Árni Heimir er einstaklega vel máli
farinn, hann segir skemmtilega frá,
frásögn hans er lifandi og litrík.
Skapanornirnar voru óvægnar
við Beethoven. Hann þurfti að
bera þyngri byrðar en f lestir, því
heyrnarleysi gerði að verkum að
hann var nánast útlægur úr mann
legu samfélagi. Síðustu tíu ár ævi
sinnar lifði hann að mestu í algerri
þögn og það eina sem hann heyrði
voru eigin verk sem ómuðu stöðugt
í höfði hans.

Beethoven.
Heyrnarleysi
hrjáði þennan
mikla snilling.

MYND/WIKIPEDIA

Næstum því Mozart
Áður en sjúkdómurinn gerði vart
við sig var Beethoven einn færasti
píanóleikari samtíðar sinnar. Strax
í bernsku var ljóst að hann var
enginn venjulegur píanónemandi.
Hæfileikar hans stigu föður hans
mjög til höfuðs. Hann var drykk
felldur og raupsamur tónlistar
maður, sem aldrei hafði náð langt í
list sinni. Hann var því bláfátækur
og hugsaði sér gott til glóðarinnar
þegar bera fór á snilli sonar hans.
Yrði hann kannski annar Mozart?
Það varð aldrei. Mozart var frík
sem hafði samið sinfóníu barn að
aldri, og það afrek gat Beethoven
litli ekki leikið eftir. Ekki einu sinni
þótt pabbi hans kæmi stundum full
ur heim um miðja nótt og heimtaði
að hann færi þá á fætur til að æfa sig.
Þjáningin skapaði eldmóð
Þetta hörmungarástand á heimilinu
gerði að verkum að lífið hjá Beet
hoven var enginn dans á rósum.
Hann skildi fljótt að þjáningin var
órjúfanlegur hluti lífsins, en þessi
djúpa innsýn lamaði hann ekki,
heldur gerði hann staðráðinn í að
sigrast á öllum erfiðleikum. Eldmóð
urinn kom fram í listsköpun hans og
er einkennandi fyrir alla hans tón
list. Þessi innri styrkur bjó hann líka
undir þær raunir sem hann átti eftir
að glíma við síðar á lífsleiðinni.
Þegar Beethoven var 21 árs hélt
hann til Vínarborgar, sem þá var eins
konar höfuðborg tónlistarheimsins.
Hann trúði á mátt sinn og megin,
enda lá heimurinn að fótum hans.
Hamingjutíminn varði þó ekki lengi,
því heyrnarleysið sem hrjáði hann
gerði fyrst vart við sig um fimm
árum síðar.
Greip örlögin kverkataki
Ekki er vitað um ástæður heyrnar
leysisins, en hverjar sem þær voru
var Beethoven ekki á því að gefast
upp. „Ég skal grípa örlögin kverka
taki,“ sagði hann í bréfi til vinar

ÞEGAR ÉG HLUSTA Á
SUM VERK HANS
FINNST MÉR EINS OG VERIÐ SÉ
AÐ SEGJA MÉR EINHVER DJÚP
SANNINDI UM MANNINN OG
LÍFIÐ.

Beethoven fylgt til grafar. Vatnslitamynd eftir F. X. Stoeber.

síns. Hann fór nú að þjálfa sig í að
semja tónlist, og jafnframt heyra
hana í huganum eins fullkomlega og
auðið var. Með því að nota sín innri
eyru þegar tónsmíðar væru annars
vegar myndi heyrnin ekki skipta
hann neinu máli. En örvæntingin
greip hann þegar hann fann að
hann átti í stöðugt meiri erfiðleik
um með mannleg samskipti og að

hann var að einangrast í einmana
legum heimi þagnarinnar.

Innri átök, síðar innri friður
Er hér var komið sögu fór tón
sköpun Beethovens að miklu leyti
að snúast um innri átök; örlögin,
náttúruna, vilja Guðs, manninn og
alheiminn í kringum hann. Síðar
öðlaðist hann innri frið og í verk

unum sem hann samdi þá alveg
heyrnarlaus er að finna nýja lífssýn
og uppgjör við fortíðina. Margar
af þessum tónsmíðum eru hans
bestu, eins og fjórar síðustu píanó
sónöturnar, níunda sinfónían og
strengjakvartettarnir ópus 127 og
upp úr.
Beethoven var ekki hamingju
samur maður, en hæfileikar hans,
menntun og lífsreynsla sameinað
ist í að gefa heiminum tónlist sem
er engri lík. Þegar ég hlusta á sum
verk hans finnst mér eins og verið
sé að segja mér einhver djúp sann
indi um manninn og lífið, jafnvel
Guð sjálfan; þeir eru ekki margir
tónsmiðirnir sem ná að skapa slík
listaverk. Jónas Sen
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DAGSKRÁ

ARION BANKI KYNNIR MEÐ STOLTI Í SAMSTARFI VIÐ
FJARÐARKAUP, GÓU OG COCA COLA

F Y I T JÓLAGESTIR

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

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

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Man with a Plan
14.25 The Block
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 Moodys Christmas
19.30 Single Parents
20.00 Gordon, Gino and Fred’s
Great Christmas Roast
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 The Good Fight
00.55 Stumptown
01.40 Flight
03.55 Síminn + Spotify

08.00 The Middle
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Divorce
10.35 All Rise
11.20 Í eldhúsinu hennar Evu
11.40 Fresh off the Boat
12.00 Veep
12.30 Jóladagatal Árna í Árdal
12.35 Nágrannar
12.55 The X-Factor
13.50 The X-Factor
14.35 Jamie Cooks Italy
15.25 The Great Christmas Light
Fight
16.05 Christmas of Many Colors.
Circle of Love
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 Temptation Island
20.20 Masterchef UK
21.10 NCIS
21.50 NCIS. New Orleans
22.35 Briarpatch
23.20 Ummerki
23.50 Silent Witness
00.45 Silent Witness
01.45 Christmas of Many Colors.
Circle of Love
03.05 Divorce
03.35 Veep

RÚV RÁS EITT

GOLFSTÖÐIN

HORFÐU ÞAR SEM HENTAR ÞÉR
PPV

PPV

STREYMI

ÖLL MIÐASALA Á EINUM STAÐ Á TIX.IS

FIMMTUDAGUR

HRINGBRAUT

09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.35 Söngfuglar með heilabilun
- fyrri hluti
10.35 Spaugstofan 2007 - 2008
11.00 Upplýsingafundur Almannavarna
11.35 Heimaleikfimi
11.50 Taka tvö. Friðrik Þór Friðriksson
12.45 Fífldirfska á fjöllum
14.35 Basl er búskapur
15.05 Sætt og gott - jól
15.35 Coco fyrir tíð Chanel
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 Í tarleg umfjöllun
um það sem er efst á baugi í
fréttum og mannlífi. Farið er ofan
í kjölinn á stærstu fréttamálum
dagsins með viðmælendum.
19.50 Menningin
20.05 Jólasöngvar Lucy Worsley.
Lucy Worsley’s Christmas Carols
Þáttur frá BBC þar sem sjónvarpskonan Lucy Worsley fjallar um
óvæntar sögur á bak við vinsælustu jólasöngvana. Hún fjallar
um það hvernig jólalögin geta
sagt okkur sérstaka sögu jólanna.
Kingdom-kórinn og Hampton
Court-kórinn flytja jólalög.
21.05 Njósnir í Berlín. Berlin Station
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin. Chicago PD
23.05 Sæluríki. Lykkeland
23.50 Dagskrárlok
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09.05 European Tour 2020 Útsending frá Alfred Dunhill Championship.
13.35 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Pelican Women’s Champion
ship.
16.35 PGA Highlights 2020
17.30 PGA Tour. The Cut
18.00 LPGA Tour 2020 Bein
útsending frá CME Group Tour
Championship.
21.00 2020 Champions Tour. Year
in Review
21.50 PGA Tour 2020 Útsending
frá The RSM Classic.

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
12.03 Hádegið
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Hádegiðeftir fréttir
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. Bálið mætir
Jólaklukkunum
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óperukvöld
útvarpsins. Fidelio
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.10 Housesitter
11.45 Heiða
13.35 Crazy Rich Asians
15.30 Housesitter
17.10 Heiða
19.00 Crazy Rich Asians
21.00 All the Money in the World
Spennumynd með Michelle
Williams, Christopher Plummer
og Mark Wahlberg sem byggð er á
sönnum atburðum.
23.05 Winchester W
 inchester er
mögnuð draugasaga með Helen
Mirren og fleiri stórgóðum leikurum sem fær hárin til að rísa.
00.45 Terminal
02.20 All the Money in the World

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.25 Friends
20.55 Stelpurnar
21.20 Brother vs. Brother
22.05 Game of Thrones
23.00 Game of Thrones
00.00 Roswell, New Mexico
00.40 Friends
01.10 Friends
01.35 Stelpurnar

STÖÐ 2 SPORT
10.00 KR - Njarðvík Dominos
deild karla árið 2016.
12.00 Snæfell - Keflavík Dominos
deild kvenna árið 2017.
13.25 Tindastóll - KR Dominos
deild karla árið 2015.
15.15 KR - Grindavík Dominos
deildar karla árið 2017.
17.00 Valur - Keflavík. Leikur 3
Dominos deild kvenna árið 2019.
18.40 Goðsagnir - Gummi Ben
19.30 Goðsagnir - Tryggvi Guðmundsson
20.20 Goðsagnir - Guðmundur
Steinsson
20.55 Seinni bylgjan - karla
21.55 Ólafur Stefánsson
22.30 Eiður Smári Guðjohnsen
23.05 Pétur Jóhann Sigfússon
23.35 NFL Gameday Hápunktarnir
í NFL-deildinni.

STÖÐ 2 SPORT 2
07.20 Fiorentina - Sassuolo
09.00 Juventus - Atalanta
10.40 Inter Milan - Napoli
12.20 Barcelona - Real Sociedad
14.00 Parma - Cagliari
15.40 Spezia - Bologna
17.20 Hellas Verona - Sampdoria
19.00 NFL Gameday Hápunktarnir
í NFL-deildinni.
19.35 Roma - Torino B
 ein útsending.
21.40 Genoa - AC Milan
23.20 Man in the Middle

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

Þegar hátíð gengur í garð er nauðsynlegt að gera vel við sig og sína
— og jólaúrvalið hjá Kjörís er sérstaklega hátíðlegt í ár.
Hafðu það sætt og gott um jólin með Kjörís.

LÍFIÐ
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Í sumar var Vigdís endurráðin sem listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík næstu fjögur ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐ TÓKUM ÁKVÖRÐUN Í MARS UM AÐ
AFLÝSA EKKI HÁTÍÐINNI SEM
ÁTTI AÐ FARA FRAM Í ÞRJÁR
VIKUR Í JÚNÍ, HELDUR TEYGJA
HANA YFIR HEILT ÁR.

Dragdrottningin glæsilega Gógó Starr var ein af þeim sem tóku þátt í verkefninu við mikla lukku þeirra sem fengu listagjöf. MYND/OWEN FIENE

Sendu listagjöf
um helgina

Ein ástsælasta söngkona þjóðarinnar, Diddú, tók þátt í verkefninu. Bróðir
hennar Páll Óskar Hjálmtýsson gerði hið sama. MYND/LEIFUR ORRI WILBERG

Núna um helgina býðst Íslendingum að
senda vinum og vandamönnum listagjöf.
Verkefnið er liður í Listahátíð í Reykjavík.
Viðtakandi fær sendan til sín tíu mínútna
flutning á verki, hvort sem um er að ræða
söng, dans, ljóðalestur eða leik.

L

istahátíð í Reykjavík
mun dagana 19. og 20.
desember bjóða upp
á aðra útgáfu af hinu
vel heppnaða verkefni
Listagjöf, sem fram fór
í nóvember, og að þessu sinni um
land allt.
„Fyrirmyndin að verkefninu
kemur frá Listahátíðinni í Helsinki
í Finnlandi, sem framkvæmdi sína
útgáfu í ágúst síðastliðnum. Um
miðjan október, þegar ljóst var að
staðan í faraldrinum væri síst að
skána hérlendis, ákváðum við með
stuttum fyrirvara og góðum stuðningi borgarinnar, að bjóða upp á
Listagjafir í Reykjavík. Alveg frá því
faraldurinn skall á hefur Listahátíð
tekið einarða afstöðu með listafólki
og lifandi listflutningi og Listagjöf
reyndist frábær leið til þess að sýna
þann stuðning í verki,“ segir Vigdís
Jakobsdóttir, listrænn stjórnandi
Listahátíðar í Reykjavík.
„Listafólki var farið að lengja eftir
því að koma fram og almenningur
greinilega orðinn þyrstur í lifandi

listflutning. Framkvæmdin síðast
gekk snurðulaust fyrir sig. Gafirnar
140 bókuðust upp á einni kvöldstund og vöktu mikla athygli á samfélagsmiðlum helgina sem þær voru
afhentar.“
Næstu helgi býðst Íslendingum
að senda listagjöf til vina og vandamanna, þeim að kostnaðarlausu.Að
þessu sinni er verkefnið stutt dygglega af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Vigdís segir viðtökur
listafólks og almennings hafa farið
fram úr þeirra björtustu vonum.

Einstök stemmning
Komu upp einhverjar skemmtilegar
sögur síðast? 
„Þar sem viðtakendur vita oft
ekki hvað er að fara að gerast og
gefandinn veit ekki einu sinni hvaða
listamaður kemur til þeirra, skapast einstök stemmning í kringum
af hendingu listagjafanna. Kona
á tíræðisaldri í Hlíðunum fékk til
dæmis drag-drottningu heim til
sín og var himinlifandi með glaðninginn og sex ára barn fékk Diddú

Sigríður Thorlacius og Guðmundur Óskar Guðmundsson tóku þátt í Listagjöfinni, en þau eru saman í hljómveitunum Hjaltalín og GÓSS. MYND/OWEN FIENE

óvænt í heimsókn á afmælisdaginn sinn og var ekki síður ánægt.“
Hún segir oft myndast ótrúlega
skemmtilega orku þegar listamaðurinn mætir á svæðið, oftast séu bæði
gefandi og þiggjandi á svæðinu.
„Fegurðin í þessu verkefni liggur
ekki síst í því að þegar þú pantar
listagjöf er það ekki fyrir þig sjálfa
eða sjálfan. Þú pantar gjöf fyrir ástvin og gefur upp ástæðuna fyrir því
hvers vegna viðkomandi á skilið
þennan glaðning. Það er líka mikilvægur hluti af verkefninu að gjöfin
kostar ekki neitt, þannig að allir
geta pantað gjöf sem vilja. Það er
enginn fjárhagslegur þröskuldur.“

Góð þátttaka
Í nóvember tóku 34 listamenn þátt,
en núna um helgina verða þeir um

100 talsins.
„Þarna er margt af okkar allra
besta fólki í íslensku tónlistarlífi,
sirkuslistafólk og rithöfundar svo
eitthvað sé nefnt. Viðburðirnir
núna um helgina í Listagjöf á landsvísu verða um 750 talsins.“
Vigdís segir listafólk hafa tekið
framtakinu fagnandi og nánast
allir sem boðin var þátttaka stukku
á vagninn.
„Mörg þeirra hafa orðið fyrir
miklum tekjumissi á árinu og það
er gott að geta boðið þeim greitt
gigg á þessum tímum. En listafólkið er almennt séð aðallega farið
að þrá að koma fram og tekur þeim
fáu tækifærum sem nú eru í boði til
þess fagnandi.“
Yfir helmingur gjafanna bókaðist upp fyrsta sólarhringinn en enn

er hægt að tryggja ástvinum sínum
gjöf víða um landið.
„Fyrir þá sem ekki treysta sér
til að taka á móti gjöf í eigin persónu eða geta það ekki, bjóðum við
líka upp á listagjafir yfir netið. Þá
hringir listamaður beint í áhorfanda í gegnum snjallsíma eða
spjaldtölvu á tilteknum tíma og
f lytur honum litla einkatónleika
eða gjörning.“

Einstakur hópur
Vigdís segir það hafa verið bæði
skemmtilegt og krefjandi að takast
á við það verkefni að f leyta Lista
hátíð áfram á þessu undarlega ári.
„Við tókum ákvörðun í mars um
að aflýsa ekki hátíðinni sem átti að
fara fram í þrjár vikur í júní, heldur
teygja hana yfir heilt ár og halda
hvern viðburð þegar öruggt þykir
og þegar það er framkvæmanlegt.
Í mars óraði okkur ekki fyrir að
faraldurinn hefði svona langvinn
áhrif en okkur hefur þó tekist að
halda tæplega helmingi viðburðanna á aðaldagskrá hátíðarinnar.
Við höfum svo raunar bætt ótal
viðburðum við dagskrána, sérstaklega í Klúbbi Listahátíðar í Iðnó í
sumar og svo Listagjöf núna í haust.
Starfsfólk Listahátíðar er einstakur
hópur, sem þrátt fyrir mikla óvissu
og endalausan ólgusjó breytinga og
frestana, hefur staðið sig ótrúlega
vel.“
Gæti verið að hátíðin haldi áfram
að vera svona dreifð yfir árið, þrátt
fyrir að tök náist á faraldrinum?
„Hátíð er í eðli sínu tímabundið
fyrirbæri. Slagkraftur og sérstaða
hátíða liggur í þéttninni og samlegðinni. Ég er þó enn sannfærð um
að það var rétt ákvörðun að dreifa
úr Listahátíð í ár í ljósi þessara einstöku aðstæðna.“
Hægt er að panta listagjöf á listagjof.listahatid.is út daginn í dag.
Hver listagjöf er um það bil fimm
til tíu mínútna flutningur á tónlist,
dansi eða ljóðalestri frá mörgu af
okkar allra besta listafólki.
steingerdur@frettabladid.is

Roces Paradise

Flottir byrjandaskautar.
stærðir 27-44

Verð 13.995,-

Mammut Nordic
Down 3 season
Léttur og hlýr dúnpoki

Verð 54.995,-

Nortec Alp 2.0
Flottir alhliða hálkubroddar

Sniðugar
Jólagjafir

Verð 8.995,-

Vango Magma

Hitabrúsar i mörgum
stærðum

Swix Horizon Jacket
Hágæða skíðagöngujakki

Verð frá 2.495,-

Verð 28.995,-

Princeton Tec Remix
Alpina Zupo Disney

Hjálmur og gleraugu með
Frozen þema

Frabært hlaupa- og
skíðagönguljós

SkiJack

Ómissandi í bílskúrinn
Geymir 2-5 pör af skíðum

Verð 8.295,-

Verð 10.995,-

Verð 18.595,-

Ulvang Maristua
Hlýr og góður ullarbolur.

Verð 14.995,-

Mammut Ducan 30L
Rúmgóður bakpoki í dagsferðir

Verð frá 27.995,Mammut Kento Guide
High GTX

Swix WC26 Drinkbelt

Frábærir skór í fjallgönguna

Drykkjarbelti í skíðagönguna

Verð 48.995,-

Verð 7.995,Little Life Ranger S2

Barnaburðarpoki með góðu
burðarkerfi

Verð 33.995,-

Nathan Vapor Air 7L

Northug Silver Performance

Hlaupavesti fyrir kröfuharða

Frábær í skíðagönguna

Verð 28.995,-

Verð 16.995,-

Swix Focus Glove
Swix Tradition Hat
Klassísk skíðagönguhúfa

Verð 4.495,-

Hlýjir hanskar með
góðu gripi

Verð 6.995,-

20%
afsláttur
af öllum
skíðapökkum

Swix RaceX Carbon LS
Frábær undirfatnaður í allar
vetraríþróttir

Verð 7.495,Komperdell Trekmaster
Léttir og sterkir göngustafir

Verð 17.995,-

Höfum opnað nýja vefverslun á www.everest.is

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

facebook.com/everestverslun
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Kraftaverkakonan bjargar bíójólunum
Bíóin á Íslandi láta veirufaraldurinn ekki drepa jólamyndahefðina og ofurhetjan Díana Prince er mætt til að efla
sprittuðum bíógestum djörfung og dug með langþráðri frumsýningu stórmyndarinnar Wonder Woman 1984.

B

íóbransinn hefur heldur
betur fengið að kenna
á COVID-19 þar sem
frumsýningum fokdýrra stórmynda hefur
ítrekað verið slegið
á frest enda hafa kvikmyndahús
víða um lönd staðið tóm eða eru að
skella í lás víða í Evrópu um þessar
mundir vegna hertra sóttvarnaraðgerða.
„Það er mikil hefð fyrir því að
fara í bíó um jólin og búið að vera
mikið í fréttum að bíó séu lokuð
erlendis þannig að margir halda að
bíóin hérna séu líka lokuð en svo er
ekki,“ segir Alfreð Ásberg hjá Sambíóunum.
Jólabíóhefðinni virðist því vera
borgið og sú vaska ofurhetja Wonder Woman sér til þess að við fáum
þó eina þvottekta jólamynd, samkvæmt íslenska mælikvarðanum,
en bíóin hafa í gegnum áratugina
reynt að bjóða upp á rándýrar og
stjörnum prýddar stórmyndir í
kringum jólin.

Gal Gadot
í hlutverki
DC ofurhetjunnar Wonder
Woman sem er
komin í kvikmyndahús, rétt
í tæka tíð til
þess að bjarga
bíójólunum.

Jólakraftaverkið
Wonder Woman 1984 er framhald
Wonder Woman frá 2017 og gerist
eins og titillinn bendir til 1984 en
á því annars ágæta ári voru jólamy ndir íslensku k vikmy ndahúsanna meðal annars Ghostbusters, Trading Places, íslenska
myndin Gullsandur, Indiana Jones
and the Temple of Doom, Sagan
endalausa, Streets of Fire og Electric Dreams.
Wonder Woman sló í gegn 2017
og er án efa lang besta ofurhetjumyndin frá DC Comics sem hefur
hvergi nærri tekist að flytja hetjur
sínar í bíó með sama glæsibrag og
keppinautarnir hjá Marvel.
Leikkonan Gal Gadot gerði hins
vegar stormandi lukku í hlutverki
gyðjunnar Díönu Prince, sem steig
niður til mannheima í seinni heimsstyrjöldinni til þess að taka hressilega á kónum Hitlers.
Velgengni myndarinnar er annars fyrst og fremst eignuð leikstjóranum, Patty Jenkins, en Wonder
Woman er fyrsta myndin sem kona
leikstýrir til þess að rjúfa 100 milljón dollara múrinn yfir frumsýningarhelgi í Bandaríkjunum.
Betra seint en …
Nær 70 ár líða á milli mynda og
Díana býr og starfar í New York árið
1984 þegar þær Gadot og Jenkins
taka upp þráðinn. Upphaflega stóð
til að frumsýna myndina í byrjun
október en síðan kom til greina að

MARGIR HALDA AÐ
BÍÓIN HÉRNA SÉU LÍKA
LOKUÐ EN SVO ER EKKI.

Það eru fleiri furðuskepnur en jólasveinarnir og jólakötturinn á sveimi um Reykjavík á aðventunni, þar sem
Anne Hathaway fer fyrir nornasveimi í bíó.

Danska myndin Druk, sem er sýnd í Bíó Paradís, er með
því besta sem er í boði í aðdraganda jóla þótt Mads
Mikkelsen sé meira í vínandanum en jólaandanum.

Jólateiknimynd ársins
er hin tveggja
ára gamla Elli
og litla hreindýrið og fjallar
um smáhest
sem hefur þrjá
daga til þess
að láta draum
sinn um að fá
að draga sleða
jólasveinsins
rætast.

MYNDIR/SKJÁSKOT

Skoppa og Skrítla koma með jólagleðina í bíó beint af sviðinu í Hörpu.

bíða með hana fram yfir áramót,
en sem betur fer varð úr að sleppa
Wonder Woman lausri í bíó fyrir
jól þannig að bíójólunum er borgið.
Allavegana á Íslandi.
Wonder Woman er líka greinilega
ætlað að taka Ísland með trompi þar
sem hún er beinlínis úti um allt, en
auk þess að vera sýnd í Sambíóunum er hún í Smárabíói, Laugarásbíói
og Háskólabíói.
„Forsalan á Wonder Woman
hefur gengið mjög vel og engin
mynd hefur verið sýnd í eins
mörgum sölum áður þannig að fólk
ætti að geta komið í bíó um jólin á
öruggan hátt,“ segir Alfreð og bætir
við að heilsa og öryggi bíógesta og
starfsfólks sé í algerum forgangi. Því
sé grímuskylda fyrir sextán ára og
eldri í Sambíóunum og tryggt verði
að alltaf verði í það minnsta tveir
metrar á milli hópa í sölunum. Þá
verða sýningar hlélausar og aldrei
fleiri en 50 manns eldri en fimmtán
ára í einum sal og aldrei fleiri en 100
manns yngri en sextán ára.
„Bíóaðsókn milli ára hefur dregist
saman um 59% en óstaðfestar tölur
frá öðrum löndum eru hærri,“ segir
Alfreð og telur framtíðina bjarta og
vonast til þess að bíóin verði fljót að
komast yfir COVID áfallið.

Stelpur og nornir
Skoppa og Skrítla byrjuðu einnig í
bíó í gær í Skoppa og Skrítla - brot
af því besta þar sem þær flytja öll
vinsælustu lögin sín .
Þá voru fyrir á fleti í bíó nornagengið í The Witches, sem byggir á
samnefndri skáldsögu Roalds Dahl.
Robert Zemeckis, sem gerði garðinn
frægan með til dæmis Back to the
Future, Who Framed Roger Rabbit
og Forrest Gump, leikstýrir myndinni en Anne Hathaway er fremst í
flokki nornanna.
Nornir Dahls voru síðast í bíó
fyrir 30 árum í The Witches frá 1990
þar sem breski leikstjórinn Nicolas
Roeg hélt um taumana og Anjelica
Huston fór mikinn í hlutverki aðalnornarinnar.
toti@frettabladid.is

„... rétt eins og kóngulóin spinnur
vef sinn af mikilli list falla nær
allir endar Lilju saman á listilegan
hátt í lokin.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

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

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

Hörkugóð glæpasaga með
óvæntum vendingum eftir
háspennuhöfundinn
Lilju Sigurðardóttur.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið 10-19 alla daga til jóla | www.forlagid.is
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VINNINGASKRÁ
VINNINGASKRÁ
Vorhappdrætti 2016.
Dregið
13. 14.
júní desember
2016
Vetrarhappdrætti
2020.
Dregið
2020

ingur:
let Cruze LT, bensín 1,8 l, sjálfskiptur
1. vinningur:
frá Bílabúð
Benna. Verðmæti kr. 3.290.000

Yaris Elegant Hybrid 5 dyra, sjálfskiptur.

ingur:
Verðmæti: 4.390.000 kr.
Miði nr.
let Spark LT, 1,2 l. beinskiptur frá Bílabúð Benna.
æti kr. 1.990.000

47291

2. - 21. vinningur.

. vinningur:

með
leiguflugi
frá Heimsferðum, hver
ningur að Ferðavinningur
eigin vali fyrir 2 eða
fleiri
með Heimsferðum.
vinningur
verðmæti kr.
300.000 að verðmæti 300.000 kr.
15628
20197
31132
40554
43892
50374
56137
64425
16853
24740
33313
40931
44664
50695
56794
66371
4114
5949
7650
8768
9496
17837
25480
36818
41331
45861
52044
58541
66559
12478
16023
17408
19841
33434
18048
28004
37341
42496
46481
53530
60920
67648
36437
41220
41559
42323
46562
20026
31103
40192
42871
49878
55981
63846
68382
48783
49504
49584
49894
56579

2. vinningur

ad mini Retina, wi-fi, 4g, 16GB, örþunnur með 7,9” skjá frá epli.is.
verðmæti kr.
22. 69.990
- 41. vinningur:
22613
26189
31193
35948
48201
55350
59337
65030
Gistivinningur
fyrir tvo
í 7 nætur
morgunverð
23377
26922
32430
42881
48685
55474með60292
65534 á
24117
28103
48997
55903
66775
þriggja33210
stjörnu44882
Íslandshóteli
að
eigin61487
vali, hver
24326
29098
34971að verðmæti
45870
54192
55908
67337
vinningur
195.300
kr. 61973
24447
30159
35596
46357
54741
57892
64992
71669
2341

10970
19142
27366 í tvær35859
samt morgunverði
nætur fyrir
ana. Hver50768
að verðmæti 51917
kr. 65.000

42. vinningur
17423

16963
19970
20874
22875
23851

13002
15591
20737
23998
40327
238323
auk kvöldverðar
annað
52947
54116

24682
30106
35759
47068
50485
25947
32050
40759
48619
51109
26472
33229
44090
48777
51606
42. - 71. vinningur:
28187
34877
44562
48929
54049
28888
34927
46992
49713
54319
Samsung Galaxy S20 5G snjallsími,

er að vitja innan
árs á skrifstofu
Blindrafélagsins,
Hamrahlíð
verðmæti
169.900
kr.
sími 525 0000. Birt án ábyrgðar
10079
13931
14707
17286
21804
21919
30186
30666
31028
33439
34598
35562
41605
43802
47884
56974
56979
58735

17.

65636
65649
66801
70021
71144
að

17221
29171
32260
39836
56552
59652

72. - 101. vinningur
Samsung Galaxy TAB S7 WiFi spjaldtölva, hver
vinningur að verðmæti 154.900 kr.
1289
11632
21023
28975
36358
46286

3356
15348
24063
29632
37587
50114

6050
17106
24859
30705
37916
50199

7190
17581
26119
30741
43161
54932

8319
19342
26149
33486
45859
59787

102. - 111. vinningur:
Gjafakort í Smáralind, hver vinningur að verðmæti
100.000 kr.
14690
38164

23187
43459

23797
43863

23863
54404

32476
59563

112. - 161. vinningur:
Gistivinningur fyrir tvo í tvær nætur með morgunverð
á þriggja stjörnu Íslandshóteli að eigin vali, ásamt
þriggja rétta kvöldverði annað kvöldið, hver vinningur
að verðmæti 84.400 kr.
892
7036
11892
19628
27281
31461
37089
41467
47390
55918

3258
7223
13909
20324
28036
32068
37851
41663
47441
58395

3738
8124
17372
22914
29151
35246
38046
45626
47646
59606

5011
10580
17455
24270
30243
35667
38376
46203
52218
59666

Vilja ylja hlustendum
um hjartaræturnar

17058
24892
42611 hjá einhverju
kvöldið
54548

55122
63532
58529
63596
58577
64351
59010
64428
63352
64600
hver vinningur

15590
26750
31178
36097
51858
59368

Þær Guðný Gígja Skjaldardóttir og Bjartey Sveindóttir segjast báðar vera mikil jólabörn. MYND/EVA SCHRAM

6589
11760
18622
26584
31146
36762
38512
47323
53015
59796

Vinninga ber að vitja innan árs á skrifstofu Blindrafélagsins, Hamrahlíð 17.
Upplýsingasími 525 0000. Birt án ábyrgðar.

Bjartey og Gígja í Ylju eru báðar mikil jólabörn að eigin sögn.
Þær kynntust í kór í Flensborgarskólanum og standa í kvöld fyrir
streymistónleikum. Þær hafa verið tónelskar frá barnæsku.

S

érstakir steymistónleikar
með hljómsveitinni Ylju
fara fram í kvöld. Hljómsveitin er skipuð þeim
Guðnýju Gígju Skjaldardóttur og Bjarteyju Sveinsdóttur. Þeim var báðum ljóst í æsku
að þær stefndu í tónlistina.
„Já, það má segja það. Ég hef frá
því ég man eftir mér verið með
draum innra með mér um að verða
söngkona þegar ég yrði stór. Það
var mikið um músík í fjölskyldu
minni, þá aðallega mömmu megin
og sungið saman á öllum fjölskyldusamkomum sem hefur ef laust
kveikt í einhverjum söngvaraneista
hjá mér. Um tíu ára aldur var ég
byrjuð að semja mín eigin lög við
hádramatíska texta sem ég hafði
samið,“ segir Gígja sem ólst upp á
Patreksfirði.
„Á þeim tíma var ekki mjög virkt
tónlistarlíf þar, en er þó allt annað
í dag. Ég nýtti hvert tækifæri sem
gafst til að koma fram, á bæjarsamkomum og þess háttar skemmtunum. Ég gerðist meira að segja svo
áköf að banka upp á hjá fyrrverandi
orgelleikaranum í bænum og biðja
hana að kenna mér á píanó,“ bætir
hún við.

Alltaf tónlist á fóninum
Bjartey byrjaði líka snemma.
„Frá því að ég man eftir mér hefur
alltaf verið tónlist á fóninum, ég bjó
til lög með því að opna húlahringi
og syngja í þá, ég söng mest í sturtunni því þar leið mér eins og enginn
heyrði og hrökk eitt sinn alveg í kút
þegar mamma minntist á það eftir
sturtuferðina, þá var ég heldur ekki
farin að syngja neitt opinberlega.
Ég var virkilega feimin sem barn.
En allar mínar götur hef ég elskað
tónlist og haft mikla unun af því að
syngja enda ekki langt að sækja það,
ég hef það fá foreldrum mínum.“
Gígja og Bjartey kynntust í Kór

EINN DAGINN ER
SKÖPUNARKRAFTURINN MIKILL OG HINN DAGINN
ENGINN, ÞAÐ ER LÍKA BARA
ÞANNIG MEÐ TÓNLIST OG
AÐRAR LISTGREINAR.
Bjartey

Flensborgarskólans á fyrsta árinu
sínu í Flensborgarskóla.
„Við vorum í sömu röddinni og
komumst fljótt að því að við deildum sama áhuga á þjóðlögunum og
enduðum, eða réttara sagt byrjuðum, á því að taka saman þátt í
forkeppni Söngkeppni framhaldsskólanna innan Flensborgar. Það
varð sem sagt upphafið á okkar
nána vinskap og tónlistarferli,”“segir Gígja.

Hæfilega væmið
Það var mikill hausverkur að finna
nafn á sveitina, að þeirra sögn.
„Eftir mikla íhugun þá enduðum
við á því að við ætluðum að heita
Mistur. En rétt áður en við sóttum
um að spila fyrst á Airwaves komumst við að því að Mistur var frátekið af þó nokkuð stóru metal bandi
frá Noregi. Þannig að í smá stressi
flettum við í gegnum íslenska orðabók og römbuðum á sagnorðið „að
ylja”. Okkur fannst það nákvæmlega það sem við vorum að reyna að
gera. Að ylja fólki um hjartarætur.
Hæfilega væmið, eins og við sjálfar
og okkar tónlist,“ segir Gígja.
En hvernig hefur þeim gengið að

semja tónlist á þessum fordæmalausu tímum?
„Það hefur gengið upp og niður,
út og suður eins og allar þær tilfinningar sem ég held að flest allir hafi
gengið í gegnum á þessum skrítnu
tímum. Einn daginn er sköpunarkrafturinn mikill og hinn daginn
enginn, það er líka bara þannig
með tónlist og aðrar listgreinar.
Það er erfitt að þvinga eitthvað
fram, bestu lögin eru til dæmis ekki
samin þannig. Best að leyfa þeim
að koma náttúrulega og í flæðinu,“
svarar Bjartey.

Breyttir tímar
Finnst ykkur ekkert skrýtið að koma
svona fram án þess að upplifa viðbrögð áhorfenda beint í æð?
„Jú, það er ansi sérstakt. Það er
nefnilega þannig að áhorfendur
gefa frá sér sterka orku sem getur
átt stóran þátt í heildarupplifun
tónleikanna, bæði hjá gestunum
sjálfum en ekki síður f lytjendum.
Það er sérstaklega skrítið að tala
á milli laga og ef maður ætlar að
reyna að vera svolítið sniðugur þá
þarf maður bara að negla í og vona
að fólkið heima í stofu allavega
brosi út í annað,“ segir Gígja.
Þær segjast báðar vera mikil jólabörn.
„Ég elska allt við jólin, að halda
jólatónleika, syngja jólalög, þrífa
heimilið hátt og lágt svo allir krókar og kimar ilmi af hreinlæti, setja
upp jólaskraut, borða yfir sig af
kræsingunum þangað til að maður
ælir. Það er ekkert neikvætt sem ég
get sett út á jólin, hátíð þakklætis
og kærleika og þannig upplifi ég
desembermánuð,“ segir Bjartey.
Hægt er að kaupa aðgang að
streymistónleikum Ylju, sem verða
í beinni útsendingu frá Röntgen, á
tix.is. Þeir fara fram klukkan 20.00
í kvöld.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson
jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@
frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Allar
jólavörur

20%
afsláttur

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

Birt með fyrirvara um prentvillur
og/eða myndabrengl.

Hjá okkur fæst íslensk sígræn

Stafafura
frá Skógræktinni
Umhverfisvænni kostur en innflutt tré. Að minnsta kosti
10 tré eru ræktuð í stað hvers trés sem fellt er sem jólatré.
Stafafura er vinsælasta íslenska jólatréð og er einstaklega
barrheldin og ilmandi.

Öll leikföng

20%
afsláttur

Verslaðu á netinu á byko.is

Stafafura
100-150 cm

4.650 kr.
Stafafura
151-200 cm

8.950 kr.

Verslun í Kringlunni

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

BAKÞANK AR
Thomasar
Möller

Saga af
viðskiptum

F

yrir nokkrum árum átti ég
fyrirtæki sem flutti inn vörur
frá Evrópu og seldi til fyrirtækja á Íslandi. Krónurnar sem
komu frá vörusölunni voru notaðar til kaupa á evrum af bönkum
til að greiða erlendu birgjunum.
Bankarnir tóku þóknun fyrir að
selja okkur evrurnar og millifæra
þær til útlanda. Gengi krónunnar
sveiflaðist mikið á þessum árum
eins og hún hefur gert á þessu ári
og var gengisáhættan reiknuð inn í
söluverð vörunnar til hækkunar.
Svo hóf fyrirtækið að selja til
útflutningsfyrirtækja á Íslandi.
Þau vildu greiða fyrir vörurnar í
evrum til að spara sér þóknanir
bankanna við að skipta þeim í
krónur. Þannig eignaðist fyrirtækið mitt evrur sem voru lagðar inn á
evrureikning þess í bankanum. Nú
gátum við greitt beint til birgjanna
án milligöngu bankans með
svipuðum hætti og við værum að
greiða fyrir húsaleigu innanlands.
Gengissveiflur voru úr sögunni og
minni gengisáhætta þýddi að við
gátum lækkað verð til kaupenda.
Gjaldeyrisþóknanir til bankans
lögðust af. Samkeppnisstaða fyrirtækisins batnaði og salan jókst.
Hugsum okkur að öll fyrirtæki
og fjölskyldur á Íslandi, ekki bara
útflutningsfyrirtækin, notuðu
evrur í sínum viðskiptum. Gera
má ráð fyrir tugmilljarða sparnaði
á ári fyrir almenning og fyrirtæki
aðeins vegna skiptikostnaðar
gjaldeyris auk mismunar á kaupog sölugengi
Gæti það hugsanlega verið
sýn okkar til framtíðar að nota
alþjóðlegan gjaldmiðil í landinu?
Samkeppnisstaða frumkvöðla- og
nýsköpunarfyrirtækja myndi
batna verulega samkvæmt nýlegri
könnun og fjölmörg ný atvinnutækifæri hugsanlega skapast með
alþjóðlegum gjaldmiðli.
Ef til vill mætti kalla þetta evrusýn mína. Eurovision!

Beint í bílinn
úr lúgunni

Einfaldaðu aðventuna!

*JÓLAHLAÐBORÐið *
/ kemur til þín í ár /

Jólahlaðborð
4.850 kr.

NÝTT!

Fyrir 2

Jólabakki

KJÚKLINGAvængir
2.490 kr.

4.650 kr.

TILBOÐ

Vínkælar

Fyrir heimilið
FRÁBÆRT ÚRVAL

12 snittur
fyrir 4

40 bitar
fyrir 5

kjúklingaborgarar
2.490 kr.

kjúklingatvenna
2.490 kr.

TILBOÐ

TILBOÐ

15 bitar
fyrir 5

NÝTT!

31 bitar
fyrir 5

NÝTT!

NÝTT!

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

somi.is / 565 6000
ELDHÚS ALLRA LANDSMANNA

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík

