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Stella er mjög 
ströng þegar kemur 

að yfirferð á innsendum 
lausnum.

Sæmundur 
Freyr Árnason, 
framleiðslustjóri 
Fréttablaðsins

Beðið eftir brjóstbirtunni

Víða eru miklar annir þessar síðustu stundir áður en nýtt ár gengur í garð og í mörg horn að líta. Margir lögðu leið sína í Vínbúðina í gær en á 
þeim bæ eru jafnan miklar annir dagana milli jóla og nýárs. Vegna sóttvarna er fjöldi þeirra sem mega vera inni í verslunum takmarkaður. Þegar 
aðsóknin er mikil vill því myndast röð og ekki annað að gera en að stilla sér upp í röðinni og bíða þess að hún styttist. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI    

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

LEIKIR „Gátan í ár er ekki erfið. 
Hún er kannski svolítið f lókin en 
þeir sem kunna íslensku sæmilega 
komast í gegn um hana,“ segir Ing-
veldur Róbertsdóttir, höfundur 
verðlaunamyndagátunnar sem er í 
Fréttablaðinu í dag.

Ingveldur, eða Stella eins og hún 
er jafnan kölluð, var um árabil próf-
arkalesari á Fréttablaðinu en sett-
ist í helgan stein á þeim vettvangi í 
maí á þessu ári. Fyrsta myndagátan 
eftir Stellu í Fréttablaðinu birtist á 
gamlársdag 2010 eftir að hún nefndi 
hugmyndina við Arndísi Þorgeirs-
dóttur, þáverandi fréttastjóra. Síðan 
hafa gáturnar verið árlegar. Ellefta 
gátan í röðinni birtist í dag.

„Ég hef náttúrlega frá því ég var 
krakki verið myndagátusjúk. Við 
pabbi höfðum mikinn áhuga á 
þessu og það var alltaf spenna þegar 
komu myndagátur í blöðunum,“ 
útskýrir Stella áhuga sinn á mynda-
gátum. „Það er svolítið skemmtilegt 
að þetta er í fjölskyldunni. Dóttir 
mín ein er að gera myndagátu fyrir 
blaðið Litla Bergþór í Biskups-
tungum.“

Lausnirnar sem berast hlaupa 
jafnan á hundruðum og af þeim 
getur Stella ráðið að margir þeir 
sömu spreyta sig á gátunni ár eftir 
ár. „Það er dálítið áberandi stundum 
og dálítið fyndið að það er kannski 
einn, sem leysir gátuna og heldur 
að hann hafi gert það rétt þótt það 
sé í raun vitlaust, sem lætur fjöl-
skylduna vita og svo koma kannski 
ellefu lausnir með sömu villunni,“ 
segir hún.

Stella hefur ávallt sjálf farið í gegn 
um svörin sem berast. Hún segir 
undirtektirnar hafa verið góðar og 
lesendur sendi gjarnan ekki aðeins 
svörin eintóm.

„Fólk er að óska gleðilegs árs og 
þakka fyrir gátuna. Svo fæ ég líka 
ýmsar skemmtilegar athugasemd-
ir,“ segir Stella, sem svarar aðspurð 
að allt hafi þetta gengið ótrúlega 
vel. „Sérstaklega miðað við að ég 
kann ekki að teikna,“ bætir hún við 
hógvær og hlær.

Sæmundur Freyr Árnason, fram-
leiðslustjóri Fréttablaðsins, segir að 
venjulega berist um eitt hundrað 
réttar lausnir og síðan margar 
f leiri sem séu örlítið rangar. „Svo 
veit ég um marga sem leysa gátuna 
en senda ekki inn til okkar,“ segir 
hann.

Vegleg verðlaun eru í boði fyrir 
rétta lausn. Dregið er á milli þeirra 
sem leysa gátuna. „Yfirleitt hafa 
verið gjafabréf í verslanir í verðlaun 
og í ár er engin undantekning,“ segir 
Sæmundur, sem undirstrikar að 
lausnirnar þurfi að vera hárréttar 
til að koma til álita. „Ingveldur er 
mjög ströng þegar kemur að yfirferð 
á innsendum lausnum.“

Myndagátan er á síðu 18 í blaðinu 
í dag. gar@frettabladid.is

Ein villa getur smitast 
í heilu fjölskyldurnar
Myndagáta Ingveldar Róbertsdóttur, Stellu, birtist nú á gamlársdag í ellefta 
skipti í röð. Stella, sem hefur verið myndagátusjúk frá æsku, telur alla með 
sæmilega íslenskukunnáttu geta leyst gátuna, þótt hún sé dálítið flókin.

Stella með nýja myndagátu sem er í blaðinu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Um áramótin verða fréttir f luttar á 
frettabladid.is og hringbraut.is.

Á þessum miðlum er jafnframt að 
finna lengri viðtöl, samantektir og 
umfjallanir.

Næst kemur Fréttablaðið út laug-
ardaginn 2. janúar.

Fréttir um 
áramótin 

SAMGÖNGUR Lagarfoss, f lutninga-
skip Eimskips, kom til Sundahafnar 
í gær. Varðskipið Þór kom skipinu til 
bjargar eftir að bilun kom upp í aðal-
vél þess þar sem skipið var statt um 
230 sjómílur suðvestur af Garðskaga 
á leið til Halifax í Kanada.

Áhöfn Lagarfoss hafði reynt við-
gerð en án árangurs og var skipið 
vélarvana. Óskað var aðstoðar 
Landhelgisgæslunnar og kom Þór 
að skipinu aðfaranótt 29. desember 
og tók skipið í tog.

Heimsigling skipanna, Þórs og 
Lagarfoss, tók tvo daga og gekk vel 
enda veður gott. – jþ

Lagarfoss í höfn
Þór með Lagarfoss í eftirdragi.

STJÓRNSÝSLA Skipulagsstofnun 
telur að virkjun Svartár í Bárðardal 
í Þingeyjarsveit muni hafa í för með 
sér verulega neikvæð umhverfis-
áhrif. Að mati stofnunarinnar 
myndu mikil náttúruverðmæti 
raskast ef af framkvæmdinni yrði.

Svartá og Suðurá eru lindár sem 
eiga uppruna í lindarvatninu Svart-
árvatni og lindum sem spretta fram 
í Suðurárbotnum í Ódáðahrauni. 
„Árnar sameinast nokkru neðan 
Svartárvatns og bera heitið Svartá 
frá ármótum að Skjálfandaf ljóti. 
Vatnasvið ánna hefur mikið vernd-
argildi enda er um að ræða einar 
lífríkustu og vatnsmestu lindár 
landsins sem renna um blásin hraun 
í umhverfi þar sem inngrip manns-
ins eru lítil auk þess sem vatnasviðið 
er talið alþjóðlega mikilvægt fugla-
svæði,“ segir í áliti stofnunarinnar.  

Félagið SSB orka ehf. hefur haft 
áform um að reisa 9,8 MW vatns-
aflsvirkjun í Svartá. Lesa má út úr 
álitinu að verið sé að fórna meiri 
hagsmunum fyrir minni með því að 
raska miklum náttúruverðmætum 
fyrir afllitla virkjun. – bþ

Neikvætt mat á 
Svartárvirkjun

Svartá í Bárðardal.

Vatnasvið ánna 
hefur mikið vernd-

argildi enda er um að ræða 
einar lífríkustu og vatns-
mestu lindár landsins.

Úr áliti Skipulagsstofnunar
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GLEÐILEGT NÝTT ÁR

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS 
ÓSKAR FÉLÖGUM SÍNUM, FJÖLSKYLDUM ÞEIRRA  
OG LANDSMÖNNUM ÖLLUM

FARSÆLDAR Á NÝJU ÁRI
Þökkum traust og samheldni á liðnu ári  
og tökum bjartsýn á móti því nýja

STOLTUR BAKHJARL AÐILDARFÉLÖG RAFIÐNAÐARSAMBANDSINS 

GRAFÍA
Stéttarfélag í prent-
og miðlunargreinum

RAFIÐNAÐARFÉLAG
NORÐURLANDS



RAFMAGNAÐ ÆVINTÝRI MEÐ ALVÖRU 4X4
Einu rafknúnu Plug-In Hybrid jepparnir í sínum stærðarflokki með lágt drif.  

Ótrúlegt verð á bílum hlöðnum lúxusbúnaði. 

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.999.000 KR.* JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID VERÐ 5.499.000 KR.* 

*G
ildir m

eðan birgðir endast, hvítur R
enegade, svartur Com

pass Lim
ited. 

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

COVID-19 Kári Stefánsson, forstjóri 
Íslenskrar erfðagreiningar, telur 
líklegt að óbreyttu að einungis lítið 
brot af þjóðinni verði bólusett fyrir 
COVID-19 fyrir lok næsta árs. Hann 
segir það mikið áhyggjuefni að eng-
inn af þeim samningum sem Ísland 
hefur undirritað við lyfjafyrirtækin 
Pfizer, Moderna og AstraZeneca 
innihaldi afhendingardagsetningar. 

„Það hefur bara verið samið 
um magn en ekki um afgreiðslu-
tíma,“ segir Kári. „Það eru engar 
dagsetningar í þessu. Þetta byggir 
náttúrulega á samningum Evrópu-
sambandsins og enn einu sinni 
virðist Evrópusambandið vera að 
klúðra málum. Ef svo heldur fram 
sem horfir, þá er hætta á því að 
við verðum ekki búin að bólusetja 
nema pínulítinn hundraðshluta af 
þjóðinni í lok næsta árs,“ segir Kári.

Fyrstu tíu þúsund skammtarnir 
af bóluefni BioNTech og Pfizer 
komu til landsins í vikunni. Sam-
kvæmt lista fréttastofu Bloomberg 
hafa íslensk stjórnvöld nú þegar 
tryggt sér 435 þúsund skammta af 
bóluefni. Samningur við Moderna 
um 64 þúsund bóluefnaskammta 
var undirritaður í gær. Svandís 
Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra 
vildi ekki veita Fréttablaðinu við-
tal og vísaði aðstoðarmaður ráð-
herra í fréttatilkynningu sem send 
var til fjölmiðla. Þar er ekki minnst 
á neinar dagsetningar.

„Það er furðulegt að hlusta á full-
trúa heilbrigðismálaráðuneytisins 
gefa út yfirlýsingar um að við séum 
búin að tryggja nægjanlega mikið 
bóluefni þegar það lítur út fyrir að 
þetta nægjanlega mikla bóluefni 
komi ekki fyrr en 2022,“ segir Kári 

og bætir við að ekki sé heilbrigðis-
ráðuneytinu um að kenna.

„Þessi staða er því að kenna að við 
eins og hin Norðurlöndin ákváðum 
að vera samferða Evrópusamband-
inu og Evrópusambandið klúðraði 
þessu. Það var eðlilegt að við færum 
í hóp með hinum Norðurlanda-
þjóðunum, það hefur oft reynst 
okkur gæfuríkt spor, en við erum 
bara því miður á þeim stað að Evr-

ópusambandið klúðraði þessu. Við 
verðum að horfast í augu við það 
og ekki reyna að sannfæra okkur 
og aðra um að þetta sé allt í lagi, því 
þetta er ekki í lagi.“

Kári segir nauðsynlegt að bregð-
ast við stöðunni strax og þurfi 
Ísland að leita að bóluefni með 
öðrum samningum en í gegnum 
ESB. „Við verðum að leita úti um allt 
og við megum ekki núna halda því 
fram að það sé lífsbjargarspursmál 
að halda þennan samning við Evr-
ópusambandið því það er búið að 
gera í buxurnar,“ segir Kári.

„Ef heilbrigðismálaráðuneytið 
getur upplýst um eitthvað annað 
og sýnt fram á að ég hafi rangt fyrir 
mér, þá yrði ég mjög glaður. Þetta 

er eitt af þeim augnablikum sem ég 
vildi að ég hefði rangt fyrir mér.“

Kári segir það afar mikilvægt að 
spjótunum sé ekki beint að heil-
brigðisráðuneytinu í þessum efnum 
enda séu mistökin fólgin í að treysta 
ESB en það breyti því ekki að það 
sé rangt að hrósa sigri. „Þau gerðu 
þennan samning í góðri trú um að 
Evrópusambandið vissi hvað það 
væri að gera. Að vissu leyti hef ég 
samúð með heilbrigðismálaráðu-
neytinu út af þessu en mér finnst 
óskynsamlegt af ráðuneytinu að 
gefa í skyn að þetta sé allt í lagi,“ 
segir Kári. Fréttablaðið reyndi eins 
og áður segir ítrekað að ná í heil-
brigðisráðherra vegna málsins. 
mhj@frettabladid.is

Lítið brot þjóðarinnar verði 
bólusett fyrir lok næsta árs
Enginn af samningum íslenska ríkisins um kaup á bóluefni segir til um dagsetningu afhendingar. Ein-
ungis hefur verið samið  um magn. Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar telur nauðsyn-
legt að Ísland freisti þess að gera samninga um kaup á bóluefni utan Evrópusamstarfsins um bóluefni.

Kári segir stjórnvöld hafa gert mistök í að treysta um of á Evrópusambandið varðandi bóluefni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kári Stefáns-
son forstjóri 
Íslenskrar erfða-
greiningar

COVID-19 Alls greindust níu ein-
staklingar með kórónaveiruna 
innanlands í fyrradag, þar af voru 
fjórir ekki í sóttkví. Í gær voru 147 
með virkt smit og 232 í sóttkví. Fjög-
ur smit greindust við landamærin.

Jóhann Björn Skúlason, yfirmað-
ur smitrakningateymisins, segir að 
smit síðustu daga tengist f lest fjöl-
skyldum, þá náinna ættingja sem 
búa á sama heimili. „En við höfum 
ekki verið með nein til felli þar sem 
er eitt hvað stórt fjöl skyldu boð þar 
sem ein hver hefur verið smitaður 
og smitar aðra. Það er held ég aðal-
málið í þessu,“ segir Jóhann. Hafa 
þá samkomutakmarkanir yfir jólin 
skilað tilætluðum árangri. – ókp

Flest smit tengd 
fjölskyldum

Hátt í þúsund sýni voru tekin.

VIÐSKIPTI Icelandair Group hf. 
hefur selt fasteignafélaginu Reitum 
skrifstofuhúsnæði félagsins við 
Nauthólsveg 50. Forsvarsmenn 
félaganna skrifuðu undir kaup-
samning í gær og er söluverðið um 
2,3 milljarðar króna. Icelandair 
mun leigja húsnæðið áfram undir 
starfsemi sína til loka árs 2023. Á 
næstu þremur árum er stefnt á að 
byggja við húsnæði félagsins á Flug-
völlum í Hafnarfirði og sameina þar 
alla starfsemi félagsins. Andvirði 

sölunnar mun verða notað til upp-
greiðslu láns sem hvílir á Nauthóls-
vegi og afgangurinn til að styrkja 
lausafjárstöðu félagsins. „Ég tel að 
sameining starfsstöðva okkar á 
höfuðborgarsvæðinu muni án efa 
stuðla að öf lugra samstarfi milli 
deilda, meiri starfsánægju og aukn-
um árangri. Það verður jafnframt 
ótvíræður kostur að færa höfuð-
stöðvar félagsins nær Kef lavíkur-
flugvelli,“ segir Bogi Nils Bogason, 
forstjóri Icelandair Group. –bþ

Icelandair flytur 
alveg á Flugvelli

Bogi Nils Boga-
son, forstjóri 
Icelandair

ÁRAMÓT Flug elda sala björgunar-
sveita Slysa varna fé lagsins Lands-
bjargar hefur farið vel af stað, að 
sögn Davíðs Más Bjarna sonar, 
upp lýsinga full trúa fé lagsins. Að-
sókn á sölu staði hefur verið svipuð 
og undan farin ár, þrátt fyrir far-
aldurinn, en björgunar sveitirnar 
hafa hvatt fólk til að reyna að mæta 
snemma á staðina til að dreifa á lagi.

„Það er líka nýjung hjá okkur 
núna að vera með sölu á netinu þar 

sem fólk getur skoðað vörurnar og 
jafn vel pantað þær fyrir fram svo 
það þurfi ekki að vera eins lengi 
inni á sölu stöðunum,“ segir Davíð. 

Davíð kveðst ekki hafa að gang að 
ná kvæmum sölu tölum eins og er. 
Þær verði ekki teknar saman fyrr 
en eftir ára mót. „En salan hefur 
farið mjög vel af stað og er svipuð og 
síðustu ár. Við heyrum ekki annað á 
fólki en það sé til búið til að sprengja 
þetta ár al menni lega í burtu.“

Þrátt fyrir að ára móta brennum 
hafi verið af  lýst í ár munu f lestar 
björgunar sveitir halda sínar f lug-
elda sýningar, f lestar á fáfarnari 
stöðum en vanalega. „Þær verða 
f lestar að eins öðru vísi en áður, en 
lang flestar björgunar sveitir ætla að 
halda flug elda sýningu með sínum 
sam starfs aðilum. Ég hvet bara fólk 
til að kynna sér hvar og hve nær þær 
verða hjá björgunar sveitum í sínum 
sveitar fé lögum,“ segir Davíð. – okp

Heyra ekki annað en að fólk vilji sprengja árið almennilega í burtu

Ljósadýrð tilheyrir áramótunum.
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ALLA LEIÐ

Við tökum vel á móti þér
Hvert sem leiðin liggur þá getur þú treyst á okkur á N1. Við tökum  
á móti þér með bros á vör, hvort sem þú ert að koma þér í gang  
í morgunsárið eða þarft að staldra við á langri leið. Merkið okkar 
stendur fyrir metnaðarfulla þjónustu fyrir þig og bílinn þinn allan 
hringinn – jafnvel allan sólarhringinn!
 
 440 1000      n1.is



Þessir hvellir minna 
á skothvelli og flest 

dýr eru hrædd við þá. 

Guðbjörg 
 Þorvarðardóttir 
dýralæknir

Þú færð Svan galdramann á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Falleg litaskot sem 
byrja á rauðum lit 
en breytast síðan í 
grænt, silfur, gyllt, 
fjólublátt og endar 

síðan á svakalegri 
marglita sprengingu.

skot

22
SEK

4
4
5

36

kg

DÝRAVERND „Þetta eru þriðju ára-
mótin hans og ég hélt að þetta 
myndi lagast með tímanum en það 
er alltaf jafn slæmt,“ segir Vesturbæ-
ingurinn Loftur Þorsteinsson, eig-
andi hundsins Bola. Boli er að verða 
þriggja ára, íslenskur fjárhundur, 
sem verður ofsahræddur þegar rak-
ettur og hvellhettur eru sprengdar.

„Gamlárskvöldið er alveg skelfi-
legt fyrir greyið,“ segir Loftur, en 
það er ekki eini tíminn sem sprengt 
er. Stundum séu guttar að sprengja 
alveg fram í mars. „Í gær var sprengd 
terta hérna nálægt og hann var í 
stresskasti allt kvöldið.“

Loftur og fjölskylda hans reyna 
ýmislegt til að gera áramótin bæri-
legri fyrir hvutta. Til dæmis með 
því að setja hann í vesti, er kallast 
Thundershirt, sem er þétt utan um 
hann og í er spreyjað ferómónum. 
Eiga þessi vesti að veita hundum og 
köttum öryggistilfinningu.

Þá passar f jölskyldan upp á 
að hafa gluggana lokaða og setja 
háværa rokktónlist í gang, einna 
helst með hljómsveitinni AC/DC. 

„Við ætlum líka að prófa róandi 
munngel fyrir hann núna. En aðeins 
yfir áramótin sjálf því við viljum 
ekki ofnota það,“ segir Loftur. „Yfir 
mesta sprengjutímann þarf einn úr 
fjölskyldunni að vakta Bola, sitja 
með hann á gólfinu og knúsa hann. 
Helst fara með hann undir stiga þar 
sem eru engir gluggar.“

Boli er langt frá því að vera eini 
hundurinn sem glímir við hræðslu 
um áramótin. Dæmi eru um að 
hundar missi þvag og hægðir þegar 
sprengjudrunurnar ríða yfir.

Guðbjörg Þorvarðardóttir, dýra-

læknir hjá Dýralæknastofu Dag-
finns, segir áramótin almennt verri 
fyrir hunda en ketti. Kettir eigi 
auðveldara með að komast afsíðis 
og fela sig. Hræðslan eldist ekki af 
dýrunum heldur þurfi að venja þau 
við.

„Um áramót sækir fólk í að fá 
róandi lyf fyrir dýrin. Við ráð-
leggjum þó alltaf að reyna að dempa 
hávaðann eða venja dýrin við, helst 
sem yngst,“ segir Guðbjörg. „Þessir 
hvellir minna á skothvelli og f lest 
dýr eru hrædd við þá. Meira að segja 
veiðihundar, sem þarf að venja við 
því annars hlaupa þeir í burtu.“

Hún bendir fólki á að spila tón-
list fyrir dýrin og gera þeim kleift 
að komast afsíðis. Þá séu einnig 
komnar á markað eyrnahlífar.

Guðbjörg segir að þó að gæludýr 
verði hrædd séu þau ekki í hættu ef 
þeim er haldið innandyra. Hættu-
legra sé ef hestar fælist og það hafi 
orðið banaslys. „Hestar eru þó yfir-
leitt ekki geymdir nálægt þeim 
stöðum þar sem verið er að skjóta.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Nota rokktónlist og 
öryggisvesti til að róa
Margir dýraeigendur þekkja vel þá hræðslu sem grípur um sig hjá mál-
leysingjunum á gamlárskvöld. Suma hunda þarf að vakta á meðan sprengju-
hríðin gengur yfir. Dýralæknir mælir með að venja þau ung við hvellina.

Loftur setur Bola í vestið sem veita á öryggistilfinningu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HLAUP „Ákvörðunin um að af lýsa 
Gamlárshlaupinu var ekki jafn 
erfið og ég átti von á eftir að hafa 
þurft að fresta Víðavangshlaupinu 
sem á sér mun lengri sögu, fyrr á 
þessu ári,“ segir Inga Dís Karls-
dóttir, hlaupastjóri Gamlárs- og 
Víðavangshlaups ÍR, aðspurð út í 
ákvörðun ÍR að af lýsa hinu árlega 
Gamlárshlaupi sem fer fram á síð-
asta degi ársins.

Gamlárshlaupið hefur farið fram 
undanfarin 44 ár óháð veðri og 
vindátt en nú var ákvörðun tekin 
um að af lýsa mótinu til að gæta 
sóttvarna. Inga segir að rúmlega 
tvö þúsund manns hafi hlaupið í 
fyrra og í eðlilegu árferði væri von á 
öðrum eins fjölda í dag ef ekki væri 
fyrir kórónaveirufaraldurinn.

„Við vissum að við gætum haft 
eitthvað tíu manna hlaup en það 
hefði ekki staðist þær væntingar 
sem gerðar eru til hlaupsins. Þetta 
hefði ekki orðið sami viðburður-
inn og fögnuðurinn sem tengist 
honum. Það auðveldaði vissulega 
ákvörðunina. Það voru 2.100 ein-

staklingar sem tóku þátt í fyrra 
og viðburðurinn hefur stækkað 
með hverju ári. Þetta eru ekki bara 
afrekshlauparar heldur mikið af 
fjölskyldum, áhugaskokkurum og 
jafnvel einstaklingum sem hlaupa 
þetta eina hlaup á hverju ári.“

Hún segist hafa upplifað mikinn 
skilning hjá hlaupurum. „Mín upp-
lifun var að fólk var búið að búa sig 
undir þessa ákvörðun enda búið að 
af lýsa mörgum hlaupum í vetur. 

Einstakir hlauparar voru að von-
ast til að hægt væri að hólfaskipta 
þessu en í stórum hlaupum eins og 
þessum er það ekki bara hlaupið 
sem skiptir máli heldur líka fögn-
uðurinn.“

Í staðinn var skorað á hlaupara að 
hlaupa tíu kílómetra á eigin spýtur 
og skorað á hlaupara að halda í 
hefðina um skrautlegan klæðnað 
en iðulega eru f lestir hlauparar 
klæddir grímubúningi. – kpt

Vonast til að sjá furðuverur á hlaupum 

Gamlárshlaup ÍR er iðulega fremur skrautlegt. FRÉTTABLAÐIÐ/BIRKIR
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Vegaljósið skæra.
Við höldum til móts við nýja tíma búin leiftrandi hugviti, tækni og hönnun 

Mercedes-Benz, í fullkomnu samspili við náttúrulega aflgjafa landsins. 
Óskum þér og þínum gleðilegrar hátíðar og megi nýtt ár færa okkur 

spennandi og gefandi ævintýri, hvert sem leiðin liggur. 



VIÐSKIPTI Mikil aukning var á inn-
flæði í hlutabréfasjóði í nóvember. 
Innf læðið nam 2,8 milljörðum 
króna en hafði verið 612 milljónir 
króna að meðaltali undanfarna 
f imm mánuði. Nóvember var 
sjötti mánuðurinn í röð þar sem 
fé streymdi í hlutabréfasjóði. Fjár-
festar brugðust við óvissu sem rekja 
má til COVID-19 með því að draga 
fé úr hlutabréfasjóðum í febrúar til 
maí. Þetta kemur fram í gögnum frá 
Seðlabanka Íslands.

Mogens Gunnar Mogensen, for-
stöðumaður hlutabréfastýringar 
hjá Íslandssjóðum, segir að það 
stefni í að innf læði í hlutabréfa-
sjóði Íslandssjóða verði enn meira í 
desember en í nóvember. Almenn-
ingur sé að fjárfesta í auknum mæli 
í hlutabréfum vegna þess að vaxta-
lækkanir hafi haft það í för með sér 
að vextir á bankabókum og ríkis-
skuldabréfum séu nú lágir. Einn-
ig spili inn í að bólusetning gegn 
COVID-19 sé hafin og því sé minni 
óvissa fram undan í efnahagslífinu 
en lágt vaxtastig hafi þó meira að 
segja um aukinn áhuga á hluta-
bréfakaupum.

„Við gerum ráð fyrir áframhald-
andi innflæði á hlutabréfamarkað 
á næsta ári í ljósi lægra vaxtastigs í 
landinu. Vextir eru lágir og til lengri 
tíma munu þeir haldast lægri en 
áður hefur þekkst. Almenningur 
og aðrir fjárfestar munu því í ríkari 
mæli færa fé úr lágvaxtaeignum 
yfir í áhættumeiri eignir eins og 
hlutabréf til að reyna að tryggja sér 
ásættanlega ávöxtun,“ segir hann.

Mogens Gunnar bendir á að vax-
andi áhugi á hlutabréfum endur-
speglist meðal annars í því að fjöldi 
viðskipta í Kauphöllinni hafi vaxið 
verulega og veltan sé góð. „Almenn-

ingur er því ekki einungis að fjár-
festa í hlutabréfasjóðum heldur 
einnig í einstaka félögum á hluta-
bréfamarkaði,“ segir hann.

Fram kom í Markaðinum í gær 
að tólf ára gamalt met hefði verið 
slegið í fjölda viðskipta á hluta-
bréfamarkaði á einni viku í viku 
50, 7. til 11 desember. Vikan á eftir 
hafi verið sú sjöunda stærsta frá 
haustinu 2008.

Velta sem hlutfall af markaðs-
virði skráðra félaga nemur fimm 
prósentum það sem af er desember 
en hefur verið 4,1 prósent það sem 
af er ári, samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins.

Frá október 2019 fram í janúar 
2020 var stanslaust innflæði í hluta-
bréfasjóði þegar fjárfestar lögðu 
þeim til meira fé en tekið var úr 
þeim. Þegar COVID-19 blossaði upp 
með tilheyrandi óvissu um hver 
áhrifin yrðu á efnahagslífið drógu 
fjárfestar fé úr sjóðunum í meira 
mæli en lagt var inn. Í febrúar námu 
nettó úttektir 2,4 milljörðum króna 
úr sjóðunum, 2,2 milljörðum í mars 
og samtals 838 milljónum í apríl og 
maí. Samtals var um að ræða 5,4 
milljarða króna. Það sem af er ári er 
uppsafnað nettó innflæði 2,3 millj-
arðar króna. helgivifill@frettabladid.is

Hin mannskæða árás 
var gerð á flugvöllinn 
skömmu eftir að flugvél, 
sem innihélt meðlimi nýrrar 
ríkisstjórnar landsins, hafði 
lent. 

Mikil aukning á innflæði í 
hlutabréfasjóði í nóvember
Vaxtalækkanir gera það að verkum að aukið fé leitar á hlutabréfamarkað. Eins hefur bólusetning gegn 
COVID-19 dregið úr óvissu í efnahagslífinu. Fjöldi viðskipta í Kauphöllinni hefur aukist verulega. Al-
menningur er ekki einungis að fjárfesta í hlutabréfasjóðum heldur líka beint í einstaka fyrirtækjum.

Tólf ára gamalt met var slegið í fjölda hlutabréfaviðskipta á einni viku í 
Kauphöllinni dagana 7. til 11. desember síðastliðna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Stór skriða í Noregi

Þyrla leitar að fólki eftir skriðufall sem varð í bænum Ask í Gjerdrum-héraði í Noregi í fyrrinótt. Nokkur íbúðarhús eyðilögðust og um 1.500 
manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Þegar þetta er skrifað er tólf enn saknað. Þyrla var notuð vegna ótta við frekari skriður. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP 

Við gerum ráð fyrir 
áframhaldandi 

innflæði á hlutabréfamark-
að á næsta ári í ljósi lægra 
vaxtastigs í landinu.

Mogens Gunnar Mogensen, for-
stöðumaður hjá Íslandssjóðum

✿   Innflæði í hlutabréfasjóði
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JEMEN Að minnsta kosti 26 manns 
létu líf ið og sextíu slösuðust í 
sprengjuárás á f lugvöll í Aden, 
næststærstu borg Jemen, í gær. Hin 
mannskæða árás var gerð á flugvöll-
inn skömmu eftir að f lugvél, sem 
innihélt meðlimi nýrrar ríkisstjórn-
ar landsins, hafði lent. Þrír háværir 
sprengjuhvellir heyrðust um leið 
og ráðherrarnir voru að ganga frá 
borði. Hin nýja ríkisstjórn tók við 
stjórnartaumunum í landinu við 
hátíðlega athöfn í Saudi-Arabíu í 
síðustu viku en þaðan var flugvélin 
að koma.

Enginn af ráðherrum ríkisstjórn-
arinnar slasaðist í árásinni en upp-
lýsingaráðherra Jemen, Moammer 
al-Eryani, fullyrti að Hútí-fylkingin 
bæri ábyrgð á árásinni í færslu á 
Twitter. Talsmaður Hútí-fylkingar-
innar þvertók fyrir það.

Stríðsátök í Jemen hafa staðið yfir 
síðan 2015 milli Hútí-fylkingarinn-
ar, sem nýtur stuðnings Írana, gegn 
bandalagi sem Sádi-Arabar veita 
forystu. Yfir 112 þúsund manns hafa 
látið lífið í stríðinu. – bþ

Sprenguárás 
gegn ríkisstjórn

Nokkurt mannfall varð í árásinni.

ÍSRAEL Jonathan Pollard, dæmdur 
njósnari í Bandaríkjunum, fékk 
hlýjar móttökur við komuna til Tel 
Avív í gær. Benjamin Nethanyu, 
forsætisráðherra Ísraels, tók á móti 
Pollard og Esther, eiginkonu hans, 
þegar þau stigu út úr einkaþotu 
auðkýfingsins Sheldons Adelson 
sem fluttu þau frá Bandaríkjunum. 
Afhenti Nethanyu hjónunum ísra-
elsk skilríki og óskaði þeim velfarn-
aðar en Pollard-hjónin ætla að hefja 
nýtt líf í Ísrael.

Pollard var dæmdur í lífstíðar-
fangelsi fyrir njósnir árið 1987 en 
hann lak upplýsingum í starfi sínu 
sem sérfræðingur hjá bandaríska 
sjóhernum til Ísraels. Hann sat inni 
í tæpa þrjá áratugi. Hann var leystur 
úr haldi árið 2015 en þurfti að sæta 
ferðatakmörkunum þar til í nóv-
emberlok þegar þeim hömlum var 
aflétt.

„Við erum himinlifandi með að 
vera komin heim eftir 35 ár,“ sagði 
Pollard við komuna til Tel Avív. 
Hann fékk ríkisborgararétt í Ísrael 
árið 1995 þegar hann var enn í fang-
elsi. – bþ

Dæmdur 
njósnari hefur 
nýtt líf í Ísrael

Pollard-hjónin á göngu á götu úti.
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Bílasprengja Warners 
eyðilagði alls fjörutíu 
byggingar í miðbæ Nash
villeborgar á jóladag og að 
minnsta kosti átta slösuðust.

 Demókratarnir Jon 
Ossoff og Raphael Warnock 
leiða báðir í skoðanakönn
unum.

BANDARÍKIN Augu heimsins verða á 
Georgíuríki þriðjudaginn 5. janúar. 
Þá ræðst hvort Repúblikanar halda 
meirihluta sínum í öldungadeild 
Bandaríkjaþings eða Demókratar 
nái honum í tveimur aukakosn-
ingum. Gífurlegum auglýsingapen-
ingum hefur verið sullað inn í ríkið 
og helstu leikendur bandarískra 
stjórnmála ferðast um það til að afla 
sínum flokksmönnum fylgis.

Hinn nýkjörni Joe Biden heldur 
kosningafund í Atlanta, stærstu 
borg Georgíu, á mánudag fyrir 
Demókratana Jon Ossoff og Raphael 
Warnock. Kamala Harris, verðandi 
varaforseti, mun gera slíkt hið sama 
í borginni Savannah við strönd Atl-
antshafsins. En þetta eru tvö helstu 
vígi f lokksins í ríkinu. Sigri Demó-
kratar verða næstu fjögur ár mun 
auðveldari fyrir Biden en ella.

Biden og Harris unnu sjálf sigur 
í ríkinu í nóvember, hárfínan en 
nokkuð óvæntan sigur. En eins 
og mörg önnur ríki í suðrinu og 
vestrinu er Georgía að breytast 
hratt, Demókrötum í vil. Innflytj-
endum fjölgar og stóru borgirnar og 
úthverfi þeirra stækka ört.

Verkefnið er ærið því að Ossoff 
og Warnock mæta tveimur sitjandi 
þingmönnum Repúblikana, David 
Perdue og Kelly Loeff ler. Í Banda-
ríkjunum er erfitt að velta sitjandi 
þingmönnum úr sessi og Demó-
kratar þurfa að ná báðum sætunum. 
Ef það tækist væri hvor flokkur með 
50 þingsæti og Demókratar aðeins 
með meirihlutann í krafti varafor-
setaembættisins.

Niðurstöður í f yrri umferð 
David Perdue og Jon Ossoff gefa 
Repúblikönum einnig byr undir 
báða vængi. Perdue sigraði hana 
með nærri 2 prósenta mun, og var 
hársbreidd frá því að tryggja sér 
50 prósent og þar með samkvæmt 
reglum fylkisins þingsætið án auka-
kosninga.

Það sem gefur Demókrötum von 
um að vinna sætin eru skoðana-
kannanirnar. Samkvæmt þeim 
leiðir Ossoff með 0,5 prósenta mun 
og Warnock með 1,3 prósentum. 
Þetta er umtalsvert meiri munur en 
Biden leiddi með í könnunum fyrir 
forsetakosningarnar, aðeins 0,1 pró-

senti. En Biden vann að lokum með 
0,2 prósentum.

Donald Trump, fráfarandi forseti, 
og varaforseti hans Mike Pence hafa 
einnig verið með augun á Georgíu 
og haldið þar kosningafundi fyrir 
Perdue og Loeff ler. En þá í minni 
borgum og bæjum á borð við Col-
umbus, Macon og Dalton þar sem 
Repúblikanar hafa tögl og hagldir.

Aukakosningarnar í Georgíu 
eru taldar ein helsta ástæða þess 
að f lok ksfor ysta Repúblikan-
af lokksins hefur verið þögul eftir 
forsetakosningarnar og treg til að 
draga úr ásökunum Trumps um 
kosningasvindl. Hún reiðir sig á að 
einarðir stuðningsmenn Trumps 
skili sér á kjörstað og forsetinn frá-
farandi gæti hæglega sagt þeim á 
Twitter að halda sig heima.

Það hefur Trump hins vegar ekki 
gert, heldur stutt Perdue og Loeffler 
dyggilega. Jafnvel eftir að Mitch 
McConnell, leiðtogi Repúblikana 
í öldungadeildinni, viðurkenndi 
sigur Bidens. Samfara stuðningi 
sínum við frambjóðendurna hefur 
Trump þó skotið föstum skotum 
á f lokksforystuna fyrir að standa 
ekki í lappirnar fyrir hann, sér-
staklega Brian Kemp ríkisstjóra 
Georgíu. Einnig heldur hann til-

hæfulausum ásökunum sínum um 
víðtækt kosningasvindl til streitu.

Daginn eftir Georgíukosning-
arnar mun Bandaríkjaþing stað-
festa úrslit forsetakosninganna með 
formlegri talningu og staðfestingu 
kjörmannaatkvæða. Trump og heit-
ustu stuðningsmenn hans neita enn 
þá að viðurkenna úrslitin.

Nýjasta útspilið kom frá full-
trúadeildarþingmanninum Louie 
Gohm ert, það er að kæra varaforset-
ann Mike Pence. Tilgangurinn er að 
breyta hlutverki varaforsetaemb-
ættisins þannig að það hafi meiri 
völd yfir talningunni 6. janúar og 
Pence gæti þá valið hvaða atkvæði 
giltu. Hefur þessi tilraun verið sögð 
bæði gerræðisleg, ólýðræðisleg og 
engin von til þess að hún yrði tekin 
til greina. Þar að auki hefur Pence 
sjálfur hafnað henni.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Augu heimsins á Georgíuríki
Tvær aukakosningar til öldungadeildar verða haldnar í Georgíu á þriðjudag. Mjög mjótt er á munum og 
meirihluti deildarinnar í húfi. Sigri Demókratar verða næstu fjögur ár auðveldari fyrir nýkjörinn forseta.

Ossoff og Warnock þurfa báðir að vinna til að Demókratar nái meirihluta í öldungadeildinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Slysa- og bráðamóttaka  
Landspítala í Fossvogi

Opið allan sólarhringinn, 
alla daga.
Aðalsímanúmer Landspítala: 543-1000
Beint innval á slysadeild í  
Fossvogi 
543-2000, sinnir neyðartilvikum.

Læknavaktin

Móttaka í Austurveri 09.00- 
23.30. Símaráðgjöf fyrir allt 
landið
 s. 1770 og s. 1700.

Neyðarvakt tannlækna á 
höfuðborgarsvæðinu

GAMLÁRSDAGUR
Opið 10-12. Tannlæknastofa 
Benedikts Ægissonar, Síðumúla 
25, 
sími 553-4450.
NÝÁRSDAGUR
Opið 10-12, Jón Ingvar Jónsson á 
tannlæknastofunni Valhöll,  
Háaleitisbraut 1, sími 568-2522.

Neyðarlínan

Neyðarsíminn 112 er opinn allan 

sólarhringinn yfir hátíðirnar og 
svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabif-
reiðar og lögreglu um allt land.

Rauði krossinn

1717 er hjálparsími Rauða  
krossins og verður opinn allan  
sólarhringinn.

Stígamót

Lokað yfir hátíðirnar,  
opnað aftur 2. janúar.

Kvennaathvarfið

Opið allan sólarhringinn,  
alla daga.
Sími: 561-1205.

Dýralækningamiðstöðin 
Grafarholti

GAMLÁRSDAGUR
Opið 08.00-12.00
Lokað á nýársdag
Ef um alvarleg neyðartilfelli er að 
ræða, utan opnunartíma, er hægt 

að ná í dýralækni á bakvakt. Bak-
vaktin er einungis hugsuð fyrir 
alvarlega veik eða slösuð dýr. 
Útkallið kostar um 30.000 krónur, 
sem bætist við almennt aðgerða-
gjald.
Símanúmer hjá dýralækni á  
bakvakt er 530-4888.

Apótek

Apótekarinn Austurveri
GAMLÁRSDAGUR
Opið 08-18.00
NÝÁRSDAGUR
Opið 09.00-24.00

Lyfja
GAMLÁRSDAGUR
Opið 10.00-12.00 Blönduós,
Borgarnes, Búðardalur, Egils-
staðir, Eskifjörður, Grindavík,
Grundarfjörður, Höfn, Húsavík, 
Hvammstangi, Ísafjörður,
Kópasker, Neskaupstaður,
Mývatn, Patreksfjörður, Nýbýla-
vegur, Raufarhöfn, Sauðárkrókur,
Reyðarfjörður, Seyðisfjörður,
Stykkishólmur, Þórshöfn.
Opið 09.00-12.00 Árbær,  
Garðatorg, Grafarholt, Hafnar-
stræti, Reykjanesbær, Selfoss.
Opið 10.00-13.00 Smáralind.

Opið 08.00-15.00 Grandi.
Opið 08.00-18.00 Lágmúli.
Opið 08.00-18.00 Smáratorg.
NÝÁRSDAGUR
Opið 10.00-24.00 Smáratorg,
Lágmúli.

Lyf og heilsa
GAMLÁRSDAGUR
Opið 08.00-13.00 á Granda, 
Kringlunni og Firði.
Opið 10.00-12.00 á Glerártorgi.

Sundlaugar

GAMLÁRSDAGUR
Opið 06.30-11.00 í Sundhöll 
Hafnarfjarðar
Opið 06.30-12.00 í Salalaug
Opið 06.30-13.00 í Ásvallalaug, 
Árbæjarlaug, Breiðholtslaug, 
Grafarholtslaug, Laugardagslaug, 
Suðurbæjarlaug, Sundhöllinni og 
Vesturbæjarlaug
08.00-12.30 í Seltjarnarneslaug.

NÝÁRSDAGUR
Opið 10.00-18.00 í Sundlaug
Kópavogs og Salalaug.
Opið 11.00-17.00 í Árbæjarlaug, 
Breiðholtslaug, Grafarvogslaug, 
Laugardagslaug, Sundhöllinni og 
Vesturbæjarlaug.

Opnunartímar yfir hátíðirnar

BANDARÍKIN Fyrrverandi kærasta 
Anthony Warner, sem sprengdi 
upp sendibifreið sína í miðbæ 
Nash ville á jóladag, varaði lögreglu 
við yfirvofandi myrkraverkum 
kærastans fyrir rúmu ári síðan. 
Konan, Pamela Perry, fól lögmanni 
sínum að hringja í lögregluna þann 
21. ágúst 2019 og greina frá því að 
Warner væri að smíða bílasprengju 
og talaði í sífellu um herinn og 
sprengjugerð.

Eftir að hafa rætt við Perry 
og lögmann hennar, Raymond 
Throckmonton, knúðu lögreglu-
menn dyra á heimili Warners. 
Hann neitaði að opna fyrir lög-
reglu og þar sem engar áþreifan-
legar sannanir voru fyrir hendi 
um mögulegan glæp urðu lögreglu-
mennirnir frá að hverfa.

Bílasprengja Warners, sem var 
63 ára gamall, eyðilagði alls fjöru-
tíu byggingar í miðbæ Nashville-
borgar á jóladag og að minnsta 
kosti átta slösuðust. Warner sjálfur 
lést í árásinni en hann hafði gert 
ráðstafanir til þess að vara vegfar-
endur við árásinni áður en sprengj-
an sprakk. – bþ

Hafði varað við 
kærastanum

Anthony Warner lést í eigin árás.
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Me�a 
svona
alla daga

Afgreiðslutími um áramótin
Skeifan

Garðabær Smáralind Kringlan
Akureyri
Eiðistorg 
Spöngin

Selfoss

31. des Opið til 18  10-14  10-14  8-18  10-14

1. jan Opnar 12 Lokað Lokað Lokað Lokað

2. jan 24  10-18  10-18  10-24  10-18

Hindber
Jarðarber

Rifsber Bláber Brómber

Rauð og græn vínber
 frá Suður-Afríku 

GLÆNÝ UPPSKERA 
AF VÍNBERJUM 

Ferskir villisveppir Grænn og hvítur aspasRósakál



Undanfarin ár hefur 
mikið verið rætt um 
uppgang lýðskrumara 
víða um heim. Svokall-
aðir sterkir leiðtogar 

hafa fangað sviðsljósið og um leið 
hafa margir lýst áhyggjum af stöðu 
lýðræðisins í heimi þar sem í aukn-
um mæli er ýtt undir einfaldaða 
umræðu og einföld svör við flóknum 
spurningum, ekki síst með tilkomu 
samfélagsmiðla.

Þessi umræða hefur þó ekki verið 
eins áberandi á árinu sem nú hefur 
kvatt – kannski einmitt vegna þeirra 
aðstæðna sem yfirskyggðu allt 
annað á árinu 2020. Heimsfaraldur 
kórónuveiru skall á okkur í upphafi 

ársins og þjóðir heims hafa síðan 
glímt við veiruna með misjöfnum 
árangri.

Einn lærdómur sem fylgir okkur 
inn í nýja árið er að árangur „sterku 
leiðtoganna“ var hreint ekki til að 
hrópa húrra fyrir. Einföldu svörin 
reyndust duga illa við áskorun eins 
og heimsfaraldri. Það sem dugar 
gegn slíkri áskorun er auðmýkt 
gagnvart viðfangsefninu, þétt sam-
vinna með fagfólki og vísindafólki, 
yfirvegaðar ákvarðanir og snöggt 
stöðumat reglulega út frá bestu 
mögulegu gögnum og rannsóknum. 
Þar við bætist regluleg upplýsinga-
gjöf og yfirvegað samtal um stöðuna. 
Niðurstaðan er sú að fólk sem er vel 
upplýst tekur yfirleitt skynsamlegar 
ákvarðanir.

Annar lærdómur ársins er að við 
þessar kringumstæður eru vísindin 
fær um ótrúlega hluti. Fáir hefðu 
trúað því þegar faraldurinn skall á 
okkur í lok febrúar 2020 að hafnar 
væru bólusetningar við þessum nýja 
og óþekkta sjúkdómi í lok desember 
sama ár. En það gerðist samt og 
endurspeglar hvers mannsandinn 

er megnugur þegar viljinn er fyrir 
hendi.

Þriðji lærdómurinn er að öflug vel-
ferðarsamfélög standa styrk gagn-
vart þeim áskorunum sem fylgja 
heimsfaraldri. Samfélög með öflugt 
heilbrigðiskerfi þar sem allir eiga 
jafnan aðgang, öflugt skólakerfi sem 
getur brugðist við óvæntum aðstæð-
um, samfélög þar sem afkomutrygg-
ingakerfi og skattkerfi virka sem 
skyldi þegar gefur á bátinn.

Ein helsta niðurstaða hamfara-
ársins 2020 er að við höfum náð að 
sýna fram á styrk íslensks samfélags 
en líka sýnt hvað lýðræðið – sem 
margir hafa spáð að sé á fallanda 
fæti – stendur styrkum fótum þegar 
samfélög lenda í áföllum á borð við 
þau sem gengið hafa yfir okkur á 
nýliðnu ári.

Mikilvægt er að nýta þessa lær-
dóma ársins 2020 til framtíðar. Aðrar 
risavaxnar áskoranir blasa við þó að 
ekki séu þær jafn óvæntar og hrað-
skreiðar og kórónuveiran.

Stærsta áskorunin sem heims-
byggðin stendur frammi fyrir er 
loftslagsváin sem er á sínum stað í 

árslok. Það sem gerst hefur er aftur 
á móti að Ísland kynnti ný og metn-
aðarfull markmið í loftslagsmálum 
þar sem ákveðið var að stefna á 55% 
samdrátt í losun gróðurhúsaloftteg-
unda í stað 40% áður í samfloti með 
ESB og Noregi. Ný markmið byggja 
á grunni uppfærðrar aðgerðaáætl-
unar í loftslagsmálum sem kynnt 
var í sumar en ríkisstjórnin hefur 
forgangsraðað þessum málum frá 
upphafi, stóraukið fjárveitingar til 
málaflokksins og átt gott samstarf 
við ólíka aðila til að tryggja sam-
stöðu um aðgerðir. Með samstilltu 
átaki getur Ísland orðið forystu-
ríki í loftslagsmálum og lagt sín lóð 
á vogarskálarnar, til dæmis með 
þróun grænna lausna sem nýst geta 

alþjóðasamfélaginu. Þar skiptir jafn 
miklu máli og í heimsfaraldri að 
vinna náið með vísindamönnum og 
fagfólki og að fram fari upplýst og 
opin umræða.

Nýtt ár verður ár viðspyrnunnar. 
Þar er stærsta verkefnið að ná 
atvinnuleysinu hratt og örugglega 
niður. Til þess þarf að skapa fjöl-
breytt störf og styðja atvinnuleit-
endur til að sækja sér nýja færni og 
þekkingu í takt við breyttan vinnu-
markað. Endurreisnin getur orðið 
hraðall fyrir íslenskt atvinnulíf inn 
í græna umbreytingu og nýtt staf-
rænt umhverfi. Stjórnvöld hafa lagt 
grunninn að þessari endurreisn 
með öf lugum aðgerðum á árinu 
sem er nýliðið. Aðgerðum sem hafa 
fyrst og fremst snúist um almenna 
velferð: stuðningi við almenning og 
atvinnulíf, fjárfestingum og félags-
legum aðgerðum. Á þeim trausta 
grunni verður viðspyrnan snörp og 
tryggir að á árinu 2021 verði Ísland 
áfram samfélag grundvallað á jöfn-
uði með velsæld, nýsköpun og græna 
atvinnuþróun í forgrunni.

Gleðilegt ár.

Það sem við lærðum árið 2020
Katrín  
Jakobsdóttir
formaður 
Vinstri grænna 
og forsætis
ráðherra

Mikilvægt er að 
nýta þessa lærdóma 

ársins 2020 til framtíðar. 

Hugleiðingar 
formanna  
við áramót

Sum ár eru svo afleit að maður 
fær þá tilfinningu að það 
næsta hljóti að verða dásam-
legt. Og ég held við förum 
flest vongóð en varkár inn í 

nýtt ár, með það gamla að baki.
Ætli sé ekki óhætt að slá því föstu 

að við höfum líklega aldrei upp-
lifað neitt í líkingu við þetta ár. 
Veirufjandinn kom okkur öllum í 
opna skjöldu og efnahagsleg áhrif 
kórónakreppunnar eru sannar-
lega án fordæma þótt við þekkjum 
vel dramatískar hagsveif lur. Svo 
minntu náttúruöflin harkalega á sig 
þetta árið með ofsaveðri og snjó- og 
ofanflóðum, nú síðast á Seyðisfirði. 
Það var mikil mildi að enginn mann-
skaði hlytist af en það er þyngra en 

tárum taki að horfa upp á eyðilegg-
inguna í þessum fallega og einstaka 
bæ þar sem nú er mikið skarð, og 
ekki síst í huga bæjarbúa. Sumt tjón 
verður aldrei bætt en fjárhagsskaða 
verður að bæta og í kjölfarið ráðast í 
úrbætur sem tryggja öryggi fólks á 
Seyðisfirði og víðar.

Um áramótin horfum við yfir-
leitt björtum augum fram á veginn. 
Sólin er tekin að rísa og flest eigum 
við okkar óskir og markmið fyrir 
árið 2021. Það var því táknrænt og 
ánægjulegt að fylgjast með fyrstu 
bólusetningunum nú rétt fyrir ára-
mót. Fram undan er lokarimman 
í þessum langa og leiðinlega slag 
við veiruna og svo getur uppbygg-
ing samfélagsins hafist á ný. Og þá 
er nauðsynlegt að velta fyrir sér: 
Hvaða valkostir standa okkur til 
boða í þeirri uppbyggingu? Hvernig 
viljum við haga samfélaginu okkar á 
næstu árum? Hvaða lærdóm höfum 
við dregið af átökunum við veiruna? 
Viljum við að allt verði óbreytt eða er 
ástæða til að hugsa sumt upp á nýtt?

Efnahagsþrengingar í kjölfar 
kórónakreppunnar munu vara 
eitthvað áfram þrátt fyrir að sífellt 

fleiri skammtar af bóluefni berist til 
landsins. Þessi kreppa er ólík öðrum 
sem við þekkjum í því að hér er um 
að ræða ójöfnuðarkreppu. Afleiðing-
arnar dreifast ójafnt um samfélagið. 
Á meðan sum okkar finna lítið fyrir 
efnahagslegum áhrifum sóttvarna-
aðgerða upplifa stórir og afmarkaðir 
hópar tilfinnanlegan verkefnaskort, 
atvinnuleysi og tekjuhrun með til-
heyrandi áhrifum á fjölskyldur og 
heimili landsins.

Það er því gríðarmikið í húfi 
að rétta leiðin sé valin út úr þeirri 
f lóknu stöðu sem við erum stödd 
í. Það sem skiptir mestu máli nú er 
að verja þá hópa sem verða verst úti 
og koma í veg fyrir vaxandi fátækt 
fólks. Það verður að fjölga störfum 
með öllum tiltækum ráðum – en 
ekki bara einhverjum, heldur vel 
launuðum og helst grænum störfum.

Hátt atvinnustig er forsenda 
sterks velferðarkerfis – og framtíð-
arsýn jafnaðarmanna snýst um fulla 
atvinnu, fjölbreytt tækifæri óháð 
efnahag og sterkt almennt velferðar-
kerfi fyrir alla Íslendinga. Hún snýst 
í grunninn um bætt kjör venjulegs 
fólks og að við deilum lífsskilyrðum 

í þessu landi, óháð uppruna og þvert 
á alla þjóðfélagshópa. Við berjumst 
gegn misskiptingu á grundvelli auðs, 
valda, tækifæra, búsetu og lífsgæða. 
Síðast en ekki síst viljum við að 
Ísland taki afgerandi forystu á sviði 
loftslagsmála með því að lögfesta 
metnaðarfull loftslagsmarkmið og 
ráðast í græna uppbyggingu um land 
allt svo að við sjáum verða til græna 
atvinnubyltingu.

Nú eru ærin verkefni fram undan. 
Það sem skiptir mestu máli nú er að 
viðhalda trausti og tiltrú almenn-
ings til sóttvarnaaðgerða, útvega 
bóluefni hratt og vel, skipuleggja 
dreifingu þess og skapa skilyrði fyrir 
efnahagslegri endurreisn, fjölgun 
starfa og bjartari framtíð á Íslandi. 
En ríkisstjórnin hefur enn ekki lagt 

fram heildstæða áætlun um hvernig 
hún ætlar að fjölga störfum og ná 
niður atvinnuleysi. Ekkert bólar á 
áformum um að ráðast gegn aukinni 
fátækt og misskiptingu í samfélaginu 
– við vitum yfirhöfuð ekkert um það 
hvernig samfélag ríkisstjórnin vill 
byggja upp að kreppunni lokinni. 
Vinstri grænum og Framsóknar-
fólki er vissulega vorkunn að standa 
frammi fyrir svo brýnum úrlausnar-
efnum með samstarfsflokki í ríkis-
stjórn sem skilur ekki gildi sam-
stöðu, samhjálpar eða samábyrgðar. 
Þá er gott að muna að aðrir valkostir 
eru í boði.

Það vita kjósendur líka. Íslending-
ar ganga til kosninga á nýju ári, ann-
aðhvort í haust eða nú í vor, fari svo 
að stjórnin falli vegna innanmeina 
sinna. Valkostirnir verða skýrir: 
annaðhvort enn ein vandræða-
stjórnin með Sjálfstæðisflokknum 
eða græn félagshyggjustjórn sem 
hefur samfélagslega græna uppbygg-
ingu á forsendum norrænnar jafn-
aðarstefnu þar sem leiðarljósin eru 
félagslegt réttlæti, ábyrg hagstjórn 
og heilbrigður vinnumarkaður.

Kæru landsmenn, gleðilegt nýtt ár!

Ár atvinnusköpunar
Logi Einarsson
formaður Sam
fylkingarinnar

Ætli sé ekki óhætt 
að slá því föstu að 

við höfum líklega aldrei 
upplifað neitt í líkingu við 
þetta ár. 

Hvað ber árið 2021 í skauti 
sér? Hver verða brýnustu 
verkefni þjóðarinnar sem 
takast þarf á við? Hvar liggja 
helstu sóknarfærin? Leiðtogar 
þeirra stjórnmálaflokka sem 
eiga fulltrúa á Alþingi horfa 
hér fram á veginn og gera 
grein fyrir helstu áherslunum.
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Mikilvægasti 
dagur ársins!

Í dag er mikilvægasti dagur ársins í starfi björgunarsveita landsins 

því að nú seljum við flugelda sem fjármagna megnið af okkar starfi á komandi ári. 

Án flugeldasölunnar getum við ekki sinnt þeim verkefnum sem okkur eru falin, 

en þetta óvenjulega ár hefur verið fjárhagslega erfitt fyrir okkur. 

Flugeldar eru vinsæl og skemmtileg vara sem orðin er mikilvæg hefð á flestum 

heimilum, vara sem við höfum selt í yfir 50 ár. Stöðugt er unnið að því að gera 

flugeldana umhverfisvænni, m.a. með því að taka úr þeim óæskileg efni en í logni 

getur skapast af þeim svifryk, sérstaklega á meðan mesta skothríðin gengur yfir. 

Við hvetjum alla landsmenn til þess að fagna áramótum og kveðja þetta 

eftirminnilega ár með flugeldum. Við skorum á þig að versla við björgunarsveitirnar 

því þannig tryggir þú áfram öflugt starf okkar og um leið eigið öryggi.

Við erum til fyrir þig.

Gleðilegt ár!



Flest gerum við okkur reglu-
lega raunhæfar vonir, 
væntingar og áætlanir um 
það sem koma skal. Ef árið 
kenndi okkur eitthvað er 

það hins vegar hvernig lífið sjálft 
leynist alltaf handan við hornið, til-
búið að kippa okkur niður á jörðina. 
Við ætluðum að sigla nokkuð lygnan 
sjó, en fengum í fangið ár náttúru-
hamfara og heimsfaraldurs.

Árið hófst með hvelli strax um 
miðjan janúar þegar snjóflóð léku 
Vestfirðinga grátt og því lauk með 
aurskriðum austur á Seyðisfirði. Það 
tók á að sjá eyðilegginguna og örygg-
isleysið sem atburðirnir ollu í litlum 
samfélögum með eigin augum, en 
á sama tíma var aðdáunarvert að 
fylgjast með samtakamætti íbúa og 
framlínufólks.

Afrek framlínufólks á árinu eru 
auðvitað efni í marga pistla. Þannig 
varð veiran sem við lásum fyrst um 
í fréttum á fjarlægum slóðum fljótt 
að einhverju miklu stærra og meira 
en nokkurn óraði fyrir. Heimsfar-
aldurinn hefur sannarlega reynt á 
samtakamátt og þolinmæði okkar 
allra undanfarna mánuði. Þegar við 
lítum um öxl er hins vegar mikil-
vægt að stilla sjónarhornið rétt. 
Þannig var árið 2020 ekki aðeins ár 
hamfara, heldur einnig ár samstöðu, 
æðruleysis og stórra sigra.

Heilbrigðisstarfsfólk og við-
bragðsaðilar lyftu grettistaki undir 
stöðugu álagi. Kennarar héldu 
áfram að fræða næstu kynslóðir í 
nýju og krefjandi umhverfi. Börnin 
okkar héldu í gleðina þrátt fyrir að 
missa af skóla, íþróttum og tóm-
stundum. Við foreldrarnir stóðum 
okkur í stykkinu samhliða auknum 
byrðum og meiri áhyggjum.

Heimsbyggðin upplifði hvernig 
þrotlaus vinna framtakssamra ein-
staklinga skilaði okkur virku bólu-
efni við veirunni fyrr en flest okkar 
gerðu ráð fyrir. Ef við lítum okkur 
nær hlaut Controlant Nýsköpunar-
verðlaun Íslands 2020 en lausnir 
fyrirtækisins leika stórt hlutverk við 

að tryggja örugga dreifingu á bólu-
efni um allan heim.

Við fylgdumst líka með Hildi 
Guðnadóttur koma, sjá og sigra 
á Óskarsverðlaunahátíðinni og 
kvennalandsliðinu halda áfram að 
feta sigurbrautina með sigurvegara 
í Meistaradeild Evrópu í fyrirliða-
stöðu. „Það verður erfitt að toppa 
þetta ár,“ sagði hún þegar hún tók 
við titlinum íþróttamaður ársins. 
Það voru orð að sönnu.

Ríkisstjórnin sem nú situr stefnir í 
að verða fyrsta þriggja flokka stjórn-
in í lýðveldissögunni sem starfar 
heilt kjörtímabil. Lagt var upp með 
metnaðarfullan stjórnarsáttmála 

og viðfangsefni kjörtímabilsins 
hafa verið ófá og krefjandi. Óum-
deilanlega er þó heimsfaraldurinn, 
með mestu efnahagslægð síðustu 
aldar, stærsta áskorun ekki bara 
ríkisstjórnarinnar, heldur þjóðar-
innar. Á grunni traustrar efnahags-
stjórnar undanfarinna ára var strax 
í upphafi hægt að marka þá stefnu að 
gera frekar meira en minna. Þannig 
vörðum við heilsu landsmanna og 
lágmörkuðum á sama tíma efna-
hagslegan skaða með því að standa 
með fólki og fyrirtækjum.

Undanfarna mánuði höfum við 
teflt fram hátt í tuttugu úrræðum í 
því skyni: fjölbreyttum styrkjum, 
bótum, frestum og hvötum sem 
þegar hafa skilað verulegum árangri. 
Á sama tíma höfum við varið vel-
ferðarkerfin, stóraukið stuðning 
við nýsköpun og umbylt stafrænni 
þjónustu ríkisins. Um áramótin 
lækka skattar á laun annað árið í 
röð, tryggingagjaldið lækkar tíma-
bundið og fjármagnstekjuskattur 
verður sanngjarnari. Í þessum anda 
viljum við halda áfram.

Þessi viðbrögð eru ekki sjálfgefin. 
Áætlanir undanfarinna ára hafa ekki 
síst snúist um að vera búin undir 
óvænt áföll. Við greiddum niður 

skuldir, söfnuðum forða og styrktum 
innviði. Fyrirhyggja og aðhald þegar 
vel gengur hefur ekki alltaf verið vin-
sælt, en á stundum sem þessum sést 
hve miklu ábyrg stefna skiptir í raun. 
Ef við hefðum ekki haldið skynsam-
lega um taumana væri staða okkar í 
dag einfaldlega allt önnur.

Og nú sjáum við til lands. Fyrstu 
Íslendingarnir voru bólusettir fyrir 
kórónuveirunni í lok ársins og við 
blasir endurreisn hagkerfisins. Í 
áranna rás höfum við alltaf brotist 
út úr erfiðum aðstæðum og komið til 
baka tvöfalt sterkari. Það ætlum við 
líka að gera á nýju ári.

Samfélagið okkar er nefnilega 
ekkert meira og ekkert minna en 
fólkið sem landið byggir. Fólkið sem 
hefur með dugnaði, sköpunargleði 
og þrautseigju gert afskekkta eld-
fjallaeyju að einhverju farsælasta 
velferðarsamfélagi heims. Sam-
félagi sem vill að allir fái tækifæri til 
að freista gæfunnar og sækja fram á 
eigin verðleikum.

Ísland er land tækifæranna. Með 
sama dugnaði og framtakssemi sem 
hefur lagt grunn að lífskjörum okkar 
til þessa mun næsta ár verða ár tæki-
færanna. Það er okkar að grípa þau.

Gleðilegt nýtt ár.

Samstaða og stórir sigrar
Bjarni  
Benediktsson
formaður Sjálf-
stæðisflokks-
ins og fjármála-
ráðherra

Þegar ég horfi á nýfæddan 
son minn, þegar hann 
grípur í puttana mína með 
pínulitlu hendinni sinni er 
ég minnt á það stóra verk-

efni sem fram undan er. Að byggja 
honum, öðrum börnum og okkur 
öllum lífvænlega framtíð. Til þess 
þarf breytingar.

Það fer ekki framhjá neinum að 
þetta hagkerfi okkar er gallað. Það 
byggir á kröfu um óendanlegan 
hagvöxt á plánetu sem hefur ekki 
yfir óendanlegum auðlindum að 
ráða. Við erum einfaldlega að stela 
framtíðinni, selja hana í nútíðinni 
og kalla það verga landsframleiðslu. 

Þessi hugsun þarf að tilheyra for-
tíðinni. Kerfin okkar eru nefnilega 
ekki meitluð í stein, þau eru mann-
anna verk og þeim er hægt að breyta 
– og núverandi staða í loftslags-
málum og samfélagsmálum krefst 
breytinga.

Hagkerfið sem við hrærumst í 
telur að mannverur hagi sér með 
fullkomlega fyrirsjáanlegum hætti, 
hinn svokallaði „homo economi-
cus“. Samfélagið skiptir engu máli 
umfram það að vera samansafn 
einstaklinga sem vilja einungis 
hámarka eigin ánægju. Neyta 
meira og meira, meir’ í dag en í gær 
– til þess að smyrja hjól efnahags-
kerfis sem verða að snúast hraðar 
og hraðar.

Þegar þessi hugsunarháttur 
ræður för verða náttúran, jöfnuður 
og sjálfbær velsæld undir á kostnað 
hagvaxtar. Við leitumst sífellt eftir 
að setja lög, reglur og kjarasamn-
inga sem tryggja einhvers konar 
lágmarksjöfnuð, en krafa hagkerf-
isins um vöxt er raunar sá kraftur 
sem stjórnar öllu. Þegar markmiðið 
er neysla og vöxtur, en ekki jöfnuð-

ur og velsæld, verða afleiðingarnar 
mengun, misskipting, fátækt og 
allt sem því fylgir. Loftslagsváin 
sem mannkynið hefur skapað sér 
er einna helst á ábyrgð þessa óseðj-
andi hagkerfis sem þrífst á úreltum 
og skaðlegum hugmyndum um 
mannskepnuna.

Við mannfólkið eigum það alveg 
til að vera eigingjörn og eiginhags-
munadrifin, en í grunninn erum 
við hópdýr. Gagnkvæmni, sam-
vinna og fórnfýsi er okkur eðlislæg. 
Við getum búið til kerfi sem byggja 
á samvinnu og gera okkur kleift að 
leysa f lókin vandamál, en til þess 
þurfum við að tryggja grunnöryggi 
og fjárhagslegt sjálfstæði fólks. Við 
þurfum að tryggja dýrmætan tíma 
sem gerir okkur kleift að sýna sam-
stöðu, styðja við hvert annað og 
stuðla að sameiginlegri velmegun. 
Samfélag á hlaupum verður nefni-
lega aldrei samheldið samfélag.

Þetta getum við gert með því 
að stytta vinnuvikuna og tryggja 
öllum skilyrðislausa grunnfram-
færslu. Tryggð grunnframfærsla 
eykur frelsi borgaranna, samfélags-

þátttaka vex og öf lun þekkingar 
verður meira en einfalt verkfæri 
til að afla launa. Tími og rými gefst 
til þess að láta sig annað og meira 
varða en að draga fram lífið. Gildi 
fórnfýsi og umburðarlyndis ef list 
samhliða öf lugri mannréttinda-
vernd. Til þess að geta stigið saman 
skref inn í grænni og sjálf bærari 
framtíð þurfum við að stíga út úr 
hamstrahjóli hagkerfisins. Breyta 
forgangsröðun okkar, hlusta á nátt-
úruna og ganga í takt við hennar 
hrynjandi og síðast en ekki síst – 
gefa okkur tíma.

Næstu ár verðum við að hafa 
bakvið eyrað í öllum okkar ákvörð-
unum hvernig við ýtum undir hug-
myndir sem draga úr ósjálf bærri 
neyslu og mengun. Við eigum að 
dæla peningum í sjálf bær nýsköp-
unarverkefni og gera það á forsend-
um fólksins sem fær hugmyndirnar, 
ekki kerfiskarlanna.

Framtíðarhagkerf ið sprettur 
upp og blómstrar út frá þörfum og 
ástríðu fólksins í landinu, hagkerfi 
sem vex utan um og grípur okkur, í 
staðinn fyrir að koma sem íþyngj-
andi valdboð að ofan.

Gríðarstórt og spennandi verk-
efni bíður okkar. Það felur í sér tæki-
færi til að endurhugsa frá grunni 
hvað það er sem veitir okkur tilgang 
og hamingju. Tækifæri til að spyrja 
okkur að því hvað við viljum gera 
með þann takmarkaða tíma sem 
við höfum á þessari jörðu, hvað er 
það sem skiptir okkur raunveru-
lega máli og sníða kerfi og samfélög 
í takt við svörin. Ég tel mig nokkuð 
vissa um að niðurstaðan verður allt 
öðruvísi en það samfélag sem við 
þekkjum í dag.

Gefum okkur tíma
Halldóra  
Mogensen
þingmaður 
Pírata

Gríðarstórt og 
spennandi verkefni 

bíður okkar. Það felur í sér 
tækifæri til að endurhugsa 
frá grunni hvað það er sem 
veitir okkur tilgang og 
hamingju. 

Samfélagið okkar er 
nefnilega ekkert 

meira og ekkert minna en 
fólkið sem landið byggir. 
Fólkið sem hefur með 
dugnaði, sköpunargleði og 
þrautseigju gert afskekkta 
eldfjallaeyju að einhverju 
farsælasta velferðarsam-
félagi heims.

Nýja árið heilsar okkur 
m e ð  l o f o r ð i  u m 
bjartari tíma. Bólu-
setningar vegna kór-
ónuveirunnar hófust 

á síðustu dögum ársins 2020, ársins 
sem var okkur f lestum mjög þungt. 
Mest orka stjórnmálanna og af l 
ríkisins fór í það að mæta af leið-
ingum heimsfaraldursins, vernda 
líf og heilsu landsmanna og standa 
vörð um afkomu þeirra sem misstu 
vinnuna.

Á þessum tímamótum langar 
mig að líta um öxl og horfa á 
það sem okkur hefur áunnist en 
stendur ekki í beinu sambandi við 
heimsfaraldurinn. Því þótt megin-
áherslan hafi í störfum ríkisstjórn-
arinnar verið lögð á aðgerðir til að 

mæta af leiðingum faraldursins þá 
hafa nokkur stór umbótamál ráð-
herra Framsóknar orðið að veru-
leika á síðustu mánuðum.

Alþingi samþykkti síðasta vor 
frumvarp mennta- og menningar-
málaráðherra sem gjörbreytir 
námslánakerfinu. Menntasjóður 
hóf göngu sína síðastliðið sumar 
og veitir námsmönnum hagstæðari 
lán og aukinn stuðning við barna-
fólk en síðast en ekki síst verður 
höfuðstóll lána lækkaður um 30% 
sé námi lokið innan ákveðinna 
tímamarka. Þetta er gríðarlega 
stórt framfaraskref sem styður við 
menntun í landinu og jafnar tæki-
færi til náms enn frekar.

Tvö mikil umbótamál félags- og 
barnamálaráðherra urðu að lögum 
á síðustu mánuðum 2020. Annars 
vegar var það hlutdeildarlán sem 
veita ungum og efnaminni aukin 
tækifæri til að eignast eigið hús-
næði. Þetta er einn ávöxturinn af 
áherslumálum Framsóknar frá því 
fyrir kosningarnar 2017. Annað 
stórt umbótaverkefni var leng-
ing fæðingarorlofs í 12 mánuði. 
Með því heldur Framsókn áfram 
baráttu sinni fyrir auknum lífs-

gæðum fjölskyldna á Íslandi en 
20 ár eru liðin frá því stórmerk lög 
Páls heitins Péturssonar um fæð-
ingarorlof voru samþykkt á Alþingi 
sem tryggðu feðrum sérstakan 
rétt á orlofi. Þau lög sem félags- og 
barnamálaráðherra hefur unnið 
að allt kjörtímabilið er stórkost-
legt umbótamál sem tryggir barni 
samvistir við báða foreldra á fyrstu 
mánuðum lífsins og er risaskref í 
átt til aukins jafnréttis.

Þeir fjölmörgu sem lögðu leið 
sína um landið í sumar urðu varir 
við miklar framkvæmdir á vegum 
landsins en stórsókn er hafin í 
frekari uppbyggingu vegakerfisins 
sem mun á næstu árum til dæmis 

koma í ljós með gjörbreytingu 
á samgöngum á sunnanverðum 
Vestfjörðum, nýrri Ölfusárbrú, 
nýrri brú yfir Hornafjarðarf ljót og 
mörgum öðrum mikilvægum verk-
efnum. Þá vil ég nefna sérstaklega 
að akstursstefnur verða aðskildar á 
akstursþungum stofnvegunum út 
frá Reykjavík: Reykjanesbrautinni 
til Kef lavíkurf lugvallar, Suður-
landsvegi langleiðina til Hellu og 
Vesturlandsvegi í Borgarnes.

Ég er einnig stoltur af því mikla 
byggða- og samgönguverkefni sem 
Loftbrúin er en hún tryggir þeim 
íbúum sem búa langt frá höfuð-
borgarsvæðinu 40% afslátt af f lug-
fargjöldum á ákveðnum f jölda 
ferða til borgarinnar. Loftbrúin er 
stórt skref í því að jafna aðstöðu-
mun byggðanna og gerir fólki til 
dæmis auðveldara að sækja sér 
læknisþjónustu og af þreyingu í 
höfuðborginni. Loftbrúin er einnig 
jafnréttismál því rannsóknir sýna 
að konur f ljúga meira í einkaerind-
um en karlar frekar á vegum vinnu.

Ný f lugstöð á Akureyri opnar 
tækifæri fyrir nýja gátt inn í land-
ið sem gæti ef lt ferðaþjónustu á 
Norður- og Austurlandi til muna. 

Við munum þegar líður á árið sjá 
ferðaþjónustuna, þessa mikilvægu 
atvinnugrein, taka f lugið að nýju 
og verða mikilvægan hluta af við-
spyrnunni 2021.

Mikilvægt er að horfa í við-
spyrnunni sérstaklega til smárra 
og meðalstórra fyrirtækja sem hafa 
orðið illa fyrir barðinu á heims-
faraldrinum. Atvinna, atvinna, 
atvinna, sagði ég á þingi í haust og 
benti á að stærsta verkefni stjórn-
málanna næstu mánuðina væri 
að standa vörð um störf og skapa 
ný störf og leggja þannig traustan 
grundvöll að auknum lífsgæðum 
á Íslandi. Fiskeldið, kvikmynda-
geirinn og aðrar skapandi greinar 
og nýsköpun á öllum sviðum skapa 
ótal tækifæri um allt land.

Þau eru mörg verkefnin sem eru 
fram undan. Ég finn á þeim sem 
ég hef talað við síðustu vikur og 
mánuði að það er mikill kraftur 
sem bíður þess að verða leystur úr 
læðingi. Bólusetning boðar nýja og 
bjarta tíma fyrir okkur sem búum 
á þessu fallega landi. Landið rís og 
sólin hækkar á lofti.

Ég óska þér, lesandi góður, gleði-
legs nýs árs.

Áfram veginn!
Sigurður Ingi 
Jóhannsson
formaður 
Framsóknar og 
samgöngu- og  
sveitarstjórnar-
ráðherra

Við munum þegar 
líður á árið sjá 

ferðaþjónustuna, þessa 
mikilvægu atvinnugrein, 
taka flugið að nýju og verða 
mikilvægan hluta af við-
spyrnunni 2021.
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Þá er því loks lokið. Árinu 
sem á forsíðu tímaritsins 
Time var kallað versta ár 
allra tíma. Árið 2020 stóð 
ekki undir væntingum og 

hefur reynst erfitt á margan hátt. 
En „versta ár allra tíma“? Varla.

Jafnvel þótt eingöngu sé litið 
til veirufaraldra þarf ekki að leita 
mjög langt aftur til að finna mun 
skæðari sjúkdóma. Ef kórónu
veiran hefði reynst eins skæð og 
spánska veikin svokallaða hefðu 
nokkur hundruð milljónir, einkum 
ungt fólk, látist í faraldrinum (ef 
fólksfjölgun er tekin með í reikn
inginn). Lýsing Þórðar J. Thorodd
sen læknis á faraldrinum (Lækna
blaðið, apríl 1919) er óhugnanleg 
en um leið fróðleg lesning. Læknar 

voru ekki fáfróðir og ræddu mörg 
þeir ra atr iða sem einkenndu 
umræðu um kórónuveirufaraldur
inn. Aðstæður voru þó allt aðrar. 
Daglega þurfti Þórður að heim
sækja tugi sjúklinga í Reykjavík frá 
því snemma á morgnana og fram á 
nótt. Hann náði ekki að skrá alla 
en þó voru 1.232 sjúklingar hans 
skráðir. Marga hitti hann oftar en 
einu sinni og dag eftir dag dó fjöldi 
sjúklinga. Dánartíðnin var mest á 
aldrinum 2040 ára.

Greinargerð Þórðar um spánsku 
veikina var framhald skrifa hans 
um inf lúensufaraldra liðinna 
alda. Upplýsingar um faraldra fyrir 
miðja 19. öld eru takmarkaðar en 
fyrir liggja nokkuð góðar tölur um 
inf lúensuna sem gekk árið 1855. 
Samkvæmt frásögninni var sóttin 
væg og fáir dóu nema þeir sem voru 
veikir fyrir og „ekki yfir 300 manns 
á landinu öllu“.

Árið 1862 dóu um 1.233 Íslend
ingar úr inf lúensu á þremur mán
uðum að ótöldum þeim sem lét
ust síðar af ýmsum af leiðingum 
sóttarinnar. Tveimur árum seinna 
kom önnur f lensa en „fáir dóu“ þótt 
í því felist ef laust önnur skilgrein

ing en nú. Að öðrum tveimur árum 
liðnum geisaði skæð inf lúensa. Þá 
dóu 1.290 Íslendingar eða um 19 af 
hverjum þúsund landsmönnum 
eins og segir í grein Þórðar. Það 
samsvarar því að rétt tæplega 7.000 
Íslendingar létust úr f lensu nú.

Í f lensunni 1889 dóu um 286 eða 
um 5 af hverjum þúsund en fimm 

árum seinna létust 1.446. Um 
f lensuna árið 1900 segir að ekki 
hafi f leiri látist „en vanalega gerist 
í vægum inf lúensusóttum eða 300
400 manns“.

Hörmungar fortíðar bæta að 
sjálfsögðu ekki stöðu þeirra sem 
líða fyrir áhrif faraldursins nú, 
fjárhagslega eða heilsufarslega, eða 
þeirra sem deyja af hans völdum. 
Við eigum að líta á hvert mannslíf 
sem heilagt og verja samborgarana 
eftir fremsta megni. En til þess að 
verja kynslóðir samtímans og 
framtíðarinnar er mikilvægt að 
setja hluti í samhengi, læra að meta 
þær fórnir sem fyrri kynslóðir 
færðu til að ná framförum sem 
við njótum góðs af. Við þurfum að 
muna að framfarir koma ekki af 
sjálfum sér.

Við þurfum að verja þau gildi 
sem hafa skilað árangri um aldir, 
rökræðu og frjáls skoðanaskipti, 
trúna á mannsandann, framtaks
semi, fórnfýsi, samkennd, vísindi 
og annað það sem hefur reynst 
okkur best.

Árið 2020 markaðist ekki aðeins 
af veirufaraldrinum og áhrifum 
hans. Það einkenndist af óvenju 

mik lu bakslagi með tilliti til 
margra þeirra grundvallargilda 
sem hafa skilað okkur mestum 
árangri. Frjáls skoðanaskipti eiga 
í vök að verjast, fólki er í auknum 
mæli skipt í hópa eftir meðfæddum 
einkennum og dæmt á grund
velli þeirra, nýrri öfgahyggju vex 
ásmegin þar sem jafnvel lækningar 
og önnur vísindi eru látin víkja 
fyrir hinum nýja rétttrúnaði. Oft 
gerist þetta vegna skorts á sögu
legri yfirsýn og samhengi hlut
anna.

Verði áhrif þessarar þróunar var
anleg verður tjónið sem af því leiðir 
miklu meira en tjónið af veirufar
aldrinum og mun skaða hagsæld og 
heilsu framtíðarkynslóða.

Baráttan við kórónuveiruna 
hefur skilað mikilli þekkingu og 
árangri í vísindum. Það eru fram
farir sem nýtast til framtíðar og 
heimurinn getur haldið áfram að 
verða betri, velmegun aukist og 
tæknin skilað okkur áframhald
andi árangri. Ef okkur auðnast að 
verja heilbrigða skynsemi og gildin 
sem hafa reynst okkur best verður 
árið 2021 og árin sem á eftir koma 
miklu betri en árið sem er liðið.

Versta ár allra tíma?
Sigmundur 
Davíð  
Gunnlaugsson
formaður 
 Miðflokksins

Baráttan við 
kórónuveiruna 

hefur skilað mikilli þekk-
ingu og árangri í vísindum. 
Það eru framfarir sem nýtast 
til framtíðar og heimurinn 
getur haldið áfram að verða 
betri, velmegun aukist og 
tæknin skilað okkur áfram-
haldandi árangri. 

Ég v iðu rkenni f ú slega 
að það var gott að setja 
punktinn við árið 2020. 
Ár sem hófst með hvelli, 
appel sí nug u lu m v ið 

vörunum, hryllilegum slysum og 
snjóf lóði á Flateyri, sem reif upp 
gömul sár sem munu seint gróa. 
Þegar við héldum að árið yrði ekki 
óbilgjarnara eftir stranga glímu við 
veiruna endaði árið svo á aurskrið
um og hamförum á Seyðisfirði. 
Skilin á milli ára voru skarpari að 
þessu sinni. Jafnvel áþreifanleg. 
Nú tekur við ár viðspyrnunnar og 
ár bjartsýninnar. Og vonin um að 
árið 2021 verði ár dýrmætra sam
verustunda með fólkinu okkar. En 
árið 2020 kenndi okkur þó líka að 
gera ekki ráð fyrir neinu. Að hægja 
aðeins á og horfa í kringum sig. Lifa 

hvert augnablik og njóta þess. Það 
var dýrmæt lexía.

Efnahagshor fur í janúar og 
febrúar í fyrra voru álíka bjartar 
og veðurspáin. Ríkissjóður var 
þegar orðinn ósjálf bær, útgjöldin 
voru langt umfram tekjur og óveð
ursskýin að hrannast upp. Síðan 
kom veiran sem kórónaði allt. Þessi 
óþekkti vágestur sem umturnaði 
f lestu því sem tilheyrði áður okkar 
daglega lífi. Fyrir ríkisstjórn sem 
mynduð var um kyrrstöðu hefur 
heimsfaraldurinn verið f lókið 
viðfangsefni. Hún hvorki hleypur 
hratt né veitir skýr svör. Fljótlega 
varð okkur ljóst að höggið yrði 
þungt, bæði efnahagslega og félags
lega. Viðreisn lagði strax áherslu á 
að styðja við ríkisstjórnina í stað 
þess að fara í fyrirsjáanlegt stjórn
arandstöðuhlutverk. Að gera okkar 
til að verða að liði á fordæma
lausum tímum. Við tókum hlut
verk okkar alvarlega, settum fram 
lausnir og veittum ríkisstjórninni 
nauðsynlegt aðhald. Enda ekki 
vanþörf á.

Þegar öllu er á botninn hvolft 
snúast efnahagsmál um hið dag
lega líf fólks. Þess vegna lagði Við
reisn strax áherslu á að taka stór 

skref strax. Þannig að bæði fólk og 
fyrirtæki hefðu svigrúm til að lifa 
af veirutímann. Viðspyrna sam
félagsins yrði þá kraftmeiri þegar 
þar að kæmi. Lykilatriði væri að 
tala skýrt og auka ekki á óvissu 
fólks. Við lögðum áherslu á mark
vissar aðgerðir fyrir þau sem fengu 
á sig þyngsta höggið í stað þess að 
spreyja fjármunum ómarkvisst í 
allar áttir. Því kreppan er ójöfn og 
bráðavandinn er núna. Þegar við 
f luttum tillögur okkar um stærri 
skref í byrjun faraldursins voru 
þær allar felldar. Ríkisstjórnin 
kom síðan með þær mánuðum 
síðar. Hætt er við að þessi skortur 
á hlustun hjá ríkisstjórninni muni 
á endanum lengja í kreppunni.

Verkefni ársins 2021 verður að 
tryggja viðspyrnu efnahags og 
líðan þjóðar. En á næstu árum 
munum við þurfa að gera meira 
en það. Við þurfum að auka verð
mætasköpun verulega til að geta 
staðið undir skuldunum. Um það 
munu næstu kosningar snúast.

Ef skjaldborg um velferð og 
menntun á að halda þarf aukinn 
hagvöxt. Til þess þarf atvinnulífið 
að geta hlaupið hraðar. Það gerist 
ekki nema með skipulagsbreyt

ingum í atvinnulífinu og nýjum 
skrefum í alþjóðasamstarfi. Hér er 
stöðugur gjaldmiðill lykilbreyta. 
Við eigum því að leita strax eftir 
formlegu samstarfi við Evrópu
sambandið til að verja stöðugra 
verðgildi krónunnar. Fjölþjóða
samvinna er einnig forsenda þess 
að ná brýnum markmiðum í lofts
lagsmálum.

Viðreisn náði í gegn tímamóta
breytingum um bætt aðgengi 
fólks að geðheilbrigðisþjónustu 
í fyrra. Niðurgreiðsla á sálfræði
þjónustu er í höfn. Það voru því 
vonbrigði að ríkisstjórnin tók þá 
pólitísku ákvörðun að setja ekki 
fjármagn í málið. En við munum 
halda stjórnarf lokkunum áfram 
við efnið. Þar sem líðan einstakl
ingsins er í forgangi. Ekki þarfir 
kerfisins eða kreddur stjórnmála
fólks. Við vitum að við getum gert 
betur og við verðum að gera betur. 
Af kastageta heilbrigðiskerfisins er 
ekki næg og biðlistavandinn óboð
legur. Því er nauðsynlegt að líta 
einnig til eininga utan ríkisrekna 
kerfisins og nýta alla þá krafta sem 
við getum til að styrkja innviði 
heilbrigðiskerfisins. Þannig tökum 
við utan um fólkið okkar og setjum 

líðan þess og heilbrigði í forgang.
Ég óska landsmönnum öllum 

friðar og farsældar á nýju ári. Um 
leið vonast ég til að hið kærkomna 
nýja ár færi okkur þroskaða póli
tíska umræðu, þar sem frjálslyndi, 
mennska og lausnamiðuð nálgun 
ráði för. Fyrir okkur öll.

Komdu fagnandi, nýja ár!
Þorgerður 
Katrín  
Gunnarsdóttir
formaður 
 Viðreisnar

Nú tekur við ár 
viðspyrnunnar og 

ár bjartsýninnar. Og vonin 
um að árið 2021 verði ár 
dýrmætra samverustunda 
með fólkinu okkar. En árið 
2020 kenndi okkur þó líka 
að gera ekki ráð fyrir neinu. 
Að hægja aðeins á og horfa í 
kringum sig. Lifa hvert 
augnablik og njóta þess. Það 
var dýrmæt lexía.

Áramótagrein við lok 
þessa erfiða árs hlýtur 
að hefjast á því að líta 
um öxl til þess sem 
mun gera 2020 svo 

minnisstætt í sögunni. Við hljótum 
að staldra við og ígrunda hvernig 
okkur hefur auðnast að takast á 
við þær miklu áskoranir sem við 
fengum óvænt í fangið þegar rétt 
um hundrað dagar voru liðnir af 
árinu.

Þó hurð hafi skollið nærri hælum 
þá hefur okkur þrátt fyrir allt 
tekist að koma í veg fyrir að far
sóttin yrði að faraldri með skelfi
legum af leiðingum. Þar ber fyrst 

og fremst að þakka almenningi 
– þjóðinni sjálfri. Fólk hefur sýnt 
skynsemi og aga. Það hefur farið 
eftir ráðleggingum og tilmælum. 
Saman höfum við náð árangri. Ég 
er stolt af því að tilheyra því dug
mikla fólki sem byggir okkar góða 
og ríka land.

Hins vegar syrgjum við þau sem 
hafa látist af völdum veirunnar og 
við hugsum til þeirra sem glíma nú 
við heilsubrest eftir að hafa smitast 
af henni. Við í Flokki fólksins send
um öllum samúðarkveðjur sem um 
sárt eiga að binda. Hugur okkar er 
líka hjá þeim sem hafa orðið fyrir 
atvinnumissi og tapað tekjum. Það 
er erfitt að basla með brotinn efna
hag og lifa við fátækt.

Glíman við að halda farsóttinni 
í skefjum hefur án efa verið ein sú 
mesta raun sem þjóðin hefur þurft 
að glíma við á lýðveldistímanum. 
Árið 2020 verður sjálfsagt fæstum 
harmdauði. Við þessi áramót vil ég 
þó ekki stara í baksýnisspegilinn 
og vera svartsýn.

Við í Flokki fólksins horfum 

björtum augum fram á veginn. 
Bóluefnið er að koma. Sú lækning 
sem í því felst verður að berast til 
okkar allra bæði f ljótt og vel. Þetta 
er þjóðaröryggismál sem leggur 
þunga skyldu á herðar ríkisstjórn
inni. Við í Flokki fólksins setjum 
traust okkar á læknavísindin og við 
erum okkar góða heilbrigðisstarfs
fólki óendanlega þakklát. Þau eru 
hetjurnar okkar.

Á nýju ári skal okkur takast að 
kveða veiruna niður. Það verður 
að gerast á fyrstu vikum ársins og 
má ekki mistakast. Samhliða því 
bíður okkar það verkefni að fá hjól 
hagkerfisins til að snúast á ný. Við 
búum í landi þar sem innviðir eru 
sterkir. Þrátt fyrir hremmingar 
vegna veirunnar, og myndlíkingar 
í orðum sem gefa til kynna að hér 
hafi nánast geisað styrjöld, þá 
megum við ekki láta hugfallast. 
Hér standa öll mannvirki okkar 
heil. Mannauðurinn er okkar dýr
mætasta eign. Sigur okkar til þessa 
felst í því að okkur hefur tekist 
að verjast veirunni. Þjóðin er vel 

menntuð, hraust og úrræðagóð. 
Okkur mun auðnast að vinna til 
baka það sem hefur tapast í efna
hagslegu tilliti á árinu 2020.

Verkefni stjórnmálanna á nýju 
ári liggja í endurreisninni. Við 
það starf megum við alls ekki 
missa sjónar á því markmiði að sú 
endurreisn skal snúast um fólkið í 
landinu.

Okkur ber öllum skylda til þess 
að hjálpa þeim sem hafa orðið 

fyrir skakkaföllum í þeim hremm
ingum sem samfélagið okkar allra 
varð fyrir á árinu sem er að líða. 
Stjórnmálamönnum ber að hafa 
þetta í huga við endurreisnina. 
Bitur reynsla eftir hrunið 2008, 
ætti að kenna okkur að samfélag 
okkar mun einungis tapa og bíða 
tjón sem seint eða aldrei fæst bætt, 
ef við komumst frá þessari farsótt 
með þúsundir brotinna borgara 
sem fallið hafa í hyldýpi fátæktar.

Slíkt verður að forðast með 
öllum tiltækum ráðum. Á sama 
tíma verður að ef la samstöðu 
meðal þjóðarinnar. Við þurfum 
öll að telja kjarkinn í hvert annað, 
sýna hvert öðru gott fordæmi, kær
leika og jöfnuð. Með þetta að leið
arljósi mun okkur takast að sam
einast um endurreisnina. Höfum 
bjartsýni, samkennd og samstöðu 
að leiðarljósi á nýju ári og þá mun 
okkur farnast vel. Skiljum engan 
út undan og munum að lítið bros 
getur dimmu í dagsljós breytt.

Ég óska landsmönnum öllum 
gæfu og friðar á nýju ári.

Árið 2021 skal verða ár endurreisnar
Inga Sæland
formaður  
Flokks fólksins

Þó hurð hafi skollið 
nærri hælum þá 

hefur okkur þrátt fyrir allt 
tekist að koma í veg fyrir að 
farsóttin yrði að faraldri 
með skelfilegum afleiðing-
um. Þar ber fyrst og fremst 
að þakka almenningi – þjóð-
inni sjálfri. Fólk hefur sýnt 
skynsemi og aga.
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Nýtt ferðaár 
er handan við hornið
Við hlökkum til þess að hefja nýtt ár með bjartsýni 
og gleði í farteskinu. Það er komið að því að horfa 
til framtíðar og næsta áfangastaðar.

Við erum vel undirbúin.



Í myndagátu Fréttablaðsins er ekki gerður greinarmunur á i og y og ekki á grönnum og breiðum sérhljóða frekar 
en vani er í slíkum gátum. Lausnum skal skilað í afgreiðslu Fréttablaðsins, Kalkofnsvegi 2, 101 Reykjavík, eða á 
netfangið myndagata@frettabladid.is. Dregið verður úr réttum lausnum og veglegur vinningur er í boði.  
Lausnum skal skilað í síðasta lagi 8. janúar 2021. 

SKILAFRESTUR  
TIL 8. JANÚAR

Myndagáta Fréttablaðsins 2020
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Íslenskt ál um allan heim | nordural.is

Gleðilega hátíð!
Við höfum nú í hartnær aldarfjórðung nýtt umhverfis
væna raforku landsins til þess að búa til hreint og 
endurnýtanlegt ál. Álið er notað til þess að létta 
farartæki og umbúðir, aftur og aftur, um allan heim. 
Þannig nýtist íslensk orka til þess að lágmarka losun 
gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Við erum stolt 
af því að vera traustur hluti af íslensku atvinnulífi og 
hlökkum til nýrra tíma.

Við óskum landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar.



Frá degi til dags
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Á öllum 
tímum á að 
vera rými 
fyrir gagn-
rýna hugsun 
og efasemdir.

 

Þegar Vinstri 
græn tóku 
forystu í 
ríkisstjórn 
var vald 
kvenna yfir 
eigin líkama 
ekki nægjan-
lega tryggt í 
lögum.

Snorri er falleg terta þar sem 
marglitar kúlur með hala skjótast 
upp og springa í stór blóm sem 
að glitra eins og glimmer á 
himninum. Mjög falleg kaka. 

Þú færð Snorra á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

skot

50
SEK

3
5
7

80

kg

Um áramót er til siðs að líta aftur til 
ársins sem senn lýkur og rifja upp 
helstu tíðindi. Árið 2020 var reyndar 
með þeim hætti að fjölmargir munu 
kjósa að gleyma því sem allra fyrst, 
enda engin sérstök ástæða til að velta 

sér of mikið upp úr COVID-ósköpunum. Þægilegra er 
að horfa fram á veg, enda bendir ekkert til annars en 
að árið 2021 verði mun betra ár en 2020. Þá mun fólk 
blessunarlega endurheimta aftur þau mannréttindi 
sem voru tekin af því.

Margt má læra af árinu 2020. Þetta var ár þar sem 
mikið var talað um nauðsyn þess að þjóðin sýndi sam-
stöðu. Ekki skal gert lítið úr mikilvægi þess, en jafn 
nauðsynlegt er að spyrja gagnrýnna spurninga en ekki 
taka ekki boðum yfirvalda eins og algjörlega sjálf-
sögðum hlut. Þetta á við um sóttvarnir, eins og annað. 
Þess vegna er ekki til eftirbreytni að hella skömmum 
og svívirðingum yfir þá sem vilja svör við spurningum 
um tilgang og nauðsyn heftandi aðgerða sem hafa 
kostað einstaklinga atvinnu, stuðlað að gjaldþrotum 
og ýtt undir andlega vanlíðan of margra. Á öllum 
tímum á að vera rými fyrir gagnrýna hugsun og efa-
semdir. Það getur ekki talist eðlilegt að heilli þjóð sé 
ætlað að hugsa í takt.

Ekki er það svo til marks um heilbrigt þjóð-
félag þegar þegnar þess eru farnir að hafa auga með 
nágranna sínum til að kanna hvort hann sé hugsanlega 
að fara á svig við tilmæli eða reglur yfirvalda. Margoft 
hefur komið fram að yfirvöld hafa reglulega fengið 
fjölda tilkynninga um brot á sóttvarnalögum. Einnig 
hefur komið fram að einungis lítið brot af þessum 
tilkynningum hafa átt við rök að styðjast. Sem segir 
okkur að margir eru að klaga náungann og tilkynna 
hann til yfirvalda án þess að nokkur ástæða sé til. 
Þetta getur ekki verið gott.

Rétt er að taka fram að hér er ekki verið að afsaka brot 
fjármálaráðherra, Bjarna Benediktssonar, á sóttvarna-
reglum. Ráðherra ber skylda til að hlýða þeim reglum 
sem ríkisstjórn hans setur landsmönnum og á að 
sýna gott fordæmi. Það á ekki að vera þannig að auður 
og völd geri að verkum að einstaklingar telji sig hafa 
rétt til að fara á svig við reglur. Almenningur í landinu 
hefur á tilfinningunni að þarna hafi það einmitt gerst.

Viðbrögð hluta stjórnarandstöðunnar, sem krefst 
afsagnar ráðherra, eru þó ekki trúverðug og reyndar 
hræsnisfull, einfaldlega vegna þess að flestir vita að 
ef þeir þingmenn væru í sporum fjármálaráðherra 
myndu þeir aldrei taka í mál að segja af sér. Pólitíkin 
hér á landi er þannig að ráðherrar neita að víkja hafi 
þeir brotið af sér og þá skiptir engu í hvaða flokki þeir 
eru. Ef þeir segja af sér er alveg víst að þeir hafa verið 
þvingaðir til þess.

Vonandi eiga stjórnmálin á Íslandi eftir að skána á 
nýju ári.

Við skulum einnig vona að á nýju ári temji fólk sér 
meiri hófstillingu í þjóðfélagsumræðunni. Vonandi sjá 
netsóðarnir svo að sér og taka upp nýja og betri siði. 
Það yrði mikil blessun.

Gleðilegt ár!

Lærdómur

Fönix Ingi Hrafnsson
Það eru margir sem koma til 
greina sem manneskja ársins 
2020. Svona á að giska um það 
bil 368.010 manns. Er það iðu-
lega einhver sem hefur skarað 
sérstaklega fram úr á árinu eða 
einhver í vinnunni sem var mjög 
áberandi í fjölmiðlum. Stundum 
er það einhver sem ætlar að 
leggja niður eigið f lugfélag um 
leið og hann fær keppinaut. 
Það er hins vegar einn maður 
sem byrjaði árið 2020 með allt 
niður um sig, alla leið niður til 
Argentínu, og endar árið með 
framboðsdrauma sem gætu vel 
ræst á nýju ári.

Dagbókarfærslan
Kostulegt var að fylgjast með 
viðbrögðunum við bersöglu 
færslunni í dagbók lögreglu sem 
birtist að morgni aðfangadags. 
Þar var skýrt hreinskilnislega 
frá almennu grímuleysi við-
staddra, ölvun þeirra, kossum 
og kjassi, hnjóðsyrðum og að 
ráðherra hefði verið viðstaddur. 
Gagnrýnin beindist að búk-
myndaklæddu löggunni fyrir 
að þetta hafi allt komið fram í 
færslunni og mátti helst skilja að 
hafin yrði rannsókn á því atriði 
sem enginn veit hvaða endi sú 
rannsókn gæti fengið. Brott-
rekstrarsök hrópuðu einhverjir. 
Verði  búkmyndavélavædda 
löggan rekin úr starfi sínu má 
lýsa því þannig: Nú kviknar 
grunur um brot á sóttvarna-
lögum og er þá lögreglumaður 
rekinn.

Það skiptir máli hver stjórna, það er staðreynd. 
Þannig hefur, undir forystu Vinstri grænna, 
náðst gríðarlega góður árangur í fram-

sæknum framfaramálum sem tryggja réttindi fólks 
og vinna gegn íhaldssömum viðhorfum. Vinstri 
græn hafa sýnt að við tökum ábyrga afstöðu til 
úrlausnarefna, styðjumst við vísindi og rannsóknir 
og metum hagsmuni heildarinnar. Nægir í þeim 
efnum að horfa til aðgerða gegn heimsfaraldrinum, 
en mig langar að tæpa á örfáum öðrum málum.

Þegar Vinstri græn tóku forystu í ríkisstjórn 
var fæðingarorlof níu mánuðir. Strax var hafist 
handa við að lengja það, fyrst í tíu mánuði og nú 
um áramót í tólf mánuði. Það er gríðarlega mikið 
framfaraskref.

Þegar Vinstri græn tóku forystu í ríkisstjórn var 
íhaldssöm og úrelt hugsun ríkjandi þegar kemur að 
fjölbreytileika kynjanna. Fólk sem passaði ekki inn 
í hið íhaldssama norm var jaðarsett og réttindi þess 
til að skrá sig eins og því best leið sjálfu, eða að vera 
verndað gegn ónauðsynlegum og óafturkræfum 
inngripum í eigin líkama, voru ekki tryggð. Því 
hefur nú verið breytt með lögum um kynrænt sjálf-
ræði. Það er framsækið framfaraskref.

Þegar Vinstri græn tóku forystu í ríkisstjórn var 
vald kvenna yfir eigin líkama ekki nægjanlega 
tryggt í lögum. Lögum um þungunarrof hafði ekki 
verið breytt síðan á áttunda áratugnum og konur 
þurftu að setja það í hendur annarra hvort þær 
vildu rjúfa þungun. Nú hefur lögum verið breytt, 
vald kvenna yfir eigin líkama eflt og þær geta tekið 
ákvörðun um þungunarrof fram á 22. viku þung-
unar. Gríðarlega framsækið framfaraskref á vakt 
Vinstri grænna.

Framsækni í stjórnmálum birtist nefnilega ekki 
bara í yfirlýsingum um að hitt og þetta sé íhalds-
samt eins og stjórnmálamenn og fleiri virðast 
telja. Framsækni snýst um að horfa til framtíðar og 
hafa kjark til þess að láta verkin tala til að breyta 
lífi fólks til hins betra. Það gerum við í Vinstri 
grænum.

Framsækni Vinstri grænna

Kolbeinn  
Óttarsson 
Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna
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Sjóðsöfnun lífeyrisréttinda 
er styrkasta stoð velferðar-
kerfisins. Grunnurinn að því 

var lagður í kjarasamningum fyrir 
hálfri öld. Á nýju ári stendur það 
við vatnaskil.

Sívaxandi þungi í kröfum 
stjórnvalda um að lífeyris-
sjóðir fjármagni óhjákvæmilega 
skuldasöfnun ríkissjóðs vegna 
kórónuveirukreppunnar veldur 
tvíþættri ógn: Önnur er sú að við 
getum í reynd færst yfir í gegnum-
streymiskerfi. Hin felst í þeirri 
nauðsyn að ríkissjóður greiði 
kreppulánin ekki til baka í jafn-
gildum verðmætum.

Velferðarkerfi í hættu
Reynsla okkar og annarra hefur 
sýnt að lífeyrir sem byggir á sjóð-
söfnun, er miklu traustari fyrir 
launafólk en lífeyrir, sem fæst með 
samtíma skatttekjum. Ef útgjöld 
ríkisins í dag eru greidd með 
iðgjöldum lífeyrissjóða byggjast 
lífeyrisgreiðslur eftir tíu ár á sam-
tíma skatttekjum.

Með því móti yrði söfnun 
lífeyrisréttinda nafnið eitt. Vilja 
menn falla með straumnum í þá 
átt? Að ári getur verið of seint að 
snúa við leggi menn af stað inn á 
þessa braut. Það á ekki að gerast 
umræðulaust.

Lífeyrissjóðirnir eiga nú þegar 
óeðlilega mikið af skuldum ríkis-
sjóðs og eru of stórir á innlendum 
hlutabréfamarkaði. Að sama skapi 
dreifa þeir áhættu sinni ekki í 
nægjanlega ríkum mæli í öðrum 
stærri hagkerfum.

Fyrir sex árum skrifaði núver-
andi seðlabankastjóri þetta: „Lágt 
raungengi, viðskiptaafgangur og 
útflutningur lífeyrissparnaðar er 
einnig forsenda fyrir útflutnings-
drifnum hagvexti, efnahagslegum 
stöðugleika og þjóðhagslegum 
sparnaði.“ Þessi orð eru jafn gild 
í dag.

Óréttlát lausn
Enginn vegur er að byggja upp 
sjóðsöfnun til margra áratuga 
nema í gjaldmiðli, sem getur 
geymt verðmæti. Verðtryggða 
krónan og erlendar eignir eru þar 
af leiðandi sterkasti grundvöllur 
þeirra réttinda, sem launafólk á í 
sjóðunum.

Ríkissjóður notar hins vegar 
óverðtryggðar krónur. Hann mun 
ekki ráða við nýju lánin nema 
vextir verði verulega lægri en hag-
vöxtur. Lífeyrissjóðir, sem nota 
iðgjöld til að kaupa slíkar skuldir, 
geta aftur á móti ekki tryggt 
launafólki réttindi í jafngildum 
verðmætum.

Það sem stjórnvöld eru að segja 
í raun og veru er þetta: Það verður 
ekki niðurskurður hjá ríkissjóði 
heldur fellur sú áhætta á þann 
hluta velferðarkerfisins, sem 
stendur utan hans.

Aðferðin er einföld. Hún gengur 
auðveldlega upp. Og menn finna 
ekki fyrir afleiðingunum fyrr 
en eftir nokkur ár. En óréttlætið 
mælist í öfugu hlutfalli við einfald-
leikann.

Tvær leiðir
Þetta vandamál kemur ekki upp 
hjá þjóðum, sem nota eða eru 
fasttengdar gjaldmiðli, sem getur 
geymt verðmæti til lengri tíma.

Samhljómur virðist vera 
milli ríkisstjórnarflokkanna og 
stjórnarandstöðunnar um þá 

AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson

Mikilvægt val á nýju ári

w

Gleðilegt nýtt framkvæmdaár
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Húsasmiðjan um land allt, fyrir þig

skynsamlegu afstöðu að borga 
nýju skuldirnar hvorki með nýjum 
sköttum né niðurskurði hjá ríkis-
sjóði. Þá eru bara tvær leiðir færar:

Önnur er sú að þvinga stjórn-
endur lífeyrissjóðanna til að axla 
ábyrgð á því að framtíðarréttindi 
til lífeyris verði skert, eða í besta 
falli að þeim verði teflt í mikla tví-
sýnu með kaupum á ríkisskuldum.

Hin leiðin felst í því að taka upp 
eða tengjast gjaldmiðli, sem geymt 

getur verðmæti, og tryggja þannig 
bæði ríkissjóði og lífeyrissjóðum 
jafna stöðu við grannlöndin.

Ákvörðun kjósenda
Verkalýðsfélög og samtök atvinnu-
fyrirtækja hafa sameiginlega 
borið ábyrgð á söfnunarkerfi 
lífeyrisréttinda. Það hefur reynst 
farsæl skipan. En nú reynir á þessa 
forystu.

Ef forsendur eru brostnar 

fyrir verðtryggðum réttindum í 
sjóðunum þurfa stjórnendurnir að 
ræða opinskátt og í fullri hrein-
skilni hvað það þýðir fyrir þá sem 
réttindin eiga og hvaða leiðir eru 
færar. Kjölfestan í velferðarkerfinu 
er í húfi.

Eignir lífeyrissjóðanna eru 
félagslegt fjármagn, sem þjónar 
aðeins einu markmiði. Þátttaka 
sjóðanna á verðbréfamörkuðum 
er nauðsynleg. En mikilvægt er 

að hafa í huga að þar lýtur hún 
öðrum lögmálum en áhættusjóðir 
einkaaðila. Söfnunarkerfi lífeyris-
réttinda er heldur ekki tæki fyrir 
ríkissjóð við lausn efnahagsáfalla.

Það er hlutverk kjósenda á 
grundvelli upplýstrar umræðu 
að taka afstöðu til þeirra tveggja 
meginleiða, sem færar eru til að 
mæta skuldastöðu ríkissjóðs. Að 
réttu lagi ætti þetta að vera eitt 
helsta mál kosninga á nýju ári.
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KYNNINGARBLAÐ

Berglind Hreiðarsdóttir 
töfrar fram glæsilegt ára-
mótahlaðborð og gefur 
lesendum hugmyndir og 
uppskriftir.  ➛3
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Patricia Anna Þormar segist ekki geta beðið eftir því að klæða sig í sitt fínasta púss fyrir áramótin og segir það einmitt vera hinn fullkomna tíma til þess að 
grafa fjaðurhaminn eða pallíettujakkann upp úr fatakistunni, leyfa þeim að njóta sín í sviðsljósinu og taka á móti nýja árinu með stæl. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Gamlársdagur er tími 
fjaðrahams og pallíetta
Gamlársdagur er nú runninn upp og nýja árið á næsta leiti. Eflaust hlakka 
margir til þess að taka upp fínu flíkurnar og smeygja sér í sitt fínasta púss, 
þrátt fyrir takmarkaðar jóla- og áramótakúlur sökum faraldursins. ➛2
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Það er nefnilega æði hress-
andi að gera sig til, troða sér 
í sokkabuxurnar, gela hárið, 

munda bindið og setja upp vara-
litinn, þó það sé ekki nema fyrir 
þá allra nánustu. Patricia Anna 
Þormar, eða Patsy, eins og hún er 
langoftast kölluð, hefur lengi haft 
áhuga á tísku og fatnaði og á hún 
ekki langt að sækja tískugenin. 
„Systir mín er tískuíkonið í minni 
fjölskyldu en sjálf hef ég alltaf 
haft mjög ákveðnar hugmyndir 
um hverju ég vildi klæðast. Sem 
krakka langaði mig mjög mikið 
í há, uppreimuð stígvél sem 
mömmu tókst svo á endanum 
að finna. Stuttu síðar duttu þau 
úr tísku. Fimmtán árum síðar 
voru þau aftur komin í tísku enda 
gengur tískan í hringi eins og 
við öll vitum. Svo það borgar sig 
jafnvel að eiga hlutina áratugum 
saman,“ segir Patsy.

Furðuleg sjálfseyðingarhvöt
Þegar Patsy er beðin um að lýsa 
fatastílnum sínum er hún ekki 
lengi að koma því í orð. „Fata-
stíllinn minn er klassískur og 
kvenlegur, svona 30‘s og 60‘s, í 
bland við poppað og litríkt. Ég 
laðast mjög að pastellitum og er 
himinlifandi með að neon- og 
pastellitir hafa verið að ryðja sér til 
rúms á undanförnum mánuðum. 
Svartan lit finnst mér best að nota 
af kænsku, ekki sem sjálfgefinn lit. 
Lífið er einfaldlega of stutt til þess 
að lifa því ekki í lit. Ég fíla ögrandi 
litasamsetningar eins og lavender 
með karrýgulum eða lime, eld-
rauðan og sundlaugarbláan. Svo 
fæ ég aldrei nóg af rauðum og 
bleikum og það tengist örugglega 
því að sem krakka var mér sagt að 
bleikur og rauður færu alls ekki 
saman. Það fáranlegasta er að ég er 
nú með æði fyrir hvítum lit, sem er 
varla hagnýtt og hlýtur að teljast 
sem einhvers konar furðuleg 
sjálfseyðingarhvöt, enda er ég með 
tvö börn á leikskólaaldri. Svo fæ 
ég gæsahúð yfir vönduðum og 
spennandi efnum og vefnaði eins 
og ullarprjóni, silki og hekli en líka 
yfir fiðri og pallíettum.“

Of fá tilefni
Patsy hefur fundið fyrir því á árinu 
sem líður nú senn hve fá tækifæri 
hafa gefist til þess að klæða sig upp 
á. „Tilefnin hafa verið einum of 

fá á þessu ári miðað við ástandið. 
Ég hugsa að ég haldi partý þegar 
allt þetta COVID-ástand er búið, í 
þeim tilgangi einum að gefa fólki 
tækifæri til að klæða sig upp á. 
Ég heyrði einu sinni konu segja 
að hún hafi haldið partý þar sem 
þemað var að mæta í f líkinni „sem 
þú þorir aldrei að vera í en tímir 
ekki að losa þig við“ og mér finnst 
það hljóma eins og geggjuð hug-
mynd.“

Hvað varðar gamlársdressið þá 
segir Patsy að þessi tiltekni dagur 
sé tilvalinn til að klæðast tíu ára 
gömlum kjól eða pallíettujakk-
anum. „Gamlárskvöld er einmitt 
tíminn til þess að róta í fataskápn-
um og taka upp fjaðurhaminn eða 
leðurvestið og leyfa því að njóta 
sviðsljóssins svona einu sinni. Að 
minnsta kosti er engin ástæða til 
að vera látlaus, enda held ég að 
við séum flest búin að fá nóg af 
árinu 2020 og viljum taka á móti 
því nýja með stæl. Geggjaðasta 
nýársdressið sem ég á er sennilega 
Marie Antoinette búningur sem ég 
saumaði fyrir hrekkjavökupartý 
einu sinni. Í ár koma nokkrar 
flíkur til greina sem áramóta-
dressið en ég veit að minnsta kosti 
að ég mun vera með nýju eyrna-
lokkana frá @crystaltania_jewelry 
sem systir mín tískuséníið gaf mér 
í jólagjöf.“

Það er ekkert eggjandi við 
mannréttindabrot
Patsy viðurkennir að samband 
hennar við tísku hafi orðið erfitt 
og flókið síðustu ár. „Þetta er svo-
lítið eins og samband margra 
kvenna við mat, eins konar haltu 
mér slepptu mér samband. Eins og 
margir hrífst ég af nýjungum og 
á erfitt með að láta sjá mig í sama 
kjólnum í þriðja brúðkaupinu í 
röð. En á sama tíma get ég ekki 
lengur samviskulaust keypt mér 
nýja flík. Það er ekkert leyndar-
mál að tískugeirinn er gríðarlega 
ósjálf bær. Hann mengar mest alls 
iðnaðar á eftir olíuiðnaðinum, og 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Patsy segist einhverra hluta vegna vera komin með óútskýranlegt æði fyrir 
hvítum lit sem henni finnst nokkuð ópraktískt þar sem hún er með tvö 
börn á leikskólaaldri á heimilinu með klístraða putta. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Patsy er mikið fyrir djarfar og 
skemmtilegar litasamsetningar, en 
í uppáhaldi eru bleikur og rauður 
saman.

Að sögn koma nokkrir kjólar og 
samfestingar til greina sem gaml-
ársdressið en þó er hún viss um að 
hún ætli að skarta þessum gullfal-
legu Cryst altania eyrnalokkum sem 
hún fékk i jólagjöf, en ágóðinn af 
sölunni fer óskiptur í góðgerðamál. 

Patsy segist 
falla fyrir 
freistingum 
eins og aðrir og 
nýjasti með-
limur fatafjöl-
skyldunnar er 
þessi guðdóm-
legi, ljósbleiki 
smáblúndukjóll 
sem á eftir að 
sóma sér vel.

Framhald af forsíðu ➛

þar fyrir utan er hann valdur að 
meiriháttar mannréttindabrotum 
eins og ómannúðlegum vinnuað-
stæðum og barnaþrælkun. Ekkert 
stórt tískuhús í dag er með hreina 
samvisku í þessum efnum og það 
er eiginlega ótrúlegt að þetta við-
gangist enn. Það er löngu kominn 
tími á almennilegar lausnir og 
strangari kröfur og í mínu tilfelli 
þá verður einfaldlega ekki aftur 
snúið. Í framtíðinni vona ég að 
allar nýjar f líkur verði notaðar í 
einhverri meiningu og að öll tíska 
verði hluti af hringrásarhagkerfinu 
og sjálf bæru samfélagi.“

Þú ert of góð fyrir þessa flík
Því hefur Patsy tekið meðvitaða 
ákvörðun að minnka fatainnkaup á 
heimilið. „Undanfarið ár hefur mér 
til dæmis tekist að kaupa eingöngu 
notaðar flíkur á sjálfa mig, fyrir 

utan sokkabuxur og nærföt, þá 
ýmist á netinu og á f lóamörkuðum 
heima og erlendis. Þegar ég verslaði 
nýtt fannst mér skemmtilegast að 
versla við lítil tískuhús sem gera 
lítið upplag eins og Hildur Yeoman 
eða L‘oeil. Ég er samt mannleg og 
fell alveg fyrir freistingum eins og 
aðrir. Sú síðasta var unaðslegur 
kjóll úr fínofinni bleikri blúndu en 
hann mun ég eiga alla ævi. Mörg 
íslensk fyrirtæki eru að gera frá-
bæra hluti á sviði sjálf bærni eins og 
Farmer‘s Market og As We Grow. Ef 
fólk verður nauðsynlega að kaupa 
nýja flík mæli ég með að versla við 
þau. En ég held að aðalmálið sé að 
vera rosalega smámunasamur og 
vandlátur þegar maður velur sér 
föt. Helst að taka þau frá í einn dag 
og hugsa hvort maður muni nenna 
að hafa þessa flík hangandi inni 
fataskáp í mörg ár. Gerið ráð fyrir að 

Undanfarið ár 
hefur mér til dæmis 

tekist að kaupa eingöngu 
notaðar flíkur á sjálfa 
mig, fyrir utan sokka-
buxur og nærföt.

þið séuð of góð fyrir f líkina þar til 
annað kemur í ljós. Það er mitt ráð.“

Stafræn fataleiga
Patsy er hluti af hópi kvenna sem 
hafa stofnað sérstaka fataleigu á 
netinu. „Við erum að safna flíkum 
í SPJARA sem er stafræn fataleiga 
þar sem notendur geta leigt út og 
fengið leigðar flíkur og fylgihluti. 
Hugmyndin byggir að einhverju 
leyti á erlendum fyrirmyndum 
sem hafa verið að ryðja sér til 
rúms eftir því sem neytendur gera 
meiri kröfur til umhverfisáherslna 
hjá tískufyrirtækjum. Heims-
faraldurinn hefur að einhverju leyti 
sett strik í reikninginn, en teymið 
okkar tekur þátt í nýsköpunar-
hraðli eftir áramót og þá fara hjólin 
vonandi aftur að snúast, sérstak-
lega þegar mannamót og sam-
komur geta hafist á ný eftir að búið 
er að bólusetja! 

Hafi fólk áhuga á að koma flíkum 
sínum í útleigu má gjarnan hafa 
samband við patsy@spjara.is en 
einnig má finna okkur á instagram 
@spjara.official.“
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sætmeti og slíkt þegar miðnætti 
nálgast. Oft labbar maður á brennu, 
horft er á Skaupið og síðan farið 
út að skjóta upp flugeldum eða 
fylgjast með og margir verða aftur 
svangir seinna um kvöldið. Þá er 
nauðsynlegt að hafa eitthvað góm
sætt á boðstólum. Enn sem komið 
er hefur minna farið fyrir nýárs
kvöldi hjá fjölskyldunni og matur 
það kvöld spannað allt frá afgöng
um yfir í humarveislu og nokkrum 
sinnum höfum við vinahópurinn 
líka hist með krakkaskarann okkar 
og pantað pítsu! Það má alveg,“ 
segir Berglind.

Dúllumst í eldhúsinu um 
hátíðina og kveðjum árið
Ertu til í að ljóstra upp einhverju 
af því sem þú ætlar að framreiða 
þegar árið verður kvatt og nýju ári 
fagnað?

„Ef ég á að vera alveg hreinskilin 
er búið að vera svo brjálað að gera 
hjá mér að ég er heppin ef ég veit 
hvað á að vera í matinn samdægurs 
þessa dagana. Ég hlakka samt 
mikið til þegar ég kemst í jólafrí og 
ég get lofað að það koma einhverjar 
spennandi uppskriftir inn milli 
jóla og nýárs á bloggið. Því miður 
verður ekkert af fjölskylduboðinu 
okkar árlega þessi áramótin svo við 
fjölskyldan munum án efa finna 
upp á einhverju gómsætu að elda 
og gera vel við okkur hér heima. 
Það þýðir ekkert að leggjast í kör og 
ætla bara að elda hakk og spagettí 
á náttfötunum þótt lítið verði um 
mannfögnuði svo ég hvet fólk endi
lega til þess að dúllast í eldhúsinu 
þessa hátíðisdaga og gera það besta 
úr COVIDástandinu með ljúf
fengum veitingum. Þær gleðja sko 
sannarlega.“

Við fengum Berglindi til að deila 
með okkur hátíðarostaveislu fyrir 
áramóta smáréttahlaðborðið og 
sælkeradrykk fyrir fullorðna sem 
tilvalið er að töfra fram á nýárs
nótt. Það er gaman að útbúa svona 
fullorðinssjeik fyrir skemmtileg 
tilefni og þessi hér er algjör bomba. 
„Ég elska „Frappuccino“ og drykki 
í þeim dúr og þessi hér er í raun 

slíkur í smá dulargervi,“ segir 
Berglind.

Hátíðarostaveisla
4 x mildir hvítmygluostar (gott 
að hafa 1-2 bakaða, sjá tillögu að 
neðan)
Gullostur
Höfðingi
Mexíkó kryddostur
Pipar kryddostur 
Feykir ostur
Grettir ostur
Óðals Maribo í teningum
Rjómaostur með sweet chili sósu 
og kóríander
Hráskinka
Salamisneiðar
Salamipylsa
Eldstafir 
Kex og kexstangir
Snittubrauð
Saltkringlur
Chilisulta
Bláberjasulta
Pestó
Ólífur
Hnetur
Makkarónur
Ferskar fíkjur og aðrir ávextir

Bakaður ostur með 
pekanhnetum og perum
1 x Dala Auður
½ þroskuð pera
60 g pekanhnetur
3 msk. hlynsýróp

Hitið ofninn í 190°C. Komið 
ostinum fyrir í eldföstu móti, 
skerið perurnar smátt niður og 
myljið pekanhneturnar gróft.Setjið 
perubita og hnetur yfir ostinn og 
hellið að lokum sýrópinu jafnt yfir 
allt saman.Bakið í um 20 mínútur 
og berið fram með góðu kexi eða 
snittubrauði.

Baileys sjeik
500 g Häagen-Dazs ís með „salted 
caramel“
250 ml nýmjólk
100 ml kalt, sterkt kaffi
100 ml Baileys líkjör
1 lúka ísmolar
Karamellusósa (þykk íssósa)
Þeyttur rjómi
Rifið súkkulaði

Setjið ís, nýmjólk, kaffi, ísmola og 
Baileys í blandarann og blandið 
vel. Setjið karamellusósu innan á 
glösin, skiptið drykknum á milli 
og skreytið með þeyttum rjóma og 
rifnu súkkulaði.Uppskriftin dugar í 
46 glös (eftir stærð).

Gleðilega hátíð.

Berglind segist fá allt of mikið 
af hugmyndum og langar að 
prófa uppskriftir endalaust. 

„Þegar ég ákvað að gera bókina 
byrjaði ég á því að setja niður 
drög að köflum og hugmyndum 
að uppskriftum inn í kaflana. Það 
endaði auðvitað á því að allt of 
margar hugmyndir voru komnar í 
hvern kafla og erfitt að velja úr. Ég 
vinsaði aðeins úr og hélt eftir þeim 
sem mér fannst verða að vera og 
þetta endaði því í yfir 140 upp
skriftum sem hefði líklega verið 
efni í 23 bækur. Ég elska að notast 
við hugmyndir frá fjölskyldunni, 
vinum og kunningjum og síðan 
er maður auðvitað alltaf að skoða 
erlendar bloggsíður og mynda
síður til þess að fá innblástur í 
þessum heimi. Vinkonur mínar tíu 
sem eiga síðasta kaflann í bókinni 
sem kallast „Í heimsókn hjá ...“ sáu 
síðan alfarið um framsetningu 
og uppskriftir hjá sér og það var 
einmitt svo frábært því þá er fjöl
breytnin mun meiri en annars,“ 
segir Berglind.

Frábært fingrafæði, smá-
réttir, súpa og marensterta
„Mér finnst það alltaf vera að 
færast í aukana að vera með fingra
fæði og ýmsa smárétti sem er mjög 
skemmtilegt, en það fer reyndar 
stundum lúmskur tími í slíka rétti. 
Mér finnst slíkt eiga við um veislur 
alveg eins og lítil fjölskylduboð en 
auðvitað fer þetta alltaf eftir tíma
setningu veislu, stemningunni, 
aldri veisluhaldara og þar fram 
eftir götunum. Stundum er síðan 
mest kósí að skella í góða súpu 
og hafa marenstertu í eftirrétt á 
meðan maður vill síðan kannski 
eitthvað allt annað næst þegar gera 
á vel við sig.

Djúpsteiktur kalkúnn eða 
Wellington um áramótin
Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar 
að bjóða upp á um áramótin, bæði 
gamlárskvöld og nýárskvöld? 
„Á gamlárskvöld höfum við skipst 
á að hafa djúpsteiktan kalkún 
eða Wellington nautasteik. Síðan 
einhvern léttan eftirrétt. Mér 
finnst mikilvægt að vera með alls 
kyns osta, snakk, ídýfur, smárétti, 

Alveg tryllt áramótaveisla 
Berglind Hreiðarsdóttir sem heldur úti síðunni gotteri.is gaf á dögunum út bókina Saumaklúbb-
urinn sem hefur fengið gríðarlega góðar viðtökur. Bókin inniheldur 140 girnilegar uppskriftir.

Berglind gaf út bókina Saumaklúbb-
inn fyrir jólin. Henni hefur verið vel 
tekið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Berglind 
hefur óteljandi 
hugmyndir 
þegar kemur að 
áramótahlað-
borðinu eins 
og sjá má. Mjög 
girnilegt.

Hver slær hendinni á móti Baileys 
sjeik þegar nýtt ár gengur í garð?

Matarást  
Sjafnar
Sjöfn 
Þórðardóttir
sjofn@torg.is

Ert þú fagaðili í heilbrigðis- eða félagsgreinum, 
fíkniráðgjafi eða einkaþjálfi sem dæmi? 

	 •	 Hefur	þú	glímt	við	skjólstæðinga	sem	virðast	ekki	geta	haldið	sig	frá	ofáti?

	 •	 Hefur	þú	lagt	þig	alla/n	fram	um	að	hjálpa	sjúklingum	þínum	til	að	ná	og	viðhalda	
	 	 heilbrigðri	þyngd	með	takmörkuðum	árangri?		

	 •	 Ert	þú	ráðþrota	í	viðleitni	þinni	að	hjálpa	skjólstæðingum	þínum		að	ná	tökum	á	
	 	 matarþráhyggju	sinni?	

Námið í INFACT skólanum kennir þaulreyndar aðferðir  
sem meðhöndla átvandann sem misnotkun og ánetjun!

Sem fyrsti og eini skóli á heimsvísu sem býður uppá nám fyrir fagfólk í meðhöndlun á  
sykur-matarfíkn, hefur Infact skólinn nú þegar útskrifað yfir 80 nemendur frá 15 þjóðlöndum. 

Útskriftarnemar geta sótt um alþjóðlega vottun sem FAP (Food Addiction Professional). Annars-
vegar frá European Certification Board og fyrir Bandaríkin frá New Jersey Certification Board, USA.

Næsta INFACT námskeiðið hefst með 6 daga lotu  
á fjarfundabúnaði 1. mars 2021.

Opnað hefur verið fyrir umsóknir og skráningu.   
Takmarkaður inntökufjöldi!

Vinsamlega skoðið vefsíðuna okkar, þar eru ýtarlegar upplýsingar um námið og skráningarsíða: 
https://infact.is

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við Esther Helgu Guðmundsdóttur skólastjóra:  
esther@infact.is eða í síma 699 2676.

INTERNATIONAL SCHOOL FOR FOOD ADDICTION COUNSELING AND TREATMENT! 
Síðumúli 33, 108, Reykjavik, Iceland – www.infact.is - +354-699-2676 

  

The 

School 

Ert þú fagaðili í heilbrigðis-eða félagsgreinum, fíkniráðgjafi eða einkaþjálfi sem 
dæmi?  
 

• Hefur þú glímt við vanda skjólstæðinga sem virðast ekki geta haldið sig frá 
ofáti? 

 
• Hefur þú lagt þig alla/n fram um að hjálpa sjúklingum þínum til að ná og 

viðhalda heilbrigðri þyngd með takmörkuðum árangri?   
 

• Ert þú ráðþrota í viðleitni þinni að hjálpa skjólstæðingum þínum  að ná tökum 
á matarþráhyggju sinni?  

 
Námið í INFACT skólanum kennir þaulreyndar aðferðir sem meðhöndla vandann sem 
misnotkun og ánetjun! 
 
Sem fyrsti og eini skóli á heimsvísu sem býður uppá nám fyrir fagfólk í meðhöndlun á 
sykur-matarfíkn, hefur Infact skólinn nú þegar útskrifað yfir 80 nemendur frá 15 
þjóðlöndum.  Útskriftarnemar geta sótt um alþjóðlega vottun sem  FAP (Food Addiction 
Professional). Annarsvegar frá European Certification Board og fyrir Bandaríkin frá New 
Jersey Certification Board, USA. 
 
Næsta INFACT námskeiðið hefst með 6 daga lotu á fjarfundabúnaði 1. mars 2021. 
 
Opnað hefur verið fyrir umsóknir og skráningu.  Takmarkaður inntökufjöldi! 
Vinsamlega skoðið vefsíðuna okkar, þar eru ýtarlegar upplýsingar um námið og 
skráningarsíða: https://infact.is 
Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við Esther Helgu Guðmundsdóttur skólastjóra: 
esther@infact.is eða í síma 699 2676. 
 
INTERNATIONAL SCHOOL FOR FOOD ADDICTION COUNSELING AND TREATMENT!  
Síðumúli 33, 108, Reykjavik, Iceland – www.infact.is - +354-699-2676  
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Bílar 
Farartæki

Toyota Landcruiser 1/2018 33” 
breyttur með snorkel. Loftdæla - 
krómgrind ofl. Sjálfskiptur. Ek. 76 þ. 
Km. Ný yfirfarinn og þjónustaður. 
Lækkað verð nú: 8.390 þús.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Gleðilegt ár!

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

Ábendingahnappinn
má finna á 

BARNAHEILL.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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Við hjá fasteignasölunni Borg óskum landsmönnum 

öllum gleðilegrar hátíðar. Takk fyrir ánægjuleg viðskipti 

á árinu sem nú er að líða. Við tökum glöð á móti nýju ári 

og hlökkum til að takast á við ný og spennandi verkefni.

Gleðilegt
nýtt ár!
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Vodafone er stoltur
styrktaraðili Landsbjargar

Þinn stuðningur
skiptir máli

Við hvetjum landsmenn til að styðja 
við bakið á björgunarsveitunum,
því þær þurfa á okkur að halda.



Í Reykjavík ríkir umsátursástand. 
Í umsátursliðinu eru öf l, sem 
hafa greiðan aðgang að fjár-

magni og f lestum meginstraums-
fjölmiðum á Íslandi. Umsáturs-
f lokkinn fylla þungavigtaraðilar 
þings og framkvæmdavalds, for-
kólfar Akureyringa og samherja 
þeirra á landsbyggðinni og forkólfar 
í sveitarfélögum í kraganum.

Markmið umsátursliðsins er að 
tryggja að í hjarta Reykjavíkur verði 
til frambúðar flugvöllur og varanleg 
auðn.

Umsátursliðið nýtur þeirrar ótrú-
legu stöðu að langf lestir kjörnir 
fulltrúar Reykvíkinga lyfta ekki 
fingri til varnar kjósendum sínum, 
höfuðborgarsamfélaginu og óborn-
um kynslóðum borgarbúa, hvorki 
alþingismenn né borgarfulltrúar.

Frá stríðslokum hafa þessir 
kjörnu fulltrúar ráðið litlu, sem 
máli skiptir, um skipulag og þróun 
Reykjavíkur. Landið í Vatnsmýr-
inni, sem borgin fékk þann 1. janúar 
1932 fyrir byggð í ört stækkandi 
höfuðborg, var tekið með ólögmæt-
um og fjandsamlegum hætti undir 
f lugvöll til leigufrírra afnota fyrir 
Flugfélag Akureyrar eftir stríðslok 
1946.

Þessi landtaka var fordæmalaus, 
óréttmæt og án lagastoðar. Engin 
skilgreind þjóðarnauðsyn lá fyrir. Í 
rösk 74 ár hafa hvorki verið greiddar 
skaðabætur né lóðarleiga. Í stað 
nýrrar miðborgar kom flugvöllur. 
Reykvíkingar glötuðu þá besta 
mannvistar- og þróunarsvæði sínu 
og yfirráðum yfir allri lofthelgi á 
nesinu vestan Elliðaáa.

Skipulagsvald borgarinnar færð-
ist til ríkisins og undir áhrifavald 
forkólfa Akureyringa og samherja 
þeirra á landsbyggðinni í krafti 
misvægis atkvæða. Forsendur 
borgarskipulags, byggðarþróunar, 
borgarsamfélags og stjórnsýslu 
Reykjavíkurborgar gjörbreyttust.

Stjórnlaus útþensla borgarinnar 
(e. urban sprawl) tók við og þétt-
býli fyrir aðf lutta landsbyggðar-
búa spratt upp á áður óbyggðu 
landi umhverfis Reykjavík. Annars 
vegar óx byggð í Reykjavík með 
leifturhraða austur eftir nesinu og 
yfir Elliðaár. Hins vegar spratt upp 
úr engu glænýtt þéttbýli í Mosfells-
sveit, Garðahreppi og á jörðinni 
Kópavogi.

Öll einkenni „evrópskrar“ smá-
borgar hurfu eins og dögg fyrir sólu. 
Gamla miðbænum hnignaði hratt, 
þéttleiki byggðar hrundi og for-

sendur nærþjónustu og almanna-
samgangna brustu. Í áratugi hefur 
ekki verið eiginlegur miðbær hvað 
þá miðborg í Reykjavík.

Til varð núverandi höfuðborgar-
svæði (HBS) sem árið 2020 þekur 
16.000 ha, á við Manhattan og París 
samanlagt. Svæðið er útþanið og 
óskilvirkt, a.m.k. fjórfalt víðáttu-
meira en ella hefði orðið án f lug-
vallar í Vatnsmýri. Þéttleiki byggð-
ar þar er langt undir neðri mörkum 
sjálf bærni. Öll erindi, lagnir, vegir, 
stígar, veitur og tími íbúanna, allt 
er þetta tvöfalt erfiðara, lengra og 
kostnaðarsamara en ella hefði orðið 
með miðborg í Vatnsmýri.

Hvergi er að finna í lögum og 
reglugerðum staf krók um að 
grundvallarréttindi Reykvíkinga 
til sjálfstjórnar í skipulagsmálum 
séu minni eða öðruvísi en í öðrum 
sveitarfélögum. Því beinist athyglin 
að misvægi atkvæða. Skipulags-
réttur Reykvíkinga hvarf ekki á 
formlegan hátt.

Ógæfa borgarbúa er einfaldlega 
fólgin í ótrúlegri undirgefni f lestra 
alþingismanna og borgarfulltrúa 
reykvískra stjórnmálaaf la með 
landsbyggðartengingu. Árið 2020 
eru allir kjörnir fulltrúar Reyk-
víkinga í borgarstjórn og á Alþingi 
landsbyggðartengdir í gegnum 
landsmálaflokkana (fjórflokkinn) 
eins og verið hefur marga undan-
gengna áratugi eða frá stríðslokum 
og lengur að undanskildum Besta 
flokknum 2010.

Störf f lestra þeirra og stefna í 
málum, sem lúta að borgarskipulagi 
og flugvelli í Vatnsmýri, mótast því 
af samfélagslegri bjögun af misvægi 
atkvæða. Eins konar hefð hefur 
myndast um þennan undirlægju-
hátt en margir kjörnir fulltrúar og 
embættismenn ríkis og borgar segj-
ast sammála skipulagsstefnu Sam-
taka um betri byggð (BB) en ...„þetta 
er bara pólitískt ómögulegt“...!?

Auðsveipni kjörinna fulltrúa 
Reykvíkinga er viðhaldið af eitil-
hörðum landsbyggðarfulltrúum, 
einkum forkólfum Akureyringa og 
samherjum þeirra á landsbyggð-
inni, sem ráða lögum og lofum á 
landsfundunum fjórf lokksins og 
á Alþingi með vægðarlausri mis-
beitingu misvægis atkvæða.

Vald umsátursliðsins er hvorki 
raunverulegt né lögvarið. Það 
byggist eingöngu á ógnarvaldi af 
misvægi atkvæðanna. Það sannar 
stjórnartíð Besta f lokksins 2010-
2014, sem hafði engin pólitísk 
landsbyggðartengsl. Besti f lokkur-
inn hlustaði meðal annars á sjónar-
mið Samtaka um betri byggð (BB) 
og tók upp stefnu samtakanna í 
skipulagsmálum.

Arfleifð Besta f lokksins er sam-
komulag um brottför f lugvallar 
úr Vatnsmýri fyrir árslok 2022 
og þokkalega gott Aðalskipu-
lag Reykjavíkur 2010-2030, sem 
ríkjandi meirihluti í borgarstjórn 
Reykjavíkur vill nú breyta og 
laga að Svæðisskipulagi HBS og 
óbreyttri hugmynd um Borgar-
línu (BL), líklega vegna þrýstings 
umsátursliðsins í gegnum pólitíska 
forkólfa í kraganum.

Með því að smella fingri fyrir 
næstu borgarstjórnarkosningar 
gætu ný stjórnmálaöf l án lands-
byggðartengingar gjörbreytt gæfu 
og framtíð Reykvíkinga til hins 
betra og andæft um leið stöðugum 
og ófyrirleitnum ályktunum bæjar-
stjórnar Akureyrar um að f lug-
völlur skuli sko víst vera áfram í 
Vatnsmýri.

Vald umsátursliðsins er 
hvorki raunverulegt né lög-
varið.

Á alþingi liggur fyrir frumvarp 
um hálendisþjóðgarð þar 
sem gert er ráð fyrir friðun 

á um 30 hundraðshlutum landsins. 
Sú spurning hlýtur að vakna fyrir 
hverju og hverjum er verið að friða.

Væntanlega landsmönnum sem 
að mati einhverra eru svo fáfróðir 
að þeim er ekki á nokkurn hátt 
treystandi fyrir eigin landi. Þeir 
ásælast greinilega eitthvað það sem 
vernda þarf með valdboði. Hvað 

kann það að vera? Ef til vill land 
sem þó er að mestu leyti í ríkiseigu 
og því aðeins falt að ríkisvaldið 
ákveði að selja. Sama gildir auðvitað 
um erlenda aðila. Landsmönnum 
og nærsamfélögum þeirra, sveitar-
félögunum, er að sjálfsögðu full-
komlega treystandi fyrir hálendi 
Íslands framvegis sem hingað til. 
Engin rök hafa komið fram sem 
afsanna það auk þess sem lög-
gjafarvaldið getur alltaf gripið til 
ráðstafana ef þess verður einhvern 
tíma þörf.

Það gæti einnig verið að einhverjir 
ásældust náttúruauðlindir þær sem 
eru og kunna að finnast innan þjóð-
garðsins? Kann að vera og er ekki 
ámælisvert. Um er að ræða meðal 
annars orkukosti svo sem vatnsafl 
og jarðvarma. Hvað er hættulegt við 
að nýta þessar auðlindir til dæmis 

til grænnar raforkuframleiðslu? 
Að mati undirritaðs ekkert auk 
þess sem haft skal í huga að f lest 
raforkuframleiðslufyrirtækin eru í 
eigu opinberra aðila og allar leyfis-
veitingar til nýtingar í höndum 
ríkisvaldsins og stofnana þess. Hér-
lendis er framleidd græn raforka 
sem er eitt af aðalsmerkjum lands-
ins enda Ísland þekkt um allan heim 
sem land grænnar orku. Mun betra 
er að nýta slíka orku til gagns fyrir 
þjóðina og heiminn allan í stað þess 
að framleiða raforkuna með jarð-
efnaeldsneyti eða kjarnorku. Það er 
því óásættanlegt að friða svo stórt 
svæði sem hér um ræðir til allrar 
framtíðar og þar með stóran hluta 
af orkuauðlindum þjóðarinnar.

Eins og staðan er í dag kunna ein-
hverjir að vera þeirrar skoðunar að 
nægileg raforka sé fyrir hendi hér-

lendis. Í því sambandi er vert að 
hafa í huga að mikil áhersla er lögð á 
til dæmis breytingar á orkunotkun 
í samgöngum og á f leiri sviðum og 
er þar helst horft til raforku. Auk 
þess sem líklegt verður að telja að 
ýmis framleiðslufyrirtæki muni í 
auknum mæli vilja framleiða sínar 
vörur þar sem græn raforka er fyrir 
hendi.

Auðvitað eru skiptar skoðanir 
um mál eins og hér um ræðir og 
fram hafa verið sett þau rök að hér 
sé um að ræða stærsta þjóðgarð í 
Evrópu ef af verður. Af hverju er það 
eftirsóknarvert, er það ef til vill enn 
ein birting minnimáttarkenndar? 
Munu erlendir ferðamenn flykkjast 
til landsins vegna þessa? Um það 
skal ekkert fullyrt en benda má á 
að fyrir ári síðan og nokkur ár þar 
á undan kom til landsins aragrúi 

erlendra ferðamanna nánast í þeim 
mæli sem landið og innviðirnir þola 
og það án hálendisþjóðgarðs enda 
sýnir sig að græn orkuframleiðsla 
og ferðamennska fara vel saman. 
Samkvæmt áætlunum um þjóð-
garðinn er gert ráð fyrir umtals-
verðum rekstrarkostnaði sem fellur 
á ríkissjóð. Er líklegt að auknar 
tekjur vegi það upp eða hvað?

Það kann að vera ásættanlegt að 
stofna þjóðgarð á miðhálendinu en 
einungis með þeim skilmálum að 
þar verði mögulegt að nýta orku-
auðlindir þjóðarinnar með grænni 
orkuframleiðslu á nýjum svæðum, 
vinnslu verðmætra jarðefna sem 
kunna að vera til staðar á svæðinu 
og þess að hvers konar samgöngu-
æðar og innviðauppbygging sem 
þjónar hagsmunum landsmanna 
verði einnig leyfðar.

Hálendisþjóðgarður og þeir sem landið byggja
Franz Árnason 
verkefnastjóri

Umsátur
Örn 
 Sigurðsson
arkitekt

Öðru hvoru verða nattúru-
hamfarir í heiminum og 
á Íslandi eru þær einn-

ig nokkuð tíðar. Þar sem landið 
okkar er fremur fámennt þá höfum 
við getað valið þá staði sem okkur 
hafa þótt vera hentugastir til að 
koma okkur fyrir, byggja húsin 
okkar þar sem við teljum okkur 
vera sæmilega örugg og trygg. En 
oft bregst okkur bogalistin og við 
sjáum ekki auðveldlega þær hætt-
ur sem kunna að koma upp.

Við höfum lifað lengi með nátt-
úrunni og er ekki annað að gera en 
aðlagast sem best þeim hættum 
eftir því sem unnt er.

Við minntumst þess f y r ir 
skömmu að nú væri um aldarfjórð-
ungur frá mjög stórum og afdrifa-
ríkum snjóf lóðum á Vestfjörðum 
þar sem tugir íbúa fórust á Flateyri 
og í Súðavík. Og enn minnir nátt-
úran á sig að þessu sinni austur á 
Seyðisfirði þar sem mikið eigna-
tjón hefur orðið einkum á gömum 
húsum en sem betur fer ekkert 
manntjón. Hins vegar varð mjög 
mannskætt snjóf lóð þar eystra 
árið 1885 er gríðarlegt snjóf lóð 
æddi niður hlíðarnar á Bjólfinum.

Víða í heiminum búa þjóðir við 
áhættuvá líka því og við þurfum 
að lifa með.

Fyrir rúmum tveimur áratugum 
fórum við um 50 félagar í Skóg-
ræktarfélagi Íslands í hópferð til 
Austurríkis þar sem við kynntum 
okkur aðstæður í fjöllunum norð-
an við Innsbruck. Þar hefur verið 
unnið mikið starf við að koma í 

veg fyrir stórtjón vegna snjóf lóða. 
Um þessa ferð okkar birtist grein 
í Skógræktarritinu 2002, 2. tbl. 
og má sækja á: http://www.skog.
is/wp-content/uploads/2019/02/
srr_2002-2_aut.pdf

Skógrækt hefur meðal ann-
ars þann kost að binda og festa 
jarðveg. Trjágróður er nokkuð 
mismunandi. Rætur sumra trjá-
tegunda leita niður í jarðveginn 
eins og birki og fura meðan aðrar 
læsa rótum sínum um yfirborðið 
eins og greni og ösp. Best er að 
hafa trjátegundir sem fjölbreytt-
astar til að tryggja mismunandi 
eiginleika. Á Seyðisfirði má víða 
sjá trjágróður og f lest bendir til 
þess að þar sem hann vex, hafi 
hann komið í veg fyrir meira tjón 
en varð á dögunum.

Nú þurfa landsmenn að taka 
höndum saman og rækta sem 
mest af trjágróðri ofan við þær 
byggðir landsins þar sem hætta er 
á atburðum sem við höfum orðið 
vitni að bæði á Seyðisfirði og víðar. 
Trjágróðurinn hefur þann eigin-
leika að halda jarðveginum þétt 
saman og koma í veg fyrir að hann 
fari af stað. Þá er skógurinn vel til 
þess fallinn að draga úr snjóf lóða-
hættu með því að fanga snjóinn þá 
hann fellur niður fjallshlíðarnar.

Fyrir hver áramót fjármagna 
björgunarsveitir starfsemi sína 
með sölu f lugelda. Fyrir nokkru 
var tekin upp sú stefna að selja 
rótarskot í stað f lugelda og fellur 
það mjög mörgum betur í geð. 
Með þessu er unnt að styrkja 
björgunarsveitirnar og hvetja 
þær til þátttöku í skógrækt. Ég hef 
aldrei keypt f lugelda en vil styðja 
björgunarsveitir landsins með því 
að kaupa rótarskot.

Styðjum björgunarsveitirnar til 
góðra verka með kaupum á rótar-
skotum. Með því getum við ef lt 
f lóðavarnir hvort sem er vegna 
aurs eða snjóa.

Eflum starf 
björgunarsveita með 
skógrækt

Guðjón Jensson
eldri borgari í 
Mosfellsbæ og 
leiðsögumaður
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Gleðilegt nýtt ár
Samtök iðnaðarins tileinkuðu árið 2020 nýsköpun.

Við höfum hvatt til þess að nýsköpun verði sett í forgang,
 jafnt í rótgrónum fyrirtækjum og sprotafyrirtækjum.

 
Skref hafa verið stigin í rétta átt til að breyta umgjörð

nýsköpunar á Íslandi en við verðum að gera enn betur
á árinu 2021 til að búa íslensku atvinnulífi bestu skilyrðin 

til vaxtar og aukinnar gjaldeyrissköpunar.
Nýsköpun eflir samkeppnishæfni til framtíðar.

 
Samtök iðnaðarins óska félagsmönnum og landsmönnum 

öllum farsældar á nýju ári og þakka samfylgdina
á árinu sem er að líða.



FÓTBOLTI Pressan fer að aukast á 
Frank Lampard sem knattspyrnu-
stjóra Chelsea þessa dagana, en eftir 
að hafa eytt rúmlega tvö hundruð 
milljónum punda í nýja leikmenn 
þegar aðrir þurftu að draga seglin 
saman, hefur frammistaðan farið 
versnandi milli ára. Uppskeran til 
þessa eru 26 stig í sextán leikjum 
sem skilar Chelsea fyrir utan Evr-
ópusætin og næstu lið eiga flest leiki 
til góða.

Staða Lampard sem goðsagnar 
innan félagsins eftir farsælan leik-
mannaferil sem taldi 648 leiki og 
þrettán titla gefur honum aukið 
svigrúm hjá stuðningsmönnum 
en Roman Abrahimovic, eigandi 
félagsins, hefur ekki verið þekktur 
fyrir þolinmæði í garð knatt-
spyrnustjóra á þeim sautján árum 

sem hann hefur átt félagið. Fjórtán 
stjórar hafa stýrt Chelsea frá því að 
rússneski auðjöfurinn keypti félag-
ið árið 2003 auk þess sem að tveir 
þjálfarar hafa fengið að stýra einum 
leik á meðan þjálfaraleit stendur 
yfir.

Lampard tók við Chelsea sumarið 
2019 og fékk hálfgerðan frípassa 
fyrsta árið sitt. Hann kom inn í lið 
sem mátti ekki kaupa leikmenn 
og þurfti Lampard því að treysta á 
þá sem fyrir voru og leikmenn úr 
unglingastarfinu. Eftir kaf laskipt 
tímabil tókst Lampard að stýra lið-
inu í Meistaradeild Evrópu en með 
fimmta versta stigafjölda liðsins frá 
aldamótum með 66 stig í 38 leikjum 
og þriðja versta stigafjöldann síðan 
Roman keypti félagið. 

Ekki hefur tekist að rétta skútuna 

af það sem af er tímabils og hafa 
Þjóðverjarnir Timo Werner og Kai 
Havertz átt erfitt með að fóta sig í 
nýju liði þrátt þær væntingar sem 
gerðar voru til þýsku landsliðs-
mannanna þegar þeir voru keyptir 
til Englands.

Meðalstigafjöldi Chelsea undir 
stjórn Lampard er 1,7 stig að meðal-
tali í 54 leikjum en það er jafn-versti 
árangur knattspyrnustjóra Chelsea 
síðan Roman keypti félagið. Lamp-
ard deilir því vafasama meti með 
Portúgalanum Andre Villas-Boas 
sem var sagt upp eftir aðeins 27 
leiki. Villas-Boas lenti í útistöðum 
við reynslumeiri leikmenn Chelsea 
á sínum tíma, þar á meðal Lampard, 
og átti það sinn þátt í ákvörðun 
Roman að reka Portúgalann strax 
á fyrsta tímabili. – kpt

Lampard með jafnversta meðalstigafjöldann síðan Roman kom

Annað tímabilið hefur ekki gengið að óskum hjá Frank. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Opnun félagsskipta-
gluggans er yf irleitt tími sem 
stuðningsmenn bíða eftir með 
spennu enda fordæmi fyrir að kaup 
í janúarglugga gjörbreyti gengi 
liða. Portúgalinn Bruno Fernan-
des hefur á ellefu mánuðum rifið 
Manchester United upp úr lægð-
inni líkt og Virgil van Dijk gerði 
við vistaskiptin til Liverpool fyrir 
þremur árum.

Ljóst er að kórónaveirufarald-
urinn hefur tekið í budduna hjá 
öllum knattspyrnuliðum. Áhorf-
endaleysið kostar félögin morð 
fjár og eru mörg á hálum ís þegar 
kemur að fjárhagslegu hliðinni en 
önnur félög með sterkt bakland 
standa betur að vígi og gætu freist-

ast til að sækja veglegan liðsstyrk 
fyrir seinni hluta tímabilsins.

Margar af stærstu stjörnum 
knattspyrnuheimsins undanfarin 
ár eru í þeirri óvenjulegu stöðu 
að eiga aðeins sex mánuði eftir af 
samningi sínum. 

Landarnir Sergio Agüero, Angel 
di María og Lionel Messi, Sergio 
Ramos og Luka Modric, sem hafa 
um árabil varist gegn Messi fyrir 
Real Madrid, David Alaba, Mesut 
Özil, Gini Wijnaldum og Gianluigi 
Donnarumma, eru allir að renna út 
á samningi. Þeir ættu fyrir vikið að 
fást með tilheyrandi afslætti en það 
eru einnig leikmenn falir sem hafa 
ekki sýnt sitt rétta andlit að undan-
förnu. kristinnpall@frettabladid.is

Glugginn 
opnast á  
miðnætti

Félagsskiptaglugginn í Evrópu opnast á miðnætti 
sem þýðir að félög mega kaupa leikmenn á ný. 
Óvenju mörg stórnöfn eru án samnings næsta 

sumar og geta því hafið viðræður við önnur lið.

Lionel Messi, 33 ára (Barcelona)
Augun beinast að þeim besta í knattspyrnusögunni 
þessa dagana. Spænskir fjölmiðlar fóru að fullyrða að 
hann væri tilbúinn að framlengja í Barcelona þegar sex 
mánuðir eru eftir af samningi Messi. Liðið er engan 
veginn tilbúið að berjast um titla í núverandi mynd og 
gæti verið best fyrir báða aðila að leiðir myndu skilja 
eftir sautján ár. Manchester City fylgist vandlega með 
málum Messi og gæti boðið honum að taka stökkið 
fyrr með rausnarlegri greiðslu til Barcelona.

Mesut Özil, 32 ára (Arsenal) 
Þjóðverjinn sem hefur verið duglegur á samskipta-
miðlum á sex mánuði eftir af samningi sínum sem 
einn af launahæstu leikmönnum Arsenal. Skilaboðin 
voru skýr í haust þegar hann var hvorki skráður í leik-
mannahóp Skyttanna í ensku úrvalsdeildinni né í Evr-
ópudeildinni. Juventus er búið að afþakka þjónustu 
Þjóðverjans en tyrkneskar rætur hans gera það að 
verkum að hann gæti orðið spenntur fyrir tilboði frá 
stórveldunum í tyrkneska boltanum og peningunum 
þar. Sóknartengiliðurinn hefur ekki sýnt sitt rétt andlit 
undanfarin ár og virðist ekki eiga upp á borð í Lund-
únum en gæti fundið taktinn á ný á nýjum stað.

David Alaba, 28 ára (Bayern München)
Austurríski landsliðsmaðurinn virðist vera harðákveð-
inn í að yfirgefa Bayern München og hefur afþakkað 
öll samningstilboð þýsku meistaranna. Hinn fjölhæfi 
Alaba sem getur leyst stöðu miðvarðar, bakvarðar 
og miðjumanns hefur leikið rúmlega 400 leiki fyrir 
Bæjara en virðist vera tilbúinn að róa á ný mið. Alaba 
hefur verið orðaður við öll stærstu lið Evrópu en vill 
fá ríflega launahækkun. Það er ljóst að hann styrkir 
nánast hvaða lið sem er eftir að hafa verið ómissandi 
hluti af gullaldarliði Bæjara.

Christian Eriksen, 28 ára (Inter)
Grasið er víst ekki alltaf grænna annars staðar og danski sóknartengi-
liðurinn finnur fyrir því í dag. Eriksen vildi ekki framlengja hjá Tottenham 
í von um vistaskipti til spænsku stórveldanna Barcelona eða Real Madrid 
en var á endanum keyptur til Inter á Ítalíu. Á tæpu ári hefur Eriksen 
aðeins byrjað tólf leiki í deildinni, tvisvar leikið allar 90 mínúturnar og 
engan veginn staðið undir væntingum. Eriksen og Antonio Conte virðast 
ekki ná saman og virðist leiðin frá Ítalíu vera nokkuð greið fyrir Danann 
sem hefur verið orðaður við lið á Englandi og PSG.

Dele Alli, 24 ára (Tottenham)
Enski miðjumaðurinn sem virtist vera tilbúinn að 
leggja heiminn að fótum sér fyrir tvítugt er orðinn að 
varaskeifu undir stjórn Jose Mourinho. Mínúturnar 
eru aðeins 45 í fimmtán leikjum í ensku úrvalsdeild-
inni og hefur Alli helst fengið að spreyta sig í leikjum 
í Evrópudeildinni. Mauricio Pochettino sem náði 
yfirleitt því besta úr enska landsliðsmiðjumanninum, 
gæti freistast til að bjóða honum yfir Ermarsundið í 
stjörnum prýtt lið PSG í von um að hinn 24 ára gamli 
Alli myndi finna töfrana á ný þegar Pochettino tekur 
við franska liðinu á næstu dögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Í kvöld er áramótagigg
Hinn eini sanni Ingó býður landsmönnum upp á einstakt áramótagigg ásamt einvala liði 
tónlistarfólks. Það eru þau Jónas Sig., Bjartmar Guðlaugs, Erna Hrönn, Klara Elías, 
Einar Ágúst og Steindi sem taka þátt í ómissandi áramótagiggi á Stöð 2.

NÝÁRSKVÖLD 20:20

Tryggðu þér áskrift á stod2.is 



Ég kynntist Olivier eiginlega í 
fyrstu vikunni eftir að ég kom 
til Parísar og það samband 
hefur enst. Hann er mikill Ís-
landsvinur.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Þorsteinn Helgi Jóhannesson
vélvirki, 

 Ferjuvaði 11, Reykjavík, 
    áður búsettur í Borgarnesi,

  lést á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð 
sunnudaginn 27. desember. Útför hans fer fram frá 

Seljakirkju, laugardaginn 2. janúar kl. 11.00.  
Vegna aðstæðna verða eingöngu nánustu aðstandendur 

viðstaddir. Útförinni verður streymt frá seljakirkja.is.

Svanlaug Vilhjálmsdóttir
Vilhjálmur Þorsteinsson Olga Hafsteinsdóttir
Jenný Vigdís Þorsteinsdóttir Gísli Fannar Gylfason

og barnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,

Kristinn Haukur Jóhannsson
frá Ketilsstöðum,

lést á dvalarheimilinu Lundi, 
mánudaginn 28. desember.  

Útförin fer fram frá Selfosskirkju 
miðvikudaginn 6. janúar kl. 13. Í ljósi aðstæðna verða 

aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir, en athöfninni 
verður streymt á vefsíðu Selfosskirkju.  

Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hans er bent á dvalarheimilið Lund á Hellu.

Fyrir hönd aðstandenda,
Rúnar Hauksson Bryndís Hanna Magnúsdóttir
Jóhanna V. Hauksdóttir Páll M. Stefánsson
Örn Hauksson Gréta Steindórsdóttir

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Halldór Guðmundsson
Grundargötu 28 í Grundarfirði,

lést á heimili sínu  
sunnudaginn 27. desember.

Gunnar Karl Halldórsson
Bryndís Halldórsdóttir Einar Stefán Jóhannesson 
Halldóra Halldórsdóttir Ásgeir Ingvi Jónsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, sonur, 
bróðir, barnabarn og frændi, 

Valgeir Þór Ólason

lést á heimili sínu  
                  sunnudaginn 27. desember.  
                      Útförin fer fram 7. janúar.  

Vegna takmarkana í þjóðfélaginu verða 
einungis nánustu ættingjar og vinir viðstaddir. 

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem  
vilja styðja eiginkonu hans og börn á þessum erfiðu 

tímum er bent á söfnunarreikninginn:  
0123-05-001155, kt: 141057-4649.

Kristný María Hilmarsdóttir 
Hilmar Óli Valgeirsson 

Emilía Mist Valgeirsdóttir 
Logi Þór Valgeirsson 

Óli J. Kristjánsson        Jóhanna Jónasdóttir 
Jónas Pétur Ólason
Baldur Freyr Ólason 
Helga Sif Óladóttir 

fjölskylda og aðrir ástvinir.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð 
og hlýhug við andlát og útför 

okkar ástkæra föður, fósturföður, 
tengdaföður, afa og langafa, 
Garðars Ingvarssonar

hagfræðings,
sem lést þriðjudaginn 25. febrúar.  

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki bráðamóttöku 
og gjörgæsludeildar. Einnig sendum við þakkir og hlýhug 

til starfsmanna og íbúa á hjúkrunarheimilinu Mörk. 
Megi komandi ár verða öllum gott og hlökkum við til að 

umfaðma ykkur á nýju ári. Guð blessi ykkur. 

Karen, Sigríður, Ingvar og Ingibjörg Garðarsbörn  
og fjölskyldur.  

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma, 

Bryndís Jónsdóttir
Suðurlandsbraut 62, sem lengst af  
bjó á Laugarásvegi 61, Reykjavík,

lést á líknardeild  
Landspítalans, 26. desember.  

Útför hennar fer fram frá Áskirkju miðvikudaginn 6. janúar 
kl. 15, að viðstöddum nánustu ættingjum.  

Streymt verður frá athöfninni.

Sigríður Snæbjörnsdóttir Sigurður Guðmundsson
Jónas Snæbjörnsson Þórdís Magnúsdóttir
Herdís Snæbjörnsdóttir

og fjölskyldur.

Merkisatburðir
1787 Tíma einokunarverslunar lýkur á Íslandi og 1. janúar 1788 er 
verslun frjáls öllum þegnum Danakonungs.

1791 Skólapiltar í Hólavallaskóla halda fyrstu áramótabrennu sem 
vitað er um með vissu á Íslandi.

1871 Fyrsta blysför er farin í Reykjavík að undirlagi skólapilta og á 
Tjörninni er álfadansleikur.

1874 Á síðasta degi þjóðhátíðarárs er skemmtisamkoma á Espi-
hóli í Eyjafirði. Gerður veisluskáli úr snjó með borðum, bekkjum og 
ræðustól.

1914 Gleðskapur er með mesta móti í Reykjavík, en frá og með 
miðnætti er öll sala og framleiðsla áfengis bönnuð á Íslandi.

Yfirleitt hef ég ekkert aug-
lýst afmælið mitt nema 
þegar ég varð fimmtug á 
síðasta degi aldarinnar og 
árþúsundsins, þá hélt ég 
stórveislu sem átti að duga 

fyrir öll afmæli,“ segir Edda Erlends-
dóttir píanóleikari glaðlega. Hún er í 
París og kveðst þar í dálítilli einangrun, 
hún og hennar fólk hafi sloppið við 
kófið. „Ég kom hingað 21. nóvember eftir 
níu mánaða dvöl á Íslandi, er að kenna 
við Listaháskólann á tímabilum og bý á 
báðum stöðum. Það hentar mér vel og 
ég hef upplifað Ísland á annan hátt en 
þegar ég kem heim í stutt stopp, eins og 
lengst af hefur verið. Starfið við Lista-
háskólann er dásamlegt, þar opnaðist 
mér nýr kafli. Ég gat kennt með grímu 
í haust, það var miklu skemmtilegra en 
fjarkennslan í vor. Tónninn gegnum 
tölvurnar virkar ekki alveg.“

Ellefu ár í hraðlestum
Edda er Skaftfellingur að ætt. Móðir 
hennar, Margrét Helgadóttir, var frá 
Seglbúðum í Landbroti og faðir hennar, 
Erlendur Einarsson, var fæddur í Vík í 
Mýrdal. Sjálf vökvaði hún ræturnar með 
því að stofna kammertónlistarhátíð á 
Kirkjubæjarklaustri og vera listrænn 
stjórnandi hennar í 15 ár. Eftir að hafa 
útskrifast með einleikara- og tónlistar-
kennarapróf hér heima að loknu námi 
hjá Hermínu Kristjánsdóttur, Jóni Nor-

dal og Árna Kristjánssyni, f lutti hún til 
Parísar árið 1973, fyrst til að stunda þar 
píanónám í fimm ár. „Fljótlega eftir að ég 
útskrifaðist fékk ég stöðu við Tónlistar-
háskólann við Lyon sem var áhugaverð. 
Nýbúið var að vígja fyrstu hraðlestina í 
heiminum á leiðinni París-Lyon, hún gat 
farið 500 kílómetra á tveimur tímum. Ég 
var í þessum hraðlestum í ellefu ár. Þá 
fékk ég eftirsóknarverða stöðu við Tón-
listarháskólann í Versölum og kenndi 
þar í tuttugu ár, þar til ég fór á eftirlaun, 
65 ára.“

Á námsárunum hér heima kveðst 
Edda hafa fengið áhuga á Frakklandi, 
einkum tímabilinu sem „sólkonungur-
inn“ Loðvík fjórtándi (1638 –1715) var 
við völd. „Svo vildi til að Tónlistarskóli 
Versala er í næsta húsi við konungshöll-
ina. Þegar ég steig út úr lestinni frá París 
blasti höllin við.“

Það var fleira sem hreif Eddu í Frakk-

landi því hún á franskan eiginmann, 
Olivier Manoury bandoneonleikara. 
„Ég kynntist Olivier eiginlega í fyrstu 
vikunni eftir að ég kom til Parísar og 
það samband hefur enst. Hann er mik-
ill Íslandsvinur og hefur unnið meira á 
Íslandi eftir að ég fór að vera þar. Er til 
dæmis með f lott barnakóraverkefni, 
með sögu Tove Janson. Það tókst að 
halda eina tónleika á Ísafirði í mars, svo 
átti að f lytja þá á Akureyri, í Skálholti 
og í Hörpu og verður vonandi næsta vor, 
því allt horfir til betri vegar.“

Þakklát foreldrunum
Nú æfir Edda fyrir einleikstónleika í 
Hörpu sem eru áformaðir 31. janúar ef 
veiran gefur grið. Þann dag verða liðin 
224 ár frá fæðingu Schuberts. Á haust-
dögum gaf hún út geisladisk og er ánægð 
með viðtökur hans. Hún er ekkert að 
setjast í helgan stein, enda við góða 
heilsu sem hún segir auðvitað númer 
eitt, tvö og þrjú. „Í jóga er ákveðin æfing 
til að örva heilabúið, þá slær maður 
fingurgómunum saman, píanóleikarar 
eru allan daginn að slá með fingurgóm-
unum, það er næring fyrir heilasellurn-
ar! Ég er afskaplega þakklát foreldrum 
mínum fyrir að leyfa mér að æfa á píanó 
og hjálpa mér að velja ævistarfið mitt. 
Að vera tónlistarmanneskja er krefjandi 
en það er líka mikil lífsfylling í því að 
fást við fegurðina í listinni.“
gun@frettabladid.is

Lífsfylling í að fást við 
fegurðina í listinni
Edda Erlendsdóttir píanóleikari fagnar sjötugsafmæli sínu á hógværan hátt í heims-
borginni París, þar hefur hún búið að mestu frá 1973. Hún er nýbúin að gefa út disk og 
mörg verkefni eru fram undan, meðal annars einleikstónleikar í Hörpu í lok janúar.

„Píanóleik-
arar eru allan 
daginn að slá 
með fingur-
gómunum, 
það er næring 
fyrir heila-
sellurnar,“ 
segir Edda. 
MYND/AÐSEND
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Kryddsíld 2020
Árlegur áramótaþáttur sem hefur verið fastur liður á dagskrá Stöðvar 2 á gamlársdag allt frá
árinu 1990. Formenn helstu stjórnmálaflokka landsins staldra við og fara yfir liðið ár á léttum
nótum. Boðið verður upp á frábær skemmtiatriði ásamt því að maður ársins verður heiðraður.

Í DAG 14:00
Í OPINNI DAGSKRÁ



LÁRÉTT
1 háfleyg
5 gönuhlaup
6 tveir eins
8 síðari
10 í röð
11 drykkur
12 blunda
13 ker
15 sætuefni
17 meiða

LÓÐRÉTT
1 þróun
2 beinn
3 hylli
4 aðhefst
7 aðeins
9 ávöxtur
12 fordæða
14 nagdýr
16 ákefð

LÁRÉTT: 1 fjálg, 5 ras, 6 ee, 8 aftari, 10 mn, 11 
gin, 12 kúra, 13 ámur, 15 súkkat, 17 slasa.
LÓÐRÉTT: 1 framrás, 2 jafn, 3 ást, 4 gerir, 7 
einasta, 9 agúrka, 12 kukl, 14 mús, 16 as.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Maxime Vachier-Lagrave (2860) 
átti leik gegn Wesley So (2741) á 
Airthings Masters á Chess24.

44...Hxg2+! 45. Kxg2 Hxg3+ 
46. Kxg3 Dg6+ 0-1.  Undanúr-
slit hefjast í dag og lýkur á 
morgun. Ekki mikið partýhald 
hjá sterkustu skákmönnum 
heims um áramótin! Vignir 
Vatnar Stefánsson vann örugg-
an sigur á Jólahraðskákmóti TR 
sem fram fór í fyrradag. Vann 
alla ellefu skákirnar! 

www.skak.is:  Gleðilegt nýtt ár!    

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Víða bjartviðri á sunnan- 
og austanverðu landinu 
en skýjað með köflum 
norðvestantil og með 
norðaustur ströndinni, 
og stöku él til fjalla á 
Norðurlandi. Frost 2 til 
13 stig í byggð en allt að 
17 stig til fjalla. Líkur á 
þokulofti suðvestantil 
í kvöld.

2 9 8 3 5 6 4 1 7

3 1 6 4 9 7 2 5 8

5 4 7 8 1 2 3 9 6

6 2 9 5 3 8 7 4 1

4 7 3 9 6 1 5 8 2

1 8 5 2 7 4 9 6 3

9 3 1 6 2 5 8 7 4

7 5 4 1 8 3 6 2 9

8 6 2 7 4 9 1 3 5

3 1 5 9 2 6 8 4 7

2 9 4 3 8 7 5 6 1

6 7 8 4 1 5 9 2 3

4 5 6 7 3 9 1 8 2

7 8 9 1 4 2 3 5 6

1 2 3 5 6 8 7 9 4

8 3 1 6 9 4 2 7 5

9 6 7 2 5 3 4 1 8

5 4 2 8 7 1 6 3 9

3 9 5 8 1 6 7 2 4

4 7 6 9 2 3 8 5 1

8 1 2 4 5 7 3 6 9

1 5 8 2 3 9 4 7 6

9 4 3 6 7 5 1 8 2

2 6 7 1 4 8 5 9 3

7 8 4 3 9 2 6 1 5

5 2 1 7 6 4 9 3 8

6 3 9 5 8 1 2 4 7

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Pondus  Eftir Frode Øverli

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Nei sko! Í dag hef ég 
verið kallaður öllum 
mínum nöfnum! Og 

nokkrum sem ég hef 
aldrei heyrt áður!

Heima er best! 
Heima er best!

Hvernig gengu 
undirbúnings-

prófin?

Pabbi, ég þarf 
snjallsíma.

Nú já. Það er þörf fyrir ungviði samtímans 
sem kunna að nýta þá skynsamlega

Og ef ég væri 
með gott hulstur 

gæti ég lamið 
Hannes með því!

Góður sölumaður 
veit hvenær er rétti 
tíminn til að hætta 

að tala.

Djö
í heit

helv

Þú færð Gissur hvíta á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Byrjar á fallegum gull og 
silfurpálmum og fer síðan í 
gullstjörnur með brakandi 
silfri. Breytist yfir í rauðar 

stjörnur og endar með 
silfurbraki.

skot

39
SEK

4
5
4

49

kg

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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KLAPPIR GRÆNAR LAUSNIR • 519 3800 • KLAPPIR.IS

SAMAN NÁUM
VIÐ ÁRANGRI

Klappir senda landsmönnum hugheilar jóla- og nýárskveðjur 
og bjarta strauma inn í nýárið.

Í lok árs 2020, þegar allur heimurinn þarf að glíma 
við fordæmalausar áskoranir, er mikilvægt að horfa 
bjartsýnum augum fram á veginn.

Við Íslendingar höfum alltaf lifað í nánu sambýli
við náttúruna. Við þekkjum ólgandi krafta hennar
og óvæntar leikfléttur og við kunnum að standa saman 
þegar á reynir og það gerðum við árið 2020.

Stærsta áskorun næstu ára verður að draga í sameiningu 
úr kolefnisspori þjóðarinnar og sporna við frekari 

loftslagsbreytingum. Ef við leggjumst öll á árarnar og 
setjum okkur skýr markmið, beitum réttum aðferðum
og skilvirkum tólum og tækjum, náum við árangri.

Hugbúnaður Klappa nýtist hundruðum fyrirtækja og 
sveitarfélaga við að fá yfirlit um kolefnisspor sitt og draga 
úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Það er okkar framlag. 

Við óskum viðskiptavinum okkar hjartanlega til hamingju 
með þann góða árangur sem þeir hafa náð með okkur 
fram til þessa og hlökkum til áframhaldandi samstarfs.  



Fordæmalausir tímar. 
Þessi orð skilgreina ekki 
einungis íslenskt sam-
félag árið 2020 heldur 
einnig íslenska leikárið. 
Rask og rof hafa ein-

kennt síðasta og núverandi leikár 
þar sem kórónaveirufaraldurinn 
tróð sér í aðalhlutverkið. Á árinu 
sem nú er að líða hafa leikhúsin 
einungis verið opin í rétt tæpa fjóra 
mánuði, í byrjun árs og stuttlega í 
haust. Þess á milli voru tjöldin dreg-
in fyrir. En með nýju ári koma von-
andi bjartari tímar, nýjar áherslur 
og gleði í leikhúsum landsins.

Lauk með hvelli
Síðasta leikári lauk með hvelli um 
miðjan mars. Gríman fór fram með 
óhefðbundnu sniði en í þetta skipti 
sópaði Þjóðleikhúsið til sín verð-
launastyttum. Í lok júlí bárust þær 
sorgarfréttir að Gísli Rúnar Jóns-
son hefði látist. Hann skilur eftir 
sig ómetanlega arfleifð sem leikari, 
handritshöfundur og þýðandi. 
Reykjavík Fringe Festival var þó 
haldin í ár en Act Alone var blásin 
af í annarri bylgjunni. Áhorfendur 
verða líka að bíða til næsta árs til að 
sjá LÓKAL og RDF.

Tjarnarbíó, undir forystu Friðriks 
Friðrikssonar, reið á vaðið með því 
að opna sínar dyr fyrr en önnur leik-
hús. Tjarnarbíó hefur verið að sækja 
í sig veðrið á undanförnum miss-
erum með framsæknum sýningum, 
fjölbreyttum efnistökum og metn-
aði fyrir að sinna sjálfstæðum sviðs-
listum á landinu. Í byrjun leikárs 
stóð Tjarnarbíó öðrum leikhúsum 
framar þegar kom að lausnum. En 
þegar líða tók á veturinn og harðari 
sóttvarnaaðgerðir voru kynntar, fór 
róðurinn að þyngjast mjög.

Flestar sýningar sem náðu á fjal-
irnar í haust voru þær sem frestað 
var í vor. En því miður voru örlög 
þessara örfáu sýninga sú að þriðja 
bylgjan skall á og þeim skolaði í 
pásu. Bæði 9 líf í leikstjórn Ólafs 
Egils Egilssonar og Kardemommu-
bærinn í leikstjórn Ágústu Skúla-
dóttur hafa átt erfitt uppdráttar, 
fyrst með seinkunum og síðan fyrr-
nefndri þriðju bylgju. Töluverðan 

tíma mun taka Borgarleikhúsið og 
Þjóðleikhúsið að koma aftur skipu-
lagi á sín stóru svið þar sem tugþús-
undir miða haf verið seldar á þessar 
tvær sýningar.

Nýir listrænir stjórnendur hafa 
tekið við bæði Þjóðleikhúsinu og 
Borgarleikhúsinu. Magnús Geir 
Þórðarson og Brynhildur Guð-
jónsdóttir gengu inn í kófið með 
jákvæðnina að vopni, ekki verk-
efnið sem þau sáu fyrir. Leikárið 
í haust var þó kynnt með pompi 
og prakt, smærri sýningum var 
forgangsraðað og yndislegt var að 
sitja í leikhúsunum aftur, ef tíma-
bundið. Þar stóð Ekkert er sorg-
legra en manneskjan, eftir Friðrik 
Margrétar-Guðmundsson, leik-
stýrt af Adolf Smára Unnarssyni í 
Tjarnarbíói upp úr, enda hér á ferð 
eftirminnileg naumhyggjuópera 
sem talaði beint inn í samtímann. 
Leikfélag Akureyrar í samvinnu 
við Hælið sýndi verkið Tæringu, 
sem var sömuleiðis áhrifarík upp-
lifun. Hvammstangi Internatio-
nal Pupp etry Festival var haldin í 
fyrsta skipti nú í byrjun október, 
hátíð sem örugglega verður gaman 
að fylgjast með. Samvinnusýningin 
Ég býð mig fram, fór eingöngu fram 
á netinu og ógrynni af erlendu 
sviðslistaefni má finna rafrænt um 

Húrra fyrir 
sviðlistafólki!
Sigríður Jónsdóttir, leiklistargagnrýn-
andi Fréttablaðsins, fjallar um leiklist á 
árinu og leikár sem lauk skyndilega.

Hælið var áhrifamikil upplifun. MYND/AÐSEND

Ekkert er sorglegra en manneskjan talaði beint inn í samtímann. MYND/AÐSEND

Gísli Rúnar skilur eftir sig ómetan-
lega arfleifð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BÆKUR

Herbergi í öðrum heimi

María Elísabet Bragadóttir

Útgefandi: Una
Blaðsíðufjöldi: 212

Herbergi í öðrum heimi eftir 
Maríu Elísabetu Braga-
dóttur er vel heppnað smá-

sagnasafn. Í því er að finna sjö sögur 
sem fjalla um afar misjöfn málefni 
og manneskjur en stíll og áherslur 
höfundar á f lóknar tilfinningar 
þeirra í mannlegum samskiptum 
haldast þær sömu í gegn um verkið.

Safnið er frumraun Maríu í ritlist, 
að minnsta kosti á sviði bókaútgáfu, 
en það er ekki að sjá á texta frásagn-
anna sem er þroskaður, slípaður og 

oftast vel heppnaður.
Tvær af fyrstu þremur sögunum 

fjalla um hefðbundið líf persóna 
sem á það sameiginlegt í öllum til-
fellum að vera hálf leiðinlegt og 
sorglegt. Höfundi tekst þó að draga 
breyskleika þeirra fram á skemmti-
legan hátt. Persónurnar eru kvart-
sárar og oft verður vonlaus sýn 
þeirra á lífið grátbrosleg. Aðalper-
sónur þessara sagna eru svipaðar að 
mörgu leyti og verður viðfangsefnið 
örlítið þreytt á köflum því sögurnar 
taka á fáu öðru en þeirra dapurlegu 
sýn á heiminn og fólkið í kring um 
sig.

Hinar sögur safnsins eru þó ein-
staklega vel heppnaðar og frumleg-
ar. Ein þeirra, í fyrri hluta bókarinn-
ar, fjallar um skemmtilegt samband 
ungra krakka sem búa í sama húsi. 
Þar er dregin fram skemmtileg sýn 

barnsins á veru-
leikann og sam-
skipti fullorðinna, 
sem eru oftar en 
ekki af káralegri 
en barnanna.

S e i n n i  h l u t i 
bókar innar sem 
inniheldur síðustu 
fjórar sögurnar er 
síðan sá besti. Þar 
er (að mestu) horfið 
frá hversdeginum, 
bældum og kvíðn-
um persónum sem 
líta á lífið og mann-
leg samskipti sem 
eitthvert erfiðasta 
viðfangsefni veraldar og í staðinn er 
dreginn upp heldur ókunnari veru-
leiki sem verður á tímum hreinlega 
töfrandi.

Það er í þessum 
sögum sem f jalla 
á órau nsær r i og 
frumlegri hátt um 
lífið sem hæfni höf-
undarins nýtur sín 
best og það eru þær 
sem endurspegla 
s a n na rleg a t it i l 
bókar innar; þær 
eru viss herbergi í 
öðr um heimum. 
Þ a r  m á  f i n n a 
skemmtilega sögu 
af næturlífi Reykja-
víkurborgar, sögu 
a f  u nd a rle g u m 
tunglmy rk va og 

sögu af öldrunarheimili sem tekur 
skemmtilegan snúning.

Best heppnaða sagan er þó lík-
lega sú síðasta en þar eru aðalper-

sónurnar aftur ung börn. Hún ein-
kennist af frásagnargleði, ekki bara 
höfundarins heldur einnig aðalper-
sónunnar, sem er ung stelpa sem 
segir litlu systur sinni frumlegar 
sögur.

Þegar á heildina er litið er smá-
sagnasafnið afar vel heppnað og 
er hiklaust hægt að mæla með því 
fyrir hvern sem er. Sögurnar eru 
fjölbreyttar og taka á misjöfnum 
málefnum. Þær verða þó bestar 
þegar höfundur leikur sér á frum-
legri slóðunum og sem betur fer er 
meirihluti sagnanna á þann veg.
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Virkilega vel 
heppnað fyrsta verk. Sögurnar 
eru annað hvort hversdagslegar 
eða afar frumlegar. Þær frumlegri 
njóta sín betur.

Hinir heimarnir eru skemmtilegri

þessar mundir. Streymisvæðingin 
er komin til að vera og vonandi líka 
NT Live í Bíó Paradís, sem færir 
breskt leikhús til þjóðarinnar.

Gríðarlegt tekjutap
Tekjutap leikhúsanna hefur verið 
gríðarlegt. Verst fór fyrir sjálfstæð-
um leikhópum og einyrkjum. Þrátt 
fyrir fjölmörg loforð um aukinn 
stuðning frá ríki og borg virðast þau 
loforð ekki vera sniðin að þörfum 
sjálfstæðra leikhópa og listafólks. 
Tekjufallsstyrkirnir (lokunar-
styrkir og viðspyrnustyrkir) svo-
kölluðu virðast ekki henta félaga-
formi sjálfstæðra leikhópa. Þrátt 
fyrir fjölmörg mótmæli og samráð 
við ráðafólk virðist ekki eiga að taka 
tillit til þeirra þarfa. Sjálfstætt lista-
fólk lenti líka úti í kuldanum fyrri 
part árs. Margir sitja eftir með sárt 

ennið og tóman kassa. Sömuleiðis 
bólar ekkert á miðstöð íslenskra 
sviðslista, sem margoft er búið að 
tilkynna að sé alveg að fara opna. 
En sviðslistafólk er ekki þekkt fyrir 
að leggja árar í bát.

Þjóðleikhúsið lagði mikla áherslu 
á innra starf og nýjungar. Anddyrið 
hefur loksins verið endurbætt og 
heppnaðist verkið einstaklega vel. 
Nýtt hlaðvarp var sett út í eterinn 
sem og Hljóðleikhúsið, þar sem 
klassísk, íslensk leikrit voru í fyrir-
rúmi. Aðventuvagninn þeystist af 
stað í desembermánuði og gerð var 
tilraun til að sviðsetja litla jóladag-
skrá á þrepum Þjóðleikhússins, en 
frá varð að hverfa vegna hópamynd-
unar. Borgarleikhúsið streymdi 
viðburðum síðastliðið vor og setti 
einnig hlaðvarp í loftið, en minna 
var að frétta þegar hausta tók. 

Aðventudagatalið þeirra kom með 
kátínuna inn í skammdegið og er 
vonandi merki um betri tíma.

Stuðningur nauðsynlegur
Í byrjun desember hófust æfingar 
aftur en leikárið hefur gjörbreyst. 
Miklar tilfærslur áttu sér stað 
innan veg g ja leik húsanna og 
ekki sér fyrir endann á þessu öllu 
saman. Jólasýningarnar verða ekki 
með hefðbundnum hætti í ár, svo 
mikið er ljóst. Þjóðleikhúsið hefur 
gefið út vegvísi fyrir breytingar en 
ekki önnur leikhús sem skiljanlegt 
er, enda með öllu óljóst hvenær 
hægt verður að fara aftur í leikhús.

Nú er lag að nýta tækifærið og 
miða hátt. Ekki leita huggunar í því 
sem var fyrir fárið heldur að taka 
slaginn, gera betur og ögra. Fjöl-
menning og fjölbreytt verkefnaval 
verða að vera í fyrirrúmi. Sviðs-
listastofnanir geta ekki haldið því 
fram að þær séu að endurspegla 
samfélagið, ef andlitin á sviðinu 
eru eingöngu hvít á hörund og 
nýjar raddir fá ekki að heyrast.

Oft hefur verið mikilvægt að 
styðja við bakið á sviðslistafólki 
landsins en nú er nauðsyn. Leikhús 
snýst ekki einungis um það sem 
gerist á sviðinu heldur um sam-
kennd og sameiginlega upplifun 
allra þeirra sem vinna baksviðs, 
standa á sviði og þeirra sem sitja 
úti í sal. Sviðslistin er okkar allra, 
þjóðargersemi sem ber að varð-
veita og fagna. Sviðslistafólkið 
okkar hefur staðið í ströngu allt 
árið og á skilið heiður og hlýju yfir 
hátíðarnar.

Sjáumst í leikhúsinu á næsta ári!
Sigríður Jónsdóttir
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Jólin byrja í BAUHAUS!
Við þökkum viðskiptavinum 
okkar samfylgdina á árinu 
sem er að líða og hlökkum 
til frekari framkvæmda 
með þér á nýju ári!

bauhaus.is

GEFÐU  

GJAFAKORT  
EITT MESTA 

VÖRUÚRVAL LANDSINS

Við höfum allt fyrir nýju 
verkefnin þín - úti sem inni!



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Áfram Diego, áfram!
08.40 My Little Pony
10.20 Foodfight
11.58 Veður
12.00 Fréttir Stöðvar 2
12.10 Ace Ventura. Pet Detective 
 Bráðskemmtileg gamanmynd frá 
1994 með Jim Carrey. 
13.30 Friends
14.00 Kryddsíld 2020  Formenn 
flokka á þingi gera upp árið eins 
og þeir hafa gert á gamlaársdag á 
Stöð 2 í 30 ár. Þórir Guðmundsson 
ritstjóri og Erla Björg Gunnars-
dóttir fréttastjóri leiða Kryddsíld-
ina í aðdraganda kosningaárs.
16.00 Mamma Mia. Here We Go 
Again
17.50 Pokémon Detective Pikachu
19.30 The Middle
20.00 Happy New Year, Colin 
Burstead
21.35 Páll Óskar í höllinni  Stór-
glæsilegir tónleikar Páls Óskars í 
Höllinni sem haldnir voru haustið 
2017 . Páll Óskar flutti öll bestu lög 
ferils síns frá 1991-2017.
22.30 New Year’s Eve
01.00 Jackie
02.35 My Dad Wrote a Porno
03.35 The Apollo

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 Stelpurnar
21.20 Brother vs. Brother
22.05 Game of Thrones
23.00 Game of Thrones
00.15 Game of Thrones
01.30 Roswell, New Mexico
02.15 Friends
02.35 Friends
03.00 Stelpurnar

11.50 Monster in Law
13.30 Love on Iceland
14.55 Aliens Ate My Homework
16.25 Monster in Law
18.05 Love on Iceland
19.30 Aliens Ate My Homework
21.00 Wedding Crashers  Drep-
fyndin mynd um félagana John 
og Jeremy sem finnst ekkert 
skemmtilegra en að mæta 
óboðnir í brúðkaupsveislur. 
22.55 John Wick 2  Hörkuspenn-
andi mynd frá 2017 með Keanu 
Reeves í aðalhlutverki. Leigu-
morðinginn John Wick sem var 
neyddur aftur í slaginn í fyrstu 
myndinni um hann þarf nú í fram-
haldinu að sinna beiðni gamals fé-
laga og takast á við stórhættulega 
morðingja alþjóðlegs glæpa- og 
njósnagengis sem hreiðrað hefur 
um sig í Róm.
00.55 24 Hours to Live
02.25 Wedding Crashers

07.00 PGA Tour 2020  Útsending 
frá lokadegi Travelers Champions-
hip.
12.45 PGA Highlights 2020
13.40 European Tour 2020  Út-
sending frá lokadegi Oman Open.
19.05 PGA Tour 2020  Útsending 
frá The Honda Classic.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Lestrarhvutti 
08.08 Múmínálfarnir 
08.30 Konráð og Baldur 
08.43 Hið mikla Bé 
09.05 Sammi brunavörður 
09.15 Flugskólinn 
09.37 Kalli og Lóa 
09.48 Kátur 
10.05 Krakkaskaup 2020
10.35 Húsbíllinn RV
12.10 Nýjasta tækni og vísindi
12.40 Rétt viðbrögð í skyndihjálp. 
Bruni
12.50 Táknmálsfréttir
13.00 Fréttir
13.20 Veður
13.25 Árið með Gísla Marteini 
14.40 Íþróttamaður ársins 
 Íþróttamaður ársins 2020 til-
kynntur auk þess sem farið er yfir 
eftirminnilegustu íþróttaatvik 
ársins.
15.30 Menningarannállinn
16.00 Jólalandinn
16.45 Vaski grísinn Baddi. Babe
18.15 Flóttinn hans afa. Grandpa’s 
Great Escape
19.30 Annáll Krakkafrétta  Árið 
2020 var bæði stórfurðulegt, lær-
dómsríkt og fyndið. Fréttamenn 
KrakkaRÚV fara yfir það sem stóð 
upp úr.
20.00 Ávarp forsætisráðherra 
 Ávarp forsætisráðherra, Katrínar 
Jakobsdóttur. Ávarpið er sýnt á 
sama tíma á RÚV2 með táknmáls-
þul.
20.20 Íþróttaannáll  Íþróttafrétta-
menn RÚV fara yfir það sem bar 
hæst á íþróttaárinu 2020.
21.15 Fréttaannáll  Fréttastofa 
RÚV gerir innlendum og erlendum 
viðburðum ársins skil í fréttaannál 
á gamlárskvöld. Umsjón: Bjarni 
Pétur Jónsson og Valgeir Örn 
Ragnarsson.
22.20 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
22.30 Áramótaskaup 2020  Ómiss-
andi endapunktur sjónvarpsársins. 
Einvalalið leikara og skemmti-
krafta rýnir í fréttir, viðburði og 
uppákomur ársins. Af nógu er að 
taka. Höfundar í ár eru Vala Kristín 
Eiríksdóttir, Hugleikur Dagsson, 
Lóa Hjálmtýsdóttir, Þorsteinn Guð-
mundsson, Reynir Lyngdal, Katla 
Margrét Þorgeirsdóttir og Bragi 
Valdimar Skúlason. Leikstjóri: Reyn-
ir Lyngdal. Framleiðsla: Republik. 
Áramótaskaupið er sýnt á sama 
tíma á RÚV 2 með enskum texta.
23.35 Áramótasprengjan 2020!
00.05 Kampavínstapparnir
00.07 Gamlárspartý
00.10 Tónaflóð um landið
02.40 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
10.00 Töfrahúsið - ísl. tal
11.25 Hneturánið - ísl. tal
12.50 Skrímslaskólinn. 13 Óskir 
- ísl. tal
15.15 Admission
17.00 Just Like Heaven
18.35 Dívur  Dívurnar Jóhanna 
Guðrún og Svala, sem eru öllum 
löndum þekktar, bjóða til sín sér-
stökum gesti til að syngja með sér 
öll helstu dívulög síðustu áratuga. 
Þessar góðþekktu powerballöður 
með Whitney, Celine, Arethu, 
Diana, Beyonce og fleirum.
20.30 The Hundred-Foot Journey
22.35 Me Before You
00.25 Delivery Man
02.05 Southpaw  Hnefaleika-
maður sem hefur unnið sig í 
fremstu röð gerir hrikalega dýr-
keypt mistök eitt kvöldið, sem 
leiða til algjörs hruns á ferli hans 
og einkalífi og neyða hann í raun 
til að byrja líf sitt upp á nýtt.
04.05 Síminn + Spotify

07.25 Lið áratugarins
07.55 Annáll 2019. Körfubolti 
karla og kvenna
09.35 Annáll 2019. Olís deild karla 
og kvenna
11.00 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna kvenna
11.55 Annáll 2019. Íslensk knatt-
spyrna karla
14.00 Árið í máli & myndum
14.20 Lið áratugarins
14.50 Justin Shouse - Kjúklingur 
og körfubolti
15.40 1 á 1 með Gumma Ben. 
Rúnar Páll Sigmundsson
16.00 Annáll. Sportið í ár - innlent
17.20 Annáll. Sportið í ár - erlent 
18.00 Árið í máli & myndum
18.20 Manstu 2
18.55 Manstu 2
19.40 KR - Valur 2013
20.00 Valur - ÍA 2013
20.25 Valur - Fram 2014
20.55 Fjölnir - Fylkir 2014
21.15 KR - Stjarnan 2014
21.40 FH - Stjarnan 2014
22.10 Annáll. Sportið í ár - innlent 
23.30 Annáll. Sportið í ár - erlent

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Nýárskveðjur
12.00 Fréttir
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Dánarfregnir
13.05 Fram og aftur blindgöt-
una. Árið sem aldrei varð
14.00 Ég á heim’á Jazzlandi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Hvað gerðist á árinu?
18.00 Aftansöngur í Hallgríms-
kirkju
19.00 Þjóðlagakvöld
20.00 Ávarp forsætisráðherra
20.15 Hoppa álfar hjarni á
21.05 Áramótalúðrar
21.15 Karíjóka
22.00 Veðurfregnir
22.05 Tunnan valt
23.52 Brennið þið vitar
23.57 Kveðja frá Ríkisútvarpinu
00.05 Gleðilegt ár!
01.02 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
07.40 Swansea - Reading
09.20 Granada - Valencia
11.05 Atlético Madrid - Getafe
12.50 Athletic Bilbao - Real Socie-
dad  Bein útsending.
14.55 La liga. Top Goal
16.00 Annáll. Sportið í ár - innlent
17.20 Annáll. Sportið í ár - erlent
18.00 Football League Show 
18.25 NFL Gameday 
18.50 Lokasóknin
19.20 Osasuna - Alavés
21.00 Elche - Real Madrid
22.40 Celta Vigo - Huesca

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál - sígildur þáttur 
 Einn sígildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga um líf þeirra 
og störf. 
20.30 Sir Arnar Gauti. Úrval  Valin 
atriði úr þáttum haustins.
21.00 Alive í Hljómahöll  Einstakir 
tónleikar með hljómlistarmann-
inum Má Gunnarssyni.

Þú færð Köku ársins á næsta 
flugeldamarkaði björgunarsveitanna

Flugeldaveisla í einum kassa!

skot

46
SEK

4
5
15

100

kg

SENSITIVE
heitir núna
PEAUX

SENSIBLES 
Nýjar umbúðir
– sama góða

varan

Á frettabladid.is  nnur þú.. 
      nýjar fréttir 
      léttar frettir 
      íþróttafréttir 
      viðskiptafréttir 
      skoðanapistla
            Halldór
og auðvitað blað dagsins 
ásamt eldri blöðum
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óskum landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og farsældar
á komandi ári með þökk fyrir viðskiptin á árinu sem er að líða



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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Skoppa og Skrítla
08.30 Paddington 2
10.10 The Lego Movie
11.50 Össi  Frábær teiknimynd um 
heppna hundinn Össa. 
13.15 Secret Life of Walter Mitty
15.05 Titanic  Stórmynd James 
Camerons í öllu sínu veldi. Saga 
um ást, hugrekki, trú og fórnir 
sem hlaut alls 11 Óskarsverðlaun. 
Í aðalhlutverkum eru Leonardo Di-
Caprio, Kate Winslet og Billy Zane.
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Spies in Disguise
20.15 Í kvöld er áramótagigg  Frá-
bærir tónlistarþættir með Ingó, 
einum vinsælasta tónlistarmanni 
landsins; Brekkusöngsstjórinn 
sem á tvö af vinsælustu lögum 
ársins; Í kvöld er gigg og Takk fyrir 
mig – frábær lög sem fólk á öllum 
aldri er búið að syngja hástöfum 
með í allt sumar. 
21.05 Once Upon a Time...in 
Hollywood
23.45 Walk the Line
01.55 Jumanji. The Next Level

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 Roswell, New Mexico
22.00 Game of Thrones
22.55 Game of Thrones
23.55 Game of Thrones
01.15 American Dad 
01.35 Bob’s Burgers
01.55 Flash
02.40 Friends
03.00 Friends
03.25 Stelpurnar

11.55 Date Night
14.55 Dodgeball. A True Under-
dog Story
16.25 Date Night
19.25 Dodgeball. A True Underdog 
Story
21.00 The Kitchen  Spennumynd 
frá 2019 með Melissu McCarthy, 
Riffany Haddish og Elisabeth 
Moss. Þær Claire, Ruby og Kathy 
búa í hinu alræmda Hell’s Kitc-
henhverfi í New York og eru giftar 
gangsterum sem vinna fyrir írsku 
mafíuna. Þegar eiginmenn þeirra 
eru nappaðir af alríkislögreglunni 
og sendir í fangelsi ákveða kon-
urnar að taka við vinnu þeirra.
22.35 John Wick. Chapter 3 - Para-
bellum
00.45 The Ugly Truth
02.20 The Kitchen

09.00 European Tour 2020  Út-
sending frá Golf in Dubai Cham-
pionship.
13.30 European Tour 2020 - High-
lights
13.50 European Tour 2020  Út-
sending frá South African Open.
18.25 European Tour 2020 - High-
lights
18.50 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Mayakoba Golf Classic.
23.10 PGA Highlights 2020

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Rammvillt í Reykjavík
08.28 Minnsti maður í heimi 
08.30 Ballerína 
10.00 Nýárstónleikar í Vínarborg. 
New Years Concert 2021
12.30 Annáll Krakkafrétta
13.00 Nýársávarp forseta Íslands 
 Guðna Th. Jóhannessonar. Ávarpið 
er sýnt á sama tíma á RÚV2 með 
táknmálsþul.
13.25 Fréttaannáll 2020
14.30 Íþróttaannáll 2020
15.30 Hátíðarstund með Sin-
fóníuhljómsveit Íslands
15.50 Bréf til Júlíu.Letters to Juliet 
17.35 Óperuminning
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Víkingur og Glass  Víkingur 
Heiðar Ólafsson leikur og spjallar 
um tónlist Philip Glass, eins 
stærsta núlifandi tónskálds í 
heimi, víðs vegar um Hörpu, tón-
listarhús. Þátturinn var unninn 
í samvinnu við þýsku plötuút-
gáfuna Deutsche Grammophon. 
Dagskrárgerð: Egill Eðvarðsson. 
Framleiðsla: RÚV.
19.00 Fréttir
19.20 Veður
19.30 Grínari hringsviðsins Minn-
ingarþáttur um Gísla Rúnar Jóns-
son  Gísli Rúnar Jónsson átti langan 
og litskrúðugan feril sem leik-
húsmaður og rithöfundur. Fyrst 
og fremst var hann þó húmoristi 
sem gaf þjóð sinni ómetanlegar 
perlur sem aldrei gleymast. Gísli 
Rúnar féll frá í júlí. Í þættinum 
koma samstarfsmenn hans, vinir 
og fjölskylda saman til að rifja upp 
góðar minningar og skemmta sér 
yfir mörgu af því ómetanlega efni 
sem Gísli lét eftir sig. Umsjón: Karl 
Ágúst Úlfsson. Dagskrárgerð: Egill 
Eðvarðsson. Framleiðsla: RÚV.
21.05 Gullregn  Íslensk mynd í 
þrem hlutum. Kerfisfræðingurinn 
Indíana Jónsdóttir býr einangruð 
í lítilli blokkaríbúð umkringd 
innflytjendum sem hún fyrirlítur. 
Í litlum garðskika við íbúðina 
stendur gullregn, verðlaunað tré 
sem er stolt hennar og yndi. Þegar 
einkasonurinn kemur heim með 
kærustu af erlendum uppruna fer 
heimur Indíönu á hvolf. Aðalhlut-
verk: Sigrún Edda Björnsdóttir, 
Hallgrímur Ólafsson, Halldóra Geir-
harðsdóttir og Karolina Gruszka. 
Leikstjóri: Ragnar Bragason.
22.00 Judy. Judy 
23.55 Þerna á Manhattan. Maid in 
Manhattan
01.35 Dagskrárlok

10.00 Ævintýri Samma 2 - ísl. tal
11.30 Flóttinn frá jörðu - ísl. tal
13.00 Ribbit - ísl. tal
14.25 Skrímslaskólinn. Ófreskju-
ást - ísl. tal
15.50 And So It Goes  Sjálfhverfur 
fasteignasali leitar aðstoðar hjá 
nágranna sínum þegar hann þarf 
skyndilega að passa upp á barna-
barn sitt sem hann vissi ekki að væri 
til fyrr en brottfluttur sonur hans 
skilur það eftir heima hjá honum. 
17.20 Just Friends
18.55 Ólafur Arnalds  Tónleikarnir 
eru hluti af viðamiklu tónleika-
ferðalagi Ólafs árið 2018. 
20.25 When Harry Met Sally...
22.00 Angel Has Fallen  Fjallar um 
morðtilræði við forseta Banda-
ríkjanna Allan Trumbull. Besti 
vinur hans, leyniþjónustumaður-
inn Mike Banning, er sakaður um 
glæpinn, og er handtekinn. Eftir að 
hafa sloppið úr haldi, leggur Bann-
ing á flótta, og þarf nú að sanna 
sakleysi sitt. 
00.00 Self/less  Forríkur, eldri 
maður, Damien, sem er dauðvona 
úr krabbameini ákveður að nýta 
sér nýja tækni og láta flytja vitund 
sína yfir í líkama yngri manns.
01.55 Only God Forgives
03.25 Síminn + Spotify

08.35 Annáll. Sportið í ár - innlent 
09.55 Annáll. Sportið í ár - erlent 
10.35 Sevilla - Villarreal
12.15 Cádiz - Real Valladolid
13.55 Levante - Real Betis
15.40 Athletic Bilbao - Real Socie-
dad
17.25 Sheffield Wednesday - 
Derby  Bein útsending frá leik í 
ensku 1. deildinni.
19.30 Osasuna - Alavés
21.10 Football League Show 
21.35 Stoke - Nottingham Forest
23.15 Elche - Real Madrid

09.00 Árið í máli & myndum
09.20 Annáll. Sportið í ár - innlent 
10.40 Annáll. Sportið í ár - erlent 
11.20 Stjarnan - KR 2016
11.45 FH - Stjarnan 2016
12.05 KR - FH 2017
12.25 Breiðablik - KR 2017
12.50 Grindavík - KR 2017
13.05 Valur - Víkingur R. 2017
13.35 Stjarnan - KR 2018
14.00 Stjarnan - Víkingur R. 2018
14.25 Valur - Stjarnan 2018
14.45 KR - FH 2018
15.10 Valur - Víkingur R 2019
15.25 FH - Valur 2019
15.45 KR - Valur 2019
16.10 Valur - FH 2019
16.30 Lið áratugarins  Sex heim-
ildarþættir þar sem Stöð 2 Sport 
velur Úrvalslið áratugarins í Pepsi 
Max deild karla frá árunum 2010-
2020.
19.00 Lið áratugarins
19.30 Annáll. Sportið í ár - innlent
20.50 Annáll. Sportið í ár - erlent 
21.30 Árið í máli & myndum
21.55 Dominos körfuboltakvöld
23.10 Topp 5
23.50 Topp 5

RÚV RÁS EITT
08.00 Klukkur landsins
08.25 Sinfónía nr. 9 eftir Ludwig 
van Beethoven
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Nýárskveðjur
11.00 Guðsþjónusta í Dóm-
kirkjunni
12.20 Hádgisfréttir
13.00 Ávarp forseta Íslands
13.20 Ásta Dóra Finnsdóttir og 
Rachmaninoff
14.00 Móðurmálið mitt er út-
lenska
15.00 Í nærveru jarðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Lífið og skólinn
17.00 Örlagaþræðir
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Nýárspistill
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Gala-tónleikar í Covent 
Garden óperunni í Lundúnum
21.00 Breiðfirskar raddir
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 „Þar var Herdís“
23.00 Nýársklukkur Dickens
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Saga Stuðmanna – fræi sáð 
í frjóan svörð  Glæný heimildar-
mynd um dáðustu sveit lands-
manna.
21.00 Árið ógurlega 2020  Hér 
skoða fréttamennirnir Linda Blön-
dal og Sigmundur Ernir árið 2020 
með völdum gestum.

SAMKVÆMT BÓKSÖLU Í PENNANUM EYMUNDSSON UM LAND ALLT

  

METSÖLULISTI EYMUNDSSON 
23.12.20 - 29.12.20

1 2

5 6

7 8

109

43 Snerting 
Ólafur Jóhann Ólafsson

Bráðin 
Yrsa Sigurðardóttir

Eldarnir 
Sigríður Hagalín Björnsdóttir

Promised Land
Barack Obama 

Gata mæðranna 
Kristín Marja Baldursdóttir

Herbergi í öðrum heimi 
María Elísabet Bragadóttir

Fjarvera þín er myrkur 
Jón Kalman Stefánsson

Dýralíf 
Auður Ava Ólafsdóttir

Vetrarmein 
Ragnar Jónasson

Aprílsólarkuldi 
Elísabet Jökulsdóttir
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Við sendum 
landsmönnum öllum 

bestu óskir um farsæld á nýju ári. 

Við þökkum 
langa og góða samleið 

og hlökkum til 
framhaldsins.

KAUPFÉLAG SKAGFIRÐINGA

Árið



Hún Ingunn Embla 
A xe l s d ó t t i r  e r 
24 ára, sérvitur, 
á  g ó ð a n h át t , 
fagurkeri, glingur
framleiðandi og 

sölukona í Geysi verslun á Skóla
vörðustíg. Hún er er sérlegur aðdá
andi bjartra litasamsetninga og 
sérkennilegra smáhluta.

„Ég byrjaði sem sölukona í 
TopShop þegar ég var 16 ára og þá 
kviknaði aldeilis á tískuáhugan
um. Síðan vann ég á tímabili við 
markaðssetningu og stíliseringu á 
samfélagsmiðlum hjá listakonunni 
og ilmvatnsf ramleiðandanum 
Andreu Maack. Svo hef ég starfað 
í Geysi verslun í að ganga fjögur ár 
núna. Og gaman að segja frá því að 
skartgripirnir mínir sem tilheyra 
línunni Glingur by Ingunn verða 
fáanlegir í Geysi á Skólavörðustíg 
á nýju ári.

Hefurðu alltaf haft áhuga á fal-
legum munum?

„Já, ég hef alltaf verið með mjög 
ák veðnar hugmyndir um það 
hvernig ég vil hafa hlutina frá því 
að ég var barn. Svo má líka þakka 
uppeldi móður minnar fyrir, sem er 
mín helsta fyrirmynd í öllu sem við 
kemur fagurfræði.“

Ingunn segist alltaf hafa haft 
áhuga á innanhússhönnun.

„Ég hef brennandi áhuga á 
innanhússhönnun og stíliseringu. 
Mér f innst mjög mikilvægt að 
umkringja mig björtum og glaðleg
um litum. Það hjálpar mjög mikið 
við skammdegisdepurðina sem 
við könnumst vel við og er mjög 
ríkjandi stóran part ársins hérna 
á Íslandi. Áhuginn fyrir innan
hússhönnuninni kemur frá móður 
minni. Hún var mjög dugleg að 
breyta til og prufa alls kyns stíla í 
gegnum tíðina. Ég hef greint stílinn 
minn sem pastelpartí á sterum með 
retro kitsch yfirbragði,“ segir hún.

Ingunn segist mjög lengi hafa 
laðast að skemmtilegum munum 
og björtum og litum.

„Mér finnst mikilvægt að hafa 
litagleði í kringum mig og persónu
lega muni. Stundum fer þetta út í 
ofhlaðnar öfgar, en það getur verið 
hressandi og bara akkúrat það sem 
maður þarf á að halda á þessum 
dimmu, köldu mánuðum. Það sem 
gerir fallegt heimili er að gera það 
persónulegt. Pæla í hvað þér finnst 
fallegt og vera trúr sjálfum sér og 
sínum stíl. Svo skemmir ekki fyrir 
að eiga fallegan húskött til þess að 
prýða heimilið. Það fallegasta við 
heimilið mitt er stofustássið og 
innikötturinn Lóló Sóllilja, níu ára 
inniköttur.“

Nú berðu af þegar kemur að stíl 
og fatavali, varstu til dæmis strax 
byrjuð að pæla í f líkum og skarti 
þegar þú varst krakki?

„Móðir mín hefur alltaf verið 
mín helsta fyrirmynd hvað við
kemur allri fagurfræði. Hún fer 
alltaf sínar eigin leiðir óháð öllum 
trendum og stefnum. Ég held upp á 
þá hugmynd að stíllinn minn hafi 
komið frá því hvernig mamma 
klæddi mig sem barn. Ég var oft 
klædd í föt frá hollenska barna
fatamerkinu Oilily sem sérhæfir 
sig í skemmtilegum mynstrum og 
björtum litasamsetningum.“

Hvernig kom nafnið Glingur til 
þín?

„Orðið glingur hefur alltaf verið 
í miklu uppáhaldi hjá mér. Mér 
finnst það hljóma svo skemmti
lega gamaldags. Ég bjó til mitt eigið 
slagorð í kringum skartið mitt sem 
hljóðar svo: Þetta er ekkert skran, 
þetta er Glingur!“

Hún segir þetta í raun hafa verið 
skemmtilega tilviljun.

„Ég byrjaði að hanna og fram
leiða það seinasta sumar. Hug
myndin kom til mín í fyrstu bylgju 
COVID en það tímabil einkenndist 
af mikilli heimaveru og vafri á ver
aldarvefnum í leit að innblæstri á 
þessum litlausu tímum. Ég hef alltaf 
verið með sterka hugmynd um hvað 
mér finnst vera fallegt en hef aldr
ei fundið það sem ég hef séð fyrir 

mér svo úr varð að ég fór að búa það 
til sjálf. Stíllinn er mjög fíngerður, 
kryddaður alls kyns litum og dassi 
af rómantík. Það skiptir mig mjög 
miklu máli að nota hágæða efnivið 
og náttúruleg efni.“

Hafðir þú strax sterka sýn á það í 
hvaða stíl þú vildir að skartið væri?

„Já, ég hef alltaf verið að leita að 
þessu rosalega fíngerða skarti sem 
ég sá svo sterkt fyrir mér en fann 
hvergi. Ég fékk smá innblástur frá 
Jane Austen. Eða úr því tímabili. 
Man ekki alveg hvað það er kallað. 
Þar sem skartið er mjög fínlegt og 

Alltaf haft 
áhuga á glingri
Ingunn Embla sló í gegn með einkar flottri 
línu af skarti sem hún hannaði sjálf. Hún 
hefur alltaf haft áhuga á fallegum hlutum.

 Ingunn Embla segist lengi hafa haft áhuga á hönnun.  MYND/AÐSEND

Ingunn Embla segir færnina verða æ betri og er spennt fyrir nýrri línu.

Ingunn Embla 
Axelsdóttir 
segir viðbrögð-
in við Glingri 
hafa farið langt 
fram úr vonum.
MYND/AÐSEND

mikið um perlur og kvenleika.“
Hvernig hafa viðbrögðin verið? 

Hafa þau komið þér á óvart? Er eitt-
hvað spennandi á döfinni?

„Viðbrögðin fóru fram úr mínum 
björtustu vonum! Það er búið að 
vera rosalega mikill áhugi fyrir 
Glingrinu og ég hef verið á fullu 
undanfarna mánuði að framleiða 
í gjafir fyrir jólin. Ég er svo þakklát 
öllum sem hafa stutt mig og sér
staklega þakklát Jóa og Ernu í Geysi 
fyrir að veita mér þetta frábæra og 
stóra tækifæri, að fá að selja hönn
unina mína þar eftir áramótin.

Ertu byrjuð að huga að næstu 
línum?

„Já! Það er alltaf eitthvað nýtt 
að detta inn og færnin er alltaf að 
verða betri og betri með tímanum. 
Ég er til dæmis að byrja að vinna 
með alls konar vintage japanskar 
postulínsperlur sem fá að prýða 
eyrnalokka úr smiðju Glingurs. En 
sem sagt það sem er næst á döfinni 
er að hanna heila línu sem fer í sölu 
hjá Geysi.“

Glingur kemur í sölu í Geysi f ljót
lega eftir áramót.
steingerdur@frettabladid.is
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 Gleðilegt nýtt ár og  
 takk fyrir komuna  
 í Listasafn Reykjavíkur! 
 Íslenskum gestum fjölgaði um rúmlega 6000  
 á árinu 2020. Við þökkum frábærar viðtökur og 
 hlökkum til að taka á móti ykkur á nýju ári! 

Hafnarhús
Kjarvalsstaðir 
 Ásmundarsafn

listasafnreykjavikur.is
#listasafnreykjavikur
Sími 411 6400

Opnunartími um áramót: 
Kjarvalsstaðir 
Opið alla daga vikunnar 10–17
Lokað á gamlársdag og nýársdag
Opnum aftur 2. janúar kl. 10

Hafnarhús 
Opið alla daga vikunnar 10–17
Fimmtudaga 10–22
Lokað á gamlársdag og nýársdag
Opnum aftur 2. janúar kl. 10
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Þetta var bara dauðafæri, 
að gera eitthvað með 
þetta,“ segir Örlygur 
H ne f i l l  Örlyg s s on , 
hótelstjóri Cape Hotel á 
Húsavík, en hann ætlar 

að opna Eurovision-safn í bænum 
með vindinn frá myndinni Euro-
vision Song Contest: The Story of 
Fire Saga í þöndum seglunum.

Hann var f ljótur að grípa Euro-
vision-gæsina og opnaði barinn Jaja 
Ding Dong í júlí en lét ekki þar við 
sitja og er kominn langleiðina með 
að opna Eurovision-safn í bænum. 
„Við náttúrlega gátum ekki látið 
svona tækifæri renna okkur úr 
greipum. Sérstaklega ekki á svona 
tímum.“

Husavik – My Home Town
„Við fengum þessa hugmynd í 
sumar og ég setti mig í samband við 
EBU sem á keppnina og kynnti bara 
fyrir þeim hugmynd um að koma 
upp Eurovision-safni á Húsavík 
og þau tóku strax vel í þetta,“ segir 
Örlygur og bætir við að keppnin 
verði 65 ára á næsta ári og það 
standi til að gera eitthvað með þau 
tímamót.

Eurovision-safn á Húsavík passar 
ágætlega inn í þau áform, enda þarf 
varla að hafa mörg orð um mikil-
vægi Húsavíkur í myndinni eða 
vinsældir laganna Jaja Ding Dong 
og Husavik – My Home Town, sem 
varð til þess að nafn bæjarins var 
bókstaflega á allra vörum.

Lilja er með
Jon Ola Sand, sem velgdi Íslend-
ingum nokkuð undir uggum í 
Hatarahasarnum, er hættur sem 
Eurovision-einvaldur og Örlygur 
segir metnaðarfullan arftaka hans, 
Svíann Martin Österdahl, vera mjög 
hrifinn af hugmyndinni.

„Þannig að við fórum bara af stað 
í að fjármagna verkefnið,“ segir 
Örlygur, sem virðist einnig eiga 
hauk í horni þar sem Lilja Alfreðs-
dóttir menntamálaráðherra er. „Við 
erum nýbúin að fá bréf frá mennta-

málaráðuneytinu um að það ætlar 
að setja fjórar milljónir í Eurovisi-
on-safnið okkar og þá erum við 
rúmlega hálfnuð með fjármögnun-
ina. Þannig að ég er með marga anga 
úti núna og þetta getur kannski 
orðið klárt svona upp úr miðjum 
janúar,“ segir Örlygur bjartsýnn.

„Þá getum við farið af stað og 
stefnan er þá sett á að opna safnið í 
í maí samhliða Eurovision-keppn-
inni úti,“ segir Örlygur, sem hefur 
einnig góða ástæðu til þess að ætla 
að innslag frá safninu verði í beinni 
útsendingu aðalkeppninnar 2021.

Stærsta Eurovision-partíið
„Það fóðrar þá enn betur þessa 
f lottu tengingu sem við fengum 
þarna í sumar,“ heldur Örlygur 
áfram og fer ekki leynt með að hann 
sjái safnið fyrir sér sem meiriháttar 
aðdráttarafl í ferðaþjónustunni.

„Eurovision-aðdáendur eru svo 
stór hópur og þessi kynning sem 
kemur með þessari mynd er náttúr-
lega alveg einstakt tækifæri fyrir 
svona smábæ. Þessi mynd hefur 
það líka umfram margar aðrar, að 
þetta er svo vel skilgreindur mark-
hópur sem við náum til með henni 
og viljum fá til að heimsækja okkur.

„Ef aðstæður leyfa stefnum við 

að því að hafa risa Eurovision-partí 
í maí í tengslum við opnunina. Ég er 
búinn að tala við keppendur ann-
arra landa frá árum áður og það eru 
nokkrir frekar jákvæðir fyrir því að 
koma ef það gengur. Þannig að við 
verðum með eitthvað húllumhæ. 
Stefnum bara að því að halda hérna 
stærsta Eurovision-partí sem haldið 
hefur verið á Íslandi.“

Eurovision-hamingjan
„Það besta við Eurovision er að 
þetta er svo sterkt áhugamál hjá 
þeim sem eru á annað borð í þessu 
og það eru margir viljugir til að 
hjálpa,“ segir Örlygur, sem smitaðist 
ekki alvarlega af Eurovision-bakt-
eríunni fyrr en nýlega.

„Ég hef alltaf haft gríðarlega 
gaman að Eurovision en ég hugsa 
að ég hafi ekki orðið eldheitur 
fyrr en í sumar þegar ég leyfði mér 
eiginlega bara að dýfa mér alveg í 
þennan heim. Þá er náttúrlega ekk-
ert annað hægt en að verða ástfang-
inn af þessu. Það er svo mikil gleði 
og hamingja í kringum Eurovision 
að ef maður leyfir sér að stíga inn í 
þennan heim þá held ég að maður 
fari ekkert úr honum aftur. Það er 
dálítið þannig.“
toti@frettabladid.is

Eurovision-safnið á  
Húsavík á fleygiferð
Örlygur Hnefill, hótelstjóri á Húsavík, lætur Jaja Ding Dong happa-
fenginn frá Will Ferrell ekki úr hendi sleppa og vill virkja Eurovisi-
on-túrismann í bænum með því að opna safn tileinkað keppninni. 

„Auðvitað hefði náttúrlega verið magnað að hafa eðlilegt sumar en þrátt fyrir allt má eiginlega segja að þessi mynd 
hafi bjargað sumrinu hjá okkur,“ segir Örlygur á Jaja Ding Dong barnum og stefnir á opnun Eurovision-safns í vor. 

Rachel McAdams og Will Ferrell gáfu Örlygi byr í seglin sem Húsvíkingarnir 
Lars og Sigrit í Netflix-myndinni The Story of Fire Saga. MYND/NETFLIX

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

ÞITT BESTA 
ÁR HEFST  
MEÐ RÚMI  
FRÁ HÄSTENS

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði þess 
að ná fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd með 
einstöku samspili handverks og hráefna þar sem hvergi eru 
gerðar málamiðlanir í gæðum náttúrulegra efna eða tíma 
við óþreytandi handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt 
finna fyrir því. Allan sólarhringinn. Heimsæktu Hästens í 
Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lí�ð á frettabladid.is �allar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt �eira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Verslaðu á netinu á byko.is

SENT HEIM Gerðu frábærkaup!
Frí heimsending er á pöntunum yfir 20.000 kr

Gleðilega hátíð 
og farsælt  
komandi ár

Takk fyrir viðskiptin  
á árinu sem er að líða

ÚTSALAÚTSALA



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Verslun í Kringlunni

CORNY
PROTEIN BAR

45 G  

299
KR/STK
6644 KR/KG

Beint í bílinn
úr lúgunni

Mánuðurinn sem byrjar 
á morgun með nýju 
ári heitir eftir Janusi, 

hinum rómverska guði breyt-
inga og nýrrar byrjunar. Janus 
er einnig latneskt orð sem þýðir 
opnun og hurð. Janus er með 
tvö andlit, bæði framan og aftan 
á höfðinu. Hann horfir fram á 
við auk þess að vera með bak-
þanka! Skilaboð Rómverjanna 
sem völdu þetta nafn eru þau að 
um áramót erum við hvött til 
að horfa bæði til baka til liðins 
árs og einnig fram á veg til hins 
nýja. Við skulum því hlýða 
Janusi og staldra við um þessi 
áramót, meta hvernig okkur 
farnaðist á liðnu ári og horfa 
til framtíðar með væntingar og 
vonir sem fylgja nýju ári.

Í þeim anda hvet ég þig, ágæti 
lesandi þessara síðustu bak-
þanka ársins í Fréttablaðinu, 
að gefa þér tíma um áramótin 
og íhuga hvað þú hefðir getað 
gert betur á liðnu ári og hugleiða 
og jafnvel skrifa niður hvaða 
verkefni, markmið og áherslur 
ættu að fá forgang á nýju ári 
hjá þér. Þú gætir til dæmis sett 
þér það markmið að auka og 
bæta samskiptin og samveru 
með þínum nánustu. Þú gætir 
ákveðið að huga betur að eigin 
heilsu, ferðast á nýja staði, bætt 
við þekkingu þína og færni á 
sviði sem gæti nýst þér í starfi 
og leik. Þú gætir líka stefnt að 
því að læra eitthvað nýtt sem 
væri gaman að kunna eins og að 
leika á hljóðfæri eða tala nýtt 
tungumál.

Að mínu mati er mikilvægast 
um áramótin að strengja þess 
heit að gefa engan afslátt af 
grunngildum á komandi ári, því 
ef þú ert með gildin þín á hreinu 
þarftu aldrei að sjá eftir neinu!

Gleðilegt nýtt ár!

Janúar

Framundan er alltaf eitthvað nýtt og spennandi!

gleðilegt 
ferskt ár


