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NÝTT

UMHVERFISMÁL „Þetta geta verið 
vísbendingar um að frekari rann-
sókna sé þörf,“ segir Líf Magneu-
dóttir, borgar f ulltr úi Vinstr i 
grænna og formaður Umhverfis- 
og heilbrigðisráðs Reykjavíkur, 
um niðurstöður rannsókna Heil-
brigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) 
á blýmengun og hljóðmengun frá 
skotæfingasvæðum á Álfsnesi.

„Niðurstöður greiningar benda 
til þess að hlutfall blýhagla sé hærra 
en búist var við út frá upplýsingum 
sem HER hefur haft fram að þessu. 
Telur HER að verði blýhögl notuð á 
svæðinu í sama hlutfalli og niður-
stöður sýna geti það valdið jarð-
vegsmengun,“ segir í óbirtri skýrslu 

heilbrigðiseftirlitsins. Niðurstaðan 
er sú að hlutfall blýhagla sé um 47 
prósent.

Þessi útkoma er mjög á skjön við 
það sem áður hefur verið gefið upp. 

„Það er mitt mat að í mesta lagi 0,1 
prósent af skotum sem notuð eru 
á svæðinu séu blýskot,“ sagði for-
maður Skotveiðifélags Reykjavíkur 
í svari til Heilbrigðiseftirlitsins á 
árinu 2014. „Það er nánast ekkert 
undanfarin ár,“ sagði framkvæmda-
stjóri Skotfélags Reykjavíkur um 
notkun blýskota á sama tíma.

Í tölvupósti til íbúa í janúar 2019 
sagði Árný Sigurðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur, að farið hefði verið í 
eftirlit á skotsvæðin á árinu 2017.

„Í því eftirliti, á báða staðina, 
kom í ljós að til undantekninga 
heyrir að blýskot séu notuð og 
að skot lendi utan svæða skot-

félaganna,“ útskýrði Árný þá fyrir 
áhyggjufullum íbúum.

Líf Magneudóttir segir skipulags-
yfirvöld í borginni vera að skoða 
málefni skotfélaganna. „Skipulagið 
hefur verið að leita að annarri stað-
setningu sem fellur betur að þess-
ari íþróttaiðkun,“ segir borgarfull-
trúinn.

Skýrslan er nýjasta innleggið í 
deilu sem staðið hefur frá því að 
skotæfingar hófust á Álfsnesi árið 
2005. „Þessi tvö ólöglegu skot-
svæði hafa haft gríðarlega nei-
kvæð áhrif á líf margra fjölskyldna 
og einstaklinga,“ sagði í bréfi með 
undirskriftalista íbúa árið 2019 til 
borgarráðs.  – gar / sjá síðu 6

Blýmengun vofir yfir Álfsnesi
Svo virðist sem notkun mengandi blýhagla á skotæfingasvæðum á Álfsnesi sé margfalt meiri en fullyrt 
var samkvæmt skýrslu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem áður hafði sagt blýskotin undantekningu.

Þetta geta verið 
vísbendingar um að 

frekari rannsókna sé þörf.

Líf Magneudóttir, 
formaður Um-
hverfis- og 
heilbrigðisráðs 
Reykjavíkur

FR AKKL AND „Hann er enn þá 
sofandi en það er verið að létta á 
svæfingunni og hann vaknar núna 
í rólegheitum,“ sagði Diljá Guð-
mundsdóttir, dóttir Guðmundar 
Felix Grétarssonar, þegar Frétta-
blaðið ræddi við hana í gærkvöldi. 

Guðmundur Felix gekkst undir  
aðgerð í  gær þar sem græddar voru 
á hann hendur. Segir í yfirlýsingu 
sjúkrahússins að aðgerðin hafi verið 
mikil og hafi krafist um 50 lækna og 
hjúkrunarfræðinga. Spítalinn ætli 
ekki að tjá sig frekar fyrr en ljóst sé 
að aðgerðin hafi heppnast og Guð-
mundur sé úr allri hættu. – bb

Græddu hendur 
á Guðmund  

Guðmundur 
Felix Grétarsson

Íslenska landsliðið í handbolta tapaði fyrsta leik sínum gegn Portúgal á heimsmeistaramótinu í Egyptalandi 25-23. Lítil sem engin markvarsla var í fyrri hálf leik og sóknarleikurinn var 
stirður. Staðan var þó 11-10 fyrir Portúgala eftir fyrri hálf leik. Í síðari hálf leik gengu Portúgalarnir á lagið enda sóknarleikur Íslendinga í þeim hálf leik slakur. Sjá síðu 14  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



Nýlegar kosningar í 
Bandaríkjunum og 

úrslit þar hafa verið mikið 
til umfjöllunar en þar hefur 
meðal annars verið deilt um 
gild atkvæði.
Bókun Sveins 
Óskars Sigurðs-
sonar, oddvita 
Miðflokks

Fyrir fjörutíu árum 
síðan höfðu bæjar-

fulltrúar metnað til að 
skipuleggja Eiðistorg sem 
framúrskarandi miðbæ á 
Seltjarnarnesi.
Guðmundur Ari 
Sigurjónsson, 
oddviti Sam-
fylkingar

Gripinn áður en illa fer

Fjölmargir leituðu á bráðamóttöku Landspítalans í gær. Þegar Fréttablaðið ræddi við Jón Magnús Kristjánsson, yfirlækni bráðamóttökunnar, 
höfðu 30 komið vegna beinbrota og annarra meiðsla en ekki höfðu orðið alvarleg slys. Flughált var á höfuðborgarsvæðinu í gær eftir frostrigningu 
í fyrrinótt. Þessi ungi maður átti erfitt með að fóta sig á glærunni en þá er gott að eiga sterkan arm sem passar að ekki fari illa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

SELTJARNARNE S „Fyrir f jörutíu 
árum síðan höfðu bæjarfulltrúar 
metnað til að skipuleggja Eiðistorg 
sem framúrskarandi miðbæ á Sel-
tjarnarnesi. En síðan hefur tíminn 
liðið og ekkert gerst. Torgið drabb-
ast bara niður,“ segir Guðmundur 
Ari Sigurjónsson, oddviti Sam-
fylkingarinnar á Seltjarnarnesi. 
Flokkurinn hefur lagt fram tillögu 
um andlitslyftingu Eiðistorgs.

Samkvæmt tillögunni yrði skip-
aður starfshópur til að bæta ásýnd, 
viðhald og skipulag miðbæjarsvæð-
isins. Kynningarfundur og hug-
myndasamkeppni yrði um verkefni 
og viðburði til að glæða torgið lífi og 
íbúafundur til að ræða tillögurnar 
og koma með eigin hugmyndir.

„Á torginu eru alls kyns fyrirtæki 
að berjast við að halda sér í rekstri 
og laða til sín viðskiptavini. En 
bærinn hefur misst boltann því að 
þarna er þakið farið að leka með til-
heyrandi óþrifnaði og slysahættu, 
allar merkingar í rugli og allt við-
hald og umhirða um torgið van-
rækt,“ segir Guðmundur.

Bendir hann á að árið 2015 hafi 
verið efnt til arkitektasamkeppni 
um þróun miðbæjarins en þegar 
einum hluta vinningstillögunnar 
var hafnað, er varðaði byggingar-
magn á einum reit, var hætt við allt 
saman og hefur síðan ekkert gerst. 
Guðmundur segir margt sniðugt 
hafa komið fram í þessari keppni 
sem vert sé að dusta rykið af.

„Það vantar mannlíf á Eiðistorg. 
Nú eru komin þangað alls kyns 
frumkvöðlafyrirtæki en þjónustu-
fyrirtæki eins og bankinn, pósthús-
ið og sjoppan eru farin,“ segir hann.

Þegar Eiðistorg var opnað var 
viðburðadagskrá með tónleikum, 
listsýningum og fleiru. Þetta er vel 

gerlegt aftur að mati Guðmundar, 
sem og að koma fyrir matarvögn-
um. „Bærinn byggði þetta torg og 
það er okkar hlutverk að gera það 
aðlaðandi rétt eins og torg í öðrum 

sveitarfélögum,“ segir hann. „Eið-
istorg hefur alla burði til að iða af 
mannlífi og fólk vill sækja viðburði 
á sínum heimastað. Torgið er líka 
svolítið komið í tísku, til dæmis hjá 
röppurum sem taka upp myndbönd 
þarna því að útlitslega er það svo-
lítið fyndið og skemmtilegt.“

Samþykkt var að vísa tillögunni 
til meðferðar bæjarráðs. Meirihluti 
Sjálfstæðisf lokks tekur undir að 
tímabært sé að Eiðistorg fái yfir-
halningu en telur ráðlagt að fresta 
þeirri vinnu. Nú sé verið að stofna 
eitt sameiginlegt rekstrarfélag 
fyrir torgið og það þurfi að koma 
að skipulagningunni. Verði þau 
verkefni sem samþykkt hafa verið, 
til dæmis sérbýli fyrir fatlað fólk, að 
hafa forgang hjá skipulagssviðinu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Eiðistorgið gangi í 
endurnýjun lífdaga
Oddviti Samfylkingarinnar á Seltjarnarnesi vill andlitslyftingu á Eiðistorgi. 
Þar verði tónleikar, sýningar og matarvagnar með iðandi mannlífi. Í dag séu 
þjónustufyrirtækin að hverfa á brott úr kjarnanum og þakið sé míglekt.

Þakið á torginu lekur og veldur óþrifum og slysahættu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

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

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
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N
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Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433 
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is

STJÓRNMÁL Sveinn Óskar Sveins-
son, oddviti Miðf lokksins í Mos-
fellsbæ, setti varnagla við frumvarp 
til kosningalaga í umsögn bæjar-
ráðs, það er hvað varðar ný ákvæði 
um póstkosningu. Lét hann bóka 
að vinstriflokkarnir bæru ábyrgð á 
þessu ákvæði sem yrði afturför.

Vísaði hann til Bandaríkjanna í 
þessu samhengi. En eins og f lestir 
vita hefur Donald Trump barist 
árangurslaust gegn úrslitum for-
setakosninganna og rengt sérstak-
lega póstatkvæði sem hann þó 
sendi sjálfur.

„Nýlegar kosningar í Bandaríkj-
unum og úrslit þar hafa verið mikið 
til umfjöllunar en þar hefur meðal 
annars verið deilt um gild atkvæði. 
Séu áform vinstri manna á Íslandi 
að koma slíku fyrirkomulagi á hér á 
landi samfara ágreiningsmálum um 
kosningar og úrslit þeirra er vá fyrir 
dyrum,“ segir í bókun Sveins.

Segir hann nýjungar sem þessar 

ógna lýðræðinu sem standi traust-
um fótum á Íslandi umfram mörg 
önnur lönd.

Donald Trump tapaði meira en 60 
dómsmálum vegna kosninganna, 
þar af tveimur í hæstarétti. Sagði 
yfirmaður opinberrar eftirlits-
nefndar kosningarnar þær „örugg-
ustu í sögunni“, áður en forsetinn 
rak hann. – khg

Póstkosning hér á landi 
muni ógna lýðræðinu  

REYKJAVÍK Kolbrún Baldursdóttir, 
áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins, 
spurði á fundi skipulags- og sam-
gönguráðs Reykjavíkur hvort skipu-
lagsyfirvöld borgarinnar ætluðu að 
beita sér fyrir því að gera Hafnar-
torg að lygnari stað og veðursælli.

Í fyrirspurn Kolbrúnar segir hún 
að Flokkur fólksins hafi áður talað 
um líkantilraunir í vindgöngum og 
að umræða um vindstrengi í og við 
Hafnartorg gefi tilefni til að endur-
taka þá umræðu.

Í líkantilraunum sé hægt að mæla 
hvernig form húsa og staðsetning 
hafa áhrif á vindstrengi. Kassalaga 
hús, eins og séu á Höfðatorgi, beini 
vindi jafnt upp og niður með til-
heyrandi vindstrengjum niður við 
jörð og vill Kolbrún að skipulags-
yfirvöld í borginni taki upp þess 
háttar vinnubrögð. – bb

Biður borgina 
að laga veðrið

Frá opnun H&M á Hafnartorgi þar 
sem vindur blæs, líkt og stundum á 
Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

NÝR TOYOTA 
HIGHLANDER HYBRID

SPÁNNÝR FORINGI
SPORTJEPPANNA

Verð frá: 10.690.000 kr.

Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið 
ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. 7 ára ábyrgð gildir eingöngu um bíla sem �uttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.

 3+4  ÁBYRGÐ ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

KOMDU OG REYNSLUAKTU



Markmið námskeiðsins eru:
• Efla sjálfstraust og auka eldmóð
• Leita nýrra tækifæra og vinna með styrkleika sína
• Stækka tengslanetið og byggja upp ný sambönd
• Auka tjáningarhæfni til að skapa jákvæð áhrif
• Bæta viðhorf, minnka kvíða og stjórna streitu 
• Gerð ferilskráar og styrkja ásýnd á samfélagsmiðlum 

Námskeiðið er 6 skipti með viku 
millibili, 2,5 klst í senn. Verðið er 
80.000 kr. og hægt er að fá styrk 
frá VMST allt að 60.000 kr. Sum 
stéttarfélög niðurgreiða 100%.

Námskeiðin eru staðbundin en líka í boði í 
live online fjarþjálfun í rauntíma.  
Sjáðu næstu námskeið á dale.is

Dale á milli starfa
Nýtt námskeið fyrir 
atvinnuleitendur

Nánar á dale.is

DÝRAVERND Refastofninn á Horn-
ströndum er að ná sér á strik eftir 
erfiða tíma. Árið 2019 mældist 
stofninn í sögulegu lágmarki frá 
Hornbjargsvita til Kjaransvíkur. 
Fá got komust á legg og fá óðul í 
ábúð. Þetta snerist við í sumar og 
mörg stór got voru um sumarið og 
æti nægt. 

Ester Rut Unnsteinsdóttir, spen-
dýravistfræðingur hjá Náttúru-
fræðistofnun, segir að svæðið hafi 
ekki verið heimsótt síðsumars og 

því óvíst um afdrif yrðlinganna. 
Ástæða sé þó til bjartsýni.

„Í sumar komu talsvert færri 
ferðamenn á svæðið í upphafi sum-
ars en undanfarin ár,“ segir Ester. 

„Skiptir þá mestu að erlendir 
ferðamenn voru í algerum minni-
hluta og íslenskir gestir voru ekki 
á ferðinni fyrr en seint í júní og 
byrjun júlí.“ Íslenskir ferðamenn 
eru í f lestum tilfellum gönguhópar 
sem stoppi stutt við grenin.

Ljóst er þó að ferðamennska mun 

aukast aftur og áformar Umhverf-
isstofnun að setja nýjar reglur til 
verndar refum. Meðal annars tak-
marka fjölda þeirra sem stunda 
kvikmyndatöku og ljósmyndun og 
gildi það einnig um dróna. Mynda-
taka hefur aukist undanfarin ár 
samhliða því að viðkoma refsins 
hafi versnað.

„Mest er ásókn í að mynda unga 
yrðlinga við greni en þau eru friðuð 
samkvæmt villidýralögum,“ segir 
Ester. Frá 1. maí til 31. júlí er óheim-

ilt að valda óþarfa truflun. Þeir sem 
koma gagngert til að mynda verði 
að fá leyfi enda haldi þeir til nálægt 
grenjum dögum saman.

Hvað dróna varðar segir Ester 
þá hafa áhrif, bæði á refi og fugla. 
Fálki f laug á dróna fyrir tveimur 
árum. 

„Hvað refinn varðar þá virðast 
viðbrögð við drónaf lugi geta verið 
einstaklingsbundin, allt frá mestu 
rólegheitum yfir í mikinn óróa,“ 
segir hún. – khg

Árið í fyrra var farsælt fyrir refastofninn á Hornströndum 
Hvað refinn varðar 
þá virðast viðbrögð 

við drónaflugi geta verið 
einstaklingsbundin, allt frá 
mestu rólegheitum 
yfir í mikinn 
óróa.
Ester Rut Unn-
steinsdóttir 
spendýravist-
fræðingur

SAMFÉLAG „Það er mikið í tísku að 
kaupa notuð ungbarnarúm og taka 
af þeim hliðina og binda eða stað-
setja upp við fullorðinsrúmið en 
slíkt er stórvarasamt og rekja má 
tvö nýleg dauðsföll á Norðurlöndum 
til þessa,“ segir Herdís Storgaard, 
hjúkrunarfræðingur og forstöðu-
maður hjá Miðstöð slysavarna 
barna (MSB).

Herdís fer fyrir námskeiðum 
um slysavarnir barna hjá MSB þar 
sem foreldrar geta fengið ókeypis 
fræðslu um öryggi barna á heim-
ilinu og í bílnum. Þar fjallar hún 
meðal annars um öryggi í svefnum-
hverfi barna.

„Svefnumhverfi barna er mjög 
háð tískusveiflum hverju sinni og 
fyrir nokkrum árum fór að bera á 
því að farið var að mæla með því að 
best væri fyrir ungbörn og brjósta-
gjöf að hafa þau sofandi á milli 
foreldra sinna í þeirra rúmi,“ segir 
Herdís. Ráðleggingarnar segir hún 
að mestu hafa komið frá foreldra-
hópum og áhugahópum um brjósta-
gjöf. „Mjög f ljótlega fór þetta að 
verða hinn heilagi sannleikur þvert 
á ráðleggingar aðila eins og Banda-
ríska barnalæknafélagsins sem er 
leiðandi í rannsóknum á heimsvísu 
á öryggi í svefnumhverfi ungbarna,“ 
bætir hún við.

„Það sem gerðist á sama tíma var 
að framleiðendur fóru að framleiða 
svokallað ungbarnahreiður og urðu 
vinsældir þess gífurlegar ekki bara 
hér á landi heldur víðs vegar annars 
staðar,“ segir Herdís. 

„Það er mjög mikilvægt að benda 
á það að engar rannsóknir hafa verið 

gerðar sem sýna að notkun hreiðurs 
veiti ungbarninu öryggiskennd. Þau 
koma heldur ekki í veg fyrir að for-
eldrar óvart leggist yfir barnið þar 
sem búnaðurinn er mjúkur og ver 
ekki barnið gegn því,“ segir Herdís. 
Til að hægt sé að staðfesta öryggið 
þurfi að vera til staðall sem inni-
haldi allar upplýsingar um hættur 
og hvernig það skuli prófað. 

„Þegar þessir prófanir liggja 
fyrir er fyrst hægt að treysta öryggi 
þeirra.“ Herdís segir að með því að 
sofa með barn í rúmi fullorðinna 
sé beinlínis verið að stefna barninu 
í hættu. Margir telji mestu hætt-
una felast í því að foreldrar leggist 
yfir barnið en að svo sé ekki, undir 
tveimur prósentum barna látist á 
þann hátt í rúmi fullorðna.

„Mesta hættan er rúmið. Dýnur 
sem framleiddar eru í rúm fullorð-
inna eru með ýmsum þægindum 
sem gerir yfirborð dýnunnar mjúkt 
og ekki eru gerðar kröfur um önd-
unarpróf á dýnum fullorðinna en 

það er afar mikið öryggisatriði sem 
gerð er krafa um í staðli um dýnur í 
ungbarnarúm og vöggur,“ segir Her-
dís. Þá segir hún að mælt sé með því 
að börn undir eins árs aldri noti ekki 
kodda því í honum felist mikil hætta 
á köfnun og þá séu fullorðinssængur 
einnig hættulegar börnum.

Herdís segir mikilvægt að fara 
eftir öryggisstöðlum sem til eru. 
Þá sé mikilvægt að fylgja stöðlum 
þegar gamlir hlutir eru nýttir. „Það 
er til dæmis mikið í tísku núna að 
nýta gömul barnarúm,“ segir Her-
dís. „Dauðaslys hafa orðið í eldri 
rúmum þegar höfuðið festist og við 
það þrýstist andlit barnsins niður í 
dýnuna sem varð þess valdandi að 
barnið kafnaði.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Segir hættulegt börnum að 
sofa uppi í rúmum fullorðinna 
Herdís Storgaard hjúkrunarfræðingur segir stórhættu felast í því að börn sofi í rúmum fullorðinna. 
Svefnumhverfi barna sé háð tískusveiflum sem geti verið þvert á ráðleggingar um öryggi. Engin stað-
festing sé til á því að svonefnd ungbarnahreiður veiti öryggi. Foreldrar geti óvart lagst yfir barnið.

Mælt er með þvi að börn undir eins árs aldri noti ekki kodda, segir Herdís Storgaard. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Mjög fljótlega fór 
þetta að verða hinn 

heilagi sannleikur þvert á 
ráðleggingar aðila eins og 
Bandaríska 
barnalækna-
félagsins.

Herdís Storgaard

L Ö G R E G L U M Á L  Hér að s dómu r 
Reykjavíkur úrskurðaði í gær pilt í 
vikulangt gæsluvarðhald, eða til 21. 
janúar, vegna árásarinnar í Borgar-
holtsskóla í fyrradag.

Í tilkynningu segir að lögreglan 
á höfuðborgarsvæðinu hafi óskað 
eftir varðhaldi í þágu rannsóknar á 
líkamsárás í Borgarholtsskóla.

Tveir aðrir piltar, sem einnig voru 
handteknir vegna málsins, eru hins 
vegar lausir úr haldi lögreglu, en 
ekki var fallist á kröfu um gæslu-
varðhald yfir þeim.

Í tilkynningunni segir að rann-
sókn málsins miði vel en sex voru 
fluttir á slysadeild eftir átökin.

 Móðir piltsins sem of beldið 
beindist að segir í pistli á Facebook 
að sonur sinn hafi stöðvað þann 
sem nú situr í gæsluvarðhaldi frá 
því að ganga í skrokk á ungri stúlku 
fyrir nokkru. Síðan þá hafi ofbeldis-
maðurinn hótað honum og skipu-
lagt árás í Spönginni skammt frá 
Borgarholtsskóla.

Sonurinn hafi haft veður af þess-
ari árás, hringt í bróður sinn sem 
mætti í skólann til að róa of beldis-
drengina. Slagsmál hafi þó brotist 
út þar sem bræðurnir vörðust eftir 
best getu sveðjum, verkfærum og 
hafnaboltakylfum sem árásar-
mennirnir notuðu. Eru bræðurnir 
þó með djúpa skurði á höfði auk 
þess sem einn sem aðstoðaði hand-
leggsbrotnaði í átökunum. Móðirin 
bendir á að ekkert sé hæft í sögum 
um uppgjör vegna fíkniefnaskuldar.  
– oæg, jþ

Gæsluvarðhald 
vegna árásar

Lögregla á vettvangi árásarinnar 
með hafnaboltakylfuna og hníf. 
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2.690kr

1.990kr

-26%
Orkidea 
12 cm pottur. 
11325000

POTTAPLÖNTU
DAGAR 20-50%

AFSLÁTTURNÝ SENDING Í HVERRI VIKU

2.690kr

1.990kr

1.990kr

1.490kr
1.490kr

999kr

11.900kr

7.990kr

1.490kr

1.190kr

7.790kr

4.990kr

1.990kr

1.490kr

-26%

-25%

-21%

-33%

-33%

-20%

-36%

-25%

Friðarlilja
12 cm pottur.
11400004

Fíkus
Benjamica, 11,5 cm 
pottur. 11328329

Skúfdreki
19 cm potti. 
11328154

Ástareldur
10,5 cm pottur. 
11328305

Skúfdreki 
24 cm pottur. 
11261872

Veðhlaupari
Mix í 12 cm potti. 
11328196

Risa Jukka 
24 cm potti. 
11261625

Gúmmífíkus
Robusta, í 13 cm 
potti. 11261873

3.490kr

2.790kr

-20%
Sómakólfur
12 cm pottur.
11328264

2.990kr

1.990kr

-33%
Philodendron 
Hybrid 
14 cm pottur. 
11328264

2.679kr

1.990kr

-26%
Jukka 
12 cm pottur.
11328354
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Sjáðu nánar á blomaval.is
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DÓMSTÓLAR Eyvindur G. Gunn-
arsson prófessor og Jóhannes Karl 
Sveinsson lögmaður eru taldir hæf-
astir þeirra 17 sem sóttu um emb-
ætti dómara við endurupptöku-
dóm, að mati dómnefndar. Þetta 
herma heimildir Fréttablaðsins 
en drög að áliti nefndarinnar hafa 
verið send til umsækjenda sem gefst 
nú færi á að gera athugasemdir áður 
en endanlegu áliti verður skilað til 
ráðherra.

Endurupptökudómur átti lögum 
samkvæmt að taka til starfa 1. des-

ember síðastliðinn en dráttur varð 
á því að Alþingi kysi fulltrúa í dóm-
nefnd sem metur hæfi umsækjenda 
og því hafa dómarar við hinn nýja 
dómstól ekki enn verið skipaðir.

Skipun endurupptökunefndar 
féll niður 1. desember og þau mál 
sem óskað hefur verið eftir að verði 
endurupptekin bíða því hins nýja 
dómstóls.

Fimm dómarar eiga að skipa 
dóminn og jafnmargir til vara. Auk 
þeirra tveggja dómara sem skipaðir 
eru að undangenginni auglýsingu 

og mati dómnefndar eru þrír skip-
aðir að undangenginni tilnefningu 
dómstiganna þriggja.

Eyvindur er prófessor við laga-
deild Háskóla Íslands og er sér-
fræðingur á sviði fjármunaréttar. 
Jóhannes Karl er hæstaréttarlög-
maður, einnig með sérþekkingu á 

svipuðum sviðum og Eyvindur.
Jóhannes gagnr ýndi Sigríði 

Andersen, þáverandi dómsmálaráð-
herra, harðlega í umsögn til stjórn-
skipunar- og eftirlitsnefndar árið 
2017, þegar skipun dómara í Lands-
rétt var til umfjöllunar á Alþingi. 
Ráðherra hafði þá, sem kunnugt er, 
gert tillögu til þingsins um skipun 
fimmtán dómara og var listi hennar 
töluvert frábrugðinn áliti dóm-
nefndar um hæfustu umsækjend-
ur. Í umsögn sinni sagði Jóhannes 
meðal annars að tillaga ráðherra 

yrði kostnaðarsöm fyrir ríkið vegna 
bótaréttar nokkurra umsækjenda 
en ekki síður vegna þess að „í upp-
siglingu er hneyksli sem á eftir að 
valda langvarandi vandamálum í 
réttarkerfinu sjálfu“.

Hljóti Jóhannes skipun við hinn 
nýja dómstól er ekki ólíklegt að 
hann þurfi að takast á við þau 
vandamál sem hann spáði fyrir um 
í umsögn sinni, enda viðbúið að ein-
hver eftirmál Landsréttarmálsins 
muni koma til meðferðar hjá hinum 
nýja endurupptökudómi. – aá

Ég fagna því að 
Ásmundur Einar 

Daðason, einn öflugasti 
stjórnmálamaður landsins, 
ætli að koma hingað í barátt-
una í Reykjavík og ég 
hlakka til okkar 
samstarfs.
Lilja Alfreðsdóttir 
menntamálaráð-
herra

Með öðrum orðum 
hefur verið for-

gangsraðað í þágu þeirra 
sem standa vaktina.

Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri

Skipulagið hefur 
verið að leita að 

annarri staðsetningu sem 
fellur betur að þessari 
íþróttaiðkun.

Líf Magneu-
dóttir, formaður 
 Umhverfis- og 
heilbrigðisráðs 
Reykjavíkur

Endurupptökudómur 
átti að taka til starfa 1. des-
ember síðastliðinn.

UMHVERFISMÁL „Þetta geta verið 
vísbendingar um að frekari rann-
sókna sé þörf,“ segir Líf Magneu-
dóttir, borgar f ulltr úi Vinstr i 
grænna og formaður Umhverfis- 
og heilbrigðisráðs Reykjavíkur, 
um niðurstöður rannsókna Heil-
brigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) 
á blýmengun og hljóðmengun frá 
skotæfingasvæðum á Álfsnesi.

„Niðurstöður greiningar benda 
til þess að hlutfall blýhagla sé hærra 
en búist var við út frá upplýsingum 
sem HER hefur haft fram að þessu. 
Telur HER að verði blýhögl notuð á 
svæðinu í sama hlutfalli og niður-
stöður sýna geti það valdið jarð-
vegsmengun,“ segir í skýrslu heil-
brigðiseftirlitsins sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum.

Rannsóknin var gerð í september 
í fyrra. Markaðir voru 23 sýnatök-
ureitir neðan við skotsvæði Skot-
veiðifélags Reykjavíkur (Skotreyn) 
annars vegar og neðan við svæði 
Skotfélags Reykjavíkur (SR) þar 
skammt undan hins vegar.

Aðeins voru talin högl á yfir-
borði og hluti þeirra efnagreindur 
hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands 
sem fékk þá niðurstöðu að hlutfall 
blýhagla væri um 47 prósent. Fjöldi 
hagla á fermetra neðan við svæði 
Skotreynar var 1.533 og 589 hjá SR.

Þessi útkoma er algerlega á skjön 
við það sem gefið hefur verið upp af 
hálfu skotæfingasvæðanna.

Í svörum frá Skotveiðifélagi 
Reykjavíkur frá árinu 2014 til heil-
brigðiseftirlitsins var því svarað til 
að blýskot væru alger undantekn-
ing. „Það er mitt mat að í mesta lagi 
0,1 prósent af skotum sem notuð 
eru á svæðinu séu blýskot,“ sagði 
Egill Másson, þáverandi formaður 
Skotfélagsins í svarinu.

Guðmundur Kr. Kristjánsson, 
þáverandi framkvæmdastjóri Skot-

félags Reykjavíkur, tók þá í svipað-
an streng í sínu svari. „Það er nánast 
ekkert undanfarin ár,“ svaraði hann 
um notkun blýskota.

Í tölvupósti til íbúa á svæðinu í 
janúar 2019 sagði Árný Sigurðar-
dóttir, framkvæmdastjóri Heil-
brigðiseftirlits Reykjavíkur, að farið 
hefði verið í eftirlit á skotsvæðin á 

árinu 2017. „Í því eftirliti, á báða 
staðina, kom í ljós að til undan-
tekninga heyrir að blýskot séu 
notuð og að skot lendi utan svæða 
skotfélaganna,“ sagði hún.

Einnig voru gerðar mælingar á 
hljóðstyrk frá skothvellunum. 

„Þar sem mældur hljóðstyrkur fór 
yfir viðmiðunargildi fyrir hávaða 
fyrir tímabilið frá klukkan 19 til 23 
telur HER rétt að stytta opnunar-
tíma að kvöldi, það er milli klukk-
an 19 til 23 til að takmarka ónæði 
vegna skothljóða,“ segir meðal ann-
ars um niðurstöður mælinganna.

Líf Magneudóttir segir skipulags-
yfirvöld í borginni vera að skoða 
málefni skotfélaganna.

„Skipulagið hefur verið að leita 
að annarri staðsetningu sem fellur 
betur að þessari íþróttaiðkun,“ segir 
borgarfulltrúinn. Það hafi verið að 
ósk umhverfis- og heilbrigðisráðs 

sem heilbrigðiseftirlitið fór í þessa 
rannsókn. Sjálf hafi hún aðeins séð 
drög að skýrslunni sem hafi ekki 
verið lögð formlega fram. Því vilji 
hún ekki tjá sig frekar um niður-
stöðurnar í bili. Þær verði hugsan-
lega ræddar í ráðinu í næstu viku.

Skýrslan er nýjasta innleggið í 
deilu sem staðið hefur allt frá því að 
veitt var leyfi fyrir skotsvæðunum 
á Álfsnesi fyrir um hálfum öðrum 
áratug. Bæði íbúaráðið og einstaka 
íbúar í nágrenninu hafa kvartað 
undan ónæði og mögulegri blý-
mengun fyrir lífríkið.

„Þessi tvö ólöglegu skotsvæði 
hafa haft gríðarlega neikvæð áhrif 
á líf margra fjölskyldna og ein-
staklinga,“ sagði í bréfi með undir-
skriftalista íbúa frá árinu 2019 til 
borgarráðs þar sem þess var krafist 
að skotsvæðið yrði strax fjarlægt. 
gar@frettabladid.is

Blýmengun neðan skotsvæða 
margfalt meiri en fullyrt var
Mælingar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur benda til þess að tæplega helmingur hagla frá skotsvæðum á 
Álfsnesi sé úr blýi. Áður hafði verið fullyrt að hlutfall blýhagla væri aðeins 0,1 prósent á móti stálhöglum. 
Ef þetta heldur áfram er útlit fyrir jarðvegsmengun. Borgin leitar nýrrar staðsetningar fyrir skotfélögin.

Skotæfingasvæði á Álfsnesi hafa frá upphafi verið þyrnir í augum nágrannanna. MYND/HEILBRIGÐISEFTIRLIT REYKJAVÍKUR

STJÓRNSÝSLA „Yfirstjórn slökkvi-
liðsins er fámenn en afar vel skipuð 
og nýtur fyllsta trausts stjórnar 
slökkviliðsins enda staðið sig sér-
staklega vel í umfangsmiklum og 
vandasömum verkefnum,“ segir 
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri 
og formaður almannavarnanefndar 
höfuðborgarsvæðisins.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á föstudag er mikil óánægja innan 
Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins 
með mönnun og álag, sérstaklega 
svokallaðar krossvaktir þar sem 
starfsmenn eru skráðir á dælubíl 
og sjúkrabíl samtímis. 

Ný starfsánægjukönnun frá því 
í nóvember sýnir afar neikvætt, 
og versnandi, viðhorf slökkviliðs-

manna til starfsins, skipulags, fram-
tíðarsýnar og yfirmanna. Jón Viðar 
Matthíasson, núverandi slökkvi-
liðsstjóri, hefur stýrt slökkviliðinu 
síðan árið 2005.

„Eitt af verkefnum ársins hjá yfir-

stjórn verður að vinna með starfs-
ánægjukönnunina og niðurstöðu 
hennar og skilgreina tækifæri og 
leiðir til úrbóta,“ segir Dagur en 
könnunin verður tekin fyrir á næsta 
stjórnarfundi.

Eftir slæma niðurstöðu í starfs-
ánægjukönnun sumarið 2019 var 
sérstökum úrbótahópi komið á 
laggirnar. Þá var heildareinkunnin 
3,68 af 5 mögulegum, sem Ingibjörg 
Óðinsdóttir mannauðsstjóri sagði 
„óásættanlegt“ í minnisblaði til Jóns 
Viðars. Einkunnin í nýju könnun-
inni er 3,16.

Dagur segir undangengið ár 
sérstakt í störfum slökkviliðsins. 
„Mikið álag hefur verið á frábæru 
starfsfólki slökkviliðsins og stjórn-

endum, ekki síst í tengslum við 
sjúkraf lutninga, íþyngjandi sótt-
varnaráðstafanir í tengslum við alla 
starfsemi og skiptingu liðsins niður 
í mjög fámennar einingar á löngum 
köf lum,“ segir hann. Þá hafi yfir-
stjórn almannavarna kallað á mikla 
athygli yfirstjórnar slökkviliðsins.

Bendir hann á að bætt hafi verið 
mikið í fjármagn til slökkviliðsins. 
Úr 2,2 milljörðum króna árið 2015 
í 3,4 árið 2021, þar af um 500 millj-
ónir í ár sem skýrist að mestu af 
kjarabótum. Á þessum árum hafi 
slökkviliðsmönnum fjölgað úr 119 
í 151 en dagvinnufólki fækkað úr 38 
í 33. „Með öðrum orðum hefur verið 
forgangsraðað í þágu þeirra sem 
standa vaktina,“ segir Dagur. – khg

Yfirstjórn slökkviliðsins nýtur enn trausts

Eyvindur og Jóhannes Karl taldir hæfastir í endurupptökudóm

S TJÓRN M ÁL „Ég fagna því að 
Ásmundur Einar Daðason, einn 
öflugasti stjórnmálamaður lands-
ins, ætli að koma hingað í baráttuna 
í Reykjavík og ég hlakka til okkar 
samstarfs,“ segir Lilja Alfreðs-
dóttir menntamálaráðherra um 
þá ákvörðun Ásmundar að færa sig 
um set og gefa kost á sér í Reykja-
víkurkjördæmi norður fyrir næstu 
alþingiskosningar.

Lilja hefur ekki lýst því formlega 
yfir hvort og þá hvar hún verði í 
framboði fyrir f lokkinn en svar 
hennar við fyrirspurn Fréttablaðs-
ins gefur þó sterklega til kynna 
að hún verði áfram í framboði í 
Reykjavík. Þá vísar Ásmundur einn-
ig til væntanlegs samstarfs þeirra í 
aðdraganda kosninga og mikil-
vægis þess að flokkurinn styrki sig 
í þéttbýlinu.

Framsóknarflokkurinn náði bara 
einum manni inn í Reykjavík í síð-
ustu þingkosningum og hefur ekki 
mælst með mann inni í Reykjavík 
í skoðanakönnunum undanfarin 
misseri.

Með ákvörðun Ásmundar og 
einnig Þórunnar Egilsdóttur, odd-
vita í Norðausturkjördæmi sem 
glímir við krabbamein og gefur ekki 
kost á sér aftur, skapast rými fyrir 
nýtt fólk.

Þrír hafa lýst áhuga á leiðtogasæti 
í Norðvesturkjördæmi: Halla Signý 
Kristjánsdóttir alþingiskona, Stefán 
Vagn Stefánsson, lögreglumaður 
og forystumaður flokksins í Skaga-
firði, og Guðveig Lind Eyglóardóttir, 
oddviti f lokksins í Borgarbyggð.

Í Norðausturkjördæmi hefur 
Ingibjörg Ólöf Isaksen, bæjarfull-
trúi á Akureyri, gefið kost á sér til 
forystu og þar hafa einnig verið 
nefndir Þórarinn Pétursson vara-
þingmaður og Jón Björn Hákonar-
son, bæjarstjóri Fjarðabyggðar. 
Líneik Anna Sævarsdóttir, þing-
maður flokksins í kjördæminu, seg-
ist munu lýsa sínum fyrirætlunum á 
næstu dögum.

Í apríl verða próf kjör bæði í 
Suðurkjördæmi og í kraganum. 
Oddvitar þeirra kjördæma, for-
maðurinn Sigurður Ingi Jóhanns-
son og Willum Þór Þórsson, hafa 
hvorugur gefið annað til kynna en 
að þeir verði áfram í kjöri. – aá, oæg

Fagnar komu 
Ásmundar til 
Reykjavíkur

Töluverð samkeppni er 
um oddvitasæti fyrir norð-
an.
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Átt þú rétt á  
tekjufallsstyrk?
Kynntu þér málið á Skatturinn.is

skatturinn@skatturinn.is 442 1000

Upplýsingaver opið:
Mán.-fim. 9:00-15:30

Fös. 9:00-14:00

Tekjufallsstyrkir eru ætlaðir þeim fyrirtækjum, 
þar með talið einstaklingum í sjálfstæðum 
rekstri, sem orðið hafa fyrir miklu tekjufalli 
vegna áhrifa frá heimsfaraldri kórónuveirunnar.

Leitaðu nánari upplýsinga á Skatturinn.is,  
í þjónustusíma 442 1414 eða með  
tölvupósti til covid@skatturinn.is

   Styrkurinn reiknast miðað við tekjur á tímabilinu 1. apríl til 31. október 
2020 í samanburði við 2019

  Tekjufall á milli ára þarf að vera a.m.k. 40%

  Uppfylla þarf ýmis skilyrði m.a.:
-  að vera ekki í vanskilum með skatta og gjöld sem greiða átti  

fyrir árslok 2019
-  að hafa staðið í skilum með skattframtöl, staðgreiðsluskilagreinar,  

virðisaukaskattsskýrslur, ársreikninga o.fl. 

   Fjárhæð tekjufallsstyrks er byggð á rekstrarkostnaði á tímabilinu  
1. apríl til 31. október 2020 með tilteknum skilyrðum og hámörkum

Sótt er um í gegnum þjónustusíðu umsækjanda hjá Skattinum.
Umsóknarfrestur er til 1. maí 2021.



BRETLAND Bresk sjávarútvegsfyrir-
tæki hafa átt í miklum vandræðum 
með að koma vöru sinni á markað 
eftir útgönguna úr Evrópusamband-
inu. Vanalega fara um 70 prósent af 
af lanum á markaði í Frakklandi, 
Spáni og öðrum Evrópusambands-
löndum. Skriffinnska og tafir á 
sendingum valda ómældum skaða 
því að útgerðirnar þurfa að koma 
ferskum fisk sem hraðast út.

„Við getum ekki selt neitt. Breski 
markaðurinn er lokaður sem 
stendur og Evrópumarkaðurinn 
fyrir fyrsta f lokks afurð lokaðist 
líka. Við komum engu úr landi,“ 
segir James Cook hjá útgerðinni DR 
Collin í austurhluta Skotlands við 
fréttastöðina ITV. Kallar Cook eftir 
því að ferlið verði einfaldað og lengri 
undirbúningsfrestur gefinn. Í ljósi 
ástandsins hafi hann þurft að halda 
skipum heima.

Smávægileg mistök við útfyllingu 
eyðublaða geta hæglega kostað að 
farminum er snúið við á landa-
mærunum. Oft þarf að bíða í fimm 
klukkutíma á landamærunum og 
kaupandinn neitar svo að taka við 
fiskinum á áfangastað.

Endurheimt kvóta og full yfirráð 
yfir bresku miðunum voru helstu 
loforð útgöngusinna í kosningabar-
áttunni árið 2016. Sjávarútvegurinn 
varð holdgervingur bresks fullveldis 
þrátt fyrir að vera aðeins prósentu-
brot þjóðarframleiðslunnar og að 
breskar útgerðir fullnýttu ekki einu 
sinn eigin kvóta.

Útgerðarmenn og sjómenn sem 
börðust fyrir útgöngu urðu fyrir 
vonbrigðum þegar viðskiptasamn-
ingurinn við Evrópusambandið leit 
dagsins ljós í desember. Evrópsk 
skip fá áfram að veiða á breskum 
miðum og þrátt fyrir tilkynningar 

um að þau muni missa 25 prósent 
af kvótanum á næstu fimm árum 
er raunin sú að þau missa aðeins á 
bilinu 2 til 3 prósent.

Breskur sjávarútvegur veltur á 
tollfrjálsum viðskiptum við megin-
landið og ólíkt þjónustuviðskiptum 
náðist samkomulag um tollfrjáls 
vöruviðskipti, enda var það vilji 
Evrópusambandsins. Pappírsfjallið 
í kringum þau eru hins vegar stórt 
og tyrfið.

Humarveiðimaðurinn Frazer 
Scott frá Dumfries í Skotlandi segir 
í samtali við ITV að breska ríkis-
stjórnin hafi svikið útveginn. Hann 
siglir ekki út því það sé sóun á tíma 
og eldsneyti. Á fiskmarkaðinum í 
Peterhead, nálægt Aberdeen, hefur 

fiskverðið hrunið um 80 prósent á 
sumum tegundum.

Samkvæmt samtökum matvæla-
framleiðenda í Skotlandi liggur 
einn þriðji fiskiskipanna í höfn og 
sá afli sem er veiddur safnast upp 
og glatar ferskleika sínum. Sumar 

útgerðir hafa brugðið á það ráð að 
sigla til Danmerkur, veiða og landa 
þar til að koma fiski á markað í 
Frakklandi.

Hafa samtökin biðlað til ríkis-
stjórnarinnar að leysa vandann sem 
sé aðkallandi. Kaupendur í Evrópu 
séu hættir að panta breskan fisk 
því óvíst sé hvort hann skili sér í 
tæka tíð. Kalla sumar útgerðir eftir 
fébótum frá ríkisstjórninni vegna 
ástandsins.

„Við seljum ferska afurð og kaup-
endurnir búast við henni ferskri,“ 
segir Santiago Buesa hjá SB Fish í 
bænum Ayr í samtali við The Indep-
endent. „Þeir eru hættir að kaupa. 
Þetta er stórslys.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Breskur sjávarútvegur í vanda 
eftir að Bretland kvaddi ESB
Útgangan úr Evrópusambandinu hefur valdið breskum útgerðum ómældum vanda við að koma af-
urðum sínum á markaði. Þar að auki fá evrópsk skip áfram að veiða á breskum miðum. Þriðjungur skipa 
liggur fastur í höfn og aflinn úldnar í geymslum því að ekki tekst að koma honum ferskum úr landi.

Breskir bátar liggja bundnir við bryggju og sigla ekki því að afli þeirra selst ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ís í kuldanum

Fyrsti snjórinn lét sjá sig í Sarajevó í gær. Samkvæmt fréttamiðlinum Avaz í Bosníu og Hersegóvínu varð hálfgert neyðarástand víða um landið 
vegna snjóþungans. Áfram er spáð þar snjókomu og heldur lágum hitatölum. Þrátt fyrir drunga yfir borginni vegna snjókomunnar og faraldursins 
skelltu nokkrir sér út að borða og fengu sér ís í eftirrétt. Hér ber starfsmaður veitingahúss nokkurs þrjá ísrétti út í kuldann. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Við getum ekki selt 
neitt.

James Cook útgerðarmaður

BANDARÍKIN Flugfélagið Delta hefur 
sett farþegum það skilyrði sem ætla 
að f ljúga til Washington á næstu 
dögum að þeir verði að skilja byss-
urnar sínar eftir heima. Gríðarleg 
öryggisgæsla verður um alla Wash-
ingtonborg í aðdraganda þess að Joe 
Biden tekur við embætti af Donald 
Trump sem forseti Bandaríkjanna. 
Um 20 þúsund þjóðvarðliðar munu 
standa vaktina.

Ed Bastian, forstjóri Delta-f lug-
félagsins, sagði í viðtali við Reut-
ers að það væri aðeins að bregðast 
við ástandinu eins og það blasir 
við. „Við erum öll á varðbergi eftir 
atburði síðustu daga og vikna,“ 
sagði forstjórinn. Borgarstjóri 
Washington, Muriel Bowser, hefur 
beðið ferðamenn að láta það vera að 
koma til að fagna valdaskiptunum. 
– bb

Vilja ekki vopn 
í farangrinum

Það er stutt í að Trump fari frá 
völdum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

BRETLAND Ferðabann sem Bretar 
hafa sett á alla sem hyggja á ferð 
frá Suður-Ameríku og Portúgal tók 
gildi í nótt en alls settu Bretar ferða-
bann á sextán lönd. Bretar berjast 
nú við af brigði af kórónaveirunni 
sem dreifir sér hraðar en áður og eru 
að grípa til áður óþekktra aðferða. 

Grant Shapps, ferðamálaráð-
herra Breta, sagði að ástæðan fyrir 
banni frá Portúgal væru tengslin við 
Brasilíu. Komi Bretar frá þessum 
löndum þurfa þeir að fara í tíu daga 
einangrun heima hjá sér. Þeir sem 
ekki fara eftir nýju reglunum munu 
fá hið minnsta 500 punda sekt, um 
88 þúsund krónur. – bb

Banna flug frá 
sextán löndum 

MÓNAKÓ Fyrrverandi forsætisráð-
herra Ítalíu, Silvio Berlusconi, var 
lagður inn á sjúkrahús í Món akó 
í gær vegna hjartavandamála en 
er þó við góða heilsu, segir hann í 
pistli á Facebook. „Ég er við hesta-
heilsu. Læknarnir báðu mig aðeins 
að fara í skoðun sem ég og gerði,“ 
skrifaði forsætisráðherrann. Tals-
maður hans sagði í samtali frétta-
stofu AFP að Berlusconi yrði kom-
inn heim innan nokkurra daga.

Berlusconi, sem er orðinn 84 ára, 
var á sjúkrahúsi í tíu daga í sept-
ember eftir að hafa greinst með 
COVID-19. Hann fór í hjartaaðgerð 
árið 2016. – bb

Berlusconi var 
lagður inn vegna 
hjartavanda

Silvio Berlusconi er orðinn 84 ára. 

1 5 .  J A N Ú A R  2 0 2 1   F Ö S T U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
laugardaga og sunnudaga 12-18 - mánudaga - föstudaga 11-18:30 

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

Útsala
ALLT AÐ 

50%
AF VÖLDUM VÖRUM

RIA ÞRIGGJA SÆTA SÓFI
Grænn. L192 cm. Áður 99.900 kr. NÚ 74.900 kr.

WESTON TVEGGJA SÆTA SÓFI
Bonded leður. L164 cm. Áður 159.900 kr. NÚ 127.900 kr.

25%

nú74.900
SPARaðu 25.000

nú127.900
SPARaðu 32.000

nú13.900
SPARaðu 5.000

RETINA skemill með geymslu. Ýmsir litir. 60 cm. 
Áður 18.900 kr. NÚ 13.900 kr.

25%

LARISA sófaborð með riffluðu mynstri. 85 cm. 
Áður 27.900 kr. NÚ 19.900 kr.

SEAFORD náttborð. Svart. 
Áður 16.900 kr. NÚ 12.900 kr.

GLORY bekkur. Ýmsir litir.
Áður 15.900 kr. NÚ 10.900 kr.

nú19.900
SPARaðu 8.000

nú12.900
SPARaðu 4.000

nú10.900
SPARaðu 5.000

30%

20%
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Að vera með 
ríkið í bíl-
stjórasætinu 
við þær 
aðstæður sem 
eiganda alls 
hlutafjár er í 
senn 
heimskulegt 
og áhættu-
samt.

 

Krónutölu-
lækkun 
tekjuskatts 
fyrir fólk á 
lágmarks-
launum er 
því nánast sú 
sama og fólst 
í jólagjöf 
Alþingis til 
eignamesta 
fólksins í 
landinu.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

Doktorinn
Orð Guðrúnar Johnsen, hag-
fræðings og ráðgjafa VR, í 
fréttum Ríkissjónvarpsins um 
að hæpið væri að fá raunvirði 
fyrir Íslandsbanka hafa fallið í 
mjög grýttan jarðveg hjá þeim 
sem telja skynsamlegt að selja 
bankann núna. Má segja að 
orðin hafi fallið í allra grýttasta 
jarðveg sem hægt er að finna 
og er sjálfur Sprengisandur 
frjósamt blómabeð í saman-
burði. Því til staðfestingar 
notar Viðskiptablaðið alla þrjá 
goðafræðidálkana sína í að tala 
um Guðrúnu og hvað skoðun 
hennar er fráleit.

Hvað er klukkan?
Oddný Harðardóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar og 
fyrrverandi fjármálaráðherra, 
sagði ekki tímabært að selja 
banka. Það var árið 2016. Svo 
sagði hún að það væri ekki 
tímabært að selja banka. Það 
var árið 2019. Svo sagði hún að 
það væri ekki tímabært að ræða 
bankasölu. Það var núna rétt 
um daginn. Það mun því ekki 
vera tímabært að ræða banka-
sölu í góðæri né í niðursveif lu 
né mitt á milli. Tímabær var 
ekki á óskalista Samfylkingar-
innar um hver á að vera á þingi 
fyrir f lokkinn í stað Ágústs 
Ólafs Ágústssonar, það er því 
ekki hann. Eina sem er eftir, er 
að ræða átti málið fyrir hádegi, 
en hún vill að það sé rætt síð-
degis.

Skattalækkanir á fjármagnstekjur fyrir eigna-
mesta fólkið í landinu sem Alþingi samþykkti 
með hraði fyrir jól ganga þvert á vilja verkalýðs-

hreyfingarinnar og öll markmið um aukinn jöfnuð. 
Ófjármagnaðar skattalækkanir á kjörtímabilinu nema 
nú um 34 milljörðum króna árlega, fyrir utan tíma-
bundnar aðgerðir vegna heimsfaraldursins, og hafa 
valdið því að rekstur ríkissjóðs er ósjálf bær. Tekjur 
ríkissjóðs munu því ekki standa undir útgjöldunum í 
eðlilegu árferði.

Breytingar á tekjuskatti nú í ársbyrjun lækka skatta 
fólks á lágmarkslaunum um tæplega 3.000 krónur 
á mánuði eða 34.500 krónur á ári. Á síðustu dögum 
þingsins fyrir jól var svo samþykkt að hækka frítekju-
mark vaxtatekna og nær það nú einnig til arðs og sölu-
hagnaðar af hlutabréfum. Breytingin nýtist þeim sem 
eru með fjármagnstekjur umfram 150 þúsund krónur 
á ári og getur árleg skattalækkun þeirra numið allt að 
33.000 krónum.

Krónutölulækkun tekjuskatts fyrir fólk á lág-
markslaunum er því nánast sú sama og fólst í jólagjöf 
Alþingis til eignamesta fólksins í landinu.

Við hjá BSRB höfum kallað eftir því að jöfnunarhlut-
verk skattkerfisins verði aukið og að fjármagnstekjur 
verði skattlagðar með sama hætti og aðrar tekjur. Bent 
hefur verið á að fjármagnstekjuskattur er lægri hér 
en á Norðurlöndum og öðrum samanburðarlöndum. 
Skattbyrði hefur aukist á síðustu 20 árum í öllum 
tekjutíundum nema þeirri hæstu þar sem hún hefur 
lækkað og það langmest hjá tekjuhæsta eina prósent-
inu vegna þess að tekjur þeirra eru að stórum hluta 
fjármagnstekjur.

BSRB hefur ítrekað lýst eftir ábyrgri efnahagsstjórn 
með áherslu á jöfnuð og sterka samfélagsinnviði. 
Það veldur því ugg að nú í miðjum heimsfaraldri séu 
skattar á þá ríkustu lækkaðir á sama tíma og mikil-
vægar stofnanir ríkisins, til dæmis í heilbrigðis- og 
menntakerfinu, sæta aðhaldskröfu og frekari niður-
skurður sé áformaður á næstu árum.

Jólagjöf Alþingis  
til þeirra ríkustu

Sigríður  
Ingibjörg  
Ingadóttir 
hagfræðingur 
BSRB

Sumir bregðast aldrei vitlausum málstað. Tals-
menn Samfylkingarinnar í efnahagsmálum, 
ásamt ýmsum fylgihnöttum þeirra í róttækari 
armi verkalýðshreyfingarinnar, leggja sig fram 
um að gera það tortryggilegt að til standi að 
hefja sölu á hlut í Íslandsbanka með hlutafjár-

útboði og skráningu í Kauphöll. Röksemdirnar, sem eru 
fátæklegar, hverfast um að tímasetningin sé óheppileg 
og að ríkið fari árlega á mis við tugmilljarða arðgreiðslur 
með því að draga úr eignarhaldi. Ekkert er gert með þá 
staðreynd að önnur evrópsk ríki hafa fyrir margt löngu 
talið réttast – jafnvel þótt eignarhlutur þeirra sé hverf-
andi í samanburði við íslenska ríkið – að hefja þá veg-
ferð að losa um hluti sína í áhættusömum bankarekstri. 
Samfylkingin er á öðru máli og telur að ríkið eigi áfram 
að vera með 400 milljarða bundna í tveimur bönkum.

Það er með eindæmum ósvífið þegar því er haldið 
fram, aðeins til að blekkja og rugla, að arðgreiðslur 
bankanna til ríkisins á sínum tíma – yfir 200 milljarðar 
2014 til 2018 – gefi fyrirheit um það sem koma skal í 
rekstri þeirra. Mikill hagnaður, sem safnaðist upp sem 
eigið fé þegar höft hindruðu arðgreiðslur í krónum til 
þáverandi eigenda, stafaði þá af einskiptistekjum vegna 
uppfærslu á virði fyrirtækjalána. Í dag er staðan önnur. 
Arðsemin hefur farið hratt minnkandi – verið litlu 
meiri en af áhættulausum ríkisskuldabréfum – og það 
mun reynast áskorun að skila þeirri lágmarkskröfu sem 
Bankasýslan setur þeim í umhverfi sem einkennist af 
harðnandi samkeppni og byltingu í fjármálaþjónustu. 
Að vera með ríkið í bílstjórasæti við þær aðstæður sem 
eiganda alls hlutafjár er heimskulegt og áhættusamt.

Bankakerfið í dag á ekkert sameiginlegt með því sem 
féll 2008. Stundum mætti samt halda annað ef marka 
má þá sem láta eins og ekkert hafi breyst á tveimur ára-
tugum. Þannig sá efnahagsráðgjafi VR ástæðu til þess 
í vikunni að láta að því liggja að hættan nú væri á að 
bankinn kæmist í hendur aðþrengdra stórra fjárfesta 
sem þyrftu á aukinni lánafyrirgreiðslu að halda, eins og 
gerst hefði í aðdraganda bankahrunsins. Þessi málflutn-
ingur, komandi frá fyrrverandi stjórnarmanni í Arion til 
margra ára, stenst enga skoðun enda hefur allt regluverk 
um virka eigendur – þeir sem fara með 10 prósent eða 
meira – og hvað þeir mega eiga í miklum viðskiptum við 
banka verið hert til muna. Það er því ekki eftirsótt fyrir 
fyrirtækjasamsteypur og efnameiri fjárfesta að vera stór 
eigandi af því að það hamlar viðskiptaumsvifum þeirra.

Stjórnvöld eiga ekki að leyfa slíkum dragbítum að 
aftra því að stigin séu varfærin skref í að minnka umsvif 
ríkisins á bankamarkaði. Ákvörðun um að hefja sölu-
ferlið grundvallast á vandaðri og ítarlegri greiningar-
vinnu. Ráðist var í útgáfu hvítbókar um framtíðar-
skipan fjármálakerfisins, salan hefur margsinnis verið 
rædd í ráðherranefnd og eigendastefna ríkisins fyrir 
fjármálafyrirtæki var uppfærð á liðnu ári. Takmark-
aðir fjárfestingakostir, hækkandi hlutabréfaverð og 
lágvaxtaumhverfi skapar kjöraðstæður til að selja hlut 
í bankanum á ásættanlegu verði. Við eigum að raun-
gera stöðugleikaframlagið, þegar kröfuhafar framseldu 
Íslandsbanka til ríkisins 2015, með því að breyta þeirri 
eign í reiðufé á tímum sem ríkið þarf á því að halda.

Dragbítar 
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sporðdrekar eru jú almennt taldir 
siðleysingjar. Meginniðurstaðan 
var sú að ég telst vera, sem kallað 
er, stjórnsamur einfari. Það þótti 
mér þunglyndislegur dómur, en að 
sama skapi spaugilegur. Að vera 
bæði stjórnsamur og líka einfari 
er ávísun á tuldur í einveru, blót 
í slyddu og langar innhringingar 
í síðdegisþætti útvarpsstöðva. 
Þetta er uppskrift að besservisser. 
Ég er ekki viss um að stjörnurnar 
hafi haft fullkomlega rétt fyrir 

sér, því félagslíf hef ég stundað 
allverulegt um ævina líka, en því 
er ekki að neita að ég finn þessa 
tilhneigingu í sálartetrinu, til ráð-
ríkrar einveru.

Hefði ég ekki tangarhald á þess-
ari hneigð mætti ætla að lýðræðis-
tilraunin væri mér einstaklega 
erfið. Meirihlutaræðið væri mér 
eitur í beinum og samræður ami. 
Og kem ég þá einmitt að því: Und-
anfarið hefur heimsbyggðin orðið 
vitni að því hversu viðkvæmt 

lýðræðið er. Bregðist samkomu-
lagið um leikreglur þess er voðinn 
vís. Innrás hins æsta múgs, sem 
minnti mig á senur í bandarísku 
hrollvekjuþáttunum The Walking 
Dead þegar hópur afturganga gerir 
innrásir í byggingar, kom til vegna 
þess að til er vaxandi fjöldi fólks í 
lýðræðissamfélaginu Bandaríkj-
unum sem setur það ekki lengur 
í fyrsta sæti í nálgun sinni á sam-
félagið að þar ríki lýðræði. Það vill 
frekar að sín skoðun ráði. Það ótt-

ast hina og fyrirlítur. Það virðist 
reiðubúið að hætta tilrauninni og 
öllu því sem hún felur í sér. Þessi 
háski dregur fram réttmæti þess 
að kalla lýðræðið tilraun. Það 
sem getur brugðist þurfum við að 
vernda. Og spurning lýðræðistil-
raunarinnar er ævarandi, kynslóð 
eftir kynslóð, hér á landi sem ann-
ars staðar: Getum við það? Getum 
við stundað lýðræðið? Ég veit það 
ekki, en hitt sýnist mér kristal-
tært: Við skulum alltaf reyna.
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Verð áður 29.900 kr. 
Tilboð: 19.900 kr.

Verð áður 29.900 kr. 
Tilboð: 19.000 kr.

Verð áður 39.900 kr. 
Tilboð: 29.900 kr.

Verð áður 25.900 kr. 
Tilboð: 15.000 kr.

Verð áður 17.900 kr. 
Tilboð: 12.500 kr.

Verð áður 19.900 kr. 
Tilboð: 12.900 kr.

  
  

  

15–50% VeRð

skínandi

LæKkUn
úTsAlA

BLOW loftljós
Verð áður 44.500 kr.
Tilboð: 29.900 kr.

Þegar Bandaríkjamenn tala 
um lýðræðið sitt, eins og 
þeim hefur gefist ærið tæki-

færi til þessa dagana, þá tala þeir 
gjarnan um „lýðræðistilraunina“ 
eða „the democratic experiment“. 
Þegar múgur braust inn í þing-
húsið og stöðvaði þingfund með 
dólgslátum, mátti lesa í New York 
Times að sá alvarlegi atburður 
væri atlaga að hinni bandarísku 
lýðræðistilraun.

Þetta orðalag á sér sögulegar 
og fræðilegar rætur, skilst mér, 
en fyrir leikmann á norðurhjara, 
í vindgnauðandi lýðræðissam-
félagi sem hér vissulega er, hefur 
þetta tungutak skapað tilefni 
til þónokkurra vangaveltna á 
myrkum morgunstundum yfir 
kaffibolla og netvafri. Hvers vegna 
kalla þau lýðræðið tilraun? Er lýð-
ræðið fyrir þeim hálfkæringur? 
Eru þau að máta það um stundar-
sakir? Hvað býr hér undir?

Eftir nokkur heilabrot finnst 
mér ég núna mögulega skilja 
hvað átt er við. Að kalla lýðræðið 
tilraun er ansi hreint mögnuð 
nálgun. Mér virðist hún til þess 
fallin að draga fram ýmis ein-
kenni lýðræðis sem manni er 
hollt að minna sig á. Lýðræðið 
er mannanna verk. Lýðræðið er 
ófullkomið. Það er ekki sent okkur 
frá guði, eins og konungar héldu 
áður fyrr um þeirra stjórnskipu-
lag. Lýðræðið er viðkvæmt. Það 
þarfnast ástundunar. Það þarfnast 
gagnrýni, þróunar og sífelldrar 
aðhlynningar. Lýðræðið er í raun 
lífsstíll sem hver og ein manneskja 
í lýðræðissamfélagi verður að vera 
reiðubúin að tileinka sér, hvorki 
meira né minna. Þetta felur meðal 
annars í sér að fólk verður að 
vera reiðubúið að lenda í minni-
hluta og jafnvel vera alla ævi í 
minnihluta. Það verður að vera 
reiðubúið að sætta sig við það að 
meginþorri annarra telji það ekki 
hafa á neinn hátt rétt fyrir sér. 
Það verður að vera reiðubúið til 
þess að leggja þó nokkuð á sig til 
þess að sannfæra annað fólk um 
að tilteknar leiðir, lausnir, fyrir-
komulag og aðgerðir séu til bóta 
og aðrar ekki. Það verður að vera 
reiðubúið að afla sér upplýsinga 
og menntunar til þess að geta 
mótað sér afstöðu, sem er krafa 
sem lýðræðissamfélag gerir til 
borgara sinna. Fólk verður að vera 
til í að hlusta ríf lega á aðra og velta 
vöngum yfir alls konar hliðum 
mála, jafnvel þótt það nenni því 
ekki. Lýðræðið er viðurkenning á 
því að mannleg tilvist er undirseld 
óvissu, breyskleika, mistökum og 
vandræðagangi. Að kalla lýðræðið 
tilraun er þess vegna svolítið f lott: 
Í þessum aðstæðum sem við erum 
í sem mannfólk, þá er þetta skást. 
Að við gerum þetta saman. Við 
skulum prófa það, og helst sem 
lengst. Þessi nálgun byggir síðan 
á því, að meginþorri fólks í hverju 
samfélagi verður af einlægni að 
vera til í þetta dæmi, jafnvel þótt 
það fussi og sveii yfir eðlislægum 
bægslagangi lýðræðisins. Fólk 
verður að hafa sameiginlegan 
skilning á verkefninu. Með því 
stendur og fellur lýðræðið.

Hér stendur hnífurinn í kúnni. 
Einu sinni fékk ég stjörnukort 
frá Gunnlaugi stjörnuspekingi 
í afmælisgjöf. Þar var persónu-
leika mínum lýst miðað við stöðu 
himintunglanna á fæðingardegi 
mínum. Ég er sporðdreki. Ég bjóst 
því við hinu versta, auðvitað, því 

Lýðræðið
Guðmundur 
Steingrímsson

Í DAG
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Vegan mataræði hefur rutt sér til rúms undanfarin ár, og fjölgar sífellt í hópi 
þeirra sem kjósa að neyta engra dýraafurða, innbyrða hvorki kjöt, egg, fisk, 

né mjólkurafurðir. Í Hagkaup má finna fjölbreytt úrval af vegan mat og réttum. 
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1.949 kr/kg
Verð áður 2.599 kr/kg

 
 

Kjúklingalundir 
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Kjúklingavængir 

374 kr/kg

Verð áður 499 kr/kg
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HREINT - FULLELDAÐ KRYDDAÐ - FULLELDAÐ

Dagana 14.-24. janúar

Heilsa og
 lífsstíll

 
Kjúklingaleggir 

649 kr/kg
Verð áður 999 kr/kg

 
Kjúklingabitar 

649 kr/kg
Verð áður 999 kr/kg

 
Heill kjúklingur 

697 kr/kg
Verð áður 929 kr/kg

 
Alpha Pizza 

699 kr/pk

Verð áður 999 kr/pk

 
Beyond Burger 

989 kr/pk
Verð áður 1.099 kr/pk

 
Tofurky 

Verð frá 560 kr/stk
Verð áður frá 659 kr/stk

 
Now vítamín 

 
Feel Iceland 

 
Nick´s - súkkulaði 

 
Vegetarian Plus 

Verð frá 959 kr/pk

Verð áður frá 1.199 kr/pk
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NÝTT

Yfir 1.000 vörur á tilboði
Skannaðu kóðann og skoðaðu 

glæsilegt Hagkaupsblað 
um heilsu og lífsstíl.
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Ég er í raun ekkert 
smeyk við að fara 

aftur inn á völlinn enda 
búin að vera 
einkennalaus 
nokkuð lengi.
Stella Sigurðar-
dóttir, handbolta-
kona

Ísland var með fimmtán 
tapaða bolta í sóknarleikn-
um í gær en Portúgal aðeins 
sjö tapaða bolta í leiknum.
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HANDBOLTI Tapaðir boltar í sóknar-
leiknum fóru illa með íslenska liðið 
þegar Strákarnir okkar töpuðu 
23-25 gegn Portúgal í fyrsta leik lið-
anna á HM. Strákarnir voru skref-
inu á eftir Portúgölum stærstan 
hluta leiksins og kostuðu tækni-
feilar íslenska liðið oft í atlögu að 
forskoti Portúgalanna. Fimmtán 
tapaðir boltar reyndust dýrkeyptir 
á ögurstundu.

Íslenska liðið byrjaði leikinn vel 
en þegar líða tók á fyrri hálf leik 
hrökk Alfredo Quintana í marki 
Portúgals í gang og Portúgalarnir 
náðu frumkvæðinu. Íslendingar 
voru aldrei langt undan en portú-
galska liðið var skrefi á undan og 
leiddi með einu marki í hálf leik 
þrátt fyrir að markvarslan hefði 
ekki verið góð hjá íslenska liðinu.

Í upphafi seinni hálf leiks kom 

slæmur kafli hjá íslenska liðinu sem 
lagði grundvöllinn að sigri Portú-
galanna. Vörn Íslands hikstaði á 
sama tíma og sóknarleikurinn var 
stífari og komust Portúgalar fimm 
mörkum yfir eftir tíu mínútna leik 
í seinni hálfleik. Strákarnir okkar 
náðu inni á milli að saxa á forskot-
ið og náðu því niður í tvö mörk en 
lengra komust þeir ekki.  

Dýrkeypt stig fóru í súginn hjá 
íslenska liðinu en Strákarnir okkar 
fá stuttan tíma til að sleikja sárin 
fyrir leikinn gegn Alsír á morgun. 
– kpt

HANDBOLTI „Mér finnst þetta ekki 
orðið raunverulegt enn þá en á 
sama tíma er þetta mjög góð tilfinn-
ing. Ég er ekki alveg farin að átta 
mig á þessu en það kemur kannski 
þegar ég fer að mæta á vídeófundina 
og tek meiri þátt í því sem liðið er 
að gera. Þá kemur alvaran í þetta,“ 
segir Stella Sigurðardóttir, fyrr-
verandi landsliðskona í handbolta, 
aðspurð hvernig sé að vera byrjuð í 
handbolta á ný. Framarar tilkynntu 
í gær að Stella hefði ákveðið að taka 
skóna úr hillunni og leika með upp-
eldisfélaginu á ný. Stella hefur ekk-
ert leikið handbolta undanfarin sjö 
ár eftir að hafa fengið tvö höfuð-
högg með stuttu millibili sitt hvor-
um megin við áramótin 2013/2014.

Á sínum tíma lék Stella 72 lands-
leiki og skoraði í þeim 205 mörk og 
var hluti af liði Íslands sem komst 
í lokakeppni stórmóts þrjú skipti í 
röð þó að hún hafi misst af EM 2010 
vegna meiðsla.

Stella segist hafa fundið fyrir 
tilfinningu í fyrra um að það væri 
gaman að gefa handboltaferlinum 
eitt tækifæri til viðbótar.

„Á bikarúrslitahelginni í fyrra 
var maðurinn minn að keppa og 
Framstelpurnar. Þá kom svona þessi 
saknaðartilfinning og þá kom í 
fyrsta sinn löngun til að prófa aftur. 
Að vera hluti af liði í þessari stemm-
ingu sem myndast í Höllinni.“

Aðspurð segist Stella ekki vera 
smeyk við að fara inn á völlinn á ný 
vegna fyrri meiðsla þó að höfuð-
höggin hafi haft áhrif á líf hennar 
utan vallar.

„Ég er í raun ekkert smeyk við 
að fara aftur inn á völlinn enda 
búin að vera einkennalaus nokkuð 
lengi. Við bjuggum lengi úti og ég 
hafði í raun aldrei áhuga á að byrja 
aftur að spila erlendis. Ég fann það á 
milli barneigna að ég var orðin bara 
góð, gat hlaupið og byrjaði í raun að 
spila smá fótbolta en tilfinningin að 
byrja aftur í handbolta kom ekki 
upp þegar ég bjó úti. Ég hef meiri 
áhyggjur af púsluspilinu með fjöl-
skyldulífið þegar við erum bæði 
á æfingum,“ segir Stella hlæjandi 
en hún á tvö börn með Tandra Má 
Konráðssyni, fyrrverandi landsliðs-

manni í handbolta, sem leikur með 
Stjörnunni í Olís-deild karla.

Tillagan um að Stella myndi 
koma aftur til æfinga kom fyrst upp 
síðasta sumar þegar Stefán Arnar-
son, þjálfari Fram, sló á þráðinn til 

að taka á henni stöðuna í aðdrag-
anda tímabilsins.

„Stefán hringdi í mig í sumar til 
að taka stöðuna á mér og við rædd-
um hugmyndina um að ég myndi 
prófa að mæta á eina æfingu og sjá 
hvernig mér liði. Ef mér myndi líða 
vel væri hægt að bæta við æfingum. 
Ég mætti eitthvað en gat lítið sinnt 
því, meðal annars vegna anna í 
meistaranáminu og svo kom heims-
faraldurinn. Í desember fer ég svo að 
mæta oftar og það leiddi til þessarar 
ákvörðunar.“

Stella var einn besti leikmaður 
deildarinnar þegar Fram og Valur 
háðu einvígi um alla þá titla sem í 
boði voru á sínum tíma. Hún vann 
Íslandsmeistaratitilinn með upp-
eldisfélagi sínu árið 2013 og hélt 

sama ár út í atvinnumennsku með 
SönderjyskE í Danmörku. Þá vann 
Stella tvo bikarmeistaratitla með 
Fram.

„Ég veit ekki hvaða hlutverk ég fæ 
í byrjun en það er frábært að geta 
byrjað að æfa og hjálpa liðinu. Þetta 
er mjög þægilegt því ég fæ að stjórna 
álaginu sjálf. Það mikilvægasta er að 
ég finni það sjálf hvernig mér líður. 
Ég verð í allt öðru hlutverki en fyrir 
átta árum þegar ég spilaði síðast 
og þurfti oft að klára sóknirnar,“ 
segir Stella sem hittir fyrir margar 
af æskuvinkonum sínum í Safa-
mýrinni.

„Það er líka bara frábært að fá 
að koma aftur inn í lið sem flestar 
af bestu vinkonum mínum eru að 
spila með.“ kristinnpall@frettabladid.is
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SPORT
FÓTBOLTI Miðvörðurinn Pétur Við-
arsson hefur framlengt samning 
sinn við knattspyrnudeild FH en 
samningurinn gildir út yfirstand-
andi keppnistímabil.

Pétur spilaði fjórtán leiki í deild 
og bikar á síðustu leiktíð en hann 
hefur spilað alls 251 leik fyrir FH á 
ferlinum og skorað í þeim tólf mörk.

„Það eru spennandi tímar fram 
undan hjá FH. Það er sterkt FH-DNA 
í mér og með nýjum þjálfurum og 
nýju fólki skynja ég hungur. Mikið 
af ungum leikmönnum sem geta 
náð langt og við erum komnir með 
lið sem er vel samkeppnishæft.

Það er mikil tilhlökkun í mér að 
byrja knattspyrnusumarið 2021,“ 
segir Pétur í samtali við heimasíðu 
FH eftir undirskriftina. – hó

Pétur spilar 
með FH í sumar 

FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildin til-
kynnti í gær að ákveðið hefði verið 
að fresta leik Aston Villa og Everton 
sem var á dagskrá um helgina. Þetta 
er í þriðja sinn í vetur sem fresta 
þarf leik hjá Aston Villa en í annað 
skiptið sem leikur fellur niður hjá 
Everton vegna áhrifa kóróna veiru-
faraldursins.

Villa er enn að glíma við afleið-
ingar kórónaveirusmits og eru 
leikmenn ýmist í einangrun eða í 
sóttkví og var því samþykkt beiðni 
Aston Villa um að fresta öðrum 
leiknum í röð. Áður var búið að 
fresta leik Aston Villa gegn Totten-
ham á miðvikudaginn. Þá var leik 
Aston Villa gegn Newcastle frestað 
fyrir mánuði eftir að kórónaveiru-
smit kom upp hjá Newcastle. 

Þetta er annar deildarleikurinn 
á tveimur vikum sem hefur verið 
frestað hjá Everton eftir að smit 
kom upp hjá andstæðingi þeirra. 
Áður var leik Everton og Man-
chester City frestað undir lok síð-
asta árs. – kpt

Frestað hjá Villa 
í þriðja sinn

Þjálfarateymi Aston VIlla.

FÓTBOLTI Landsliðsmaðurinn Jón 
Guðni Fjóluson samdi í gær við 
sænska félagið Hammarby sem 
verður þriðja sænska félagið sem 
Þorlákshafnarmaðurinn leikur með 
á eftir Sundsvall og Norrköping.

Miðvörðurinn lék með Brann í 
Noregi á lokakafla síðasta tímabils 
eftir að hafa komist að samkomu-
lagi við rússneska félagið Krasnodar 
um starfslok síðasta sumar.

Jón Guðni hefur verið atvinnu-
maður í tíu ár síðan hann samdi við 
Beerschot í Belgíu en hann á að baki 
sautján leiki fyrir íslenska lands-
liðið og hefur skorað eitt mark. – kpt

Jón Guðni aftur 
til Svíþjóðar

Ekki orðið raunverulegt en á 
sama tíma mjög spennandi
Fram tilkynnti í gær að fyrrverandi landsliðskonan Stella Sigurðardóttir hefði ákveðið að taka fram 
skóna á ný eftir sjö ára hlé. Stella var nýkomin í atvinnumennsku og í lykilhlutverki hjá landsliðinu 
þegar höfuðmeiðsli neyddu hana til að hætta. Stella, sem er einkennalaus í dag, er spennt að byrja á ný.

Stella  í leik Íslands og  Svartfjallalands á EM 2012 sem er síðasta stórmót kvennalandsliðsins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Tapaðir boltar dýrkeyptir í sigri Portúgal

Alexander Petersson kom að þremur mörkum í leiknum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Sólrún segir það hafa verið magnaða upplifun að komast á tind Kilimanjaro, þrátt fyrir hvimleiðar aukaverkanir lyfja við háfjallaveiki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kennslukonan sem 
kleif Kilimanjaro
Enskukennarinn, spéfuglinn og fjallageitin Sólrún Inga Ólafsdóttir ræðst ekki 
á garðinn þar sem hann er lægstur en hún hefur farið, eða skokkað, upp á 
Esjuna oftar en hún getur talið auk þess að hafa klifið hæsta tind Afríku. ➛2
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Sólrún, eða Sóla eins og hún 
er yfirleitt kölluð, er fædd og 
uppalin í Stykkishólmi og ber 

hún bænum söguna vel. „Ég hef 
náttúrulega ekki samanburð við 
aðra staði en mér fannst frábært að 
alast þar upp, sem sést best á því að 
aldrei fór ég suður. Ég segi það alla-
vega þegar fólk spyr mig hvenær 
ég flutti þaðan,“ segir hún sposk. 
„Ég á tvö systkini, Jónu Lovísu 
Jóns-Ólafsdóttur, eða Lúllu, sem 
er prestur í Noregi og margfaldur 
Íslandsmeistari í vaxtarrækt og 
fitness, og Þorbjörn Geir Ólafsson, 
eða Bjössa, sem er tryggingasali, 
trúbador og körfuboltaþjálfari.“

Eftir nám og heimavist á Skag-
anum og flutning til höfuðborgar-
innar stóð Sólrún skyndilega 
frammi fyrir ákveðinni áskorun. 
„Þegar mamma flutti aftur til Flat-
eyrar árið 1998 átti ég skyndilega 
engan samanstað í Stykkishólmi 
og fjárfesti í lítilli íbúð í Hólm-
inum þar sem við fjölskyldan 
höfum verið allar götur síðan eða 
þar til fyrir fimm árum, þegar við 
þurftum að stækka við okkur. Við 
keyptum þá hús á Skúlagötunni 
sem við höfum dundað okkur við 
að gera upp.“

Alltaf með neistann
Sólrún átti eina dóttur þegar hún 
kynnist manninum sínum, Hirti 
Eiríkssyni, sem sjálfur átti fyrir 
tvær dætur og saman eignuðust 
þau tvær dætur til viðbótar. „Ég er 
löngu orðin amma og á fimm dætur 
samtals. Ég ól samt ekki stjúpdætur 
mínar upp og er meira eins og vin-
kona þeirra en móðir. En vonandi 
sjá þær samt smá fyrirmynd í mér.“

Sólrún hefur starfað sem 
kennari um árabil. „Ég er búin að 
vera enskukennari í Borgarholts-
skóla síðan 1997 og sér ekki fyrir 
endann á því. Kennslan hefur gefið 
mér svo margt, kannski meira en 
mig grunar. Samskipti við nem-
endur vega mjög þungt á vogar-
skálinni og mér finnst ég líka hafa 
mikilvægu hlutverki að gegna sem 
áhrifavaldur. Ég er mjög upptekin 
af hugtakinu mannkostamenntun 
(e. character education), það er 
hvernig hægt er að ýta undir 
dyggðir án þess að predika. Það 
geri ég til dæmis með því að velja 
áhugaverðar bókmenntir og texta 
um hluti sem virkilega skipta máli 
og eru til þess ætlaðir að koma 
í veg fyrir fordóma og ýta undir 
almennan siðferðisþroska. Þó að 
ég sé búin að starfa svona lengi 
finnst mér ég alltaf vera nýbyrjuð. 
Ég er alltaf með neistann, tilbúin 
til þess að prófa eitthvað nýtt og 
sjá hvernig það virkar.“

Of nísk fyrir laxveiðileyfi
Áhugamálin eru af ýmsum toga. 
„Eins og hinar fegurðardísirnar hef 
ég áhuga á útvist og ferðalögum 
og að lifa lífinu lifandi. Djók. Samt 
ekki,“ segir Sóla kímin.

Efst á listanum er bókalestur en 
hún unir sér einnig vel á sjó. „Ég 
hef alltaf haft sjúklega mikinn 
áhuga á að veiða fisk, en er of nísk 
til þess að splæsa í laxveiðileyfi 
og fæ útrás fyrir veiðiþörfina í 
lélegum veiðivötnum og úti á sjó. 
Við hjónin erum búin að koma 
okkur upp fjölbreyttum bátaflota 
í Stykkishólmi, allt frá kajökum 
upp í fjölveiðiskipið Sólu og við 
nýtum hvert tækifæri til þess að 
fara út á sjó og veiða. Sumarhúsið 
okkar er staðsett nánast alveg 
við sjóinn í Stykkishólmi og það 
er fátt yndislegra en að vakna í 
logni, fá sér kaffisopa og róa ein út 
á fjörðinn með veiðistöng,“ segir 
hún dreymin.

„Mér finnst líka gaman að 
skrifa en er enn sem komið er bara 
skúffuskáld. Síðustu árin hef ég 

gert það á: zolazone.wordpress.
com. Bloggið hefur þróast út í 
að verða myndskreytt útgáfa af 
lífi mínu og fjölskyldunnar með 
smá texta inn á milli. Svo er það 
Esjan. Ég fer mjög oft upp að Steini, 
brattari leiðina. Það er svo fín 
leið, engar hættur, ekkert klifur 
en tekur vel í rass og læri og fer 
afskaplega vel með öllu hinu.“

Eitruð kvenmennska
Fyrir nokkrum árum byrjaði Sóla, 
ásamt hópi samstarfskvenna í 
Borgarholtsskóla, að fara viku-
lega á Esjuna. „Við fundum eyðu í 
stundatöflunni, skutumst upp að 
Steini og svo aftur í vinnuna. Einn 
veturinn fórum við alla miðviku-
dagsmorgna, í öllum veðrum. 
Eins og þú getur ímyndað þér var 
kolniðamyrkur alla morgna þegar 
líða fór á haustið og flughálka í 
þokkabót, en við notuðum þá bara 
höfuðljós og Esjubrodda.“

Esjurápið hefur þó ekki alltaf 
gengið áfallalaust fyrir sig. Sólrún 
grínast með að andrúmsloftið 
hafi einkennst af „eitraðri kven-
mennsku“. „Við hnussuðum ef 
einhver vogaði sér að impra á því 
að kannski væri veðurspáin ekki 
nógu góð. En svo komumst við 
næstum því í hann krappan, ég og 
Ásta, vinkona mín og samstarfs-
kona. Það var svakalegur hríðar-
bylur á Esjunni og við skriðum 
áfram á fjórum fótum án þess 
að segja aukatekið orð. Ég rétt sá 
glitta í höfuðljósið hennar Ástu af 
og til, þó að hún væri bara í eins 
metra fjarlægð. Eftir mikið pauf og 
þungar hugsanir var mér farið að 
of bjóða þessar aðstæður og herti 
mig loks upp í að spyrja (eða æpa 
með spurnarróm): „Ásta, eigum 
við kannski að snúa við?“ Ég hélt 
að hún myndi hlæja að aumingja-
skapnum en mér til mikillar furðu 
sagði hún strax (og gott ef það 
vottaði ekki fyrir feginleika í rödd 

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 
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Sólrún í grennd 
við grunnbúðir 
Everest. Hún 
segir ferðina 
hafa verið 
heljarinnar 
ævintýri og 
var heilluð af 
mannlífinu og 
menningunni 
í Nepal. MYND/
AÐSEND

hennar): „Já, veistu, ég held það.“ 
Ég held að ég hafi aldrei orðið jafn 
hissa og fegin á ævi minni,“ segir 
Sólrún og skellir upp úr.

„Við snerum við en ævintýrið 
var ekki búið. Þrátt fyrir að hríðar-
kófið væri minna þegar neðar dró 
þekktum við alls ekki staðhætti. 
Allt var svo hvítt og ókunnugt og 
við að verða of seinar í kennslu! 
Við höfðum farið þessa leið 
mörg hundruð sinnum en vorum 
skyndilega rammvilltar. Seint og 
um síðir áttuðum við okkur á hvar 
við vorum staddar og rétt náðum 
að kenna blessuðum nemendum 
okkar, eldrjóðar í kinnum og 
reynslunni ríkari. Ásta skoðaði svo 
GPS-trakkið úr símanum sínum 
um kvöldið og sá að þegar við 
ákváðum loks að snúa við vorum 
við löngu búnar að skríða fram hjá 
Steini á leiðinni niður í einhvern 
djúpan dal. Eftir þetta höfum við 
verið varkárari og ófeimnari við 
að viðurkenna að Esjan er ekkert 
lamb að leika sér við, eins og 
reynslan sýnir.“

Náttúruleg geðhreinsun
Það er ástæða fyrir því að Sólrún 
hreyfir sig eins mikið og raun ber 
vitni. „Mamma var svona orku-
mikil eins og ég, fór út um allt á 
fjöll og á gönguskíðum, svona eins 
og mammviskubitið leyfði henni. 
En svo missti hún líkamlega heilsu 
upp úr fertugu, fékk vefjagigt og 
síþreytu og þjáðist svo af þung-
lyndi út af öllu saman. Veit þó ekki 
hvort kom á undan, þunglyndið 
eða vefjagigtin, en þetta fer oft 
saman. Hún gafst svo upp á lífinu 
55 ára gömul og tók sitt eigið líf.“

Svarið fann hún í náttúrunni. 
„Þetta hefur auðvitað haft gífurleg 
áhrif á mig og þess vegna er ég 
mjög meðvituð um það að halda 
geðheilsunni með hreyfingu. Það 
mætti nota orðið „geðhreinsun“ 
(catharsis) um líðanina sem kemur 

með því að reyna á sig úti í nátt-
úrunni. En ég vil taka fram að ég 
trúi því að áföll hafi gífurleg áhrif 
á líkamleg og andleg veikindi og 
ég hef verið heppnari en mamma 
mín. Hún var trúlofuð og nýorðin 
ólétt að systur minni þegar kærast-
inn hennar drukknaði á fiskibát 
frá Súðavík,“ segir Sólrún.

„Það var líklega lítið unnið úr 
því, bara haldið áfram á hnefanum 
eins og ég og Ásta á Esjunni í blind-
bylnum. Svo segir Lúlla systir, þá 
18, mömmu frá því að hún hafi 
verið misnotuð af stjúpafa okkar 
frá 6 ára aldri til 12 ára aldurs. 
Ég veit ekki hvort mæður komist 
nokkurn tímann yfir slíkt.“

Stjörnur og skrækjandi apar
Ljóst er að Sóla lætur fátt stoppa 
sig en fyrir rúmum fjórum árum 
ákvað hún, ásamt tveimur sam-
starfskonum og fleirum, að klífa 
Kilimanjaro, hæsta fjall Afríku. 
„Við gengum á Esjuna sem aldrei 
fyrr til þess að æfa uppgöngu og 
niðurgöngu. Það var svolítið sér-
stakt að pakka niður bæði fyrir 
norðurpólinn og Sahara, sem sagt 
ullarfatnaði en líka bikiníi og 
sólarvörn. Við byrjuðum nefnilega 
gönguna í hitabeltisloftslagi og 
enduðum uppi á jökli í -20 gráðum! 
Svo fórum við í safari í nokkra 
daga eftir gönguna til þess að verð-
launa okkur.

Fyrstu nóttina gistum við 
í stórum skála. Mér varð lítið 
svefnsamt og þurfti að læðast út 
í myrkrinu til þess að fara á kamar-
inn. Þar heyrði í skrækjandi öpum 
fyrir ofan mig og horfði svo upp í 
ótrúlega stjörnubjartan himininn 
og leið alveg stórkostlega (hrædd, 
kvíðin, ofsaglöð). Við vorum fimm 
saman í hóp og til að gera langa 
sögu stutta þá komumst við öll á 
toppinn á hæsta fjalli Afríku og 
hæsta frístandandi fjalli í heimi, 
eftir sex daga uppgöngu.“

Súrefnisskortur og ofsamiga
„Mér leið ekki vel síðasta legginn. 
Við lögðum af stað rétt fyrir mið-
nætti á nýársdag. Það var auðvitað 
myrkur en allir með höfuðljós. 
Mér var svo illt í maganum að það 
fór mikil orka í að missa ekki bara 
eitthvað í buxurnar og ekkert 
klósett á leiðinni. Ég var reyndar 
orðin vön því að pissa hér og þar 
á leiðinni af því að við vorum að 
taka lyf til að auðvelda okkur að 
takast á við súrefnisskortinn. Ein 
af mögulegum aukaverkunum 
var svokölluð ofsamiga, sem við 
vorum búnar að hlæja alveg rosa-
lega mikið að,“ segir Sólrún.

„En sá hlær best sem síðast hlær 
því að ég fékk þessar aukaverkanir 
og þurfti að pissa hér og þar á hálf-
tíma fresti. Við þurftum líka að 
drekka alla vega þrjá til fjóra lítra 
af vökva á dag til þess að takast á 
við súrefnisskortinn sem hjálpaði 
ekki. Ég var því mjög fegin að sjá í 
tindinn við sólarupprás klukkan 
fimm eða sex um morguninn og 
átta mig á að við værum öll að 
fara að meika það! Þvílíkur sigur! 
Ég lifði svo lengi á þessari ferð, ég 
hreinlega flissaði af gleði þegar ég 
hugsaði um hana,“ segir Sólrún og 
brosir.

„Ef eitthvað getur mögulega 
toppað Kilimanjaro-ferðina er það 
ferðin í grunnbúðir Everest. En 
ég get eiginlega ekki borið þessar 
ferðir saman, þær voru báðar æðis-
legar. Það sem gerir þær helst ólíkar 
er auðvitað menningin, mannlífið. 
Tanzanía og Nepal er ekki það 
sama, þó að vissulega hafi maður 
séð mikla fátækt í borgunum og 
slæman aðbúnað. En það sem 
stendur upp úr er auðvitað glað-
værð og gestrisni heimamanna. 
Það er gott að vera túristi í þessum 
löndum.“
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Þorramatur
KYNNINGARBLAÐ

Hallgrímur Sigurðarson matreiðslumaður sló upp veislu á heimili sínu og bauð fjölskyldunni í þorramat enda er súrmaturinn í miklu uppáhaldi. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN NÍELSSON

Hefðin má ekki gleymast
Bóndadagur er eftir viku og efalaust margir sem hlakka til að gæða sér á þorramat. Þótt þorra-
blótin verði ekki eins og áður er vel hægt að gleðjast heima því víða má kaupa þorrabakka. ➛2
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Hallgrímur Sigurðarson, mat-
reiðslumeistari á Akureyri, 
eða Halli eins og hann er 

kallaður, er einn af fjölmörgum 
aðdáendum þorramatarins. Hann 
segist alltaf hlakka til þessarar árs-
tíðar og fær sér reglulega þorramat 
meðan á þorranum stendur. „Ég 
er alinn upp við þennan mat og 
finnst hann góður,“ segir hann. 
„Þorramatur var alltaf á boð-
stólum hjá foreldrum mínum. 
Faðir minn var mjög ánægður með 
þennan tíma árs. Það stóð tunna 
úti á svölum þar sem geymt var 
saltað hrossakjöt og fleira góðgæti. 
Mér fannst mjög spennandi að fá 
að fara út og sækja bestu bitana. 
Foreldrar mínir voru báðir úr sveit, 
Norðlendingar í húð og hár. Sjálfur 
er ég hreinræktaður Akureyring-
ur,“ segir Halli og bætir við að það 
hafi alltaf skapast mikil stemming 
á þorranum í bænum.

Fjör í sveitunum
„Hér er stórt landbúnaðarhérað og 
ég hef alltaf tengt þennan árstíma 
við mat. Ég hef margsinnis farið á 
þorrablót hér í sveitunum og verð 
að segja að það er miklu meira 
fjör þar en inni í bæjum. Svona 
meira ekta. Ég hef ekki oft unnið 
sem kokkur á þorrablótum en það 
hefur komið fyrir,“ segir hann. 

„Það er afar sérstök stemming á 
þorrablótum í sveitinni. Hér inni í 
Eyjafjarðarsveitinni eru skemmti-
leg þorrablót þar sem menn gera 
gjarnan grín hver að öðrum. Oft 
er þetta persónuleg gamanyrði og 
mikið hlegið. Margar skemmti-
legar sögur eru látnar fjúka á 
svona kvöldum. Fólk er tilbúið til 
að sleppa sér og hafa gaman. Það 
tíðkast gjarnan í Eyjafirðinum 
að fólk kemur með sitt eigið trog 
sem geymir eitt og annað sem fólk 
hefur verið að búa til heima. Aðrir 
fá síðan að smakka á veitingunum. 

Fjölskylda konu minnar, Þóru 
Hlynsdóttur, er ættuð innan úr 
firði og mér fannst alltaf mikil 
stemming að setja í trogið með 
tengdamömmu og skunda svo á 
þorrablót. Hún hafði alltaf kaldar 
kótelettur í raspi með í troginu 
sem mér fannst skrýtið en það 
var vinsælt. Oftar en ekki eru 
einhverjir úr sveitinni sem troða 
upp og það er mikið dansað,“ segir 
hann.

Hákarlinn ómissandi
Sjálfur borðar hann allan þorra-

mat. „Mér finnst súrsaður matur 
mjög góður. Hvort sem það er 
slátur, hrútspungar, sviðasulta eða 
lundabaggar. Síðan er hákarlinn 
algjörlega ómissandi með góðum 
snafs. Við pabbi vorum oft staðnir 
af því að vera inni í bílskúr að 
gæða okkur á hákarli og brenni-
víni. Þá var oft líka magáll á 
borðum. Við vorum ekki taldir 
húsum hæfir með þetta inni í 
stofu,“ segir Halli og brosir þegar 
hann minnist þessa tíma. 

„Lyktin hefur aldrei truflað 
mig,“ bætir hann við. „Mér finnst 
að Íslendingar eigi að halda í þessa 
hefð. Það má vera skötulykt á Þor-
láksmessu eða hákarlslykt á þorra. 

Við eigum að upphefja þennan sið 
og kenna unga fólkinu að útbúa og 
borða þorramat. Matreiðslumenn 
þurfa líka að læra að verka þennan 
mat. Við borðum alltaf þorramat 
hér heima og dóttir mín sem er að 
verða átta ára finnst hann góður.“

Halli rifjar upp að þessi gamla 
geymsluaðferð að súrsa mat, salta 
eða reykja hafi komið til vegna 
þess að engir voru ísskápar eða 
frystar í gamla daga. „Þorrinn 
var upphaflega miðsvetrarhátíð. 
Orðið þorramatur eða þorrablót 
verður ekki til fyrr en árið 1960 
þegar Naustið fór að bjóða upp á 
slíkt. Það var gert fyrir fólk sem 
hafði f lutt úr sveitum til borgar-

innar. Þorrablótin urðu strax mjög 
vinsæl og ýmis átthagafélög fóru 
að koma saman og blóta þorra.“

Þorrablótið heima í ár
Engin fjölmenn þorrablót verða 
haldin á þessu ári svo margir eiga 
líklega eftir að færa það í heima-
hús. „Það verður örugglega mikill 
söknuður í sveitunum þar sem 
sterk hefð er fyrir þorrablótum. 
Fólk hlakkar alltaf mikið til 
þessara blóta. Réttir og þorrablót 
eru alveg sérstakir viðburðir hjá 
bændum. Eins konar hápunktar 
ársins.“

Kokkurinn var að undirbúa 
heimaþorrablót þegar ljósmynd-

ara bar að garði. „Ég er að elda 
rófustöppuna, taka til hákarlinn, 
sviðasultuna og hangikjötið. Síðan 
er ég alltaf með síld og rúgbrauð 
að ógleymdum harðfiskinum sem 
er ómissandi. Mér áskotnaðist 
þetta frábæra tvíreykta geitalæri 
frá góðum vini mínum og kollega. 
Hann færði mér geitalæri um jólin 
og það verður haft á borðum. Auk 
þess er ég með magál og laufa-
brauð. Þetta verður veisla,“ segir 
Hallgrímur sem rekur krá á Akur-
eyri sem heitir R5.

Hann segir að það hafi verið 
erfitt að reka bar síðustu mánuði 
vegna sóttvarnareglna. „Staðurinn 
hefur verið lokaður en í staðinn 
hef ég verið að dytta að honum, 
mála, smíða og þess háttar. Ég er 
ekki með veitingar á barnum svo 
mér var gert að loka. Ef ég hefði 
boðið upp á samlokur hefði ég lent 
í öðrum flokki,“ segir hann.

Þættir á N4
Halli segist sakna þess að vera 
ekki í eldhúsi en hann rak lengi 
veitingastað í Menningarhúsinu 
Hofi. Hann slasaðist illa í alvarlegu 
vélsleðaslysi fyrir nokkrum árum 
og hefur ekki náð sér að fullu. 
Halli á því erfitt með að standa 
allan daginn við pottana. „Ég er 
ekki bógur í miklar stöður og 
hlaup eins og tíðkast í eldhúsum 
veitingastaða,“ segir hann. „Þar 
sem kollurinn er í lagi gæti ég hins 
vegar stjórnast eitthvað og unnið 
við aðra þætti veitingamennsk-
unnar. Ég hefði mikinn áhuga fyrir 
því,“ segir Halli sem var um tíma 
með ferða- og matargerðarþætti á 
sjónvarpsstöðinni N4.

„Það var ákaflega spennandi 
verkefni. Ég fór um landið, helst á 
fáfarna staði og spjallaði við fólk 
um mat. Merkilegt hvað fólk var 
að dunda við í matargerðinni víða 
um landið, margt spennandi. Ef 
tækifæri byðist til að halda slíku 
áfram væri það spennandi. Það er 
svo margt að gerast og gaman að 
kynna Ísland fyrir Íslendingum. 
Þrátt fyrir langan feril sem mat-
reiðslumaður finnst mér alltaf 
gaman að fást við mat og elda 
gjarnan heima. Mér finnst gaman 
að prófa eitthvað nýtt og elda 
sjaldan sama matinn tvisvar. 

Ef fólk ætlar að halda þorrablót 
heima núna á skrítnum tímum 
mæli ég með að prófa allt. Reynið 
að fá trog og gerið þetta alvöru. 
Ekki sjóða pasta fyrir börnin eða 
panta pitsu heldur kenna þeim að 
borða þennan mat. Hangikjöt og 
saltkjöt er vinsælt hjá f lestum og 
um að gera að hafa það með. Ekki 
gleyma harðfiskinum.“

Það er ekkert til 
sparað í glæsi-
leikanum þegar 
kemur að þorra-
hlaðborðum 
eftir því sem 
Halli segir og 
sjálfsagt að 
halda í þessa 
gömlu hefð.

Glæsilegur þorramatur hjá Hallgrími eins og sjá má. 
Hann er hrifinn af súrmat, meðal annars sviðasultunni.

Harðfiskurinn 
er algjörlega 
ómissandi á 
borðum, segir 
Halli. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/AUÐUNN

Tvíreykt geitalæri sem Halli fékk að gjöf frá góðum vini 
og kollega. Kjötið var taðreykt á gamla mátann í Kjós.



Það er nauðsynlegt að lands-
menn láti ekki góðar hefðir 
deyja út, segir Sigmar Vil-

hjálmsson, veitinga- og athafna-
maður sem meðal annars rekur 
Barion matbar í Mosfellsbæ, 
Barion Bryggjuna úti á Granda í 
Reykjavík og Minigarðinn. Þorr-
inn gengur í garð eftir rúma viku 
og þótt heimsfaraldurinn hafi 
stöðvað öll hefðbundin þorra-
blót þýðir það ekki að Íslendingar 
þurfi að sleppa þorramatnum í 
ár. „Kristnitakan kom ekki í veg 
fyrir þorrablótið þannig að Covid 
ætti svo sannarlega ekki að stoppa 
það heldur. Við bjóðum upp á 
tvenns konar úrvals þorrabakka 
í ár. Annar inniheldur smakk 
af vinsælasta þorramatnum 
en hinn fjölbreyttara úrval af 
ósýrðum þorramat. Báðir koma 
þeir í vakúm pökkuðum og þar 
af leiðandi lyktarlausum pakkn-
ingum og því þarf enginn að hafa 
áhyggjur af lykt í bílnum. Þessir 
bakkar eru frábær kostur í take-
away og fyrir Zoom-þorrablótin 
í ár.“

Sérvalið hráefni
Hann segir Barion hafa vandað vel 
val á framleiðendum og því inni-
haldi bakkarnir einungis vörur 
frá bestu framleiðendum sem völ 
er á. „Við bjóðum til dæmis upp á 
hákarl frá Bjarnarhöfn, síldin er 

hátíðarsíldin frá Norðanfiski sem 
var valin besta síldin árið 2020, allt 
kjötmeti kemur frá Esju og brauð-
metið frá Gæðabakstri. Allt í bakk-
anum er því sérvalið og einungis 
er um framúrskarandi hráefni að 
ræða. Það er því óhætt að segja að 
bakkarnir standist allar gæða-
kröfur þorramatarunnenda.“

Súri þorrabakkinn kostar 1.995 
krónur og segir Sigmar leitun að 
bakka á betra verði þegar tillit er 
tekið til gæða. „Stóri bakkinn sem 
inniheldur ósýrðan þorramat er 
ætlaður fyrir tvo eða fyrir einn ef 
viðkomandi vill borða þorramat 
tvo daga í röð. Hann kostar 5.995 
krónur og í honum eru 2 kíló af 
mat sem telst ansi vel útilátið.“

Þarf að smakka á öllu
Sjálfur er Sigmar mikill þorramað-
ur og talsmaður hefða. „Mér finnst 
mikilvægt að halda í íslenskar 
hefðir þótt það sé bara einu sinni 
á ári. Þorranum fylgir sérstök 

stemning og sjálfur hef ég sótt 
tvö til þrjú þorrablót undanfarin 
ár. Auðvitað finnst mér þorra-
maturinn misgóður en það er bara 
hluti af stemningunni að smakka 
á öllu saman. Mér finnst til dæmis 
hákarlinn frábær á þorranum en 
ég borða hann ekki á venjulegum 
þriðjudegi. Ég á þrjá syni og finnst 
líka nauðsynlegt að halda hefðum 
að þeim og mér sýnist þeir njóta 
þorramatarins betur og betur með 
hverju árinu.“

Þorrabakkana er hægt að panta 
á mammamia.is en þar er hægt 
að velja hvenær þeir eru sóttir og 
hvar, en valið stendur á milli Bar-
ion í Mosfellsbæ, Barion á Granda 
eða Minigarðsins í Skútuvogi.

Allar nánari upplýsingar á 
 mammamia.is.

Úrvals hráefni í þorrabakkanum
Þótt engin þorrablót verði haldin í ár er óþarfi að sleppa þorramatnum. Mammamia.is býður 
upp á tvenns konar þorrabakka sem henta sérstaklega vel í take-away og í Zoom þorrablótin í ár.

Sigmar Vilhjálmsson, veitinga- og athafnamaður, býður upp á glæsilega og 
fjölbreytta þorrabakka frá mammamia.is. MYNDIR/AÐSENDAR

Glæsilegur 
þorramatur frá 
mammamia.is.  

Þorramaturinn kemur í fallega 
hönnuðum öskjum. Bæði er hægt 
að fá súran og ferskan mat. 

Þorrabakkana er 
hægt að panta á 

mammamia.is, hægt er 
að velja hvenær þeir eru 
sóttir og hvar.

Mamma
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Margrét hefur marga 
fjöruna sopið þegar kemur 
að veislustjórn en hún 

segir að helsti munurinn á veislu-
stjórn á þorrablótum og til dæmis 
í brúðkaupum sé að á þorrablótum 
sé hún gjarnan beðin um að búa 
til dansatriði með þorrablóts-
nefndinni eða vera með í leiknum 
sketsum og þvíumlíkt.

„Annars er ég ég mest ráðin því 
að fólk vill magadans, vill twerk-
kennslu, vill sirkusatriði og búr-
lesk. Veislustjórnin á þorrablótum 
snýst mikið um að raða skemmti-
atriðum, smala fólki í salinn og 
taka skvaldur niður. Oftast er 
mikið af heimatilbúnum skemmti-
atriðum og ofan á það er maturinn 
hlaðborð en ekki sitjandi borðhald 
eins og í hinum partíunum. Margir 
eru kannski ekki að borða matinn 
– eða borða lítið – og eru meira á 
barnum þannig að þetta er ákveðin 
fókusstjórn,“ útskýrir Margrét sem 
segist sjálf ekki borða þorramat.

„Ég ber það fyrir mig að vera í 
vinnunni og fara þess vegna ekki á 
hlaðborðið, en þessi matur fer illa 
í mig og ég þarf að vera góð í mag-
anum ef ég ætla að dansa maga-

dans og gleypa sverð,“ segir hún og 
talinu víkur aftur að veislustjórn.

„Lykillinn þegar skemmti-
atriðum er raðað er að hugsa út frá 
fjölbreytni, en líka að passa upp á 
að ef atriðin eru þess eðlis að fólk 
þurfi að heyra mikið að hafa þau 
snemma,“ bætir hún við.

Aðspurð að því hvað þurfi til að 
vera góður veislustjóri segir hún 
lógíska og leiðinlega svarið vera 
samskipti, við eldhús, við yfirþjón 
og við önnur skemmtiatriði.

„Almenn hlustun og vita hvenær 
fólk vill bara tala saman og fara á 
trúnó. Í veislu skiptir mestu máli 
með hverjum þú lendir á borði. 
Tala við fólkið, treysta þeim sem 
halda partíið en koma með þína 
reynslu að því borði. En skemmti-
lega svarið er að það skiptir máli 
að þér þyki gaman í vinnunni því 
þannig geturðu gefið af þér. Það er 
svo gaman þegar það er gaman,“ 
segir hún.

Nýorðin ófrísk og þoldi ekki 
lyktina af þorramatnum
Þorrablótin ganga ekki alltaf 
snurðulaust fyrir sig og Margrét 
á nokkrar minningar frá slíkum 
blótum.

„Í þorravertíðinni 2019 var ég 
nýorðin ófrísk, vissi það ekki sjálf 
og var sérstaklega lyktnæm og átti 
erfitt með að kynna það sem var á 

boðstólum. Á þorrablóti á Kjalar-
nesi var ekki hægt að kveikja ljósin 
á sviðinu svo nefndin reddaði 
vinnukastara sem Brynhildur 
vinkona mín og aðstoðardrottning 
hélt á. Fólk reddar sér,“ segir hún.

„Það misheppnaðasta er alltaf 
tengt ölvun einstaklinga sem eiga 
erfitt með að hemja sig, sérstak-
lega þegar svona matur er borinn á 
borð sem kannski ekki allir fíla það 
vel að þeir borði sig sadda – sem 
getur leitt af sér leiðinlega ölvun 
og áreitni og almenn leiðindi. 
En tölum um eitthvað skemmti-
legra,“ bætir hún við og rifjar upp 
skemmtilegustu blótin sem hún 
hefur unnið á.

„Þau hafa mörg verið skemmti-
leg, en þetta á Kjalarnesinu 
stendur upp úr. Bæði var félags-
heimilið æðislegt og hentaði 
partíinu vel, nefndin var draumur 
að vinna með og þetta var svona 
„best of both worlds“ sveitaþorra-
stemning en stutt fyrir mig að aka 
heim.“

Aðspurð hvort þorrablót séu 
ólík eftir því hvar á landinu þau 
eru haldin svarar hún að hún hafi 
verið veislustjóri að minnsta kosti 
á einu þorrablóti í hverjum lands-
hluta, en það sé of lítið til að gera 
almennilegar samanburðarrann-
sóknir á milli þeirra.

„Ég get þó sagt að hinn íslenski 
kabarettandi svífur yfir vötnum 
utan höfuðborgarsvæðisins. Því 
nær sem þetta er höfuðborginni, 

þeim mun meiri líkur eru á að öll 
skemmtiatriðin séu vídeó – en því 
lengra sem þú ferð frá, því meira er 
um dansatriði, hæfileika, uppi-
stand, spilað á skrýtna hluti og 
svoleiðis.“

Glímubúningur heppilegur
Aðspurð hvernig veislustjóri á 
þorrablótum klæðist svarar hún: 
„Það kemur sér afar vel að eiga 
glímubúning til að veislustýra 
á þorrablótum. Búningurinn 
stendur alltaf fyrir sínu, og 
minnkar vesenið að velta fyrir sér í 

hverju kona á að vera á þorrablóti.“
Margrét segir að lokum að hún 

hafi ekki verið bókuð á nein þorra-
blót í ár en að nokkrar fyrirspurnir 
séu í loftinu.

„Ég held að núna séum við bara 
mjög æst í allt sem heitir að hitta 
fólk, þegar það má og samkvæmt 
reglum. Fyrirspurnirnar um 
þorrablótin í ár eru allar þann-
ig að fólk segir: „Höldum það í 
febrúar, kannski með fjarfundar-
búnaði, kannski í kjötheimum. 
Fólk er aðeins að bíða með að taka 
ákvarðanir.“

Kabarettandi á þorrablótum
Skemmtikrafturinn Margrét Erla Maack hefur verið veislustjóri á fjölda þorrablóta og á margar 
skemmtilegar sögur frá þeim. Hún segir lykilatriðið við góða veislustjórn vera að hafa gaman.

Margrét segir glímubúning koma sér alveg sérstaklega vel við veislustjórn á þorrablótum. MYND/LEIFUR VILBERG

Margrét og Lalli töframaður, sem gjarnan skemmtir með henni, eiga glímu-
búninga í stíl og sýna oft saman fimleika-glímuatriði. MYND/MUMMI LÚ

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Stór þorrabakki
7 tegundir

2.839KR/PK

Lítill þorrabakki
4 tegundir

1.999KR/PK

ALLT FYRIR 
ÞORRANN Í NETTÓ

Lægra verð – léttari innkaup

INNKAUPIN 
hafa aldrei verið eins leikandi létt.
Þú færð þorramatinn á netto.is



Þeir sem ekki alast upp við 
þorramat fúlsa yfirleitt 
við honum og telja okkur 

Íslendinga jafnvel eitthvað skrítna 
í hausnum fyrir að vilja leggja 
okkur þetta til munns. En íslenska 
þjóðin er alls ekki ein um að hafa 
matarsiði sem fólki frá öðrum 
löndum finnst skrítnir eða jafnvel 
ógeðslegir. Hér eru nokkur mis-
geðsleg dæmi.

Ormaostur
Casu martzu er ostur frá Sardiníu 
sem er fullur af skordýralirfum. 
Nafnið þýðir „rotinn ostur“ en 
hann er oftast kallaður ormaostur 
og hefur verið bannaður af heilsu-
farsástæðum.

Osturinn er gerður úr kinda-
mjólk og líkist pecorino-osti, en 
það er búið að setja lirfur ostaflugu 
(Piophila casei) í hann. Osturinn 
gerjast þegar lirfurnar melta fituna 
í ostinum og hann verður mjög 
mjúkur og vökvi fer að seytla út. 
Það þarf að borða ostinn á meðan 
lirfurnar eru enn á lífi, annars 
telst hann eitraður. Lirfurnar geta 
stokkið þegar þær eru truflaðar, 
þannig að það þarf líka að passa 
sig á f ljúgandi ormum, en í venju-
legum osti eru þúsundir þeirra.

Fuglahreiðurssúpa
Kínverjar gera súpu úr hreiðrum 
svölunga sem er kölluð kavíar 
austursins. Svölungar gera hreiður 
sín fyrst og fremst úr munnvatni 
og það er eitthvað í munnvatninu 
sem gefur hreiðrunum einstaka og 
hlaup- eða gúmmíkennda áferð. 
Þessi réttur er ein dýrasta dýraaf-
urð sem er borðuð í heiminum, því 
hreiðrin eru fágæt og það er erfitt 
og hættulegt að safna þeim. Skálin 
kostar á bilinu 3.800-13.000 krónur 
og talið er að þessi réttur hafi góð 
áhrif á kynhvötina, en hann er 
einnig mjög næringarríkur.

Steiktar tarantúlur
Í Kambódíu er vinsælt að borða 
pönnusteiktar tarantúlur með 
salti og hvítlauk. Tarantúlurnar 
eru steiktar í heilu lagi, með 
löppum, vígtönnum, hárum og 
öllu. Sagt er að þessi réttur hafi 
náð útbreiðslu þegar fólk svalt 
á dögum Rauðu khmeranna 
en í dag er hann vinsæll meðal 
ferðamanna. Tarantúlurnar eru 
víst stökkar að utan en mjúkar 
að innan og bragðast svipað og 
kjúklingur eða þorskur. Það er 
lítið kjöt í löppunum en meira í 
búknum og hausnum. Afturhlut-
inn er hins vegar fullur af eggjum, 
innyflum og saur.

Frjóvguð egg
Á Filippseyjum er mjög vinsælt að 
borða frjóvguð egg, kölluð balut. 
Andaregg eru vinsælust en hænu-
egg eru líka notuð. Eggin eru soðin 
stuttu áður en ungarnir klekjast 
út þannig að þau innihalda fóstur. 
Það er misjafnt hversu þroskuð egg 
fólk vill fá, en þau sem eru lengst 
komin innihalda kjúklingafóstur 
sem er með gogg, klær, bein og 
fjaðrir.

Þau er talin góð fyrir kyn-
hvötina og innihalda mikið 
prótein. Eggin eru krydduð með 
salti, sítrónusafa, svörtum pipar og 
kóríander, en sumir kjósa frekar 
eldpipar og edik.

Surströmming
Þessi sænska síld er kæst í einn til 
tvo mánuði í tunnum áður en hún 
er sett í dósir, þar sem hún heldur 
áfram að kæsast mánuðum saman. 
Það skapast svo mikill þrýstingur 
í dósunum að þær belgjast oft út 
og það þarf að opna þær varlega 
svo illa þefjandi vökvi sprautist 
ekki um allt. Þó nokkur flugfélög 
hafa bannað fólki að ferðast með 
surströmming vegna þrýstingsins 
í dósunum.

Surströmming er yfirleitt borðuð 
með stökku flatbrauði og soðnum 
kartöflum og fólk skolar henni 
niður með mjólk, vatni eða bjór.
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Aðrar skrítnar matarhefðir
Mannfólkið hefur fundið upp á ýmsum misgeðslegum leiðum til að lifa af í gegnum árþúsundin 
og um allan heim er hægt að finna hefðbundinn mat sem fær erlenda gesti til að kúgast.
Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Þorrablótið heima!
Með Þorramat frá Múlakaffi

SÁ NÝI
Ef þú þorir 

ekki!

4199 
kr.
pk.

Hjónabakki, nýmeti

2999 
kr.
pk.

Hjónabakki, súrmeti

SÁ SÚRI
Þorir 
þú?

Casu martzu er 
ostur frá Sardin-
íu sem er fullur 
af skordýra-
lirfum. Nafnið 
þýðir „rotinn 
ostur“ en hann 
er oftast kall-
aður ormaostur 
og hefur verið 
bannaður af 
heilsufars-
ástæðum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Kínverjar 
gera súpu úr 
hreiðrum svöl-
unga, en þeir 
gera hreiður sín 
fyrst og fremst 
úr munnvatni. 
Súpan er kölluð 
kavíar austurs-
ins. FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY



Meltingarensímin frá
 

hafa rækilega slegið í gegn á Íslandi

– hafa umbylt lífi fjölda fólks

Ótrúlegt en satt, þá fann ég mun frá 
fyrsta degi eftir að ég byrjaði að prófa 
ensímin, öll einkenni sem tengdust 
fæðuóþoli minnkuðu til muna og mörg 
jafnvel hurfu. Þegar ég tek Digest 
Spectrum verð ég hvorki uppþembd né 
fæ ógleði eftir máltíðir. 
Guðbjörg Inga 

Ég hef  öðlast verulega bætt lífsgæði 
eftir að ég fór að taka Digest Basic 
meltingarensímin og finn ekki lengur 
fyrir verkjum í maga og uppþembu eftir 
máltíðir. 
Erna

Með því að taka inn Digest Gold veit ég 
að líkaminn nær að nýta næringarefni úr 
fæðunni betur. Ég er orkumeiri og get 
borðað áhyggjulaus því magaónotin eru 
horfin. 
Kristín Sif þjálfari

Ég mæli heilshugar með að fólk prufi 
þessi ensím. Var algjör himnasending 
fyrir mig.
Anna Gréta.

Uppþemba og óþægindi í meltingu hurfu 
eftir að ég fór að taka Digest Gold. 
Ásdís Sól. 

Mér finnst ég finna mikinn mun þegar 
ég tek ensímin því það er eins og það 
sé alltaf eitthvað sem meltingin er ekki 
alveg að þola. Ég verð útþanin og fæ 
óþægindi sem ég losna algerlega við 
þegar ég tek ensímin inn með matnum. 
Anna Steinsen, eigandi KVAN

Digest Spectrum ensímin hafa haft 
gríðarlega góð áhrif á Nökkva. Hann 
þolir mjólkurvörurnar mikið betur núna 
og við þurfum ekki lengur að hafa 
áhyggjur yfir því hvað hann borðar þegar 
við mætum í veislur. Þetta er án efa það 
besta sem við höfum komist í tæri við. - 
Ingibjörg Vala, móðir Nökkva.

Meltingarensím geta hjálpað 
fólki við fjölmörg vandamál 
tengd meltingunni.
Ég finn sjálf hvað meltingar-
ensímin auðvelda mér lífið og 
gefa mér aukna orku.
Ég mæli heilshugar með 
ensímunum frá Enzymedica. 
Kristín Steindórsdóttir 
Næringarþerapisti.



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is
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Í bréfi Jóns Halldórssonar í Hítar
dal, til Árna Magnússonar árið 
1728, kemur fram að þá þegar sé 

sú hefð tilkomin á meðal almenn
ings að húsmóðirin fari út kvöldið 
fyrir bóndadag og bjóði þorrann 
velkominn, og inn í bæ eins og um 
tiginn gest væri að ræða.

Í þjóðsögum Jóns Árnasonar 
segir svo að bóndi skuli bjóða 
þorra velkominn með því að fara 
fyrstur á fætur morguninn sem 
þorri gengur í garð. Á hann þá að 
fara á skyrtunni einni, berfættur 
og berlæraður, en í annarri buxna

skálminni og draga hina á eftir sér, 
ljúka upp bæjarhurðinni og hoppa 
á öðrum fæti í kringum bæinn með 
brókina í eftirdragi og bjóða þorra 
velkominn í garð eða til húsa.

Því er rík ástæða til að dekra við 
alla bændur, eiginmenn og kærasta 
í dag og halda þeim eftirminnilega 
þorraveislu heima fyrir.

Í tilefni dagsins er auðvitað við
eigandi að bera fram girnilegan 
þorrabakka til að njóta saman, með 
súrsuðum eða súkkulaðihúðuðum 
hrútspungum, sviðum, kæstum 
hákarli, súru slátri, harðfiski, 
hangikjöti, lundabagga, sviðasultu, 
rófustöppu og öllu tilheyrandi, en 
ef áhugi á þorramat er takmark
aður er líka hægt að elda dýrindis 
steik eða annan gómsætan bita sem 

hittir bóndann í hjartastað.
Það kitlar líka að færa honum 

óvænta bóndadagsgjöf. Hún þarf 
hvorki að vera stórtæk né dýr fyrir 
budduna, það sem skiptir máli er 
að gjöfin sýni hug þinn til hans.

Það sem eftir stendur að loknum 
góðum kvöldverði og jafnvel sætri 
gjöf ert þú sjálf og ykkar ástar
samband. Það er núið sem skiptir 
máli og að tala saman á meðan við 
eigum hvert annað að.

Leyfðu honum því að vera 
kóngur einn dag, og helst alla daga. 
Láttu hann vita að þú sért þakklát 
fyrir að hafa hann í lífi þínu. Hann 
er ekki endilega meðvitaður um 
það en finnst örugglega gott að fá 
staðfestingu á því að hann sé þér 
mikilvægur og standi sig vel sem 

eiginmaður, kærasti og heimilis
faðir.

Austu hann gullhömrum, fyrir 
útlit hans sem þú heillast af, 
framkomu hans við þig og líka 
aðra, góðmennsku, handlagni 
eða hvað sem er og gleður hann 
í sál og sinni. Láttu hann vita að 
hann ilmi vel, sé í fallegri skyrtu, 
sé duglegur, góður við þig, frábær 
elskhugi, eða hvað sem þér liggur 
á hjarta og er sönn gjöf frá þér til 
hans.

Taktu honum ekki sem gefnum. 
Þakkaðu honum og kysstu fyrir 
öll húsverkin og viðvikin og láttu 
hann vita að hann gerði það allt 
vel. Útásetningar drepa niður alla 
löngun til frekari verka. Biddu 
fallega í stað þess að skipa fyrir 

og vera tilætlunarsöm. Munurinn 
felst í orðalagi og raddblænum, 
hvort hann skilur það sem skipun 
eða bón.

Taktu frumkvæði í ástalífinu og 
komdu honum á óvart í svefn
herberginu. Klæddu þig upp á og 
gerðu þig fína. Honum þykir gott 
að þú lítir vel út og sért upp á þitt 
besta. Slökktu svo á farsímanum 
og sýndu honum óskipta athygli. 
Þetta er tíminn ykkar saman og 
hann á skilið að upplifa sig mikil
vægari en vinir þínir á samfélags
miðlum.

Sýndu honum líka virðingu. 
Margir menn óttast að vera ekki 
nóg fyrir maka sinn. Treystu dóm
greind hans og sýndu honum að 
þú hafir trú á honum og traust.

Dagur til að dekra og elska bændur
Bóndadagurinn er í dag, fyrsti dagur Þorra. Á bóndadeginum hefur skapast sú rómantíska og  
hugljúfa hefð að konur gefi bónda sínum blóm eða aðra ástargjöf og dekri við hann á alla lund.

Leiðin að hjarta mannsins er í gegnum magann, segir máltækið en þó er 
það samveran og einlæg samskipti sem standa upp úr. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þorrann ber upp á í dulúð skammdegisins og er róman-
tískt að kyssast undir norðurljósum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Það tilheyrir líka að kjassa girnilegan sviðakjamma upp 
á grín og glens á þorranum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HVALUR hf.
Reykjavíkurvegi 48  |  220 Hafnarfjörður  |  Skrifstofa: 555 0565  |  Frystihús (pantanasími): 555 0165

BÓNUS - Um allt land
DEPLA, Kolaportinu, Reykjavík 
FERÐAÞJÓNUSTAN BJARTEYJARSANDI, Hvalfjarðarsveit
FISKBÚÐIN SUNDLAUGAVEGI 12, Reykjavík
FISKBÚÐIN TRÖNUHRAUNI 9, Hafnarfjörður
FISKBÚÐIN HAFBERG - Gnoðarvogi 44, Reykjavík
FISKBÚÐIN HÓFGERÐI 30, Kópavogur
FISKBÚÐ HÓLMGEIRS - Þönglabakka 6, Reykjavík
FISKVERSLUN HVERGERÐIS - Breiðamörk 2, Hveragerði
FISK KOMPANÍ – Kjarnargata 2 við bónus, Akureyri
FISKBÚÐIN MOS - Háholti 13-15, Reykjavík
FISKBÚÐ FJALLABYGGÐAR - Aðalgötu 27, Siglufirði
FISKBÚÐ SJÁVARFANGS EHF. - Sindragötu 11, Ísafirði
FISKBÚÐ SUÐURLANDS - Eyrarvegi 59, Selfoss
FISKBÚÐIN VEGAMÓT - Nesvegi 100 - Seltjarnarnes
FISKIKÓNGURINN - Sogavegi 3, Reykjavík
FJARÐARKAUP - Hólshrauni 1b, Hafnarfjörður
GALLERÝ FISKUR - Nethyl 2, Reykjavík
HAFBJÖRG FISKVERSLUN Hjallabrekku 2, Kópavogi
HAFIÐ - Spönginni 13, Reykjavík og Hlíðarsmára 8, Kópavogi

HAGKAUP - Um allt land
HNÝFILL EHF. - Drefingaraðili - Brekkugötu 36, Akureyri
KASSINN – Norðurtanga 1, Ólafsvík
KAUPFÉLAG VESTUR HÚNVETNINGA - Strandgötu 1, Hvammstangi
KJÖRBÚÐIN  - Um allt land
KJÖTHÖLLIN – Skipholti 70 og Háaleitisbraut 58-60, Reykjavík
KJARVAL - Um allt land
KJÖRBÚÐIN - Um allt land
KRAMBÚÐIN - Um allt land
KRÓNAN - Um allt land
KRÆSINGAR EHF. - Sólbakka 11, Borgarnes
LITLA FISKBÚÐIN - Helluhrauni 16-18, Hafnarfirði
MELABÚÐIN - Hagamel 39, Reykjavík
MÚLAKAFFI - Hallarmúla 1, Reykjavík
NETTÓ - Um allt land
SAH AFURÐIR - Húnarbraut 39, Blönduós
SKAGFIRÐINGABÚÐ - Ártorgi 1, Sauðárkrókur
VILLT OG ALIÐ – Þingskálar 4, Hella
VERSLUNIN EINAR ÓLAFSSON EHF. - Skagabraut 9-11, Akranes
VERSLUNIN RANGÁ - Skipasundi 56, Reykjavík

Fæst m.a. á eftirfarandi stöðum á þorranum:

af langreyði, framleitt af Hval hf.
SÝRT HVALRENGI



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is



Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Grindavíkurbær og Reykjanesbær auglýsa 
hér með sameiginlega skipulagslýsingu vegna  
endurskoðunar á gildandi deiliskipulagi iðnaðar- 
og orkuvinnslusvæðis á Reykjanesi, skv.1. mgr.  
40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 6. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Viðfangsefni endurskoðunar deiliskipulagsins 
eru skipulagsskilmálar um umfang og fyrirkomulag 
mannvirkja, orkuvinnslu og atvinnustarfsemi, 
verndarsvæði, minjar og tækifæri fyrir ferðaþjónustu 
og útivist. Deiliskipulagssvæðinu verður skipt í tvo 
hluta við sveitarfélagsmörk Reykjanesbæjar og 
Grindavíkurbæja. Skipulagslýsing er aðgengileg á 
heimasíðum sveitarfélaganna: grindavik.is/skipulag 
og reykjanesbaer.is/skipulag. 

Ábendingar og athugasemdir skulu berast 
skriflega og má skila þeim til:

Grindavíkurbæjar, b.t. Atla Geirs Júlíussonar, 
sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs,
Víkurbraut 62, 240 Grindavík eða í tölvupósti á 
atligeir@grindavik.is.

Reykjanesbæjar, b.t. Gunnars Kristins Ottóssonar, 
skipulagsfulltrúa, Ráðhúsi Tjarnargötu 12,  
230 Reykjanesbæ eða í tölvupósti á 
gunnar.k.ottosson@reykjanesbaer.is

Athugasemdafrestur lýsingar er til og 
með 31. janúar 2021.

Endurskoðun 
deiliskipulags iðnaðar- og 
orkusvæðis á Reykjanesi

www. reykjanesbaer.is       www.grindavik.is

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir: 
 
· Efnistaka vegna endurbóta Þórisósstíflu,  
 Ásahreppi 
· Breyting á starfsleyfi Arnarlax, heimild til notkunar 

ásætuvarna sem innihalda koparoxíð, 
 í Patreksfirði og Tálknafirði 
· Breyting á staðsetningu eldissvæða og              

útsetningaráætlun í Fáskrúðsfirði, Fjarðabyggð  
skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 10-
6 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  15. febrúar 
2021. 

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Erum við 
að leita að þér?

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nú er sala sumarhúsa sem hafa verið 
í eigu sama aðila í 7 ár skattfrjáls að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
 • Mjög mikil eftirspurn eftir öllum stærðum 

sumarhúsa á suður- og vesturlandi. 
 • Hafðu samband og kynntu þér málið.

ÞAÐ ER GOTT ÁR TIL AÐ 
SELJA SUMARHÚS

 • Fagleg ljósmyndataka

20 ára reynsla 
í sölu sumarhúsa

 • Skoða og verðmet
 • Árangursrík vinnubrögð

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

PANTAÐU SKOÐUN OG VERÐMAT 

hjá Jóni Rafni í síma 695 5520
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Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



1. VIK A 2. VIK A 8. VIK A 12. VIK A

NÝTT

*Fyrsti sjáanlegi árangur á 2 vikum.

*
MINNKAR ALDURSBLETTI Á



Hestamennskunni fylgdi 
gleði og söngur, ég náði í 
skottið á þeirri stemningu 
þegar ég kom fyrst.

Okkar ástkæri vinur, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Ásgrímur Heiðberg 

Aðalsteinsson
leigubílstjóri, 

frá Flögu í Hörgárdal,  
 lést á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund 

þann 9. janúar. Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju 
þann 18. janúar kl. 13. Sérstakar þakkir færum við 

starfsfólki Dvalarheimilisins Grundar fyrir umönnun hans. 

Guðrún Kristjánsdóttir
Guðrún B. Ásgrímsdóttir Gunnar Þórðarson
Aðalsteinn S. Ásgrímsson Herborg Berndsen
Ómar A. Ásgrímsson Valborg Ingólfsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
sonur, tengdasonur, bróðir og mágur,

Hlynur Hrafn Þorkelsson
verkfræðingur,

lést 10. janúar á Rigshospitalet í 
Kaupmannahöfn. 

Jarðarför verður auglýst síðar.

Inga Rós Júlíusdóttir
Katrín Edda
Andrea Rán
Freyja Seselía
Helga Hauksdóttir Þorkell Jónsson
Snæfríður Íris Kjartansdóttir Júlíus Helgi Jónsson
Haraldur Haukur Þorkelsson Sigrún Jenný Barðadóttir
Egill Gauti Þorkelsson

Ástkær móðir, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Laura Frederikke Claessen
Aflagranda 40,

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
miðvikudaginn 13. janúar. 

Hjörtur H. R. Hjartarson Signý Halla Helgadóttir 
Halla Hjartardóttir Kristinn Valtýsson
J. Eggert Hjartarson Claessen Gríma Huld Blængsdóttir
Laura Hjartardóttir Walter Ragnar Kristjánsson

börn og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn,  
faðir og tengdafaðir,
Eyþór Jónsson

Miðleiti 5, Reykjavík,
lést laugardaginn 9. janúar.  

Útför hans fer fram 20. janúar að 
viðstöddum nánum ættingjum og vinum.

Erna Baldvinsdóttir
Kristjana G. Eyþórsdóttir

Jón Baldursson

Kæru ættingjar og vinir. 
Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð 

og hlýhug við andlát ástkærrar 
móður okkar, tengdamóður, ömmu, 

langömmu og langalangömmu, 
Guðrúnar Helgadóttur 

frá Kollsvík. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Hrafnistu Laugarási 

fyrir hlýju og góða umönnun. 

Aðstandendur.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Ásdís Erna Guðmundsdóttir
Nönnufelli, Reykjavík,

lést á heimili sínu þann 9. janúar 2020. 
Útförin fer fram í kyrrþey.

Ólöf Sigrún Björgvinsdóttir Ágúst Örn Guðmundsson
Aldís Björgvinsdóttir Hlynur Jóhannesson
Pálmi Ernir Pálmason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
sonur, bróðir og mágur,

Heiðar Árnason
Southport, Englandi,

lést þriðjudaginn 12. janúar  
á spítala í Southport, Englandi.  
Minningarathöfn auglýst síðar.

Ouza Kwanashie
Helena Rún Heiðarsdóttir
Lucas Árni Heiðarsson
Árni Ragnarsson Ásrún Guðmundsdóttir
Laufey Árnadóttir Kristinn Harðarson
Ingvar Árnason Sigríður Anna Ólafsdóttir
Gauti Árnason

Ástkær sonur, stjúpsonur,   
bróðir og faðir,

Pétur Benónýsson
Hringbraut 121, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu  
þann 11. janúar.

Benóný Pétursson Sigríður Blöndal
Ásgeir Benónýsson Gyða Waage Pálmadóttir
Sigurdís Benónýsdóttir Einar Skagfjörð Steingrímsson
Sigurdís Hildur Kolbeins

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir, 

Þórður Haukur Ásgeirsson 
Árbraut 10, Blönduósi, 

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
10. janúar. Útför auglýst síðar. 

Þorbjörg Kristín Jónsdóttir 
Ásgeir Hauksson Þorbjörg Sveinsdóttir 
Þórdís Hauksdóttir Gunnar Tryggvi Halldórsson 
Guðrún E. Hartmannsdóttir Alexander Freyr Tamimi 
Stefán Haukur Ásgeirsson Halldór Smári Gunnarsson 
Torfi Sveinn Ásgeirsson Elísabet Kristín Gunnarsdóttir
Skírnir Eldjárn Gunnarsson Haukur Eldjárn Gunnarsson 
Hulda Ásgeirsdóttir

Þetta var lágmarksár hvað 
varðaði keppnir og stórmót 
en heimamótin fóru fram 
og sluppu vel,“ segir Bjarni 
Jónasson hestamaður hóg-
vær, þegar honum er óskað 

til hamingju með titilinn knapi ársins 
2020 sem Skagfirðingur sæmdi hann 
á dögunum. Hann var tilnefndur til 
íþróttaknapa, gæðingaknapa og skeið-
knapa ársins. 

Stærsta afrekið átti sér stað á Hólum 
í vor þar sem hann og Harpa Sjöfn frá 
Hvolsvelli sigruðu fimmganginn með 
einkunnina 7,88, það er hæsta einkunn 
sem gefin var í fimmgangsúrslitum á 
landinu yfir árið. Þetta kemur fram á 
vef Skagfirðings og Feyki.

Bjarni er vestan af Reykhólum en 
kveðst hafa búið í mörg ár á Sauðár-
króki. „Ég kom í Hólaskóla og leist svo 
vel á mig hérna að ég settist að. Það er 
saga margra sem koma í Hólaskóla, þeir 
ílengjast,“ segir hann og gengst við því 
að vera hestamaður í húð og hár. „Ég 
geri ekkert annað.“

Spurður hvort Skagfirðingar fari 
enn ríðandi milli bæja – syngjandi 
svarar Bjarni: „Nei, það er búið. Hesta-
mennskunni fylgdi gleði og söngur, ég 
náði í skottið á þeirri stemningu þegar 
ég kom fyrst en ef einhverjir höguðu sér 
þannig í dag þá þættu þeir bara skrítnir. 
Menningin er allt önnur þó ánægjan sé 
enn fyrir hendi. Nú snýst þessi grein 
um atvinnumennsku.“

Sjálfur kveðst Bjarni ekki stór í 
hrossarækt heldur vinna mikið fyrir 
aðra við að þjálfa hross, aðallega fyrir 
kynbótasýningar og keppnir. Aðspurð-
ur kveðst hann þó eiga hlut í Hörpu 
Sjöfn sem hann reið til sigurs á Hólum í 
vor. „Ég á hana með samstarfsmönnum 
í Sviss og hún verður hér á landi. Ég er 
yfirleitt fjóra til fimm mánuði á ári í 
Sviss, við sölu, kennslu og allt sem við 
kemur íslenska hestinum. Hef verið í 
því í 20 ár og vinsældir íslenska hestsins 
eru alltaf að aukast þar.“

Ef aðstæður í heiminum væru eðli-
legar væri Bjarni kominn til Sviss núna, 
að eigin sögn. 

„Ég var að vinna þar í haust og þá var 
allt opið því Svisslendingar eru svo-
litlir peningamenn en þegar ég kom 

heim í byrjun desember þá var COVID-
ástandið orðið mjög slæmt,“ lýsir hann 
og kveðst að sjálfsögðu hafa farið í 
sóttkví.

Bjarni kann vel við svissnesku þjóð-
ina. „Þetta er traust og gott fólk, sein-
tekið en þegar sambönd eru komin á þá 
halda þau til eilífðar.“
gun@frettabladid.is

Knapi ársins í Skagafirði
Það hlýtur að þurfa hæfni í reiðmennsku til að fá útnefninguna knapi ársins í mekka 
hestamennskunnar, Skagafirði. Þann titil hlaut Bjarni Jónasson á Sauðárkróki.

Bjarni með 
verðlaunin 
sem Elvar 
Einarsson, 
formaður 
Hestamanna-
félagsins 
Skagfirðings, 
afhenti 
honum. 
MYND/SKAG-
FIRÐINGUR
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FERSK UPPLIFUN



LÁRÉTT
1 torveldust
5 tryllingur
6 borða
8 fugl
10 tveir eins
11 áhald
12 virki
13 álit
15 geymir
17 févana

LÓÐRÉTT
1 þvælast
2 af bragðs
3 stígandi
4 söngrödd
7 tepur
9 dugnaður
12 neitun
14 umstang
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 verst, 5 æði, 6 et, 8 fasani, 10 ll, 11 tól, 
12 borg, 13 svar, 15 tankur, 17 snauð.
LÓÐRÉTT: 1 væflast, 2 eðal, 3 ris, 4 tenór, 7 til-
gerð, 9 atorka, 12 bann, 14 vas, 16 uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Tompa átti leik gegn Barczay í 
Ungverjalandi árið 1978.

1...Hxe6! 2. Hxe6 (2. Bxe3 
Hg6+! 3. fxg6 Bc8+; 2. fxe6 
Bg2!) 2...Dg5+ 3. Kh3 Dxf5+ 
4. Dg4+ Bg2+! 5. Kh4 Bg5+! 6. 
Kh5 Bf3 0-1. Tata Steel-mótið 
hefst á Wijk aan Zee á morgun. 
Magnús Carlsen meðal 
keppenda. Skráningarfrestur 
á Skákþing Reykjavíkur rennur 
út á morgun.   

www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir.   

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

Gengur í austan 
13-20 sunnanlands 
eftir hádegi í dag með 
rigningu eða slyddu. 
Mun hægari vindur og 
þurrt á norðurhelmingi 
landsins. Hiti 0 til 5 stig, 
en kringum frostmark 
fyrir norðan.

2 9 8 5 6 3 1 7 4

4 1 5 7 2 9 8 3 6

6 7 3 8 4 1 5 9 2

5 2 1 9 7 4 6 8 3

3 8 4 6 1 5 7 2 9

7 6 9 2 3 8 4 5 1

8 4 2 1 9 7 3 6 5

9 3 7 4 5 6 2 1 8

1 5 6 3 8 2 9 4 7

3 7 8 9 1 5 4 2 6

9 4 6 2 3 8 7 5 1

1 2 5 4 6 7 8 3 9

7 5 2 1 8 3 9 6 4

8 9 4 5 2 6 1 7 3

6 1 3 7 4 9 2 8 5

2 3 1 6 7 4 5 9 8

4 6 9 8 5 2 3 1 7

5 8 7 3 9 1 6 4 2

4 6 8 2 3 9 5 7 1

9 5 7 8 1 4 2 3 6

1 2 3 6 5 7 8 9 4

2 4 1 9 6 3 7 8 5

3 8 6 7 4 5 9 1 2

7 9 5 1 8 2 4 6 3

6 7 4 3 2 8 1 5 9

5 1 9 4 7 6 3 2 8

8 3 2 5 9 1 6 4 7

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið
Ég er eins og þið
Í heilt ár hafa þau Héðinn 
Unnsteinsson og Unnur 
Ösp Stefánsdóttir átt í 
listrænu tilhugalífi þar sem 
Héðinn hefur hleypt Unni 
jafnvel alla leið í dagbækur 
sínar, suma daga skrifaðar 
á geðdeild. Unnur segist 
hafa kolfallið fyrir sjálfsævisögulegri bók Héðins, Vertu 
úlfur, en þar lýsir Héðinn reynslu sinni af geðhvörfum og 
nauðungarvistun. Nú er bókin við það að lifna við í Þjóð-
leikhúsinu í leikgerð og leikstjórn Unnar Aspar.

Vegan í fjórar vikur
Lóa Pind Aldísardóttir 
nýtti sér kolviskubitið sem 
fór að bóla á hjá henni 
eftir bekkjargrillveislu hjá 
yngri syninum. Hún fram-
leiddi þáttaröð þar sem 
fjórar kjötætufjölskyldur 
gerast vegan í fjórar vikur, 
sjálf tók hún líka þátt og 
segir niðurstöðurnar hafa 
komið verulega á óvart.

Þetta er 
bullshit, Jói!

Pitbullshit, 
strangt til 

tekið!
Þú veist 
þínu viti!

Palli, ég keypti 
nýja sokka og 
boli fyrir þig.

Takk, mamma, 
settu þetta 

bara hjá hinum 
fötunum mínum.

Verði þér 
að því.

Þú þurftir 
ekki að 

vera svona 
þrifaleg.

Mamma segir að hún sé að 
kaupa nýjan straff-stól, því að 

þessi sé næstum úr sér genginn.

Hvað er svona slæmt við að mála 
herbergið og teppið inni hjá sér?
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Rákir er nýr íslenskur geisla-
diskur með sveit sem kallar 
sig Ludvig Kári Quartet. Í 

tilkynningu segir að 
á diskinum sé frum-
saminn djassbræð-
ingur, innblásinn af 
þoturákum í veðra-
hvolf i norðursins. 
Þarna er f logið hátt. 
Best að heyra í höfuð-
paurnum, Ludvig Kára 
Forberg, tónlistar-
kennara á Akureyri. 
„Ég er alinn upp svo-
lítið nálægt f luginu og hef áhuga á 
því. Er með tæknirómantík í sam-
bandi við flugvélar og sum lagaheit-
in tengjast henni. Það er fastur liður 
í tilverunni að horfa á þoturákir,“ 
útskýrir hann.

Ludvig Kári kveðst hafa samið 

öll lögin sjö á diskinum og útsett 
þau. „En við félagarnir unnum þau 
saman. Þeir eru allir einstakir hljóð-

færaleikarar og frábærir 
samstarfsmenn,“ tekur 
hann fram. Þar á hann við 
þá Phil Doyle sem spilar 
á saxófóna, Stefán Ing-
ólfsson á bassa og Einar 
Scheving á trommur.

Tónlistin á diskinum 
var tekin upp í Menn-
i ng a rhú si nu Hof i á 
Akureyri árið 2019 af 
Hauki Pálmasyni upp-

tökumanni. „Svo hefur verið vinna 
í henni, þetta er eiginlega stúdíó-
plata,“ segir Kári. „Lögin sjö eru 
bara brot af því sem ég er búinn 
að semja og það eru pælingar um 
áframhaldandi samstarf okkar 
félaga og fleiri diska.“ – gun

Frumsaminn djassbræðingur Þeir Phil Doyle, 
Ludvig Kári, 
Stefán Ingólfs-
son og Einar 
Scheving skipa 
kvartettinn. 
Hann spilaði 
á Jazzhátíð 
Reykjavíkur 
2019. MYND/ 
AÐSEND

Það hittist þannig á að ég 
var á síðasta ári í rann-
sóknarleyfi frá Listahá-
skólanum og hef dvalið 
í Brussel,“ byrjar Hróð-
mar Ingi Sigurbjörns-

son tónskáld þegar forvitnast er 
um afköst hans á veirutímum. „Eftir 
að hafa þurft að kenna á netinu í 
COVID-ástandinu mun ég halda 
því áfram á þessu ári frá Brussel,“ 
bætir hann við.

Skrifar kennslubók
Hróðmar Ingi kveðst vera að skrifa 
kennslubók fyrir háskóla í hljóm-
fræði og greiningu tónlistar, þar 
sem hann fari í gegnum tíma-
bilin barokk, klassík og rómantík. 
„Rannsóknarleyfið nýttist vel í að 
undirbúa bókina, lesa og endurnýja 
mig í fræðunum. Það hafa reyndar 
verið ótrúlega miklar rannsóknir í 
gangi á klassískri tónlist í Evrópu og 
Ameríku undanfarin tuttugu ár og 
því er afskaplega gefandi að vinna 
að þessu.“

Eins og alltaf þegar tekist er á 
við verkefni af þessum toga hefur 
vinnan við það orðið miklu meiri en 
reiknað var með í upphafi, að sögn 
Hróðmars Inga. „Nú fer allur minn 
tími í þá vinnu. Það hefur því ekki 
gefist mikill tími fyrir tónsmíðar en 
ég hef þó haldið mér aðeins við með 

samningu kórverka fyrir Kammer-
kór Norðurlands haustið 2019 og 
Kammerkór Skagafjarðar síðast-
liðið haust. Svo eru nokkur verk 
í farvatninu en ég veit ekki alveg 
hvenær ég kemst í að ljúka þeim.“

Gott samband við gamla nema
Hróðmar er spurður hvort hann 
hafi einhverjar njósnir um anda-
gift annarra íslenskra tónskálda 
og hann svarar: „COVID-ástandið 
fer misjafnlega í fólk, það sem er 
skrýtnast við þetta tímabil er að 
það er ekki hægt að fá tónverkin 
f lutt nema í undantekningartil-
fellum en það færist nú væntanlega 
til betri vegar þegar líður á árið.

Ég hef ekki náð að fylgjast vel 
með hvað einstök tónskáld hafa 
samið fyrir utan gamla nemendur 
sem ég er alltaf í góðu sambandi 
við og þar er ýmislegt áhugavert 
að gerast. Að vinna að tónsmíðum 
eða öðru skapandi á einangrunar-
tímum sem þessum held ég að ætti 
að ganga vel. Hjá f lestum er meiri ró 
og friður og miklu minna áreiti en 
venjulega. Það hentar mér allavega 
mjög vel.“

Rannsakar tímabilin barokk, klassík og rómantík
Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson, tónskáld og dósent við Listaháskólann, fæst við bókarskrif þessi misserin, 
auk þess að kenna gegnum netið, eins og reglur hafa kveðið á um. Svolítið segist hann líka semja.

Hróðmar Ingi er kominn á kaf í ritstörf í Brussel og mun halda áfram að kenna gegnum netið á þessu ári. MYND/AÐSEND

Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

AÐ VINNA AÐ TÓN-
SMÍÐUM EÐA ÖÐRU 

SKAPANDI Á EINANGRUNAR-
TÍMUM SEM ÞESSUM HELD ÉG 
AÐ ÆTTI AÐ GANGA VEL. HJÁ 
FLESTUM ER MEIRI RÓ OG 
FRIÐUR OG MIKLU MINNA 
ÁREITI EN VENJULEGA.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

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

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

HAMPBYLTINGIN
Föstudaginn 22. janúar mun sérblaðið Hampbyltingin fylgja Fréttablaðinu. 

Í þessu blaði verður farið yfir þá ótalmörgu möguleika sem hampurinn 
býður upp á. Við verðum með áhugaverð viðtöl við hampræktendur og 
sérfræðinga. Við viljum bjóða auglýsendum að taka þátt í blaðinu með 

okkur og kynna fyrirtæki, vörur og starfsemi sína.

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband  
við auglýsingadeild Fréttablaðsins.
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bónus.is  Verð gildir til og með 17. janúar eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.
Almennur afgreiðslutími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

anamma

kr./1 ltr.189
D-vítamínbætt Léttmjólk
D-vítamínbætt Nýmjólk

kr./pk.498
McCain Franskar Super Quick

650 g

FLJÓTLEGUR KJÚKLINGARÉTTUR

Anamma Vegan Réttir
300 g - margar tegundir

Euro Shopper Brokkolí Mix
1 kg

kr./pk.398
Euro Shopper Bláber

500 g

kr./kg598
Stjörnugrís Grísabógur

ferskur

kr./pk.1.259
Rose Kjúklingalæri

700 g - frosin - úrbeinuð

kr./stk.259
Patak's Indverskar Sósur

450 g

kr./kg1.598
Ali Grísalundir

ferskar

kr./kg1.398
Ali Grísakótilettur

ferskar

kr./kg1.398
Ali Grísahnakkasneiðar

ferskar

kr./pk.498
Euro Shopper Jarðarber

1 kg

kr./pk.298

það munar um minna

kr./pk.359
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Föstudagur

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

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 The Goldbergs   
08.20 Claws   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.10 Supernanny   
10.50 Who Do You Think You Are?   
11.50 Shipwrecked   
12.35 Nágrannar   
12.55 Manifest   
13.40 Blokk 925   
14.05 Who Wants to Be a Milli-

onaire   
14.50 Making Child Prodigies   
15.20 Tónlistarmennirnir okkar   
16.05 GYM   
16.30 The Great British Bake Off   
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Í kvöld er gigg   
19.45 The Masked Singer   
20.55 I Still See You  
22.35 Dark Crimes  
00.05 White Boy Rick  
01.55 I Kill Giants  
03.40 Shipwrecked   
04.25 Who Wants to Be a Milli-

onaire   

08.00 Dóra könnuður   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-

gaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.40 Stóri og Litli   
09.50 Strumparnir   
10.15 Skoppa og Skrítla út um 

hvippinn og hvappinn   
18.40 Madditt  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.55 Stelpurnar   
21.25 Roswell, New Mexico   
22.05 Flash   
22.55 Angie Tribeca   
23.15 American Dad 16   
23.35 Bob’s Burgers   
00.00 Friends   
00.30 Friends   
00.55 Stelpurnar   

10.35 2 Years of Love  
12.00 Teen Spirit  
13.35 Little Women  
15.45 2 Years of Love  
17.15 Teen Spirit  
18.45 Little Women  
21.00 Downton Abbey  
23.00 The Book of Love  
00.45 Halloween  
02.25 Downton Abbey  

09.00 PGA Special: Delivering a 
Decade of Champions  

09.20 PGA Tour 2021  
12.50 PGA Tour 2020 
18.45 PGA Special: Tiger Tales
19.30 PGA Highlights 2021  
20.25 PGA Tour 2021  
00.00 PGA Tour 2021  

06.00  Síminn + Spotify
12.30  Dr. Phil   
13.09  The Late Late Show   
13.49  Superstore   
14.11  The F Word   
14.54  Amazing Hotels: Life 

Beyond the Lobby   
16.30  Family Guy   
16.50  The King of Queens   
17.10  Everybody Loves Raymond   
17.35  Dr. Phil   
18.20  The Late Late Show   
19.05  American Housewife   
19.30  Man with a Plan   
20.00  The Bachelor   
21.30  Transformers: Revenge of 

the Fallen  Eftir brjáluðu við-
burði fyrstu myndarinnar 
vill Sam ekkert meira en að 
lifa eðlilegu lífi í háskól-
anum með kærustu sinni, 
Mikaelu. Optimus Prime, 
leiðtogi Autobots-vélanna, 
flytur honum þær fréttir 
um að friðurinn eigi ekki 
eftir að endast lengi og ef 
til vill sé stríðið milli þeirra 
og Decepticon-vélanna rétt 
að byrja.  

00.00  The Expendables 2  
01.40  The Impossible  
03.30  Síminn + Spotify

06.50 Roma - Inter Milan  
08.30 Newport - Brighton  
10.10 Stockport - West Ham  
11.50 Marine - Tottenham  
13.30 FA Cup - Highlight Show 

2021
14.00 Fiorentina - Cagliari  
15.40 Atlético Madrid - Sevilla  
17.20 Granada - Osasuna  
19.05 Inside Serie A 
19.35 Lazio - Roma  
21.40 Lokasóknin  

09.00 Dominos Tilþrifin 2. umferð
09.50 Dominos Körfuboltakvöld 

- kvenna   
10.35 Kóngur um stund   
11.05 Kóngur um stund   
11.35 Hermann Hreiðarsson   
12.10 Eiður Smári Guðjohnsen   
12.50 Stjarnan - Höttur  
14.30 ÍR - Valur  
16.10 Dominos Körfuboltakvöld 

- kvenna   
16.55 Dominos Tilþrifin 2. umferð
17.45 Dominos Körfuboltakvöld - 

Upphitun
18.10 Grindavík - Þór Ak.  
20.10 Keflavík - Þór Þorlákshöfn  
22.10 Dominos Körfuboltakvöld  
23.35 Seinni bylgjan - kvenna   
00.40 David James   
01.10 Gunnleifur Gunnleifsson   
01.40 Guðni Bergsson   

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 Í ljósi sögunnar  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Málið er  
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar  
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn  
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur  
19.45 Lofthelgin  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Egils saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestarklefinn  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Lífsins lystisemdir  
09.35 Spaugstofan 2007 - 2008   
10.05 Kvöldstund með listamanni 

1986-1993 
10.40 Alþjóðlegi jazzdagurinn  
11.35 Menningarvitar  
12.00 Heimaleikfimi   
12.10 Besta mataræðið  
13.10 Allt upp á einn disk   
13.40 Óvæntur arfur  
14.40 Áramótaskaup 2020  
15.40 Lífsbarátta í náttúrunni: Í 

hnotskurn  
15.45 Tónatal   
16.45 Smáborgarasýn Frímanns   
17.00 Matur og munúð   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie   
18.29 Lúkas í mörgum myndum   
18.35 Húllumhæ   
18.50 Landakort
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Gettu betur - Stjörnustríð        

Stjörnustríð er skemmti-
þáttur í anda Gettu betur 
þar sem þekkt andlit úr 
sögu þáttanna: Spyrlar, 
spurningahöfundar, stiga-
verðir og keppendur snúa 
aftur auk keppnisliða úr 
óvæntum áttum. Þau hafa 
engu gleymt, nema svör-
unum! 

21.00 Vikan með Gísla Marteini  
21.45 Poirot  
23.25 Do the Right Thing   Kvik-

mynd frá 1989 í leikstjórn 
Spikes Lee. Myndin fjallar 
um lífið í hverfi í Brooklyn 
og rekur atburðarás sem 
hefst þegar Sal opnar 
pítsustaðinn sem hann 
hefur rekið í 25 ár að morgni 
heitasta dags sumarsins 
og endar með óeirðum 
sama dag. Meðal leikenda 
eru: Danny Aiello, Spike 
Lee, Giancarlo Esposito og 
Samuel L. Jackson. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi 
ungra barna. e.

01.20 Dagskrárlok

20.00 Lífið er lag  Þáttur þar sem 
fjallað er um málefni fólks 
á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón: Sigurður K. 
Kolbeinsson.

20.30  Karlmennskan  Femínískt 
sjónarhorn á karlmennsku, 
karla og jafnrétti í feðra-
veldissamfélagi

21.00  21 - Úrval á föstudegi  
 Samantekt úr bestu og 
áhugaverðustu viðtölunum 
úr Tuttuguogeinum í liðinni 
viku.

21.30  Viðskipti með Jóni G.   Í 
viðskiptaþættinum með 
Jóni G. Haukssyni er rýnt 
í verslun og viðskipti 
landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda 
atvinnulífsins.

landsmanna 30 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

landsmanna 50 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

*MMR. 15-22 nóv 2019

Við miðlum 
af reynslu!

FRÉTTAUMRÆÐA,  
MENNING, HEILSA, 
NÁTTÚRA OG 
LÍFSREYNSLA 

ÞÚ ERT AÐ HORFA Á 
HRINGBRAUT
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Í kvöld er gigg
Glæný þáttaröð þessara frábæru tónlistarþátta með Ingó, einum vinsælasta tónlistarmanni
landsins. Áhorfendur heima í stofu fá hér einstakt tækifæri til að læðast baksviðs og upplifa
ósvikna stemningu þegar skemmtikraftar koma saman og telja í gott gigg.

Í KVÖLD 18:55

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 

Lægra verð á Stöð 2 & Stöð 2+ saman



Margir eiga minn-
ingar af ömmu 
með fallegan 
silkiklút til að 
vernda lagning-
una. Nú er þetta 

aðeins frjálslegra, maður getur 
bundið þá upp eins og hentar en 
þó virðist vinsælt að breiða þá ein-
faldlega yfir hárið og binda hnút 
að framan. Það er aðeins hvers-

dagslegra að binda þá að aftan en 
engu síður f lott. Klútarnir geta 
verið í hinum ýmsu litum, einlitir 
eða munstraðir. Þetta er f lott 
leið til að poppa útlitið 
aðeins upp og svo er 
ákveðinn plús að þeir 
verja hárið fyrir veðri 
og vindum.
steingerdur@frettabladid.
is

Ekki bara 
fyrir ömmur

Silkiklútar um höfuðið koma sterkir inn á 
þessu ári ef eitthvað er að marka erlenda 
tískumiðla. Þá er vinsælt að breiða þá yfir 

hárið og binda í hnút, líkt og margar ömm-
ur gerðu til að vernda lagninguna.

Rithöfundurinn 
Latham Thomas 
er glæsileg með 

klút um höfuðið.

Þessi 
munstr-

aði klútur 
fæst hjá 
Lindex.

 
Fallegur 

munstraður 
klútur úr 

H&M.

Öðru-
vísi klútur 

með grafísku 
munstri sem 
fæst í H&M.

Skemmti-
lega öðruvísi 

klútur í flottum 
litum sem fæst 

í Lindex.

Giedre Dukauskaite flott með 
silkiklút á tískuvikunni í París. 
MYNDIR/GETTY IMAGES

Líka 
fyrir 

karla sem 
þora. Fyrirsætan 

Cheikh Kebe 
með klút frá 

Gucci.

Franska 
ballerínan 

Aurelie Dupont 
töffaraleg með 
klút á tískuvik-

unni í París.
 

Natalia Verza 
með fallegan 
klút frá Dior.

Það 
getur líka 

komið vel út 
að vera með 

einlitan klút í 
öðruvísi lit.
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ÉG ER MIKILL AÐDÁ-
ANDI PALLA OG MIG 

HEFUR ALLTAF LANGAÐ TIL AÐ 
VINNA MEÐ HONUM.
Birnir

ÉG BRENN Í SKINNINU 
AÐ FÁ AÐ SPILA FYRIR 

FÓLK AFTUR… ÉG ER AÐ VERÐA 
ALVEG VITLAUS HÉRNA.

Páll Óskar

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

Ég held að þetta sé með 
betri popplögum sem ég 
hef nokkurn tíma fengið 
að koma nálægt,“ segir 
Páll Óskar Hjálmtýsson 
um lagið Spurningar, 

sem hann og tónlistarmaðurinn 
Birnir gáfu saman út í gær.

Þegar poppkóngur Íslands lætur 
svo stór orð falla um lag, sem var 
óútkomið þegar Fréttablaðið náði 
tali af Birni og Palla, rekur blaða-
maður upp stór augu. Er hann 
að boða útgáfu eins besta popp-
lags Íslandssögunnar? Lagið er nú 
komið út og myndband með því og 
geta lesendur því sjálfir kveðið upp 
úrskurð sinn um málið.

Alltaf verið aðdáandi Palla
Lagið varð til þegar þegar Birnir og 
pródúsentinn Þormóður Eiríksson 
komu saman við gerð væntanlegrar 
plötu Birnis, sem kemur út í mars. 
„Ég er mikill aðdáandi Palla og mig 
hefur alltaf langað til að vinna með 
honum. Allt í einu er ég með þetta 
lag í höndunum og sé fyrir mér 
hversu fullkomið það væri að fá 
hann með mér á það. Þannig að ég 
sendi honum bara línu og demó af 
laginu,“ segir Birnir.

En það er ekki sjálfsagður hlutur 
að fá Pál Óskar til að hoppa á lag. 
Hann hefur í gegnum tíðina ekki 
komið fram sem gestasöngvari 
í mörgum lögum, hvað þá með 
ungum tónlistarmönnum. „Ég hef 
ekki mikið verið að því, nei. En það 
er svo sannarlega kominn tími á 
það,“ segir Palli.

„Og ég get reyndar viðurkennt 
það fyrir þér að stundum þarf svo-
lítið mikið til þess að ég slái til. Ég 
fer alltaf eftir eyranu á mér og legg 

ekki af stað í svona verkefni nema 
ég sé þess fullviss að það sé eitthvert 
kjöt á beinunum. Ég þykist nú vita 
hvenær popp er gott og hvenær ekki 
og ég heyrði það strax að hérna var 
alvörulag á ferð. Þetta var eins og 
klæðskerasniðið fyrir mig.“

Tilfinning sem allir þekkja
Palli segir það spila einn stærstan 
þátt í gerð góðs popplags að hafa 
melódíurnar fallegar og grípandi 
en einfaldir og sterkir textar 
skipta ekki síður máli. En þó texti 
Spurninga sé einfaldur á yfirborð-
inu tekur hann á heldur f lóknum 
málum.

„Ég myndi eiginlega segja að lagið 
fjalli að mörgu leyti um að geta 
verið svolítið óviss með tilfinningar 

sínar,“ segir Birnir. „Lagið fangar 
í raun þessa tilfinningu sem allir 
þekkja þar sem maður er kannski 
að drepast úr efasemdum um það 
hvort eitthvað sem maður þráir sé 
að fara að gerast eða ekki. Og þá 
hefur maður allar þessar spurning-
ar en er alls ekki með svörin.“

Palli tekur undir þetta: „Og á 
sama tíma, þó textinn sé kannski 
drekkhlaðinn af óvissu og maður sé 
að kafna úr spurningum, þá er samt 
svo mikil von í laglínunni.“ Mynd-
bandið við lagið á þá ekki síður að 
blása fólki von í brjóst enda tekið 
upp í glaðasólskini síðasta sumar.

Viðspyrnulag
Lagið er þannig í raun löngu til-
búið og hafa þeir félagar setið á því 
í nokkra mánuði. Þeir hafa ekki 
viljað gefa það út í hallæri síðustu 
mánaða vitandi að þeir gætu 
ólíklega fylgt því eftir með tón-
leikahaldi. Nú sjá þeir hins vegar 
fram á bjartari tíma, það glittir í 
sólina með komu æ fleiri bóluefna-
skammta til landsins.

Palli gerist raunar svo djarfur að 
spá fyrir um að hægt verði að halda 
tónleika í einhverri mynd í apríl eða 
maí. „Ég er að vona það með sjálfum 
mér. Ég brenn í skinninu að fá að 
spila fyrir fólk aftur… ég er að verða 
alveg vitlaus hérna.“

Lagið er því í takti við líðandi 
stundu og er að mati Birnis og Páls 
Óskars einmitt það sem þjóðin þarf 
á að halda: „Það er svo mikil von 
sem fylgir þessu ári. Þetta er við-
spyrnuárið mikla.“ 

Og hvað er betra til að hefja við-
spyrnuna og blása landsmönnum 
von í brjóst en gott popplag? 
ottar@frettabladid.is

Háleitar Spurningar 
sem vekja okkur von
Tónlistarmennirnir Birnir og Páll Óskar blása landsmönnum von 
í brjóst á viðspyrnutímum. Þeir hafa ýmsar spurningar, ekki öll 
svörin, en eru samt sem áður vissir um að allt fari vel á endanum.

Birnir gat ekki séð fyrir sér að neinn annar en Páll Óskar gæti sungið lagið með honum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Fullkomnun 
er bölvun  
  okkar 
kynslóðar

Ásta Fjeldsted, nýráðinn 
framkvæmdastjóri Krónunnar, 
á að baki ævintýralegan og 
farsælan feril víða um heim. Hún 
ræðir fullkomnunaráráttuna sem 
getur hæglega keyrt fólk í þrot og 
margar hliðar metnaðarins sem 
knýr hana áfram. – sjá síðu 10

Neteinelti Heiðurstengt ofbeldi á Íslandi 

14 20

DV ER 
KOMIÐ ÚT!

• Ásta Fjeldsted ræðir  
fullkomnunaráráttuna og 
metnaðinn sem knýr hana 
áfram

• Heiðurstengt ofbeldi á 

Íslandi

• Neteinelti

Tryggðu þér áskrift að DV 
á dv.is eða nældu þér í eintak í 
næstu verslun



GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ 
OG TRYGGÐU ÞÉR NISSAN LEAF  

Á VERÐI SEM Á SÉR ENGAN SAMANBURÐ

FORD  F350 TREMOR

FORD F350 LARIAT 
ULTIMATE SPORT FX4 

VERÐ ÁN VSK: 10.750.000 KR.

FORD F350 LARIAT ULTIMATE 
SPORT FX4 TREMOR OFF ROAD 

VERÐ ÁN VSK: 11.250.000 KR.

• SYNTHETIC LEÐURÁKLÆÐI
• HITI Í STÝRI, FRAM- OG AFTURSÆTUM
• LYKILLAUST AÐGENGI OG RÆSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ 360° MYNDAVÉL
• 17” ÁLFELGUR
• INTELLIGENT CRUISE CONTROL HRAÐASTILLIR

• SJÁLFVIRK MIÐSTÖÐ MEÐ LOFTKÆLINGU
• 6 LOFTPÚÐAR
• ISOFIX FESTINGAR FYRIR BARNABÍLSTÓL
• BLINDHORNSVIÐVÖRUN
• BLUETOOTH TIL AÐ STREYMA TÓNLIST OG SÍMA
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AUKAHLUTIR INNIFALDIR M.A.

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999 
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999 
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15

NÝR 1
00

%
 

RAFB
ÍL

L 
40

 K
W

H

SÖLUAÐILI

SÖLUAÐILI

NÝR NISSAN LEAF - OKKAR VERÐ 3.890.000 KR. HLAÐINN AUKABÚNAÐI
NÚ FYLGJA MEÐ GÆÐA VETRARDEKK, COOPER WM SA2+, AÐ VERÐMÆTI 95.960 KR.



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Áramótatilboð Múlalundar
Gildir til 31. janúar eða á meðan birgðir endast

mulalundur.is

TILBOÐ kr. 849
Egla möppur

Norrænar goðsagnir er ein af 
mínum uppáhalds bókum 
en ég þori ekki lengur að 

hafa hana uppi við, því ég vil ekki 
að fólk haldi að ég sé eitthvað 
tengdur öfga-hægri öflum,“ sagði 
aðdáandi Neil Gaiman við hann í 
tísti.

Öfga-hægrið hefur löngum 
rennt löngunaraugum til sagna 
og merkja norrænu goðsagnanna. 
Við þurfum ekki einu sinni að fara 
aftur til hinna upprunalegu nasista 
og áhuga þeirra á norrænum 
goðum til að upphalda ímyndinni 
um hinn hreina stofn. 

Mjölnir var áberandi í Charlotte-
ville. „Sjáumst í Valhöll,“ skrifaði 
fjöldamorðinginn í Christchurch. 
Hugmyndafræði innrásarmanna 
í bandaríska þingið var augljós, 
enda skreyttir myndum af Ygg-
drasil og Mjölni. 

Við getum ekki falið okkur á bak 
við afsakanir um að þetta sé bara 
einhver erlendur óþjóðalýður sem 
skilur ekki menningararfinn. Hér 
á landi hafa sprottið upp hópar 
undirmálsmanna sem telja sig 
öðrum æðri vegna húðlitar og upp-
runa – og tengingar við Óðin.

Við megum vera stolt af menn-
ingararfinum okkar en nýtum 
hann ekki til að lyfta okkur upp 
yfir aðra. Við getum reynt að 
útskýra fyrir heiminum að öfga-
hægrið hafi engan rétt á okkar 
táknmyndum. En best væri að sýna 
frjálslyndið og jafnrétti allra í verki 
og styðja fjölbreyttar birtingar-
myndir goðanna sem rífur niður 
ímyndina um yfirburði þeirra 
sem eru hávaxnir, ljóshærðir og 
hvítir. Eins og Neil Gaiman, sem 
birtir Óðin sem dökkan yfirlitum 
og frekar smávaxinn mann. Og 
son hans svartan í þáttunum um 
amerísku guðina sem ég horfi á á 
miðvikudögum.

*Aflýstur er íslenskun á enska 
hugtakinu „cancelled“.

Er Óðni aflýst*?

Svanborgar 
Sigmarsdóttur

BAKÞANKAR
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TEMPUR® Firm línan

TEMPUR®  |  25

SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANA

DÚNVÖRUR

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

STILLANLEG RÚM | HEILSURÚM OG -DÝNUR | GAFLAR | SÆNGUR | KODDAR | SVEFNSÓFAR | STÓLAR | SÆNGURFÖT, O.FL. 

JANÚARÚTSALAN Í FULLU FJÖRI – EKKI MISSA AF ÞESSU!

ÚTSALA
OPNUNARTÍMI
einstakra verslana sjá
www.betrabak.is

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

KRINGLUNNI
Reykjavík
820 6015

TEMPUR 
DÝNUR OG KODDAR


