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Þrír fulltrúar stjórnvalda á Íslandi kynntu í gær landið sem heimsmeistara í jafnrétti kynjanna á Heimsþingi kvenleiðtoga í Hörpu í gær. Þetta voru þau Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra og Willum Þór Þórsson, settur forseti Alþingis. SJÁ SÍÐU 6 
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Yfirstjórnin fær falleinkunn í mati
Yfirstjórn Menntamálastofnunar fær falleinkunn
í áhættumati. Meirihluti
starfsfólks lýsir yfir vantrausti
á forstjóranum Arnóri Guðmundssyni. Dæmi eru um
alvarleg veikindi með áhrifum á heilsufar starfsfólks.
tsh@frettabladid.is

MENNTAMÁL Yfirstjórn Mennta-

málastofnunar (MMS) og forstjórinn, Arnór Guðmundsson,
fá falleinkunn í áhættumati sem
mannauðsfyrirtækið Auðnast framkvæmdi að beiðni ráðuneytisins.
Samkvæmt bráðabirgðaniðurstöð-

um, sem Fréttablaðið hefur undir
höndum, eru sjö af ellefu áhættuþáttum metnir rauðir, sem táknar
óviðunandi áhættu sem nauðsynlegt er að bregðast við án tafar.
Í niðurstöðunum segir: „… núverandi stjórnarhættir hafa skapað
óæskilegan starfsanda sem ógnar
öryggi og heilsu starfsfólks.“ Öll
atriðin tengjast stjórnun með
beinum eða óbeinum hætti. Þá
hefur meirihluti starfsfólks lýst yfir
vantrausti á hendur forstjóranum,
Arnóri Guðmundssyni.
Meðal þess sem kemur fram í
matinu er að helmingur starfsfólks telji sig hafa orðið vitni að
eða upplifað einelti, kynferðislega,

Arnór Guðmundsson, forstjóri Menntamálastofnunar

kynbundna áreitni eða of beldi á
vinnustað.
Starfsánægja og starfsandi innan
stofnunarinnar eru metin að þeim
sé mjög ábótavant og ríkjandi orðræða í viðtölum við starfsfólk beri
merki þess að óheilbrigð þróun
starfsanda, sem rekja megi til

Tryggingar fyrir það
allra mikilvægasta
Þú færð okkar besta verð á líf- og sjúkdómatryggingum
og getur tryggt þig og þína á örfáum mínútum á tm.is

stjórnarhátta, hafi fengið að viðgangast í langan tíma.
Tillögur um greiningu, fræðslu
og stjórnendahandleiðslu hafa
ekki borið árangur. Dæmi eru um
„alvarlegar afleiðingar á sjálfsmynd
og lífsánægju starfsfólks“ og þegar
hafi komið upp dæmi um alvarleg
veikindi með áhrifum á heilsufar,
fjarveru frá vinnu til lengri tíma og
uppsagnir.
Arnór Guðmundsson vildi ekki
tjá sig um málið að svo stöddu. Að
sögn Kristrúnar Heiðu Hauksdóttur, upplýsingafulltrúa mennta- og
menningar málaráðuney tisins,
hefur ályktun trúnaðarmanna
MMS borist ráðuneytinu. SJÁ SÍÐU 4

Áttatíu prósent
verði erlendir
VIÐSKIPTI Um 80 prósent af viðskiptavinum Play verða erlendir
þegar f lugfélagið hefst handa við
að f lytja farþega á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Birgir Jónsson,
forstjóri Play, segir að 90 milljónir
farþega hafi fyrir Covid-19 flogið á
milli heimsálfanna. „Segja má að
Icelandair og Play séu litlar mýs
á þessum markaði,“ segir hann
aðspurður hvort pláss sé fyrir fleiri
en eitt alþjóðlegt flugfélag á Íslandi.
Nú er nýting f lugvéla Play 8-9
tímar á sólarhring. Þegar flugfélagið
hefst handa við að flytja farþega á
milli heimsálfanna verður nýtingin
15-16 tímar á sólarhring. SJÁ SÍÐU 10.
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Nýtt líf á Hverfisgötu

Guðríður Aadnegard fékk verðlaun.

Afhentu verðlaun
gegn einelti
arnartomas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Guðni Th. Jóhannesson,
forseti Íslands, og Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, afhentu í gær hvatningarverðlaun dags gegn einelti.

Guðríður er námsráðgjafi og umsjónarkennari í Hveragerði.
Athöfnin fór fram í Rimaskóla
þar sem tilkynnt var að Guðríður Aadnegard námsráðgjafi og
umsjónarkennari við Grunnskólann
í Hveragerði hefði hlotið verðlaunin.
Í tilnefningu segir að Guðríður
hafi undanfarna áratugi unnið
ómetanlegt starf í eineltismálum
og hún sé góð fyrirmynd fyrir aðra
kennara þegar kemur að samskiptamálum nemenda. n

Glæsilegt ytra byrði Hegningarhússins blasir nú við vegfarendum á Hverfisgötu eftir að veggur sem byrgði vegfarendum sýn að húsinu var tekinn niður.
„Húsið míglak og það var löngu kominn tími á að gera eitthvað,“ sagði Olgeir Gestsson múrari þegar kraftur var kominn í viðgerðarvinnuna í fyrrasumar. Sagði
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
hann verkefnið óvenjulegt. „Það er gaman að fá að taka þátt í einhverju sem er algjörlega út úr kassanum.“ 

Hertar Covid-reglur hafa tekið gildi
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Frá og með deginum í dag
mega einungis 500 manns koma
saman en hertar sóttvarnareglur
tóku gildi á miðnætti. Einnig er í
gildi eins metra regla, en á sitjandi
viðburðum er heimild til að víkja
frá henni á meðan setið er, svo lengi
sem allir beri grímu.
Veitingastöðum, þar sem heimilaðar eru vínveitingar, er nú heimilt
að hafa opið til klukkan ellefu á
kvöldin og rýma skal staði fyrir
miðnætti. Einnig skal nú skrá alla
gesti og bera veitingar til borðs.
Heimilt er að skipuleggja viðburði þar sem allt að 1.500 manns
koma saman en allir gestir þurfa
að sýna neikvætt hraðpróf og bera
grímu ef ekki er unnt að virða eins
metra regluna. Á skólaskemmtunum í framhaldsskólum þurfa allir
að sýna neikvætt hraðpróf en slíkar

Veitingastaðir mega hafa opið til kl.
23.00. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

skemmtanir eru undanþegnar eins
metra reglu. Á öllum stærri viðburðum skulu gestir skráðir með nafni,
kennitölu og símanúmeri.
Reglurnar gilda til og með 8. desember, stjórnvöld munu þó endurmeta þörf á takmörkunum eftir
því sem efni standa til, bæði hvort
af létta megi fyrr eða framlengja
þurfi aðgerðirnar. n

Sjö lúgur –
hraðari þjónusta

Bílaapótekið Hæðasmára
Opið 10 - 23 alla daga

Hópur vill fá lóð undir lítið
víkingaþorp í Garðabæ
Hópur fólks lagði til hugmynd
um víkingaþorp, líkt og þekkist víða á erlendri grundu,
fyrir Garðabæ í vikunni. Einn
forsprakka hugmyndarinnar
segir að þetta geti bæði annað
eftirspurn ferðamanna sem
og reynst menntakerfinu á
Íslandi vel.
kristinnpall@frettabladid.is

MENNING „Þessi hugmynd er búin að
vera í pípunum hjá mér í langan tíma
og ég er viss um að þetta víkingasafn
mun einn daginn rísa, það er bara
spurning um hvar og hvenær. Ég er
virkur meðlimur í Rimmugýg, víkingafélaginu í Hafnarfirði, hef farið
á alþjóðlegar víkingahátíðir og þorp
erlendis undanfarin fimmtán ár þar
sem hugmyndin hefur þróast í átt
að þessari útfærslu,“ segir Theódór
Árni Söebech Hansson, aðspurður
út í hugmyndina um Hringborg.
Hugmyndin var lögð fyrir bæjaryfirvöld í Garðabæ í von um að fá lóð
en bæjarráð vísaði málinu til bæjarstjóra. Theodór er einn þeirra sem
standa að hugmyndinni ásamt Beth
Rogers, stundakennara við Háskóla
Íslands, Helgu Rós Helgadóttur
ferðamálafræðingi og fleirum.
Í skjalinu sem sent var til Garðabæjar kemur fram að Hringborg yrði
menningar- og menntasetur sem
væri um leið útisafn innan hringvirkis. Innan þess væru hús líkt og
voru á víkingaöld en hugmyndin
byggist á Víkingasetrinu í Ribe í
Danmörku. Þar að auki er lagt til
að hægt verði að halda námskeið í
hinu ýmsa handverki innan Hringborgar en talið er að það verði um 1,5
til tveir hektarar af landsvæði, helst
innan höfuðborgarsvæðisins, sem
væri auðveldlega aðgengilegt með
almenningssamgöngum.
„Þetta er mjög vinsælt erlendis.
Sambærileg söfn í Svíþjóð og Dan-

Tveir víkingar berjast til síðasta blóðdropa á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Þar í
bæ hefur víkingafélagið Rimmugýgur haft aðstöðu.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta yrði kjörinn
staður fyrir ungt fólk
að læra sjálfbærni en
um leið hluti eins og
trésmíði, vefnað,
bogfimi og leðurvinnslu.

Theódór Árni
Söebech Hansson, víkingur

mörku hafa reynst vel og á sumum
stöðum er boðið upp á að dveljast
og upplifa lifnaðarhætti fortíðarinnar. Þetta er ekki bara fyrir ferða-

menn því þetta býður einnig upp á
ýmsa möguleika fyrir menntastarf
á Íslandi,“ segir Theodór og heldur
áfram: „Þetta yrði kjörinn staður
fyrir ungt fólk að læra sjálfbærni en
um leið hluti eins og trésmíði, vefnað, bogfimi og leðurvinnslu. Þessar
gömlu góðu aðferðir í handverki sem
eru ákveðin menningarverðmæti en
eru í hættu á að gleymast.“
Í kynningunni er talað um að Evrópusambandið hafi aðstoðað við
að fjármagna slík söfn en einnig er
nefndur til sögunnar möguleikinn á
hópfjármögnun.
„Safnið í Ribe var að stærstum
hluta byggt upp á styrkjum frá Evrópusambandinu en einnig á styrkjum frá danska ríkinu. Það er mikið af
styrkjum á alþjóðlegum grundvelli
sem hægt er að sækja um en þegar
þetta er upp komið ætti það að vera
sjálfbært fljótlega. Svo verður hægt
að fjárfesta í stökum verkefnum
innan þorpsins, víkingaskipi eða
einhverri tegund af byggingu og þá
væri nafn einstaklingsins grafið í
sem nokkurs konar minnisvarði.“ n

HÁTÍÐARÚTGÁFA

Hátíð handa þér
Síríus súkkulaði hefur fylgt íslensku þjóðinni síðan 1933. Við
Íslendingar höfum notið Síríus súkkulaðis hversdagslega en ekki síst
þegar við viljum gera okkur glaðan dag og njóta þess besta. Með
hátíðarútgáfu vinsælla tegunda tekur Síríus þátt í gleðinni með
landsmönnum og færir þeim uppáhalds súkkulaðið sitt með hátíðarbrag.
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Þrír hafa sagt upp störfum vegna stjórnunarvanda
MENNTAMÁL Bráðabirgðaniðurstöður áhættumats á starfsumhverfi
innan Menntamálastofnunar sýna
að sjö af ellefu áhættuþáttum eru
metnir rauðir, sem táknar óviðunandi áhættu sem nauðsynlegt er að
bregðast við án tafar. Tveir þættir eru
metnir gulir, sem táknar viðunandi
áhættu er kallar á öryggisráðstafanir
og eftirlit. Aðeins tveir eru grænir
sem táknar viðunandi áhættu.

Starfsandi er metinn rauður og
fram kemur að skiptar skoðanir
séu um starfsanda á meðal starfsfólks. Sem dæmi má nefna ítrekaða árekstra í samskiptum, lítinn
samgang milli deilda, óhjálplegar
samskiptaaðferðir, valdabaráttu,
tímaskort við verkefni og skort á
samvinnu og samhygð.
„Ríkjandi orðræða í viðtölum
bar merki þess að óheilbrigð þróun
starfsanda hafi fengið að viðgangast í langan tíma sem rekja megi til

Næsti áratugur
skipti sköpum

Flugvöllurinn á núlli eftir áratug

tsh@frettabladid.is

bth@frettabladid.is

HÚSNÆÐISMÁL Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri segir að borgarstjórn
hafi staðið sína vakt með því að
skipuleggja land og auka framboð
á húsnæði. Það sé ekki pólitískum
ákvörðunum borgarinnar að kenna
að framboð íbúða til sölu sé nú í
sögulegu lágmarki.
Víða um land sé sömu sögu að
segja, nánast engar eignir séu á
skrá. Sjaldan hafi verið byggt meira í
Reykjavík en það hafi ekki dugað til.
Flestum greinendum beri saman
um að vaxtalækkun og gríðarleg
útlán til heimila án þess að sambærileg aukning hafi orðið á lánum
til íbúðauppbyggingar sé lykill að
því að skilja ójafnvægið milli framboðs og eftirspurnar.

Dagur B.
Eggertsson,
borgarstjóri

„Við erum núna að kynna tíu
ára sýn varðandi lóðaúthlutanir
og skipulagssvæði,“ segir Dagur.
„Þetta gríðarlega vaxtartímabil sem
við höfum orðið vitni að síðastliðin
fimm ár mun ekki hara halda áfram
heldur verður bætt í.“
Dagur segir að stefna borgarinnar
og þau svæði og uppbyggingarmöguleikar sem borgin sé að tefla
fram undirstriki að næsti áratugur
verði áratugur Reykjavíkur í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis.
Fjármálastofnanir ráði þó alltaf
miklu um hraða uppbyggingar með
lánum til framkvæmda. Ríkisvaldið
ákveði framboð stofnframlaga fyrir
óhagnaðardrifin félög. n

Allir áhættuþættir er
viðkoma stjórnun
Menntamálastofnunar
eru metnir rauðir, sem
táknar óviðunandi
áhættu sem bregðast
þurfi við án tafar.

stjórnarhátta. Fyrir vikið er traust
og virðing í garð stjórnenda rýr og
vísbendingar um að starfsfólk hafi
misst trú og tilgang í starfi,“ segir í
niðurstöðunum.
Eineltismál, stjórnarhættir og
óheilbrigður starfsandi eru sögð
hafa dregið úr tækifærum fólks til
að sýna eiginleika og frumkvæði.
Allir áhættuþættir er viðkoma
stjórnun stofnunarinnar eru metnir
rauðir. Fram kemur að starfsfólk
upplifi misræmi í stjórnun og meiri-

hluti þess hafi óskað eftir breytingum á núverandi stjórnarháttum
og stjórnendum. Í viðtölum mátti
greina skýrar vísbendingar um að
starfsfólk hafi íhugað uppsögn ef
ekki verður ráðist í breytingar á
yfirstjórn. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins hafa þrír starfsmenn
þegar sagt upp störfum vegna þess
sem þeir lýsa sem stjórnunarvanda,
stefnuleysi, hentileikastefnu, skorti
á yfirsýn yfir verkefni og fjármál og
eineltistilburðum forstjórans. n

Isavia hefur sett sér það
metnaðarfulla markmið að
verða kolefnislaust í starfsemi
sinni á Keflavíkurflugvelli árið
2030. Mest losun gróðurhúsalofttegunda hjá Isavia er vegna
tækja til þjónustu og viðhalds
sem nota jarðefnaeldsneyti.
elinhirst@frettabladis.is

UMHVERFISMÁL Kef lavíkurf lugvöllur ætlar að verða kolefnislaus
í starfsemi sinni árið 2030, sem
er eftir níu ár. Þetta kemur fram í
nýrri sjálfbærnistefnu Isavia. Þetta
er áratug á undan áætlun íslenskra
stjórnvalda um kolefnishlutleysi
og tveimur áratugum á undan NetZero-skuldbindingu Evrópudeildar
Alþjóðasamtaka f lugvalla, ACI
Europe.
„Mestu áskoranir Isavia til þess að
draga úr kolefnissporinu er að finna
lausnir á því hvernig megi draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda frá
sérhæfðum tækjum flugvallarins,“
segir Hrönn Ingólfsdóttir, forstöðumaður stefnumótunar og samfélagsábyrgðar hjá Isavia.
Langstærsti umhverfisþátturinn
í starfsemi Isavia, eða 80 prósent, er
vegna notkunar á jarðefnaeldsneyti
á tæki sem sjá um þjónustu og viðhald á brautum flugvallarins. Isavia
hefur prófað sig áfram með notkun
repjuolíu á tæki og þær prófanir
hafa gefið góðan árangur.
„Aðgerðir snúa fyrst og fremst
að endurnýjun bíla- og tækjaflota
félagsins, þar er um að ræða um
140 tæki á Keflavíkurflugvelli, og
skynsamlegri nýtingu auðlinda þar
sem sóun er haldið í lágmarki. Nú
þegar eru til lausnir fyrir minni ökutæki sem hægt er að skipta út fyrir
rafmagnstæki í dag með eðlilegri
endurnýjun,“ segir Hrönn.
Hún segir að það muni taka lengri
tíma að skipta út stærri tækjum
en áætlanir gera ráð fyrir að það

Langstærsti umhverfisþátturinn er eldsneyti á tæki sem sjá um þjónustu og viðhald á brautunum. 

Við höfum lagt mikla
áherslu á umhverfismál og samfélagslega
ábyrgð í okkar rekstri.

Sveinbjörn
Indriðason,
framkvæmdastjóri Isavia

náist innan tilsetts tíma. Samhliða
útskiptingu tækja er þörf fyrir innviðauppbyggingu til þess að þjóna
flotanum með nýjum umhverfisvænni orkugjöfum. „Þessu til
viðbótar erum við að láta greina
fýsileika þess að nota vetni á vara-

aflsstöðvar til að minnka notkun
jarðefnaeldsneytis og losna loks
alfarið við það,“ segir Hrönn.
„Við höfum lagt mikla áherslu
á umhverfismál og samfélagslega
ábyrgð í okkar rekstri,“ segir Sveinbjörn Indriðason, framkvæmdastjóri Isavia. „Frá árinu 2015 höfum
við markvisst unnið að því að
minnka kolefnaútblástur okkar
og erum meðal annars að vinna að
þriðja stigi af sex í innleiðingu á kolefnisvottun ACA (Airport Carbon
Accreditation). Við höfum kortlagt kolefnisspor okkar, gripið til
aðgerða til að minnka það og sett
okkur markmið um samdrátt. Eftir
ítarlega yfirferð á okkar losun getum
við núna fullyrt að við getum orðið
kolefnislaus í okkar rekstri í síðasta
lagi árið 2030,“ segir framkvæmdastjóri Isavia.
Losun á gróðurhúsalofttegundum
frá íslenskum flugrekendum hefur
dregist mikið saman vegna minni
flugsamgangna af völdum Covid19, en líklegt er að hún aukist á ný
þegar faraldrinum slotar. Spáð er
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mikilli aukningu í alþjóðaflugsamgöngum fram til ársins 2050, allt að
þreföldun frá því sem nú er. Verið
er að þróa minni farþegaflugvélar
sem ganga fyrir rafmagni og vonir
standa til að á næstu árum og áratugum verði hægt að knýja stærri
farþegavélar með umhverfisvænna
eldsneyti, til dæmis með því að
framleiða vetni með rafgreiningu í
stað jarðefnaeldsneytis.
En er það raunhæft að ISAVIA nái
því að verða kolefnislaust árið 2030?
„Við höfum fordæmi fyrir því frá
Svíþjóð þar sem flugvellir eru komnir þangað og svo er fjöldi evrópskra
flugvalla búinn að setja takmarkið á
2030,“ segir Hrönn. „Við getum náð
þeim árangri líka.“
Verður hægt að kaupa rafeldsneyti
á Kef lavíkurf lugvelli þegar f lugvélar fara að ganga fyrir því?
„Við fylgjumst vel með þeirri
þróun sem er á orkugjöfum til að
knýja þoturnar og verðum tilbúin
að veita þá þjónustu sem þarf þegar
þar að kemur,“ segir Hrönn Ingólfsdóttir. n

Hlýtt&notalegt
Á MÚRBÚÐARVERÐI

T
T
NÝ

Hentar vel í öll
rými heimilisins!
- Fjarstýring
- Yfirhitavari
- Frostvörn
- Hitastillir
- Tímastillir
- LCD skjár

Trotec olíufylltur
rafmagnsofn,
11 þilja, 2500W

18.995

Trotec rafmagnsofn 2300W
Fæst einnig hvítur

15.995

Trotec keramik hitablásari TFC 13, 1400W

6.715

Design rafmagnsofn TCH, 2000W
Fæst einnig hvítur
Keramik Element TFC 19E
snúnings hitablásari

18.995

9.585
Olíufylltur
rafmagnsofn
9 þilja, 2000W
Trotec hitablásari
TFH 19E: 2000W

2.490
Mikið úrval af
rakavörðum
fjöltengjum IP44
Verð frá
kr.

1.8 65

Rafmagnshitablásari
hobby 2000W 1.f.

11.929
Rafmagnshitblásarar fáanlegir í
stærðum 2kW – 15kW. Verð frá kr.

2.295

Framlengingarsnúrur
2-25 metra. Verð frá kr

995

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

7.095

Kapalkefli 10 metrar

3.995

Kapalkefli 15 metrar

5.895
25 metrar
kr. 7.995
50 metrar
kr. 11.995

SENDUM UM
LAND ALLT!

www.murbudin.is

Kapalkefli, rakavarið
IP44 25 metrar

9.995
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Segir að fólki sé einnig mismunað í heilbrigðiskerfinu
bth@frettabladid.is

JAFNRÉTTI Helga Vala Helgadóttir,
þingmaður og lögmaður, segir
vegna þess viðbragðs lögreglumanna að krefjast þess að ríkissaksóknari bregðist við ummælum Þorbjargar Ingu Jónsdóttur lögmanns
um mismunun í réttarkerfinu eftir
þjóðfélagsstöðu, að þorri erindis
Þorbjargar Ingu þar sem ummælin
féllu hafi snúið að löngum málsmeðferðartíma, ekki síst í kynferðisbrotamálum.

„Ég sé að dómsmálaráðherra
hefur tjáð sig um málið, hún segir
þetta grafalvarlegar ásakanir,“ segir
Helga Vala og vitnar til viðbragða
dómsmálaráðherra á frettabladid.is. „Ég held að kannski ættu
stjórnvöld fremur að einbeita sér
að málsmeðferðartímanum, sem
er allt of langur,“ bætir hún við.
Helga Vala segir að með löngum
málsmeðferðartíma sé framið mjög
alvarlegt mannréttindabrot sem
bitni bæði á brotaþolum og gerendum. Óhóf legur dráttur mála

Helga Vala
Helgadóttir,
þingmaður og
lögmaður

sé ekki vegna þess hve málin séu
umfangsmikil eða f lókin heldur
vantar f leiri rannsakendur í lögregluliðið.
Einnig sé ljóst að fullkomið jafnrétti sé ekki fyrir hendi.
„Þegar kemur að manngreinaráliti þá einskorðast það ekki við
störf lögreglu. Út frá mínum störfum í lögmennsku hef ég líka séð
það viðgangast inni í heilbrigðiskerfinu,“ segir Helga Vala.
Hún tekur sem dæmi að fólk með
geðrænar áskoranir, fíklar og fólk af

erlendum uppruna fái oft ákveðið
viðmót. „Ef þú ert fínn til fara þá
færðu annars konar þjónustu.“
Mikilvægt er að sögn Helgu Völu
að hvers konar gagnrýni um samfélagsmál sé rædd fyrir opnum
dyrum.
„Það kann að vera að hörð viðbrögð lögreglumanna skýrist af erfiðum aðstæðum þeirra, of boðslegu
álagi. Þegar á hólminn er komið
gera allir sitt besta en lögreglan
þarf að fá f leiri starfsmenn til að
stytta málsmeðferðartímann.“ n

Deilt um ásetning og samantekin ráð
Beltin bjarga. 

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Dagurinn verður
helgaður beltum

Settur ríkislögmaður telur
ásetning um rangar sakargiftir á hendur Klúbbmönnum hafa verið einbeittan
þrátt fyrir sýknudóm Hæstaréttar í Geirfinnsmáli. Erla
Bolladóttir ávarpaði réttinn
í munnlegum málflutningi í
máli sínu í gær.

kristinnhaukur@frettabladid.is

adalheidur@frettabladid.is

SLYSAVARNIR Ákveðið hefur verið að
tileinka alþjóðlegan minningardag
um fórnarlömb umferðarslysa bílbeltum. Dagurinn er þriðji sunnudagur í nóvember og lendir á 21.
nóvember að þessu sinni. Verða
táknrænar minningarathafnir um
allt land og kveikt á kertum hringinn í kringum landið.
Bílbeltaskylda var leidd í lög árið
1981 en viðurlögin voru aftur á móti
engin. Ekki voru allir landsmenn
fylgjandi bílbeltanotkun og margir
sinntu henni ekki. Það var ekki fyrr
en árið 1990 sem sektir voru settar
á þá sem ekki höfðu beltin spennt.
Var Ísland seinust Norðurlandaþjóðanna til þess að taka upp bílbeltaskyldu. n

GE IRFINNSMÁL Settur ríkislögmaður telur Erlu Bolladóttur,
Sævar Marinó Ciesielski og Kristján Viðar Júlíusson hafa haft mjög
harðan ásetning til að bera aðra
fjóra menn sökum færu böndin
að berast að þeim vegna hvarfs
Geirfinns Einarssonar. Þetta kom
fram í málflutningi hans í máli Erlu
Bolladóttur gegn íslenska ríkinu, í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Með málsókninni freistar Erla
þess að fá felldan úr gildi úrskurð
endurupptökunefndar frá árinu
2017, sem synjaði henni um endurupptöku á hennar þætti í Geirfinnsmálinu sem lýtur að því að
hún, Kristján Viðar og Sævar hafi
sammælst um hinar röngu sakargiftir færu spjótin að beinast að
þeim sjálfum vegna hvarfs Geirfinns.
Verði fallist á dómkröfu Erlu
getur hún að nýju óskað endurupptöku málsins hjá hinum nýja
endurupptökudómstól.
Samk væmt gögnum málsins
eiga hin samanteknu ráð þremenninganna að hafa átt sér stað
um tveimur sólarhringum eftir
hvarf Geirf inns. Með vísan til
þess að nú hefur verið kveðinn
upp sýknudómur um manndrápsmálin óskaði dómarinn í málinu,
eftir afstöðu ríkislögmanns til
þess hvaða ástæðu þau þrjú gætu
hafa haft til þess að koma sökum á
annað fólk, hafi þau hvergi komið
þar nærri sjálf.
„Eins og við vitum hafa þessir
menn verið sýknaðir vegna sönnunarskorts varðandi manndráps

Fara í þriðju
Borgarnesferðina
helenaros@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Undirbúningsnefnd
kjörbréfanefndar mun fara í sína
þriðju vettvangsferð í Borgarnes
fyrr en síðar. Þetta segir Björn Leví
Gunnarsson, þingmaður Pírata, sem
situr í nefndinni. Nefndin fundaði í
gær og mun halda áfram í dag.
„Það er ýmislegt athugavert við
málsatvikin en ég er ekki á þeim
stað að draga ályktanir um áhrifin
af þeim,“ sagði Líneik Anna Sævarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og nefndarmaður undirbúningsnefndar. n

Erla Bolladóttir ávarpaði réttinn áður en mál hennar var dómtekið í gær. 

ákæruna,“ sagði Pétur Dam Leifsson dómari og varpaði fram þeirri
spurningu af hverju þau gætu hafa
haft ástæðu til að ætla að böndin
beindust að þeim.
Andri Árnason, settur ríkislögmaður sagði ástæðu hinna samanteknu ráða blasa við: „Þau sem
sagt ákveða að ef böndin fara að
berast að þeim þá myndu þau bera
aðra sökum. Það er mótívið,“ sagði
Andri.
„Algerlega óháð því hvort þau
hafi átt aðild að einhverju eða
ekki?“ spurði þá dómarinn.
„Þau voru þá að koma í veg fyrir
að rannsókn málsins beindist að
þeim eða minnsta kosti þá að henni
yrði spillt með því að flækja málið.

Hvers vegna stefnandi og aðrir í
hennar hópi héldu að sökum yrði
beint að þeim síðar, það gat verið
af ýmsum ástæðum. En hvatinn er
alveg kristalskýr í þessu og ásetningurinn mjög harður,“ svaraði
Andri.
Áður en málið var dómtekið varð
dómari við ósk Erlu um að fá að
ávarpa réttinn. Í ávarpi sínu brást
hún meðal annars við framangreindum málf lutningi ríkislögmanns. Hún áréttaði að fyrir lægi
að aðild fólksins að mannshvarfinu
væri ósönnuð, eins og Hæstiréttur
hefði fallist á með sýknudóminum.
Engu að síður væri það látið standa
að þau þrjú hefðu tveimur sólarhringum eftir hvarf Geirfinns rætt

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

um að benda á einhverja aðra.
Miðað við flækjustigið í rannsókn
málsins væru klókindi þeirra til
jafn flókinnar ráðagerðar stórlega
ofmetin. Þá fengi ekki staðist að
markmiðið hefði getað verið að
draga athyglina frá þeim sjálfum
heldur hlytu þau einnig að hafa
sammælst um að hafa sig sjálf einnig á vettvangi, þar eð þau voru ekki
undanskilin í þeirri atburðarás sem
varð til við rannsókn málsins.
Mál Erlu er umfangsmikið og
fjallað verður nánar um það og
skýrslur vitna fyrir dómi á næstunni. Dómari lét þess getið að
dómsuppsaga gæti dregist fram
yfir fjórar vikur vegna umfangs
málsins. n

Ísland á toppnum í leiðtogajafnrétti samkvæmt könnun
elinhirst@frettabladid.is

JAFNRÉTTISMÁL Ísland sker sig úr
sem framsæknasta landið á sviði viðhorfa til leiðtogajafnréttis. Þetta er
niðurstaða könnunarinnar Reykjavik Index for Leadership sem kynnt
verður á Heimsþingi kvenleiðtoga í
Hörpu í dag.
Ísland er með vísitölugildið 92 af
100 mögulegum og mælist 10 stigum
á undan næstframsæknustu löndunum, sem eru Spánn og Bretland
sem bæði eru með 82 stig. Rannsóknarfyrirtækið Kantar sá um
framkvæmd rannsóknarinnar sem
mælir afstöðu almennings um allan
heim til karla og kvenna sem leiðtoga. Viðhorf Íslendinga er nú mælt í

fyrsta sinn og sá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands um könnunina.
Þetta er í fjórða sinn sem Heimsþing kvenleiðtoga, Reykjavík Gloabal Forum-Women Leaders er
haldið. 600 kvenleiðtogar úr meðal
annars stjórnmálum, viðskiptum,
fjölmiðlum og vísindum, frá um 90
löndum, taka þátt. Þar af eru um 200
í Hörpu og 400 í rafrænni þátttöku
hvaðanæva úr heiminum. Yfirskrift
þingsins er Power together for progress, eða Sameinaðir kraftar til
framfara.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi borgarstjóri, alþingismaður
og ráðherra, sem er sérlegur ráðgjafi á aðalskrifstofu UN Women,
er stjórnarformaður heimsþingsins.

Hún segir að heimsþingið hafi vaxið
mikið á þeim árum sem liðin eru frá
því fyrsti viðburðurinn var haldinn
hér á landi. „Sá öflugi og stóri hópur
kvenleiðtoga sem tekur þátt í viðburðinum reglulega er þó ekki það
eina sem skiptir máli, heldur mælum
við árangurinn miklu frekar í því
hvernig þær lausnir og aðgerðir sem
hér eru kynntar auka líkur á framförum í jafnréttismálum,“ segir
Hanna Birna.
Á þinginu í dag verða kynntar jafnréttisviðurkenningar til
þriggja alþjóðlegra samtaka. Auk
þess mun Jóhanna Sigurðardóttir,
fyrrverandi forsætisráðherra, hljóta
sérstök heiðursverðlaun fyrir störf
sín í þágu jafnréttis. n

Katrín Jakobsdóttir á Heimsþingi kvenleiðtoga í Hörpu í gær.
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Fá úrræði til fyrir heimilislausar
konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi
Michael Muller, borgarstjóri Berlínar.


Berlín bannar
óbólusetta á
veitingastöðum
kristinnhaukur@frettabladid.is

ÞÝSKALAND Borgarstjórn Berlínar
hefur ákveðið að leyfa aðeins þeim
sem eru að fullu bólusettir eða hafa
náð sér af Covid-19 veikindum að
fara á veitingastaði, skemmtistaði
og menningarviðburði eins og í
leikhús og á kvikmyndasýningar.
Óbólusettir munu áfram fá að nota
almenningssamgöngur og fara í
verslanir.
Faraldurinn hefur bitið Berlínarbúa fast undanfarið og smit eru 195
á hverja 100 þúsund íbúa. Verst er
staðan í hverfunum Mitte, Neuköln
og Spandau.
Ef smittölur hækka er líklegt að
borgarstjórnin bæti við kröfu um
bólusetningu, kláraðan sjúkdóm
eða neikvætt próf í allar almenningssamgöngur og verslanir. n

Raunhæft að
rafvæða evruna
kristinnpall@frettabladid.is

EVRÓPA Fjármálaráðherra Austurríkis, Gernot Blümel, telur raunhæft að evra í rafrænu formi komi
til sögunnar á næstu árum.
Seðlabanki Evrópu lagði til fyrr á
þessu ári að möguleikinn á rafrænni
evru yrði skoðaður en fjármálaráðherrar ríkja sem nota evruna sem
gjaldmiðil funda þessa dagana í
Brussel.
„Við höfum auðvitað tekið eftir
aukinni notkun á öðrum gjaldmiðlum og við viljum ekki að evran sem
gjaldmiðill staðni,“ sagði Blümel. n

Félagsráðgjafi segir viðhorfsbreytingu hafa orðið í garð
heimilislausra en mikilvægt
sé að þeir sem eru jaðarsettir
séu metnir til jafns við aðra í
heimilisofbeldismálum. Bein
tengsl séu á milli áfallasögu
og heimilisleysis.

Í Konukoti eru
sett skilyrði
um að þær sem
gista séu ekki
undir áhrifum
vímuefna. MYND/
DANÍEL RÚNARSSON

birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Frá því að ný stefna
Reykjavíkurborgar í málefnum
heimilislausra var samþykkt árið
2019 hefur meðal annars verið
unnið að breyttri skilgreiningu á
heimilisleysi. Soffía Hjördís Ólafsdóttir, félagsráðgjafi og forstöðukona
íbúðak jarna fyrir konur með tvígreiningar, segir nýja skilgreiningu
mikilvæga til að stækka mengið sem
nýtir þann stuðning sem í boði er.
„Þar komu fleiri konur inn, konur
sem dvelja hjá vinum til dæmis en
hafa ekki öruggt húsaskjól,“ segir
hún. Líkt og Fréttablaðið greindi
frá um liðna helgi kom fram í
greinargerð um heimilislausar
konur og of beldi, sem kynnt var á
fundi of beldisvarnarnefndar, að
kynbundið ofbeldi geti verið orsök
heimilisleysis.
Soffía segir viðhorfsbreytingu
í garð heimilislausra, sem búi við
jaðarsetningu, hafa átt sér stað. Þó
séu uppi vangaveltur um það hvort
tengsl jaðarsettra einstaklinga við
gerendur séu metin til jafns við aðra
þegar kemur að heimilisof beldismálum.
„Með því á ég við að þegar einstaklingur verður fyrir of beldi
af hálfu einhvers sem er honum
nákominn, tengdur eða skyldur sé
þar engin breyta um það hvort þessir sömu einstaklingar séu jaðarsettir
eða tilheyra sömu félagslegu stöðu,“
segir Soffía.
„Það er vert að taka það fram að
áfallasaga einstaklinga á sér bein
tengsl í heimilisleysi og orsakatengslin þar sterk, þar er kynbundið
ofbeldi oft hluti af áfallasögu.“
Heimilisof beldi er skilgreint
sem of beldi sem einstaklingur
verður fyrir af hálfu einhvers sem
er honum nákominn, tengdur
eða skyldur. Of beldið getur verið

Heimilisofbeldi er ekki
bundið við heimili
geranda eða þolanda
og getur átt sér stað
hvar sem er.

Soffía Hjördís
Ólafsdóttir,
félagsráðgjafi

OF SNEMMT ...
Fyrir gómsætan jólabakstur?

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

andlegt, líkamlegt, kynferðislegt,
fjárhagslegt eða stafrænt. „Heimilisofbeldi er ekki bundið við heimili
geranda eða þolanda og getur átt sér
stað hvar sem er,“ segir á vefsíðu lögreglunnar.
„Þegar hugsað er um að koma
konum sem búa við heimilisleysi
í tryggar aðstæður í kjölfarið á
heimilisof beldi eru úrræðin fá,“
segir Soffía og bendir á að heimilislausar konur sem noti vímuefni
eigi til að mynda í fá hús að venda.
„Þau úrræði sem standa þolendum
nú til boða hafa þau skilyrði að einstaklingur sé ekki undir áhrifum
vímuefna.“
Fulltrúar sem starfa að málaf lokki heimilislausra hafa einnig
unnið að gagnkvæmri fræðslu til
neyðarlínunnar til að mæta þörfum
notenda. Þá hefur einnig átt sér stað

samtal á milli fulltrúa málaflokksins og kynferðisbrotadeildar lögreglunnar.
„Þar höfum við leitað eftir lausnum til að bæta umhverfi jaðarsettra
kvenna innan lagaumhverfis sem er
ekki endilega sniðið að þörfum og
áskorunum jaðarsettra einstaklinga,“ segir Soffía og bætir við að
áskoranir felist að miklu leyti í þeim
ferlum sem réttarkerfið bjóði upp á.
Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga
í stöðu þolenda verði að liggja á bak
við kæru á hendur gerendum.
„Framkvæmdin verður því oft
f lókin. Staða jaðarsettra kvenna
er samt því miður sú að það er
stundum ekki traust á kerfinu eða
þol þeirra takmarkað til að treysta
sér í að fara í svo þunga málsmeðferð sem fylgir slíku kæruferli,“ segir
Soffía. n

BÍLAAPÓTEK
GLÆSIBÆ

URÐARHVARFI

VIÐ VESTURLANDSVEG

Renndu við í lúguna

og fáðu lyfin beint í bílinn.
Fljótlegt og þægilegt.

9-22
OPIÐ ALLA DAGA

Þú finnur Lyfsalann í Glæsibæ, Urðarhvarfi og bílaapótek Vesturlandsvegi
GLÆSIBÆR
Opið virka daga 8.30 - 18.00

URÐARHVARF
Opið virka daga 9.00 - 17.30

BÍLAAPÓTEK VIÐ VESTURLANDSVEG
Opið alla daga 9.00 - 22.00

MARKAÐURINN
n Skoðun

Helgi Vífill
Júlíusson

Ardian er betri
eigandi að Mílu
Míla verður öflugra fjarskiptafélag sem getur þjónustað viðskiptavini betur eftir kaup
fransks innviðasjóðs á fyrirtækinu, ef áætlanir stjórnenda
um auknar fjárfestingar ná fram
að ganga. Þess vegna veldur það
vonbrigðum að um 42 prósent
landsmanna hafi fremur eða
mjög miklar áhyggjur af sölunni í ljósi erlends eignarhalds,
samk væmt skoðanakönnun
Maskínu. Því miður er ótti við
alþjóðavæðingu þekkt stef á
alþjóðavísu um þessar mundir.
Formaður VR er á meðal efasemdarmanna sem óttast að
verð til neytenda muni hækka
eftir kaup Ardians, að því er fram
kom í fjölmiðlum í gær. Mílu er
sniðinn þröngur stakkur í verðlagningu. Fjarskiptastofa stýrir
með kvöðum og gjaldskrám um
það bil tveimur þriðju af tekjum
Mílu. Auk þess eru 85 prósent af
heimilum landsins með ljósleiðaraþræði frá öðrum fyrirtækjum
en Mílu og þrjú farsímakerfi eru
í landinu. Löggjafinn hefur því
mikið um verðlagningu Mílu að
segja og það ríkir samkeppni um
innviði hér á landi. Míla getur
því ekki blásið upp verðskrána
eftir hentisemi, þvert á það sem
ýmsir láta hafa eftir sér opinberlega.
Það eru sömuleiðis fólgin
mikil tækifæri til hagræðingar
fyrir íslenskt samfélag í því að
stóru fjarskiptafélögin þrjú fjárfesti ekki hvert og eitt í dýrum
innviðum heldur leiði saman
hesta sína til dæmis með aðstoð
fyrirtækja eins og Mílu. Landið
er fámennt og það er óhagkvæmt
að reka of mörg fjarskiptakerfi.
Það er áhugavert að nýir eigendur Mílu horfi til þess að fjárfesta hraðar í rekstrinum en Síminn hafði gert á undanförnum
árum. Að sama skapi verður ekki
fram hjá því litið að með breyttu
eignarhaldi eru meiri líkur á að
erlend sérþekking á sviði fjarskiptainnviða muni streyma til
landsins. Það er mikilvægt fyrir
fámenna og einsleita þjóð.
Ardian, stór alþjóðlegur innviðasjóður, er því að mörgu leyti
betri eigandi að Mílu en Síminn.
Nú hefur Míla auk þess meiri
möguleika á að fá í viðskipti
önnur fjarskiptafyrirtæki eins og
Vodafone og Nova, og ná með því
aukinni hagkvæmni. Það felast
því fleiri tækifæri í kaupunum
fyrir okkur sem þjóð en ógnir.
Alþjóðavæðing er forsenda fyrir
auknum lífsgæðum. Við sem lítil
eyþjóð ættum að leitast við að
auka erlenda fjárfestingu en ekki
að hræðast hana. n
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Áttatíu prósent farþega verða erlend

Um 80 prósent af viðskiptavinum Play verða erlend
þegar flugfélagið hefst handa
við að flytja farþega á milli
Bandaríkjanna og Evrópu.
Birgir Jónsson, forstjóri Play,
segir að 90 milljónir farþega
hafi fyrir Covid-19 flogið á
milli heimsálfanna.
magdalena@frettabladid.is

„Segja má að Icelandair og Play séu
litlar mýs á þessum markaði,“ segir
Birgir Jónsson, forstjóri Play, spurður hvort pláss sé fyrir fleiri en eitt
alþjóðlegt flugfélag á Íslandi.
Nú er nýting f lugvéla Play 8-9
tímar á sólarhring. Þegar flugfélagið
hefst handa við að flytja farþega á
milli Bandaríkjanna og Evrópu
verður nýtingin 15-16 tímar á sólarhring. Einar Örn Ólafsson, stjórnarformaður Play, segir að það felist
mikið hagræði í því að fljúga yfir
nóttina. „Flugvellir eru almennt
lokaðir yfir blánóttina. Keflavíkurf lugvöllur er óvenjulegur að því
leyti til, en með því að f ljúga til
Bandaríkjanna og ef tekið er tillit
til tímamismunar þá eru vélarnar í
loftinu yfir nóttina. Ryan air til að
mynda leggur öllum sínum flota um
nóttina og líka fleiri félög.“
Birgir segir að verð á flugmiðum
verði ekki eins lágt og það var á
árunum 2015-2019. Það gangi ekki
upp að það sé ódýrara að fljúga til
London en að fara úr miðbænum
með leigubíl til Hafnarfjarðar. Til
að draga úr umhverfisáhrifum sé
einnig eðlilegt að flug kosti.
Flugfélagið Play hélt fjárfestadag í
Kaupmannahöfn síðastliðinn föstudag. Birgir kveðst vera spenntur
fyrir komandi tímum og að félagið
ætli sér að einblína á alþjóðlegan
fókus í rekstrinum. „Ísland er agnarsmátt land og á stuttum tíma erum
við búin að áætla að fljúga til 30 til
35 áfangastaða. Þó að við séum með
alþjóðlegan fókus verður Ísland
„hubbinn“ en það er vafasamt að
einskorða sig aðeins við Ísland. Það
sem vill oft verða er að þá verður
markaðsstarfið staðbundið og við
förum á mis við ýmsa sérfræðiþekkingu,“ segir Birgir.
Á fjárfestadeginum kynnti flugfélagið meðal annars fyrirætlanir
sínar um að opna skrifstofu í Vilníus
í Litáen. „Í Litáen er mikið framboð
af sérmenntuðu fólki en á Íslandi er
fólk með þessa þekkingu sem við
erum að sækjast eftir af skornum
skammti,“ segir hann og bætir við
að launakostnaður þar í landi sé
mun lægri en á Íslandi. „Litáen og
lönd í Austur-Evrópu almennt eru
afar framarlega í upplýsingatækni
og afar mörg fyrirtæki sækjast eftir
því að vera þarna eins og til að
mynda skandinavískir bankar og
fjártæknifyrirtæki. Þannig að það
liggja gífurleg tækifæri í að opna
starfsstöðvar á þessum stað.“
Birgir segir að Play einblíni á að
greina gögn þegar kemur að því að
taka ákvarðanir varðandi stefnu
rekstursins. „Þessi áhersla okkar
á að nýta okkur gögn til að greina
hvaða ákvarðanir eru bestar fyrir
reksturinn kemur sér mjög vel

Birgir Jónsson, forstjóri Play, segir verð á flugmiðum ekki verða eins lágt og árin 2015 til 2019. 

Ísland í góðri stöðu

Stefna á tíu vélar
í rekstri sumarið 2023
Play er nú með þrjár flugvélar
í notkun og stefnir að því að
bæta við þremur á næsta ári.
Einar Örn Einarsson, stjórnar
formaður flugfélagsins, segir
að markmiðið sé að vera með
tíu vélar í rekstri sumarið 2023.
„Við tökum inn nýjar vélar
á vorin því það er auðvitað
meira að gera á sumrin en
veturna. Þannig að það koma
þrjár inn næsta vor og aðrar
þrjár sumarið 2023. Við erum
búin að skrifa undir samninga
en það vantar eina. Þannig að
við stefnum á að hafa þrjár á
ári og höfum ekki gert neinar
breytingar á þeim áætlunum,“
segir hann. n
fyrir okkur. Það fer mikill tími og
peningar í það að greina gögnin en
það skilar sér. Fólk var til að mynda
hissa þegar við komum fram með
áfangastaði eins og Stavanger og
Trondheim. Það eru ef til vill staðir
sem fólk tengir ekki mikið við að
vilja ferðast þangað en út frá leitarvélunum sjáum við hvert fólk vill
fara og við fylgjum því.“
Einar Örn segir að það fylgi því
ákveðinn kostur að byggja f lugfélag frá grunni. „Auðvitað er erfitt
fyrir okkur að byggja upp kerfin frá
grunni en það er ennþá erfiðara að
vera með gamla bókunarvél og að
ætla að uppfæra hana í samræmi við
breytt umhverfi. Það er skemmtilegt
að byrja frá grunni. Það er gaman að
ákveða hvernig við viljum hafa hlutina og taka ákvarðanir út frá því.
Það tekur vissulega tíma en er auðveldara heldur en að fara úr gömlu
kerfi yfir í nýtt.“
Hann bendir sömuleiðis á að nú
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Einar Örn Ólafs
son, stjórnar
formaður Play

sé auðveldara að hefja flugrekstur
því margir neytendur nýti bókunarsíður og því þurfi ekki að verja jafn
miklu fé og fyrir fáeinum áratugum
til að vekja athygli á flugfélaginu.
Birgir bætir við að það sé mikill
kostur hvað flugfélagið sé vel fjármagnað en þó sé sígandi lukka best
og félagið ætli sér ekki að vaxa fram
úr hófi.
„Það eru 4.000 hluthafar í félaginu
svo við erum vel fjármögnuð. Það
kemur sér virkilega vel fyrir okkur
að við þurfum þá ekki að vera sífellt
að hugsa um hvernig við viljum lifa
af næsta mánuð heldur getum einblínt á það að byggja grunninn. Fara
okkur hægt og hugsa þetta til framtíðar. Það mun í raun og veru vera
þar sem alvöru krafturinn kemur.
Þegar tekjurnar fara upp þá erum
við með innviði til staðar sem
höndla vöxtinn og við lendum ekki
í því eins og fjölmörg ný fyrirtæki
lenda í að þau vaxa mjög hratt og í
raun hrynja inn í sig því innviðirnir
eru ekki til staðar og höndla ekki
stækkunina,“ segir Birgir og bætir
við að stjórnendur félagsins hafi
fengið á sig þá gagnrýni að þeir séu
of varkárir. „Það hægðist mikið á
ferlunum og stefnumótuninni þegar
við fórum í hlutafjáraukninguna og
skráninguna. Það er betra að fara sér
hægt heldur en að keyra út í skurð.
Þetta er einfaldlega þannig geiri að
það er betra að fara varlega.“
Einar tekur í sama streng. „Við
sáum það í samhengi við ferðaþjónustuna á Íslandi sem óx gífur-

Ísland er góðri stöðu til að
verða eitt af fyrstu löndunum
til að verða aftur vinsæll ferða
mannastaður. Flugfélagið Play
mun njóta góðs af því. Þetta
sagði John Strickland, ráðgjafi
í flugiðnaði, sem hefur meðal
annars unnið fyrir Isavia í tólf
ár, á fjárfestadegi Play á föstu
daginn.
Á meðal annarra við
skiptavina má nefna EasyJet,
Skyscanner og Swedavia sem
rekur flugvelli í Svíþjóð.
Strickland sagði að Ísland
myndi njóti góðs af því þegar
fólk færi aftur að ferðast um
heiminn því hér sé nægt pláss
og fólk upplifi sig öruggt gagn
vart Covid-19. Að hans mati
muni þróunin verða sú að hlut
fallslega verði ferðamenn frá
Asíu mun fleiri en áður.
Hann benti á að almennt
væri gert ráð fyrir því að fjöldi
ferðamanna verði sá sami árið
2025-2026 og áður en Covid-19
skall á.
Spurður hverjar væru helstu
ógnirnar í vegi Play nefndi
Strickland að það væri hve
hratt flugiðnaður myndi jafna
sig í ljósi heimsfaraldursins
en undirstrikaði að stjórn
endur fyrirtækisins hefðu verið
meðvitaðir um þá stöðu við
stofnun þess.
Strickland sagði að fyrir
tækið ætti að leggja áherslu
á kjarnamarkaði sína og nýta
eina flugvélategund. n
lega á skömmum tíma. Vöxturinn
getur ekki haldið lengi áfram ef
innviðirnir eru ekki til staðar. Þess
vegna er mikilvægt að hafa góðan
grunn.“ n
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FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS

Árni segir að listinn yfir áhugaverð fyrirtæki fyrir Marel til að taka yfir sé langur. 

MYND/BALDUR KRISTJÁNSSON

Mikil samlegðaráhrif fylgja
yfirtökum fyrir Marel
Marel horfir í yfirtökum
almennt til vöruframboðs
fyrirtækjanna og hvernig
félagið passi við Marel.
„Almennt horfum við fremur
á góða tækni en tilteknar
heimsálfur,“ segir framkvæmdastjóri hjá Marel.
helgivifill@frettabladid.is

Mikil samlegðaráhrif eru fólgin í
kaupum á fyrirtækjum sem geta
bætt þjónustu við viðskiptavini
Marels og aukið vöruframboð.
Jafnvel þótt eignaverð hafi hækkað
síðustu misseri í ljósi lægra vaxtastigs eru mikil tækifæri til að efla
hin keyptu fyrirtæki með því að
samnýta viðamikið sölu- og þjónustunet Marels í yfir 30 löndum í
sex heimsálfum sem nær til viðskiptavina í yfir 140 löndum, breitt
vöruúrval og þá stafrænu tækni sem
fyrirtækið býr yfir meðal annars
til að tengja saman vélar og safna
gögnum.
Þetta segir Árni Sigurðsson,
framkvæmdastjóri stefnumótunar
og stefnumarkandi rekstrareininga
hjá Marel, í viðtali við Markaðinn.
Fyrirtækið stendur fyrir fjórum
fjárfestadögum sem fara munu fram
á netinu frá næstkomandi fimmtudegi 11. nóvember til 9. desember
og eru öllum opnir á vef Marels.
Árið 2017 tilkynnti fyrirtækið að
það hygðist auka tekjurnar um tólf
prósent á ári á næstu tíu árum með
innri og ytri vexti. Á fimmtudaginn
verður fjallað um vöxt Marels, 18.
nóvember um alþjóðastarfsemi,
2. desember stafrænar lausnir og
9. desember sjálfbærni.
Árni segir að almennt í yfirtökum
sé horft til vöruframboðs fyrirtækjanna og hvernig það passi við Marel,
ekki síst varðandi gildi og sýn. Það
hafi þó komið fyrir að keypt hafi
verið fyrirtæki til að auka markaðshlutdeild á ákveðnum mörkuðum,
til dæmis með kaupum á brasilíska
framleiðandanum Sulmaq árið
2017 sem hafði byggt upp sterk viðskiptasambönd við kjötiðnaðinn í
Suður-Ameríku. „Almennt horfum
við fremur á góða tækni en tilteknar
heimsálfur,“ segir hann.
Mörg fyrirtæki í iðnaðinum velta
á bilinu 30 milljónum evra eða 4,5

Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga

Covid-19 mun hafa góð áhrif á Marel
Til langs tíma mun Covid-19 hafa
góð áhrif á rekstur Marels, segir
Árni Sigurðsson, framkvæmdastjóri hjá fyrirtækinu. „Heimsfaraldurinn hefur skapað aukna
þörf fyrir sjálfvirknivæðingu og
viðskiptavinir eru mun reiðubúnari að leggja í þá vegferð en
áður,“ segir hann.
Til skamms tíma hefur C
 ovid-
19 raskað virðis- og flutningakeðjum. Árni segir að til að mæta

Við höfum skýra sýn á
hvaða félög eru vel til
þess fallin að sameinast Marel og munum
halda aga þegar kemur
að yfirtökum. Við
munum ekki missa
okkur í þeim efnum.

milljörðum króna til 200 milljóna
evra, jafnvirði 30 milljarða króna.
„Listinn er langur,“ segir Árni
aðspurður. „Við höfum skýra sýn á
hvaða félög eru vel til þess fallin að
sameinast Marel og munum halda
aga þegar kemur að yfirtökum. Við
munum ekki missa okkur í þeim
efnum.“
Árni segir að helstu drifkraftar
innri vaxtar Marels séu að bjóða
viðskiptavinum upp á framúrskarandi þjónustu, vöruþróun og
nýsköpun ásamt jákvæðri vinnustaðamenningu. „Marel fjárfestir
sex prósent af tekjum í vöruþróun
árlega en þörfin fyrir hana fer
sívaxandi í ljósi þess að viðskiptavinir eiga æ erfiðara með að ráða
starfsfólk og neytendur gera æ ríkari kröfu til gæða matvæla, öryggis,
hagkvæmni, rekjanleika þeirra og
fjölbreytts vöruúrvals. Árið 2020

þeim áskorunum hafi fyrirtækið
brugðið á það ráð að eiga mikið
af birgðum til að geta þjónustað
viðskiptavini og afhent vörur og
lausnir þegar þeir þurfi á þeim að
halda. „Marel er nánast óskuldsett og hefur því burði til að
byggja upp birgðir til skamms
tíma. Við erum óhrædd við að
fara þessa leið til að tryggja
góða, örugga þjónustu við viðskiptavini,“ segir Árni.
nam fjárfesting Marels í vöruþróun
69 milljónum evra, sem samsvarar
um 11 milljörðum íslenskra króna,
og skilaði 30 nýjum lausnum á
markað. Ein af nýju vörunum okkar
sem við teljum að njóta muni vinsælda er Marel Spectra sem leitar
í kjúklingi að mjúkum aðskotahlutum eins og plasti. Það er með
ólíkindum hvað getur leynst í matvælavinnslum. Við horfum á að
bjóða upp á þessa sömu tækni fyrir
fisk og kjöt. Það eru mikil tækifæri
í að heimfæra tækni úr tilteknum
matvælaiðnaði, eins í kjúklingi í
þessu tilviki, yfir á önnur svið í því
skyni að stuðla að bættri arðsemi af
vöruþróun,“ segir hann.
Árni segir að Marel hafi góða
reynslu af því að yfirfæra tækni úr
einum iðnaði í annan en þar megi
til dæmis nefna SensorX-lausnina
sem hafi upprunalega verið þróuð
fyrir beinaleit í hvítfiski en tryggir
nú að kjöt- og kjúklingavörur eins
og hamborgarar séu beinlausar fyrir
neytendur um heim allan.
Að hans sögn eru auk þess mikil
tækifæri fólgin í að nýta stafræna
tækni og gögn til að minnka matarsóun í virðiskeðjunni og auka
gæði, rekjanleika og sjálf bærni.
Slíkt kalli á mikla fjárfestingu og
þekkingu sem minni fyrirtæki hafi
oft ekki burði í og njóti því góðs af
því að tilheyra Marel. „Það að nýta
stafræna tækni í vaxandi mæli er
liður í aukinni sjálfbærni. Fyrir einhverjum áratugum þurfti fjóra fiska
til að búa til sama magn af mat en
nú þarf þrjá. Við erum alltaf að nýta
matinn betur með hjálp tækninnar
og í því felast mikil tækifæri.“ n
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Aðalheiður
Ámundadóttir

adalheidur
@frettabladid.is

Líklega geta
þær lyktir
aldrei orðið
fyrr en við
finnum Geirfinn sjálfan
og jafnvel þá
er enn margt
eftir.

yrr í vikunni varð Héraðsdómur
Reykjavíkur vettvangur merkilegra
endurfunda.
Mættir voru til að gefa skýrslu
fyrrverandi lögreglumenn sem
rannsökuðu hvarf Geirfinns Einarssonar
í Keflavík í nóvember 1974. Einnig gáfu
skýrslu rannsakendur sem réðu ríkjum í
Síðumúlafangelsi meðan fjöldi fólks húkti
þar frelsissvipt mánuðum og jafnvel árum
saman grunað um aðild að mannsmorði,
einu eða tveimur. Hinir síðarnefndu reyndust fátt muna enda kannski ekki skrítið að
vilja gleyma því sem þó hlýtur að hafa sótt
á þá í öll þessi ár enda ekki litlir glæpir sem
á þá hafa verið bornir síðustu áratugi. Til
endurfundanna komu einnig þrír menn sem
sættu gæsluvarðhaldi í 105 daga fyrri hluta
ársins 1976 og að lokum gestgjafinn sjálfur,
Erla Bolladóttir, sem gefst ekki upp á að fá
bundinn einhvern lokahnút á málið, annan
en þann sem kynntur var á frægum blaðamannafundi lögreglunnar 2. febrúar árið
1977.
Ótal rannsóknir hafa verið unnar um þessi
alræmdu sakamál. Harðræðisrannsókn,
rannsókn á tilurð Leirfinns og áhuga lögreglunnar á Klúbbmönnum, rannsókn á játningum í málinu og rannsóknaraðferðum lögreglunnar. Þrátt fyrir þá bílfarma af gögnum
sem aflað hefur verið um mannshvörfin tvö
og þó ekki síður rannsóknir þeirra, erum við
enn í myrkrinu um svo ótalmargt. Aðalmeðferð í máli Erlu Bolladóttur síðustu tvo daga
sýndi að fólk sem þó hefur haft að aðalstarfi
árum saman að garfa í málinu, fetar sig í
kolniðamyrkri á stórum köflum. Málið er í
rauninni allt ein stór getgáta, orðrómur um
bílferðir, viðskipti með smygl, eimingartæki
sem ekki voru sótt. Mikið magn málsgagna
hefur týnst og óvissa ríkir um hvað raunverulega gerðist í yfirheyrslum og hvernig
það kom til að tugir saklauss fólks voru
orðaðir við mannsmorð og Keflavíkurferðir.
Og Geirfinnur er enn týndur.
„Það var enginn ekki neinn þessa nótt á
dráttarbrautinni né heldur síðar,“ orti Megas
og varð meðal þeirra fyrstu til að sjá það sem
þó hafði lengi verið augljóst. Í endurfundunum í héraðsdómi speglaðist sú dráttarbraut
sem Geirfinnsmálið hefur hjakkað í síðustu
áratugi. Allra þeirra vegna, sem þar komu
saman, þarf að koma málinu á beina braut og
leiða það til lykta.
Líklega geta þær lyktir aldrei orðið fyrr en
við finnum Geirfinn sjálfan og jafnvel þá er
enn margt eftir. n
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n Frá degi til dags
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Latir kennarar
Magnús Þór Jónsson, skólastjóri
í Seljaskóla, er orðinn formaður
Kennarasambands Íslands.
Hann hafði betur gegn fjórum
öðrum frambjóðendum. Hann
hlaut 2.778 atkvæði.
Athygli vekur að mörgum
kennurum fannst ekki nauðsynlegt að greiða neinum atkvæði
sitt en 60,32 prósent tóku þátt.
Þurfti Kennarasambandið meira
að segja að gefa kennurum aukadag til að kjósa en innan við
helmingur af ellefu þúsundum
hafði þá kosið.
Vonandi eru þessir fjögur
þúsund kennarar sem ekki
kusu að kenna nemendum um
kosningar og nauðsyn þess að
nýta atkvæðisrétt sinn.
Bann við karókí
Einfaldasta leiðin í baráttu við
kórónaveiruna hlýtur að vera
að banna karókí. Í frétt RÚV
um Akranes segir að hægt sé að
rekja 130 smit til karókíkvölds í
bænum. Það minnir óneitanlega
á þegar karókíherbergið á Irish
Man var helsta smitleið Covid19. Nú þegar frelsið hefur verið
heft á ný væri ekki ein leiðin í
smitvörnum að banna karókíkvöld?
Það er hvort sem er enginn
góður á slíkum kvöldum og
enginn nær háu tónunum í Livin'
on a Prayer með Bon Jovi – þrátt
fyrir góðan vilja.

Er ekki bara best
að skella þessu inn?

Halla
Þorvaldsdóttir
framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins

Íslensk
krabba
meins
áætlun var
samþykkt
í ársbyrjun
2019.
Löngu er
kominn
tími á
fram
kvæmd.

Krabbameinum mun fjölga um hátt í 30% á næstu 15
árum. Ekki eftir 15 ár, heldur jafnt og þétt. Fjölgunin
hefur margvísleg áhrif á samfélagið, ekki síst heilbrigðiskerfið.
Alþjóðastofnanir hafa í áratugi hvatt lönd heims
til að koma sér upp virkum krabbameinsáætlunum
til að draga kerfisbundið úr byrði af krabbameinum
í samfélögunum og bæta lífsgæði fólks. Áætlanirnar
ná yfir alla þætti, allt frá því hvernig við komum í
veg fyrir krabbamein yfir í hvernig lifendum eru
tryggð bestu lífsgæði. Áætlanirnar hafa sannað gildi
sitt og ekki þarf að líta lengra en til Danmerkur til að
sjá áþreifanlegan árangur af notkun þeirra. Íslensk
krabbameinsáætlun var samþykkt í ársbyrjun 2019.
Löngu er kominn tími á framkvæmd.
Nú situr fólk sem hefur hagsmuni landsmanna að
leiðarljósi og skrifar nýjan stjórnarsáttmála.
Krabbameinsfélagið bindur vonir við að í stjórnarsáttmálanum verði eftirfarandi greinar:
n Á árinu 2022 verður hafist handa við að byggja
nýja dagdeild blóð- og krabbameinslækninga
á Landspítala. Aðstaða deildarinnar, þar sem
flestir á landinu fá lyfjameðferð, er óviðunandi.
Til að hægt sé að tryggja gæði þjónustunnar og
ná fullum árangri af krabbameinsmeðferð er
nauðsynlegt að stórbæta aðstöðuna, sjúklingum,
aðstandendum og starfsfólki til heilla. Krabbameinsfélagið samþykkti á aðalfundi 2021 að veita
allt að 450 milljónum til byggingar nýrrar deildar
að því gefnu að stjórnvöld setji verkefnið í forgang.
n Á kjörtímabilinu verður unnið með tímasett
og fjármögnuð markmið samkvæmt íslensku
krabbameinsáætluninni í samvinnu við hagsmunaaðila.
n Skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi
verður hafin í byrjun árs 2022 enda má gera ráð
fyrir að slík skimun geti bjargað 6-10 mannslífum
á ári og að auki létt meðferð margra.n
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Viktoría, krónprinsessa Svíþjóðar, og
Daníel prins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Kynvitund ekki
lengur hindrun
johannamaria@torg.is

Svíþjóð hefur staðfest að hinsegin
hjónabönd muni ekki koma í veg
fyrir rétt konungborinna eða
erfingja krúnunnar til að taka við
sem þjóðhöfðingar. Svíþjóð tók
þessa stefnu eftir að Holland hafði
tekið sömu ákvörðun.
Samkvæmt frétt í Aftonbladet
staðfesti Fredrik Wersäll, ríkismarskálkur Svíþjóðar, að sænska
ríkisstjórnin myndi ekki höndla
hjónabönd prinsa eða prinsessa,
þar sem báðir aðilar eru af sama
kyni, á annan hátt en hjónabönd
gagnkynhneigðra. Prins eða prinsessa þarf að hafa blessun ríkisstjórnarinnar til þess að giftast
maka sínum ef hann eða hún vill
halda rétti sínum í erfðaröðinni
en hinsegin krúnuerfingi á ekki að
þurfa að velja á milli krúnunnar og
kynvitundar sinnar.
Óljóst um afkomendur
Enn er þó sett spurningarmerki
við það hvaða reglur gilda um
afkomendur samkynhneigðra í
hjónabandi. Í Svíþjóð og Hollandi
gilda þær reglur að krúna geti
eingöngu gengið til lögbundins
erfingja. Mark Rutte, forsætisráðherra Hollands, sagði að ekki væri
tímabært að taka ákvörðun að svo
stöddu, en að hún yrði tekin þegar
þar að kæmi. n

TARAMAR
Endurmótaðu húðina með lífvirkum
efnum úr náttúru Íslands

Jóhann hefur mikla ástríðu fyrir markaðssetningu á netinu og hefur búið til áskriftarkerfi fyrir KeyNatura vörurnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mjög stoltur af áskriftarkerfinu
Tuttugu alþjóðleg verðlaun

Jóhann Einar Ísaksson er stafrænn markaðsstjóri KeyNatura. Hann hefur búið til nýjar
vefsíður fyrir fyrirtækið, bætt vefverslunina til muna og sett upp áskriftarkerfi. Á næstu
vikum kynnir hann spennandi tilboð hjá KeyNatura sem vert er að fylgjast með. 2
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Jóhann bjó
til nýjar vefsíður fyrir fyrirtækið og gerði
endurbætur
á vefverslun.
Ný uppfærsla
er væntanleg.
FRÉTTABLAÐIÐ/

ERNIR

Jóhann er 26 ára gamall tölvunar
fræðingur með mikinn áhuga á
stafrænni markaðssetningu, vef
forritun, efnissköpun og að læra
nýja hluti.
„Ég byrjaði að vinna sem vef
foritari hjá KeyNatura en fann
síðan mikla ástríðu fyrir markaðs
setningu á netinu og tók yfir sem
stafrænn markaðsstjóri KeyNat
ura,“ segir Jóhann en hann hefur
unnið hjá fyrirtækinu í tvö ár.
„Mitt fyrsta verk var að smíða
nýja netverslun fyrir KeyNatura
ásamt því að setja upp áskriftar
kerfið. Það virkar þannig að þú
færð vítamín send heim, fyrst
í áldós en svo færðu áfyllinga
poka inn um bréfalúguna. Ég er
mjög stoltur af þessu kerfi, en
með áskrift færðu 15% afslátt af
vörunum og fría heimsendingu,“
útskýrir hann.
„Þetta hefur vakið mikla lukku
og er fólk almennt mjög ánægt
með þessa lausn, enda hentugt
fyrir fólk sem tekur vítamínin sín
daglega.“
Jóhann bjó einnig til báðar
vefsíður fyrirtækisins, keynatura.
is og saganatura.is, en hann segir
mikilvægt fyrir fyrirtæki að hafa
góða netverslun og því sé stöðugt
verið að vinna í að bæta hana.
„Við höfum verið að vinna í
nýrri útgáfu af netverslun Key
Natura sem verður opnuð í lok

SagaMemo er hannað fyrir
minnið og bætir einbeitingu.

MYNDIR/AÐSENDAR

Við höfum verið að
taka þátt undanfarin ár og það er alltaf
skemmtilegt að skipuleggja svona viðburði.
Jóhann Einar Ísaksson

árs. Við erum búin að vera vinna í
því að gera síðuna notendavænni
og einnig gera mínar síður þar
sem áskrifendur geta stjórnað
áskriftinni sinni betur,“ segir
hann.
KeyNatura er lítið sprota
fyrirtæki svo Jóhann þarf að vera
tilbúinn að hoppa í öll verk.
„Ég hef unnið mikið á innan
landsmarkaði en líka á erlendum
markaði þar sem við erum að selja
formúlurnar okkar undir vöru
merki kaupanda. Ég sé einnig um
að fyrirtækið sé sýnilegt á öllum
miðlum, bý til auglýsingar og birti
þær á samfélagsmiðlum eins og
Facebook, Instagram og Google.“
Notar vörurnar sjálfur
Vörurnar frá KeyNatura eru
þekktar fyrir gæði og hafa fengið
mikið hrós frá þeim sem nota þær.

Energy er hannað fyrir þá
sem vilja hámarka andlega
og líkamlega getu.

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Jóhann segist sjálfur nota þær og
getur því mælt með þeim.
„Vinsælustu vörurnar okkar
eru AstaSkin, AstaEye, SagaPro
og SagaImmune. AstaSkin inni
heldur astaxanthin sem unnið er
úr þörungi, seramíð sem viðheldur
rakastigi húðarinnar, kollagen sem
er byggingarefni húðarinnar og
sérvalin vítamín sem eru talin hafa
góð áhrif á húðina. Ég tek sjálfur
AstaSkin og finnst það hjálpa mér
að halda heilbrigðri húð allt árið
um kring. Ég hef séð mikinn mun á
bólum og þurrki í húð.
AstaEye er hannað til að við
halda góðri augnheilsu og koma
í veg fyrir hrörnun augnbotna.
Varan inniheldur astaxanthin en
er í grunninn byggð á formúlu úr
rannsókn sem kallast AREDS2 og
var gerð af augnlæknum, í vörunni
er því lútein, zeaxanthin, kopar
og sink auk annarra vítamína sem
stuðla að góðri augnheilsu.
SagaPro er unnið úr íslenskri
ætihvönn sem hefur lengi verið
þekkt fyrir góða eiginleika sína.
SagaPro er hannað fyrir fólk
með ofvirka þvagblöðru og hefur
hjálpað mörgum að fækka klósett
ferðum.
SagaImmune, er alhliða fæðu
bótarefni sem styður ónæmiskerfi
líkamans. Það er mikilvægt þegar
allar þessar pestir eru að ganga. Ég
hef verið að nota SagaImmune og

AstaSkin inniheldur vítamín
og bætiefni sem viðhalda
rakastigi húðarinnar.

finnst það gott á veturna, það inni
heldur góðan skammt af D-víta
míni sem er mikilvægt á þessum
árstíma,“ segir Jóhann.
„Uppáhalds vörurnar mínar
auk AstaSkin og SagaImmune eru
Energy, SagaMemo og AstaLýsi.
Energy er ein af mínum uppá
haldsvörum, hún gefur jafna
orku og einbeitingu yfir daginn.
SagaMemo er gott fyrir minnið og
hjálpar mér að einbeita mér betur
í vinnunni. AstaLýsi er einstök
blanda af íslensku astaxanthini,
ómega-3, þorskalýsi og D-vítamíni
og ég tek það á hverjum morgni.
Það er líka mjög bragðgott og hefur
tvisvar verið verðlaunað af alþjóð
legri stofnun sem kallast iTQi fyrir
bragðgæði þess.“
Frábærir tilboðsdagar
Þann 11. nóvember er Singles’ Day
eða Dagur einhleypra sem hefur
á undanförnum árum orðið að
einum stærsta netsöludegi ársins
um allan heim. Jóhann segir að
þau hjá KeyNatura séu spennt fyrir
deginum.
„Dagurinn kemur upprunalega
frá Kína og þróaðist út frá net
menningunni þar, en núna eru
netverslanir um allan heim farnar
að bjóða upp á tilboð þennan dag,“
útskýrir hann.
„Við höfum verið að taka þátt
undanfarin ár og það er alltaf

SagaImmune er alhliða
fæðubótarefni hannað til
að efla ónæmiskerfið.

AstaEye er fæðubótarefni
hannað til að viðhalda
góðri augnheilsu.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

skemmtilegt að skipuleggja svona
viðburði. Við tökum þátt með
heimapopup.is þar sem yfir 200
verslanir bjóða upp á frábær tilboð
og afslætti. Þessi netsprengja er
kjörið tækifæri til að gera góð kaup
eða klára jólagjafainnkaupin.“
Þennan dag verður 20% afsláttur
hjá KeyNatura og frí sending á
afhendingarstað TVG með kóð
anum „singles“ á keynatura.is.
„Þetta er mjög flott tilboð sem
fólk ætti ekki að láta fram hjá sér
fara. Dagurinn gefur tilvalið tæki
færi til að prófa nýjar vörur frá
okkur,“ segir Jóhann.
„Það eru fleiri tilboðsdagar fram
undan en næst á eftir Singles’ Day
er Black Friday. Þá ætlum við að
vera með spennandi áskriftartil
boð sem verður kynnt þann dag.
Endilega fylgist vel með okkur á
samfélagsmiðlum næstu daga.“ ■

AstaLýsi er einstök blanda af
íslensku astaxanthini, ómega-3,
þorskalýsi og D-vítamíni.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Klárar jólin
á 1111.is og nýtur
svo aðventunnar
„Singles’ Day vakti áhuga minn fyrir sjö árum
síðan,“ segir Brynja Dan Gunnarsdóttir, sem
hefur verið einna mest áberandi í því að
markaðssetja þennan stóra og fræga útsöludag netverslana fyrir íslensk fyrirtæki og neytendur. 2

Brynja Dan segist ekki byrjuð að kaupa jólagjafirnar, sem verða rúmlega 30 þetta árið. En hún er viss um að hún muni ná að klára stóran hluta á 1111.is á morgun. 

þegar öll
önnur
sambönd
klikka

Singles Day

11/11
á elko.is
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„Valið stóð í raun um að hoppa á
Singles’ Day vagninn eða Cyber
Monday og mér þótti þessi dagur
hljóma eins og skemmtilegur
valkostur til að gera íslenskum
vefverslunum hátt undir höfði.
Ég hóf því að safna saman lista af
fyrirtækjum árið 2014 sem höfðu
áhuga á að vera með og voru með
sama markmið og ég, að bjóða
upp á flotta afslætti 11. nóvember.
Listann birti ég á bloggsíðu svo
aðrir gætu nýtt sér samantektina.“
Vefsíðan 1111.is var opnuð með
pompi og prakt fyrir þremur árum
í núverandi mynd og hratt af stað
stórum útsölusnjóbolta sem bætir
á sig á ári hverju.
Dagur einhleypra verður ein allsherjar tilboðsparadís
„Singles’ Day rennur upp ár hvert
á sama mánaðardegi, þeim 11.
nóvember. Nafngiftin er upp
runnin í Kína og átti upprunalega
við um hátíðisdag einhleypra, enda
samanstendur dagsetningin, 11.11.,
af tölustafnum einn. Kínverski
netverslanarisinn Alibaba nýtti sér
sögu þessa sérstaka dags árið 2013
og gerði hann að stórútsöludegi
netverslana þar í landi. Það var gert
til að koma jólaversluninni af stað
og sem mótsvari við stórútsölu
dögunum Black Friday og Cyber
Monday,“ útskýrir Brynja um tilurð
Singles’ Day sem nú teygir anga
sína um allan heim, og meðal ann
ars hingað á hið freðna Frón.
Kláraðu jólin á 1111.is
„Íslensk fyrirtæki og neyt
endur hafa tekið mjög vel við sér
fyrir Singles’ Day,“ segir Brynja.
„Dagurinn hefur vaxið í vin
sældum undanfarin ár erlendis og
hér heima. Oftast á miðnætti 11.11.,
þegar vefsíðan okkar er opnuð, þá
eiga einstaka vefverslanir það til
að krassa vegna álags. Þetta er auð
vitað langhlaup, að markaðssetja
svona afsláttadag frá grunni. Ég hef
unnið markvisst að því í mörg ár að
kynna Singles’ Day fyrir íslenskum
fyrirtækjum og neytendum. Vin
sældirnar aukast ár frá ári og fleiri
og fleiri nýta sér þennan dag til
þess að „klára jólin“, sem er okkar
slagorð.“
Gríðarlegur fjöldi íslenskra vef
verslana tekur þátt í Singles’ Day
gleðinni í ár og vefsíðan 1111.is
er einstaklega notendavæn og
þægileg í notkun. „Það eru flokkar
efst á síðunni og undir þeim er
hægt að sjá hvaða verslanir falla
undir hvern flokk fyrir sig. Einnig
er leitarvél staðsett á síðunni og
undir hverju lógói er stutt lýsing á
fyrirtækinu og hvaða tilboð eru í
boði á Singles’ Day.
Við erum með fjölbreytta flokka
af ýmsum vörum og verslunum,
allt á milli himins og jarðar. Innan
okkar vébanda eru vefverslanir
sem selja barnavörur, húsgögn,
fatnað, snyrtivörur, flugferðir, upp
lifanir, mat, verkfæri, kynlífstæki
og margt fleira.“ Það er bókstaflega
hægt að finna eitthvað fyrir alla, á
einfaldan og skilvirkan hátt, og svo
skemmir afslátturinn ekki fyrir.
Eitthvað fallegt fyrir alla
Það er hægt að gera frábær kaup
í ár og kaupa allar jólagjafirnar á
einu bretti, svo að segja. „Allar vef
verslanirnar sem kaupa birtingu á
1111.is bjóða upp á tilboð þennan
tiltekna dag. Það er skemmtilegt
að sjá að úrvalið okkar er alltaf
að breikka með hverju árinu sem
líður. Þetta eru líka oftast tilboð
sem eru bara í boði þennan eina
sólarhring.
Við erum dugleg að minna fyrir
tæki á að þetta er svolítið sérstakur
dagur og afslættir mega gjarnan
vera í samræmi við það. Þó að það
sé kannski bara á einhverri einni
sérstakri vöru. Á þessum degi er
því hægt að næla sér í alls konar
varning á einstaklega góðu verði,
sem er alveg tilvalið svona í ljósi
Útgefandi: Torg ehf.

Sérstakur
jólaglaðningur
og stemning
kemur í ljós
þegar vefsíðan
verður opnuð
klukkan tólf á
miðnætti. Hvað
það verður, veit
nú enginn, en
það er um að
gera að kíkja á
miðnætti.
 MYND/ALDÍS PÁLS

þess að okkur þykir gaman að gefa
vinum og vandamönnum góðar
gjafir. Svo er líka tilvalið að skoða
úrvalið og sjá hvort það sé ekki
hægt að finna sér eitthvað fallegt
frá jólasveininum,“ segir Brynja og
kímir.
Einstaklega heppilegt
Brynja segist sjálf nýta sér hentug
leika netverslana mjög mikið. „Ég
reyni að kaupa notað í Extralopp
unni það sem mig vantar, en það
sem ég þarf að kaupa nýtt finnst
mér voðalega þægilegt að kaupa á
netinu. Það fer samt algjörlega eftir
því hvað ég er að kaupa og hvenær.
Ég gæti kannski ekki valið mér sófa
á netinu án þess að prófa hann og
koma við efnið. En netverslun er
mjög hentugt fyrir ýmiss konar
innkaup, og þá sérstaklega til að
létta undir í jólaösinni.
Auðvitað er ákveðinn sjarmi yfir
því að rápa í jólaskreyttar búðir
fyrir jólin en maður hefur frekar

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Við erum dugleg að
minna fyrirtæki á
að þetta er svolítið
sérstakur dagur og
afslættir mega gjarnan
vera í samræmi við það.
Á þessum degi er því
hægt að næla sér í alls
konar varning á einstaklega góðu verði.

takmarkaðan tíma til þess marga
daga í röð. Þá er gott að geta klárað
jólagjafainnkaupin á netinu. Svo er
þetta sérstaklega hentugt á tímum
þar sem við eigum hvort eð er ekk
ert að vera að mynda stóra hópa og
öngþveiti,“ segir Brynja.
Klárar sjálf jólin á 1111.is
Brynja segist gefa rúmlega þrjátíu
jólagjafir í ár og viðurkennir að hún
sé ekki byrjuð á innkaupunum.
„Ég mun nýta Singles’ Day til hins
ítrasta og klára allar jólagjafirnar.“
Hún er mjög skipulögð og býr til
jólagjafalista á hverju ári.
„Ég sé þá hvað hver og einn hefur
fengið síðustu ár og get þann
ig planað hvað ég get gefið næst.
Ég næ oftast langleiðina að klára
jólagjafirnar á Singles’ Day. Svo er
ótrúlega hentugt að fá þetta allt
sent heim upp að dyrum. Tíma
setningin er líka heppileg og gefur
mér rúm til að dúllast í að pakka
inn gjöfunum smám saman og gera

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

allt klárt fyrir jólin. Þá get ég bara
notið aðventunnar. Ég get ekki
þetta stress fyrir jólin og allt sem
minnkar það kemur sér vel fyrir
mig.“
Allt á einum stað
1111.is tekur einnig þátt í Black
Friday og Cyber Monday. „Við
ákváðum að leyfa vefsíðunni að
lifa þessar tvær vikur á hverju ári.
Við fundum fyrir vilja fyrirtækja
til þess að hafa líka svona regnhlíf
fyrir þessa tvo daga.
Vefsíðan virkar þá eins fyrir þá
daga þó að tilboðin geti breyst
aðeins á milli daga. En það er bara
gaman að geta nýtt síðuna lengur
en í einn sólarhring og einfalt og
þægilegt fyrir alla að hafa þetta
undir sama hatti á einum stað.“ n
Munið vefgáttina, 1111.is, sem galopnar fyrir Singles’ Day-tilboðin á
miðnætti 11. nóvember.
Veffang: frettabladid.is
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Verslar og borgar í símanum
Ingveldur Kristjánsdóttir
markaðssérfræðingur segist
nýta sér afsláttardaga eins
og Singles’ day og Black
Friday. Hún segist helst
versla innanlands en netverslun jókst mikið hjá
henni í Covid.

Það er ótrúlega þægilegt
að geta notað
símann til að
versla og fengið
góðan afslátt.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

elin@frettabladid.is

Ingveldur, eða Inga eins og hún
er kölluð, segist vera mjög meðvituð um þessa afsláttardaga og
bíða gjarnan eftir þeim með kaup
á stærri tækjum. „Ég nýtti mér 11.
nóvember, eða Singles’ day í fyrsta
skipti fyrir ári. Ég keypti mjög
margar jólagjafir á þessum degi.
Mér fannst muna miklu á verði,
sérstaklega þegar um dýrari vöru
var að ræða. Það skiptir alveg máli
að fá 20% afslátt, eins og til dæmis
þegar keyptar eru dýrar flíkur
hjá 66°Norður eða öðrum slíkum
fyrirtækjum. Ég hef bara nýtt mér
Singles’ day hér heima en það
verður áhugavert að sjá nýju vefverslunina, Boozt, á þessum degi.
Ég er spennt að sjá hvort þeir verði
með einhverja brjálaða afslætti,“
segir Inga.
Notendavæn þjónusta
Þegar Inga er spurð hvort það hafi
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verið Covid sem kom henni af stað
að versla á netinu, svarar hún því
játandi. Það hafi skipt máli. „Það
kom mér alla vega í gang að kaupa
matvörur hjá Heimkaupum. Mér
fannst frábært að fá heimsendingu
samdægurs með matvörur. Covid
hefur líka komið fyrirtækjum í
gang með að breyta áherslunum,
jafnt með heimsendingum og
notendavænni greiðsluleiðum.
Ég versla og borga með símanum
mínum sem er mjög þægilegt,“
segir hún.
Inga segist líka nota daga eins
og Black Friday og Cyber Monday.
„Þetta eru stóru dagarnir fyrir tæki
og tól. Ég keypti mér þvottavél á
Black Friday í fyrra. Mér fannst
vera mjög góður afsláttur á Black
Friday. Ef maður þarf til dæmis að
kaupa heimilistæki bíður maður
eftir þeim degi,“ segir hún.
Frábært að fá afslátt fyrir jól
Inga segist notfæra sér alla þessa
afslætti fyrir jólin. „Þetta er dýrtíðartími og mann munar um
þennan afslátt sem er veittur,“
segir hún. „Ég er mjög ánægð með
að Íslendingar hafi tekið upp
Singles’ Day og aðra afsláttardaga.
Peningarnir haldast heima þegar
maður verslar innanlands sem
hlýtur að vera gott fyrir markaðskerfið. Ég kaupi eitthvað á netinu
nokkrum sinnum í mánuði. Eftir
Covid hefur maður vanist á að
skoða hvað er í boði á netinu. Það
er mjög þægilegt þar sem margar
netsíður eru orðnar mjög góðar
og þægilegt að versla í símanum ef
kaupferlið er gott. Sumar verslanir
eru líka með þægilegt app.“
Þegar Inga er spurð hver séu
bestu kaupin hennar á netinu
svarar hún: „Líklega dýrari gjafir.
Þvottavélin sem ég keypti í fyrra
var mjög góð kaup. Slæm kaup
hef ég aðallega gert í fatnaði. Ég
hef keypt of lítið eða of stórt. Ég
gef þau yfirleitt. Mér finnst mjög
sniðugt eins og er hjá Boozt að
það er einfalt að senda til baka og
öll gjöld eru innifalin í verðinu.
Maður þarf ekki að bæta við einhverjum aukagjöldum þegar varan
kemur. Ég keypti alltaf mikið á
Amazon en fékk alltaf einhverjar
aukagreiðslur hjá póstinum sem
hækkaði verð vörunnar. Ég hef
verið dugleg að kaupa barnabækur
á netinu, bæði í gegnum Heimkaup
og Forlagið. Einnig hef ég keypt
leikföng á fínu verði,“ segir Inga

Inga segist hafa notfært sér netið mikið til að kaupa jafnt matvörur og annað
eftir að Covid skall á. 
MYND/AÐSEND

Ég keypti mér
þvottavél á Black
Friday í fyrra. Mér
fannst vera mjög góður
afsláttur á Black Friday.
Ef maður þarf til dæmis
að kaupa heimilistæki
bíður maður eftir þeim
degi.
Ingveldur Kristjánsdóttir

en dóttir hennar er fjögurra ára
og er strax komin með skoðanir á
netverslun. „Hún bendir stundum
á eitthvað í iPadinum og spyr
hvort við getum ekki keypt þetta á
netinu,“ segir Inga sem er sjálfstætt
starfandi markaðssérfræðingur og
tók sig til í Covid og fór í mastersnám í markaðsfræði. „Ég starfaði
mikið fyrir veitingastaði og ferðaþjónustu sem þurftu að loka svo
það var ekki mikið að gera hjá mér.
Þess vegna notaði ég tækifærið og
fór í nám,“ segir hún.
Þegar Inga er spurð hvort hún sé
farin að huga að jólum svarar hún:
„Ég er farin að huga að jólagjöfum
en byrja ekki að skreyta fyrr en
aðventan nálgast og vonandi
smá snjór. Dóttir mín á afmæli í
desember og við erum byrjaðar að
skoða spennandi gjafir á netinu.
„Ég býst við að klára allar gjafir
á þessum afsláttardögum fram
undan og eiga síðan afslappaða
aðventu,“ segir hún. ■
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Singles’ Day mætir
nýjum áskorunum
Það stefnir í að salan á
Singles’ Day haldi áfram að
aukast milli ára, en samkeppnin hefur aukist í Kína
svo að dagurinn er ekki
lengur sami miðpunktur
kínverskrar netverslunar
og áður, auk þess sem nýjar
áskoranir hafa komið fram.
oddurfreyr@frettabladid.is

Singles’ Day netútsöludagurinn á
uppruna sinn að rekja til hátíðardags sem háskólanemar í Nanjingháskóla stofnuðu til á snemma á
10. áratugnum. Þeir tengdu tölustafinn 1 við að vera einstæðingur
og völdu daginn 11. nóvember,
eða 11-11, sem daginn þar sem
einhleypir halda upp á að vera
óbundnir.
Það var svo árið 2009 sem kínverska netverslunin Alibaba bauð
fyrst upp á sérstaka útsölu á netinu
vegna dagsins og frá árinu 2013
hafa þessar útsölur stækkað hratt,
slegið met og vakið athygli.
Árið 2015 hélt Alibaba stóra
veislu að kvöldi 10. nóvember þar
sem skemmtiatriði voru notuð
til að auglýsa ákveðnar vörur og
fljótlega fóru aðrar verslanir að
taka þátt og bjóða upp á sína eigin
afslætti í kringum Singles’ Day.
Stjarnfræðilegur vöxtur
Singles’ Day hefur vaxið stjarn-

Fyrsta árið seldust
vörur í Kína að
andvirði rúmlega eins
milljarðs króna á 24
tímum en á síðasta ári
var salan á sama tíma
rúmlega 10 billjóna
króna virði.
Chris Tung, markaðsstjóri Alibaba, líkir breytingunum á Singles’ Day hjá AliFRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
baba við barnauppeldi. 

fræðilega. Fyrsta árið seldust vörur
í Kína að andvirði rúmlega eins
milljarðs króna á 24 tímum en á
síðasta ári var salan á sama tíma
rúmlega 10 billjóna króna virði.
Það þarf gríðarlegan fjölda
sendla til að koma öllum þessum
vörum til skila. Árið 2014 voru
meira en 586 milljónir pakka
sendar 12. nóvember í Kína
og síðan þá hefur þetta vaxið
gríðarlega, svo það er skiljanlegt að
Singles’ Day sé stærsta vinnutörn
ársins hjá mörgum fyrirtækjum
sem sinna vöruflutningum.
Neytendur farnir að þreytast
Singles’ Day er talinn mikilvægur
til að meta stöðuna á neyslumynstri og tískustraumum hjá
kínverskum neytendum. Fyrirtæki
fylgjast vandlega með sölutölum
og vinsældum vefverslana sinna og
þegar svona margir versla á sama

tíma fæst innsýn í hvað er heitast
um þessar mundir og vinsældir
hverra fara dalandi.
Á sama tíma bjóða verslanir líka
alls konar kaupauka, happdrætti
og auglýsingar til að lokka til sín
nýja viðskiptavini og samkeppnin
á stafræna sviðinu er hörð. Það er
talið skipta mestu að tryggja sér
viðskiptavini til langframa og því
er útlit fyrir að verslanir bjóði upp
á sérsniðna þjónustu fyrir viðskiptavini í auknum mæli.
En margir kínverskir neytendur
eru farnir að þreytast á Singles’
Day og flóknu tilboðunum sem
fylgja honum, sem krefjast oft
flókinna útreikninga. Það er
algengt að bjóða einhver fríðindi
fyrir að kaupa vörur fyrir einhverja
fasta upphæð og verslanir eru
yfirleitt að gefa kaupauka frekar en
afslætti, sem þýðir að neytendur
borga meira fyrir vörurnar.

Það hafa líka sprottið upp nýjar
netverslanir og nýjar netverslunarhátíðir sem gefa kínverskum
neytendum minni ástæðu til að
bíða eftir Singles’ Day. Það hefur
til að mynda orðið mjög hraður
vöxtur í vinsældum þess að kaupa
vörur gegnum verslunarstreymi.
Nokkrir ólíkir miðlar keppa um
þann markað og þar er oft hægt að
gera góð kaup.
Neytendur segja að flóknu tilboðin á Singles’ Day séu því ekki
lengur eins eftirsóknarverð, vegna
þess að góðar útsölur eru orðnar
algengari annars staðar og vörur
eru ekki lengur endilega alltaf
ódýrastar á Singles’ Day.
Meiri áhersla á sjálfbærni
Þessi stóra neysluveisla hefur að
sjálfsögðu stærðarinnar kolefnis
fótspor, en margir kínverskir
netverslunarrisar leggja áherslu

á sjálfbæra þróun í ár, enda segja
kínversk stjórnvöld að þau vilji
nú leggja áherslu á sjálfbærni og
félagslegan jöfnuð. Til að mynda
verður meiri áhersla lögð á endurvinnslu á umbúðum en áður.
Hingað til hefur Alibaba notað
Singles’ Day til að sýna markaðsveldi sitt en í ár verður minni
áhersla á hátíðarhöld og glæsibrag
og meiri áhersla á alls kyns átök
sem styðja við hina nýju stefnu
kínverskra stjórnvalda. Chris
Tung, markaðsstjóri Alibaba, líkir
þessu við að ala upp barn.
„Fyrst einblíndum við á vöxt
á sama hátt og foreldrar horfa á
hæð og styrk barnsins síns, en
þegar barn verður unglingur færist
áherslan yfir á hlutverk einstaklingsins í samfélaginu og að vekja
ábyrgðartilfinningu og það erum
við að gera núna,“ segir hann.
Ný löggjöf eykur samkeppni
Þetta verður líka fyrsta Singles’
Day-útsalan síðan Alibaba fékk
stærðarinnar sekt fyrir brot á samkeppnislögum í lok síðasta árs og
eftirspurn í Kína hefur almennt
dregist saman vegna efnahagslegra
áhrifa sóttvarnaaðgerða.
Samkeppnislöggjöf kínverskra
yfirvalda hefur líka leitt til þess
að viðskiptahættir hafa breyst
og samkeppni aukist. Fyrir vikið
stefnir í aðeins rólegri Singles’ Day
hjá Alibaba en undanfarin ár.
En þó að ókrýndur kóngur
Singles’ Day sé ekki alveg eins
voldugur og áður er samt útlit fyrir
að vöxtur Singles’ Day haldi áfram,
ef marka má útsölur sem hafa farið
fram í stærstu netverslunum Kína
í aðdraganda hans. Munurinn er
hins vegar að núna er verslunin
dreifðari. n

Gæðaleikföng í sátt við umhverfið
Mikilvægt er að börn njóti
skemmtilegra, öruggra og
umhverfisvænna leikfanga
og að foreldrar eigi ávallt
kost á góðum öryggistækjum sem henta börnum
þeirra.
Hreiður barnavörur er verslun
með barnaleikföng, bílstóla og
hlaupahjól fyrir börn í Auðbrekku
10 í Kópavogi. Hreiður rekur einnig
vefverslunina hreidur.is og er jafnframt dreifingaraðili margra vörutegunda sem seldar eru í búðinni
hér á landi, auk þess að dreifa
vörum til verslana á Grænlandi.
Hreiður opnaði dyrnar í febrúar
2016. Síðan þá hefur fyrirtækið
vaxið og dafnað og árið 2018 fékk
Hreiður umboð fyrir Globberhlaupahjólin vinsælu fyrir börn
og er dreifingaraðili á Íslandi og
Grænlandi. Guðrún Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri
Hreiðurs. Hún segir hlaupahjólin frá Globber vera vinsælustu
vöru verslunarinnar. „Við erum
dreifingaraðili á Íslandi fyrir
Globber, sem er stærsta fyrirtæki á
sínu sviði og ráðandi í heiminum.
Hlaupahjólin eru þannig að þau
vaxa með barninu. Þau eru óskaplega vinsæl, með sæti og foreldrastöng til að lítil börn geti notað þau
með aðstoð foreldra og þegar þau
stækka er hægt að fjarlægja sætið
og stöngina og börnin geta notað
hjólið á eigin spýtur. Við erum
dreifingaraðili bæði fyrir Ísland
og Grænland og erum nýbyrjuð
að flytja út til Grænlands þar sem
hjólin eru til sölu í þremur verslunum.“
Guðrún segir gæðaleikföng vera
nokkuð ráðandi í vöruframboði
Hreiðurs, en fyrirtækið er dreifingaraðili fyrir bílabrautir frá Waytoplay úr náttúrulegu gúmmíi sem
má leika með inni og úti, festist vel
við flísar og innan á baðkör. „Það
er hægt að leika með þetta úti í

Guðrún
Guðmundsdóttir innan um
gæðaleikföng
í verslun sinni,
Hreiðrinu.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Waytoplay hrágúmmí-bílabrautirnar henta fyrir allar aðstæður og
eru umhverfisvænar.

Candylableikföngin frá
Brooklyn njóta
mikilla vinsælda.

snjónum og við ýmsar aðstæður.
Leikskólarnir hafa verið að taka
þetta hjá okkur. Þessi leikföng eru
umhverfisvæn og mjög örugg. Við
erum líka með mikið af tréleikföngum, til dæmis frá Lupo sem
við erum dreifingaraðili fyrir. Svo
erum við með Candylab-bílana,
handgerða bíla frá Brooklyn í New

York. Þetta eru bílar og skyld leikföng úr viði, geysilega skemmtileg
lína meðal annars með retróbílum.
Leikföngin okkar eru ekki dæmigerð leikföng sem sjást í hvaða leikfangaverslun sem er. Við leggjum
áherslu á gæðavörur úr náttúrulegum efnum. Framleiðendurnir
sem við skiptum við eru gjarnan

lítil fyrirtæki með sérhæfða framleiðslu. Lubulona er til dæmis lítið
fjölskyldufyrirtæki í Barcelona
sem framleiðir vönduð tréleikföng.“ Globber-hlaupahjólaframleiðandinn fellur reyndar ekki
undir skilgreininguna um lítið
fyrirtæki, en sérhæft er það engu
að síður. „Globber er stærsti framleiðandi hlaupahjóla fyrir börn og
selur vörur sínar um víða veröld.
Þeir eru leiðandi á hlaupahjólamarkaði fyrir börn í heiminum.“
Hreiður er ekki dreifingaraðili
allra leikfanga sem seld eru í verslun og vefverslun fyrirtækisins.
Breið lína er í boði af leikföngum
frá PlanToys, sem eru tréleikföng,
meðal annars skemmtilegar eftirlíkingar af grænmeti, dýrum og
bílum. „Við leggjum okkur fram
um að bjóða örugg og umhverfisvæn gæðaleikföng fyrir börn frá
nokkurra mánaða aldri og upp úr.

Okkur finnst umhverfið skipta
máli og það endurspeglast í okkar
vöruvali og starfsemi,“ segir Guðrún Guðmundsdóttir.
Hreiður stendur með umhverfinu á margvíslegan hátt. Auk
leikfanga og hlaupahjóla býður
verslunin upp á Joie-bílstóla og
kerrur og aukahluti. Fyrir tveimur
árum hófu aðstandendur Hreiðurs
útleigu á bílstólum í gegnum vefsíðuna bilstolaleiga.is. „Við vildum
bjóða upp á þennan möguleika
fyrir foreldra. Það er mikilvægt að
börn séu í öruggum bílstólum sem
passa fyrir stærð og þyngd barnsins. Bílstóll nýtist oft í skamman
tíma vegna þess að barnið vex
upp úr honum. Svona er hægt að
tryggja að barnið sé alltaf í réttum
stól án þess að það þurfi að kaupa
nýjan stól á nokkurra mánaða
fresti. Þessu hefur verið svo vel
tekið að við önnum því miður
engan veginn eftirspurninni,“
sagði Guðrún að lokum. ■
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Dagur til að gera vel við sig
Singles’ Day er á morgun
og þá gefast einstök tilboð
og tækifæri til að dekra við
sjálfan sig og aðra.
thordisg@frettabladid.is

Hátíðin Guanggun Jié er dagur
einhleypra í Kína. Daginn ber upp
á þann 11. nóvember, þar sem tölustafurinn 1, endurtekinn fjórum
sinnum í dagsetningunni 11.11.,
táknar einhleypa manneskju.
Uppruna Dags einhleypra (e.
Singles’ Day) má rekja til kínverskra háskólanema sem vildu
að gamni sínu fagna sjálfum sér
og því að þeir væru einhleypir. Var
dagurinn í upphafi kallaður Dagur
piparsveins og piparmeyja (e.
Bachelor’s Day).
Á degi einhleypra í Kína eru
haldin blind stefnumót og viðburðir fyrir einhleypa, en í seinni
tíð hefur dagurinn þróast yfir í
magnaða netverslunarferð þar sem
einhleypingar gera vel við sig í mat
og drykk, kaupa sér gjafir og dekra
sem mest við sjálfa sig. Það sama á
reyndar líka við um pör. Þá kaupir
hvor einstaklingur um sig gjöf sem
hæfir hans áhugamálum og setur
hans eigið einstaklingseðli í forgrunn. Singles’ Day er líka orðinn
vinsæll brúðkaupsdagur í Kína,
þar sem talan 11 hefur sameinað
tölustafinn 1 í tvo.
Tími fyrir svolítinn dagamun
Vinsældir Singles’ Day hafa breiðst
út um gjörvalla Asíu, Evrópu og
Bandaríkin; líka til Íslands. Þetta
er dagur til að fagna sjálfstæði
sínu og sjálfum sér, sama hvort
einstaklingurinn er einhleypur
eða ekki. Nú skal njóta og gefa
sjálfum sér gaum og gæsku, og
splæsa í það sem hugurinn stendur
til, njóta afslátta og góðra tilboða.
Það er líka vitað að umhyggja
fyrir sjálfum sér dregur úr streitu,
kvíða og varnarviðbrögðum. Því er
ekkert nema gott um það að segja
að baða sjálfan sig úr ást og þeirri
vellíðan sem fylgir góðum innkaupum og dekri við líkama og sál,
um leið og það er hægt að gera góð
kaup fyrir jólin á Singles’ Day.
Hvernig sem allt fer, er tilvalið
að skemmta sér í búðarápi á netinu
á Singles’ Day. Þessi skemmtilega
hugmynd sem fæddist á heimavist
einhleypra í Kína hefur orðið að
góðri áminningu fyrir okkur öll,
því hvort sem maður er einhleypur
eða í sambandi, þá erum við einstaklingar sem eiga skilið allt gott.
Því er 11. nóvember kjörinn dagur
til að staldra við, hugsa um sjálfan
sig og gera sér örlítinn dagamun. ■

Demantar eru bestu vinir kvenna, söng Marilyn Monroe og er tilvalið að gleðja sig með fallegu skarti.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Á Singles’ Day má leyfa sér lúxus.
Dekur fyrir
líkama og sál er
endurnærandi,
svo sem notalegt andlitsnudd.

Í dag er dagurinn til að kaupa ilmvatnið sem þig hefur dreymt um að eignast.

20% afsláttur af öllum fatnaði

Það felst dekur
og umhyggja
í því að eiga
kyrrðarstund
með sjálfum
sér. Litabók
fyrir fullorðna
tryggir slíkan
gæðatíma.

Vetur er kominn og þá er indælt að eiga mjúkt, hlýtt og stællegt teppi.
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Stofnaði vefverslun
í svefnherberginu
Sophia Amoruso varð óvart
frumkvöðull þegar hún
stofnaði netverslunina
Nasty Gal árið 2006. Verslunin seldi vintage fatnað
og náði hámarki vinsælda
sinna fyrir um áratug.

Sophia Amor
uso stofnaði
netverslun í
herberginu sínu,
sem óx gríðar
lega á örfáum
árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Auðæfi Sophiu, sem
voru aðallega
komin til vegna eignar á
netversluninni, voru
metin á 280 milljónir
dala.

sandragudrun@frettabladid.is

Sophia byrjaði með verslunina í
svefnherberginu sínu þegar hún
var aðeins 22 ára gömul. Í upphafi
seldi hún gömul föt, sem hún
fann í verslunum í nágrenni San
Francisco og hjá fólki sem var að
selja gömul innbú, á eBay undir
nafninu Nasty Gal Vintage. Á
þessum tíma vann hún í móttöku
í listaskóla í borginni.
Sophia hefur sagt frá því í viðtölum að upprunalega hafi hugmyndin með versluninni verið
að vinna sér inn smá auka pening
til að eiga fyrir reikningum, en
hún hafði flosnað upp úr háskóla
og átti erfitt með að haldast í
öruggri vinnu. Til að gera langa
sögu stutta þá sló verslunin í
gegn á eBay og Sophia flutti hana
í kjölfarið yfir á eigin vefsíðu
og Nasty Gal varð að sjálfstæðu
vörumerki.
Gríðarlegur vöxtur
Þegar Nasty Gal gekk sem best
voru starfsmenn 200 talsins og
árleg velta var yfir 100 milljónir

Bandaríkjadala. Auðæfi Sophiu,
sem voru aðallega komin til
vegna eignar á netversluninni,
voru metin á 280 milljónir
dala, en svo hrundi allt. Fyrirtækið varð gjaldþrota árið 2016
og þrotabúið var selt til bresku
netverslunarinnar Boohoo.com
fyrir 20 milljónir dala. En Sophia
dó ekki ráðlaus. Árið 2014 kom
út eftir hana sjálfsævisaga titluð
#Girlboss og árið 2017 voru gerðir
þættir á Netflix eftir bókinni,
með sama titli. S ophia var einn
framleiðandi þáttanna. Sama ár
stofnaði hún fyrirtækið Girlboss
Media, fyrirtæki sem ætlað var
að vera valdeflandi fyrir konur,
í gegnum bloggsíður, ráðstefnur
og hlaðvörp. Í fyrra yfirgaf hún
fyrirtækið.
Þættirnir á Netflix urðu bara ein
sería og ýmsar skýringar hafa verið

á kreiki um hvers vegna. Ein þeirra
er að þættirnir hafi einfaldlega verið
lélegir en þeir fengu einnig gagnrýni
fyrir að sýna Sophiu Amoruso í
röngu ljósi, þar sem reynt væri að
fegra ímynd hennar. Dregið var í
efa að hún væri raunverulega með
það að markmiði að valdefla konur
og sögur segja að hún hafi meðal
annars rekið konur sem störfuðu
hjá Nasty Gal rétt áður en þær áttu
að fara í fæðingarorlof.

Fallið var hátt
En þrátt fyrir fall Nasty Gal segir
Sophia sjálf að hún hafi lært heilmikið um rekstur fyrirtækja í
ferlinu. Eina af ástæðum þess að
netverslunin gekk ekki upp að
lokum telur hún vera að eftirspurnin hafi orðið það mikil að
fyrirtækið hafa þurft að stækka
allt of hratt. Hún varð að taka
stórar ákvarðanir með skömmum
fyrirvara án nokkurrar reynslu af

fyrirtækjarekstri. Reynslan sýnir
að hraður vöxtur fyrirtækja er oft
upphafið að háu falli.
En þrátt fyrir allt sýnir saga
Sophiu Amoruso að það er hægt að
byggja upp stórt fyrirtæki úr nánast engu ef fólk er bara með aðgang
að netinu. Ef rétt hefði verið haldið
á spöðunum og stigið ögn varlegar
til jarðar þegar allt gekk sem best,
þá væri Nasty Gal hugsanlega enn
þá blómstrandi vefverslun í dag. n
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Gott að versla úr sófanum heima
Fólk þarf ekki að
gefa upp kortanúmer og viðkvæmar
upplýsingar á mörgum
stöðum. Það fer bara í
gegnum Netgíró, samþykkir í símanum og
reikningurinn kemur í
heimabanka.

Mörgum finnst þægilegt
að geta farið í innkaupaleiðangur fyrir jólin án þess
þurfa að keyra um allan bæ á
milli verslana.
Helgi Björn Kristinsson er
framkvæmdastjóri Netgírós, sem
gegnt hefur vaxandi hlutverki
við verslun landsmanna, ekki
síst í innlendum netverslunum.
Hann segir margt vera að breytast
í verslunarháttum landsmanna.
„Jólin byrja fyrr en áður. Fólk vill
klára innkaupin að mestu í nóvember og nota aðventuna meira í
huggulegheit. Þessir stóruverslunardagar í nóvember, eins og til
dæmis Singles’ day, hafa svo bæst
við. Þetta er stærsti dagur ársins
hjá okkur. Jólareikningurinn, sem
fór í loftið 2. nóvember, er að verða
hluti af jólahaldinu. Hann fór í
loftið fyrst árið 2014. Þá var hann
miðaður við desember og fólk gat
síðan greitt 1. febrúar eða dreift
greiðslum eitthvað. Nóvember
hefur hins vegar verið að eflast
og í fyrra varð hann stærri en
desember í fyrsta sinn.“
Helgi Björn segir jólavertíðina
hefjast formlega með Singles’ day,
eða degi einhleypra. „Svo höfum
við séð jólaverslunina færast mjög
hratt yfir á netsöluna. Við erum
bæði í verslunum og á netinu og
í nóvember eru yfir 65 prósent í
netverslunum. Í fyrra tók þetta
stökk í Covid-faraldrinum þegar
alls konar takmarkanir voru í gildi
en þetta hefur bara ekki gengið til
baka. Við sjáum að á svona dögum
eins og Singles’ day, þegar fjöldi
verslana er með tilboð, er mjög

Helgi Björn Kristinsson segir einfalt að fara með Netgíró í innkaupaleiðangur í sófanum heima. 

hentugt að geta verslað á netinu og
farið í mikinn verslunarleiðangur
án þess að þurfa keyra út um allan
bæ. Verslað bara úr sófanum
heima.“
Netgíró hefur vaxið mjög mikið
á liðnum árum. „Við teljum ástæðuna vera þá að þetta er einfalt og
öruggt. Fólk þarf ekki að gefa upp
kortanúmer og viðkvæmar upplýsingar á mörgum stöðum. Það fer
bara í gegnum Netgíró, samþykkir
í símanum og reikningurinn
kemur í heimabanka. Þetta er mjög

þægilegt. Fólk skráir sig í Netgíró
og svo getur það skráð sig í Jólareikninginn og verslað í nóvember
og desember og þarf svo ekki að
greiða fyrr en 1. febrúar.“ Helgi
Björn segir marga nota Netgíró til
að jafna sjóðstreymið. „Þarna eru
stórir útgjaldaliðir fyrir fjölskyldur
sem koma allir á sama tíma. Fólk
tók því strax mjög vel að geta skipt
þessum stóru útgjöldum niður á
nokkrar greiðslur.“
Netgíró er í dag með hátt í 35
þúsund virka viðskiptavini. „Við

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

finnum að viðskiptavinir verða
sífellt virkari. Svo bjóðum við
líka upp á mánaðarreikning þar
sem hægt er að safna saman innkaupunum á svipaðan hátt og gert
er með kreditkorti og gera upp
saman eða dreifa greiðslum ef það
hentar.“
Í byrjun notaði fólk Netgíró
mest í stórinnkaupum, kaupum á
stórum eldhústækjum og dýrari
hlutum sem gott getur verið að
dreifa greiðslum á en að sögn
Helga Björns verður notkunin

sífellt almennari. „Svona mánaðarreikningur heldur kostnaði fólks
niðri og gerir því kleift að nota
Netgíró meira frá degi til dags.“
Helgi Björn er bjartsýnn á jólaverslunina. Nóvember fer mjög vel
af stað. 2020 og 2021 eru hins vegar
mjög ólík ár. „Neyslan hefur breyst
talsvert milli ára. Nú fer stærri
hluti kökunnar í veitingahús, tónleika og ferðalög sem var einfaldlega ekki í boði á sama tíma í fyrra.
Ég held að verslunin verði góð í ár
í sögulegu samhengi þrátt fyrir að
hún verði kannski ívið minni en í
fyrra. Mín tilfinning er að fólk fari
síður í verslunarferðir en oft áður,
þetta séu meira sólarlandaferðir og
þess háttar.“
Netgíró er eingöngu á innanlandsmarkaði og Helgi Björn telur
að landsmenn muni nýta þessa
stóru verslunardaga sem eru fram
undan og þau tilboð sem verða í
gangi. „Þar viljum við vera með
fólki og vera góður kostur.“ ■
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Ómótstæðileg hvítlauksstjarna
Kristín Edwald hæstaréttarlögmaður er annálaður
fagurkeri og nýtur þess að
bera fram huggulegar kræsingar á fallegan hátt eins og
við höfum fengið að sjá.

Hvítlauksbrauðið er bæði
fallegt á borði
auk þess að vera
ljúffengt.

sjofn@frettabladid.is

Hér fer Kristín á kostum með
þetta ómótstæðilega ljúffenga
hvítlauksbrauð sem hún kallar
hvítlauksstjörnuna. „Hugmyndina
af útlitinu á brauðinu fékk ég frá
Kollu vinkonu minni á Facebook
en hún er mikil lista- og handverkskona. Hún hefur gert svona
brauð með pitsa- eða nutellafyllingu en mér datt í hug að yfirfæra
það á hvítlauksbrauðið mitt.
Skemmtilegt að bera brauðið fram
í þessari mynd því það skreytir
matarborðið og svo er eitthvað
svo hlýlegt að deila brauði með
þessum hætti. Uppskriftina
hef ég notað lengi og hún hefur
alltaf tekist vel. Ég baka brauðið
á pitsasteini en það er alls ekki
nauðsynlegt. Annað ráð er að snúa
ofnplötu á hvolf og baka brauðið
þannig en þá er gott að láta ofnplötuna hitna með inni í ofninum
þannig að hún sé vel heit þegar
brauðið er látið á hana.“
Kristín deilir hér með lesendum
uppskriftinni ásamt leiðbeiningum fyrir samsetninguna á
þessari fallegu og ljúffengu hvítlauksstjörnu. Ótrúlega skemmtilega útfærsla og mun líka passa á
hátíðarborðin um jól og áramót.

Kristín Edwald hæstaréttarlögmaður er annálaður fagurkeri og nýtur þess að
bera fram huggulegar kræsingar á fallegan hátt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Byrjið á því að hita ofninn vel
áður en baksturinn hefst í 200°C
með undir- og yfirhita.

Hvítlauksstjarna
Brauðdeig
320 g volgt vatn
10 g þurrger
10 g sykur
525 g brauðhveiti (Mér finnst
ítalska La Farina hveitið frá Bigolin
alltaf best)
5 g salt
25 g ólífuolía (ég nota Olio Nitti
olíuna).

Blandið saman volga vatninu,
gerinu og sykri í skál. Látið bíða
í nokkrar mínútur. Bætið svo
við hveitinu, saltinu og ólífuolíunni. Hnoðað vel í hrærivél eða
höndum. Formið kúlu úr deiginu
og setjið í skál sem hefur verið
smurð með olíu, breiðið yfir skálina. Látið deigið hefast á hlýjum
stað þar til deigið hefur tvöfaldast,
tekur um 1 klukkustund.
Hvítlauksfylling
4 hvítlauksrif
4 stilkar basilíka
120 g bragðmikill ostur (ég notaði
Búra og parmesan)
150 g mjúkt smjör

Skemmtilegt að
bera brauðið fram í
þessari mynd því það
skreytir matarborðið
og svo er eitthvað svo
hlýlegt að deila brauði
með þessum hætti.
Setjið hvítlauksrifin og basilíkuna
í blandara í örstutta stund, bætið
svo ostinum við og maukið í
nokkrar sekúndur, endið svo á
að bæta mjúku smjörinu við og
maukið vel.
Samsetning:
Skiptið deiginu í fjóra hluta.
Fletjið hvern og einn út í hringlaga
botn, um 25 cm í þvermál. Setjið

fyrsta botninn á bökunarpappír,
smyrjið með hvítlauksfyllingunni,
setjið næsta botn ofan á og og
smyrjið, endurtakið með þann
þriðja. Setjið fjórða botninn ofan
á en smyrjið hann ekki. Jafnið því
næst hliðarnar með höndunum
eða skerið eftir stórri skál.
Þá er komið að föndrinu.
Setjið glas á miðjuna á brauðinu
og skerið út frá því 16 jafnar
lengjur. Gott er að byrja að skera
eins og klukku, 12-3-6-9, skera
svo hvern flipa í tvennt og aftur
hvern flipa í tvennt. Vinnið síðan
með tvær og tvær lengjur í einu,
snúið upp á þær í gagnstæðar áttir
og tengið endana vel saman svo
formið haldist við baksturinn.
Klárið allan hringinn. Að lokum
er brauðið penslað með ólífuolíu.
Bakað í 200°C heitum ofni í 22-25
mínútur eða þar til brauðið er fallegt á litinn. ■

Koma þér hraðar og lengra náttúrulega
Kristinn Karl Dulaney hefur
alltaf verið hrifinn af lækningamætti náttúrunnar og er
að eigin sögn alinn upp við
notkun fjallagrasa. Síðustu
tíu ár hefur Kristinn haft
tröllatrú á krafti rauðrófa og
segir hylkin frá ICEHERBS
algera himnasendingu.
Kristinn segist alltaf hafa verið
fjörmikill og hress og stundað
mikið íþróttir. „Sem ungur maður
var ég í handbolta og fótbolta,
frjálsum, sundi og fleiru. Í dag geng
ég mikið og hjóla og er að vinna í
því að þvera Ísland. Ég veit nú ekki
hvað ég er ekki búinn að ganga
á Íslandi en meðal annars hef ég
krossað Ísland frá Reykjanesi yfir á
Langanes, og sömuleiðis frá Horni
austur í Lón. Einnig hef ég hjólað
mikið erlendis, meðal annars á
Kúbu, í Perú, Víetnam og víðar.
Þá hef ég hjólað Jakobsveginn og
Noreg endilangan. Í vor gekk ég
svo frá Dalvík innst inn í Eyjafjörð
sem er hluti af því að þvera Ísland.“
Fær kraft úr rauðrófum
„Síðustu tíu ár hef ég haft tröllatrú
á krafti rauðrófa. Rauðrófur eru
stútfullar af vítamínum og fjörefnum sem gefa kraft og auka úthald
og lífsgæði. Í fjölda ára hef ég keypt
ferskar rauðrófur og búið til minn
eigin safa sem ég tek inn í skotformi á hverjum einasta morgni
með engiferi og sítrónu. Rauðrófur
hafa vissulega fengist í safaformi í
búðum en það hefur aldrei heillað
mig. En þegar ég heyrði að íslenska
fyrirtækið ICHEHERBS væri að
framleiða 100% náttúrulegt rauðrófuduft var ég ekki lengi að koma
því inn í rútínuna mína.
Íþróttafólk víðs vegar um
heiminn hefur fundið hvað
kraftur rauðrófunnar er mikill. Nú
er ég jafngamall lýðveldinu, eða
77 ára, og rauðrófurnar gefa mér
orku og úthald til þess að stunda

Kristinn Karl
Dulaney hefur
nýtt sér kraft
rauðrófunnar í
tugi ára. Hann
segir rauðrófuduftið frá
ICEHERBS auka
orku og úthald
hjá sér.

göngur og hjól eins og mig lystir
og auka þannig lífsgæði mín. Það
sem er svo hentugt við dufthylkin
er að þau taka svo lítið pláss. Ef
ég er að ferðast, gangandi eða
hjólandi, þá er töluvert auðveldara
að kippa þeim með sér heldur en
mörgum lítrum af rauðrófusafa.
Duftið virkar líka alveg jafn vel og
safinn.“
Rauðrófuduft stuðlar að aukinni
snerpu og blóðflæði
Rauðrófur eru þekktar fyrir að
bæta súrefnisupptöku og auka
blóðflæði. Með auknu blóðflæði
eykst snerpa, orka og úthald og
því hafa rauðrófur slegið í gegn
á meðal íþróttafólks. Rauðrófur
koma þér hraðar og lengra náttúrulega og eru því tilvaldar fyrir
alla þá sem vilja auka æfingaúthald sitt fyrir reglulega íþróttaiðkun. Þær eru einnig stútfullar af
steinefnum, trefjum og vítamínum og eru sönn ofurfæða. Rauðrófur eru gríðarlega andoxandi
og hreinsa líkamann og styrkja

Rauðrófurnar gefa
mér orku og úthald
til þess að stunda göngur
og hjól eins og mig lystir
og auka þannig lífsgæði
mín.
Kristinn Karl Dulaney

ónæmiskerfið til muna. Ekki má
gleyma því að aukið blóðflæði
getur einnig virkað sem náttúruleg kynörvun fyrir bæði karla og
konur. Rauðrófur eru sannkölluð
heilsubót.
Íslensk og kröftug bætiefni
ICEHERBS er íslenskt fyrirtæki
sem leggur mikla áherslu á að
framleiða hrein og náttúruleg
bætiefni. Lögð er gríðarleg áhersla
á að vörur ICEHERBS nýtist

Rauðrófur eru alger ofurfæða, stútfullar af vítamínum, auka blóðflæði og
úthald. Þá virka þær einnig sem náttúruleg kynörvun fyrir öll kyn.

viðskiptavinum vel, að virknin
skili sér í réttum blöndum og að
eiginleikar efnanna viðhaldi sér að
fullu. Gríðarleg áhersla er lögð á að
vörurnar innihaldi engin óþarfa
fylliefni og eru vörurnar framleiddar hér á landi. n

ICEHERBS fæst í öllum betri
matvöruverslunum, apótekum
og heilsuvöruverslunum. Einnig
hefur ICEHERBS opnað nýja vefverslun þar sem hægt er að panta
bætiefnin: iceherbs.is

Smáauglýsingar

550 5055
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VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Heilsuvörur

Til sölu

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

Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Uppþvottavélar
fyrir allar stærðir eldhúsa

Húsnæði

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

Spádómar

Heilsa

Búslóðaflutningar

Þjónusta

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

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

MBM húddvél LK626
Aukin framlegð í stóreldúsinu.
Húdd uppþvottavél með 45 cm opnun.
Þrjú kerfi 60/120/150 sek. 3 fasa 400 V.
Ytra mál BxDxH 63,5 x 74,5 x 153
Stærð á körfu 50 x 50 cm
Vatnsmagn 20 ltr
Hurðaop 45 cm

Aristarco Undirborðs
uppþvottavél AF50.35 DP DDE V400
Ytra mál BxDxH: 57,2 x 63,0 x 81,4
Stærð á körfu 45 x 45 cm
Tveir þvottaspaðar - efst og neðst
Innbyggður skammtari fyrir gljáa - Heit skolun
Vatnsmagn 18 ltr
Hurðaop 30,5 cm

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Færsla Eyjafjarðarbrautar vestur út fyrir þéttbýli Hrafnagilshverfis
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 10. desember 2021.

Ábendingahnappinn
Sýningarsalurmá
- Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
finna á www.barnaheill.is
Ábendingahnappinn má

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is
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Kynjahalli hjá karlmönnum sem fá krabbamein í blöðruháls
Guðmundur G.
Hauksson

framkvæmdastjóri
hjá Krabbameinsfélaginu
Framför

Þessi grein er skrifuð í tilefni þess
að nóvember er mánuður krabbameins hjá körlum í blöðruhálsi á
Íslandi og þá fer fram árverkni- og
fjáröflunarátakið blaitrefillinn.is –
„þú gengur aldrei einn“.
Staða kynjanna er oft áhugavert
og merkilegt umræðuefni. Síðustu
árin hefur staða kvenna verið mikið
í umræðunni og mikið hefur áunnist við að leiðrétta stöðu þeirra í
samfélaginu. Þar hafa konur tekist
á við hið svokallaða feðraveldi og
þann forgang sem karlar hafa skapað fyrir sitt kyn í gegnum söguna.
Réttindabarátta kvenna hefur tekið
mið af þessu og markmiðið verið að
skapa konum jafnan rétt í samfélaginu og karlmenn hafa.
Það eru síðan til aðrar hliðar á
á jafnrétti (eða ójafnrétti) í þessu
umhverfi sem lítið hefur verið rætt
um opinberlega. Ásgeir R. Helgason
dósent í sálfræði og lektor í samfélagslækningum við Karólínsku
stofnunina í Svíþjóð og Háskólann
í Reykjavík segir:
„Heilt fræðasvið, „kynjafræði“,
hefur verið að ryðja sér til rúms á
undanförnum áratugum. Þar er þó
höfuðáherslan lögð á rannsóknir á
konum og kvenhlutverkinu. Kynja-

fræðin eiga því mikið óunnið á sviði
karlarannsókna.“
Það er áhugavert að skoða þá hlið
á umhverfi kynjanna, sem kölluð
er kvensjúkdómafræði og karlsjúkdómafræði. Þegar kvensjúkdómafræði er sett inn í leitarvél á netinu
koma um 4.500 niðurstöður, en
þegar karlsjúkdómafræði er sett inn
koma 5 svör. Þegar brjóstakrabbamein er sett inn í leitarvélar koma
105.000 svör, en aðeins 7.780 þegar
blöðruhálskirtilskrabbamein er sett
inn. Fjöldi greindra tilfella um þessi
krabbamein á ári er nefnilega sambærilegur hjá báðum kynjum eða
um 200 tilfelli. Ásgeir R. Helgason
dósent segir:
„Ólíkt kvensjúkdómalækningum, sem er sérgrein innan læknisfræðinnar, hafa karlsjúkdómalækningar ekki enn skapað sér sess
sem sérfræðigrein. Þær eru ýmist
skilgreindar sem undirgrein þvagfæralækninga (urology) eða innkirtlafræði.“
Mörg félög og samtök bjóða
upp á ráðgjöf, sálgæslu og sálfræðistuðning fyrir fólk sem hefur
greinst með krabbamein og þar eru
konur framarlega sem stjórnendur
og starfsfólk. Konur sækja þessa
þjónustu líka í meiri mæli en karlmenn og eru um 70% þeirra sem
hana sækja. Spurningin er hvort
mikil þátttaka kvenna í efnislegri
framsetningu í þessu umhverfi
skýri að einhverju leyti hvers vegna
karlmenn eru ekki að tengja við
þetta og sækja ekki þessa þjónustu
í meiri mæli. Er framsetning á upplýsingum og útfærsla á þjónustu

Þegar brjóstakrabbamein er sett inn í leitarvélar koma 105.000
svör, en aðeins 7.780
þegar blöðruhálskirtilskrabbamein er
sett inn.
kannski of kvenlæg? Það er að vísu
alþjóðlegt vandamál að fá karlmenn
til að sækja svona þjónustu eða eins
og Ásgeir R. Helgason segir:
„Karlar nýta illa þann sálfélagslega stuðning sem boðið er upp á
þegar glímt er við erfiða sjúkdóma.
Þeir treysta áfram aðallega á þann
stuðning sem þeir fá frá sínum sambýliskonum.“
Framför - félag karlmanna með
k rabbamein í blöðruhálsi og
aðstandenda er eitt af aðildarfélögum Krabbameinsfélags Íslands og
stefnir að því að þróa sérhæft þjónustuumhverfi sem grundvallast á
efnislegri framsetningu fyrir karla
og verði sérsniðið að þeim þörfum
sem karlmenn með krabbamein í
blöðruhálsi hafa. Ásgeir R. Helgason
dósent segir nefnilega:
„Karlmenn vilja frekar lausnamiðaðan stuðning þar sem þeir leita
svara við einhverju tilteknu vandamáli. Á síðari árum hefur ítrekað
verið reynt að fá f leiri karlmenn
til að nýta betur sálfélagslegan
stuðning, meðal annars með því að

GILDIR Í DAG MIÐVIKUDAG

Skeifan – nýi miðbærinn

kalla starfsemina eitthvað annað en
stuðning, t.d. hagnýta ráðgjöf eða
námskeið. Þeir treysta samt áfram
aðallega á þann stuðning sem þeir
fá frá sínum sambýliskonum.“
Í þessu sérhæfða stuðnings- og
fræðslusamfélagi sem Framför
stefnir á að þróa er ætlunin að
leggja grunn að karllægu umhverfi
sem sinni þörfum karlmanna með
krabbamein í blöðruhálsi. Einnig verður lögð mikil áhersla á sérhæft þjónustu-, fræðslu- og upp-

lýsingaumhverfi fyrir maka þeirra
og aðstandendur, sem eru oft þeirra
helsti stuðningsaðili. Markmiðið er
að gera öllum þessum aðilum auðveldara og léttara að takast á við það
erfiða verkefni sem krabbamein í
blöðruhálsi er og stuðla þannig að
betri lífsgæðum fyrir bæði karlmenn með krabbamein í blöðruhálsi og þeirra maka og aðstandendur. n
Nánari upplýsingar um þetta
má sjá á framfor.is

VARSTU
BÚIN AÐ
SKOÐA NÝJA
JÓLABÆKLINGINN?
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Heimir Örn
Hólmarsson

þriggja barna faðir
og íbúi í
108 Reykjavík

Út frá yfirlýstri stefnu borgaryfirvalda um þéttingu byggðar, reyna
borgarstarfsmenn að finna hvern
einasta grasblett borgarinnar til
að nota fyrir ný fjölbýlishús. Það
er hægt að tíunda af hverju þetta
er gert og það er hægt að færa ýmis
rök með eða á móti, en það verður
ekki gert hér.
Það sem vantar inn í þessa
stefnu er skýr og klár framtíðarsýn. Þá erum við ekki tala um
næstu 10 árin, heldur 100 árin.
Hvernig mun borgin t.d. líta út
um næstu aldamót? Það er oft
erfitt að finna leiðir til að láta
byggðir þroskast í tímanna rás og
ríkir skilningur á að þessi skipulagsmál eru flókin. Það hefur hins
vegar lítið verið fjallað um í fjölmiðlum og mögulega á vettvangi
borgarstjórnar hvort hægt sé að
endurgera gömul hverfi sem eru
illa skipulögð í dag.
Í Reykjavík á að fara í ýmsar
byggingaframkvæmdir þar sem
miklar blokkir verða við Miklubraut, Háaleitisbraut og Bústaðaveg. Ásýnd borgarinnar verður
hræðileg við þetta, mengun frá
bílaumferð verður gríðarleg fyrir
þá sem munu búa í þessum nýju
blokkum.
Græn svæði hverfa og bílastæði
verða af mjög skornum skammti. Að
auki er þjónustukjarni hverfanna
ekki nægilega sterkur til að sinna
öllum þessum nýbúum hverfanna.
Borgin er einnig að gera það að
verkum að ekki verður hægt að
breikka Miklubraut í framtíðinni
fyrir komandi kynslóðir.

Jólakvöld

Hvað er þá til ráða?
Horfum til Skeifunnar, Faxafens
og Fákafens (köllum það hér Skeifuna), sem er á sama svæði. Þarna er
gamalgróið hverfi verslana, matsölustaða og iðnaðar. Höfundur
hefur alist upp í hverfi 104 og býr
í hverfi 108 í dag og hefur því verið
tengdur við Skeifuna nánast alla
ævina. Skeifan er hræðilega illa
skipulögð, erfitt að ferðast um hana
á bíl, hjóli og fótgangandi. Húsin
eru ljót og það er ekkert heillandi
við Skeifuna nema að þar er mikla
þjónustu að finna, sem er frábært. Þá mætti spyrja þá sem leita
að auðum grasblettum, af hverju
má ekki endurreisa Skeifuna sem
nýtt aðdráttaraf l og í raun skilgreina hana sem nýja miðbæinn í
Reykjavík?
Það sem mætti gera, væri að
byg g ja upp k jar na sv ipaðan
og nýbyggingarnar í 101 milli
Hörpunnar og Lækjartorgs. Það
væri mjög góð lending að byggja
fjölda blokka og að á jarðhæð
væru verslanir og þjónusta. Það
væri hægt að hafa bílakjallara
undir allri Skeifunni og hafa

Skeifuna sjálfa sem bílalausan
verslunarkjarna, ásamt heilsugæslu
og mögulega leik- og grunnskóla og
fjöldann allan af íbúðum. Einnig
yrði að skipuleggja einhvers konar
torg eða útisvæði. Úr bílakjallaranum væri hægt að taka lyftur
upp í byggingarnar og vörumóttökulyftur að sama skapi. Í jaðri
Skeifunnar væri hægt að hafa bifreiðaþjónustu, sambærilega og er
í Skeifunni í dag, með snyrtilegum
hætti. Það ætti í raun enginn að
tapa á þessari framkvæmd, nema
þá einungis rétt á meðan aðgerðir
standa yfir. En þá er bara að finna
lausn á því.
Það sem borgin horfir til er að
það vantar pening í kassann núna
og það er auðvelt að selja auða reiti
til verktaka og byggja þar en þegar
svona skammtímasjónarmið ráða
för þá skemmir það verulega fyrir
komandi kynslóðum.
Ég hvet borgarstjórn til að horfa
til Skeifunnar af mikilli alvöru
og hætta við núverandi skipulag.
Horfum til framtíðar, 100 ár, en ekki
vera að fegra innkomu borgarsjóðs
til skamms tíma. n

Sendum frítt með Póstinum í póstbox,
pakkaport og DROPP ef keyptar eru
smávörur fyrir 9.900 kr. eða meira.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ
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Merkisatburðir

1848 Í Kaupmannahöfn er stofnuð stjórnardeild til að
annast málefni Íslands, Grænlands og Færeyja.
Fyrsti forstöðumaður er Brynjólfur Pétursson lögfræðingur.
1913 Járnbrautarlest er notuð til fólksflutninga á Íslandi
í fyrsta skipti. Hún liggur frá Reykjavíkurhöfn að
Öskjuhlíð.
1928 Brú yfir Hvítá í Borgarfirði hjá Ferjukoti er vígð.
1944 Þýskur kafbátur sekkur farþegaskipinu Goðafossi út af Garðskaga þegar skipið er að koma frá
Bandaríkjunum. Tuttugu og fjórir farast en nítján er
bjargað.

1960 Breski rithöfundurinn Neil Gaiman
fæðist.
1967 Siglufjörður kemst í vegasamband með opnun Strákaganga
sem eru þá lengstu göng á
Íslandi, 800 metrar.
1984 Raforkukerfi Íslands er hringtengt þegar Suðurlína er
tekin í notkun.
1990 Pétur Guðmundsson kastar kúlu 21,26 metra og
bætir með því þrettán
ára gamalt Íslandsmet
Hreins Halldórssonar.
1992 Fyrsti GSM-sími
Nokia, Nokia 1011,
kom á markað.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þröstur Reynisson

Hlynsölum 5, Kópavogi,
lést í faðmi fjölskyldunnar á
Landspítalanum við Hringbraut
föstudaginn 5. nóvember. Útförin fer fram
frá Lindakirkju, föstudaginn 12. nóvember klukkan 10.
Þorbjörg Haraldsdóttir
Haraldur Unnarsson
Ragnhildur Högnadóttir
Guðrún Þrastardóttir
Torben Nordling
Reynir Þrastarson
Sigríður Helga Sveinsdóttir
Atli Þrastarson
Inga Kristín Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Emilía Lilja Aðalsteinsdóttir
frá Hrappsstöðum í Dalabyggð,
síðast til heimilis að Gullsmára 9,
Kópavogi,

lést 31. október.
Kveðjustund verður frá Fossvogskirkju, fimmtudaginn
11. nóvember klukkan 15. Hlekkur á streymi:
www.sonik.is/emilia
Leifur Steinn Elísson
Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir
Bjarnheiður Elísdóttir
Kári Stefánsson
Alvilda Þóra Elísdóttir
Svavar Jensson
Gilbert Hrappur Elísson
Guðrún Vala Elísdóttir
Arnþór Gylfi Árnason
og fjölskyldur.

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

Umhverfismál og samspil manna og dýra eru í brennipunkti í sýningu Bryndísar og Marks. 

MYND/GERÐARSAFN

Táknmynd aldauðans
Sérstaða geirfuglsins sem táknmynd aldauðans verður tekin
fyrir í erindi í Gerðarsafni í dag.

Geirfuglinn var
úrskurðaður
útdauður 1852.

arnartomas@frettabladid.is

Gísli Pálsson, mannfræðingur og prófessor emeritus við Háskóla Íslands,
flytur erindi í Gerðarsafni í hádeginu í
dag undir yfirheitinu Geirfuglinn sem
táknmynd aldauðans. Gísli er málefninu
ansi kunnugur en á síðasta ári gaf hann
út bókina Fuglinn sem gat ekki flogið.
Bókin var tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunanna, en þar rakti Gísli
sögu síðustu geirfuglanna.
„Aldauðinn er vissulega sterkt orð.
Það hefur oft verið talað um útdauða
eða útrýmingu, en nú blasir við útdauði
fjölda tegunda,“ segir Gísli. „Það er sjötta
bylgjan í sögu plánetunnar af því tagi, í
þetta sinn af mannavöldum. Það er því
full ástæða til að taka sterkt til orða.“
Sérstök táknmynd
Í erindi sínu mun Gísli fjalla um geirfuglinn sem táknmynd aldauðans, en
hann bendir á að fuglinn hafi ákveðna
sérstöðu þrátt fyrir að önnur útdauð dýr
eins og dódófuglinn eða risaeðlurnar
séu vissulega sambærilegar táknmyndir.
„Um miðja nítjándu öld var aldauðinn
sem hugtak varla þekkt og útrýming tegunda varla komin á dagskrá. Hugtakið
var eldra en yfirleitt skildu menn dauða
tegunda sem afleiðingu af náttúrulegum
ferlum eins og eldgosum,“ útskýrir hann.
„Það er geirfuglinn sem setur aldauðann
á dagskrá í nýrri merkingu.“
Skömmu áður en að geirfuglinn varð
útdauður komu bresku vísindamennirnir Wolley og Newton til Íslands í von
um að rannsaka fuglinn sem þeir vissu
að væri að verða sjaldgæfari.
„Þeir fundu enga geirfugla og komust
ekki út í Eldey vegna veðurs,“ segir Gísli.
„Þess í stað tóku þeir viðtöl við þá sem
fóru í síðustu ferðina til Eldeyjar, tólf
manns. Newton og Wolley skráðu þetta
allt samviskusamlega og handritin eru
til á háskólabókasafni Cambridge.“
Þannig urðu þessi handrit og tíðindi
frá Íslandi valdur að því að Newton tók
aldauðann á dagskrá, nú á nýjum forsendum. „Það er maðurinn sem er að
valda aldauða og það er að gerast hér
og nú, fyrir framan nefið á okkur,“ segir
Gísli. „Geirfuglinn sýndi í hvað stefndi.“

Gísli Pálsson,
mannfræðingur
og prófessor
emeritus við HÍ

Ógn mannaldar
Eins og gefur að skilja er aldauðinn sem
blasir við þó öllu stórtækari en saga geirfuglsins.
„Í dag eru aðrir hlutir að verki. Hamfarahlýnun, skógareldar og allt þar fram
eftir götunum valda því að í dag er heil
bylgja af brottfalli tegunda að eiga sér
stað, af allt annarri stærðargráðu en
sést hefur á tíma mannsins,“ segir Gísli.
„Margir tala um mannöld, sem byrjaði

með plantekrum og iðnvæðingu, en
einkennist af því að maðurinn er að
setja mark sitt á plánetuna. Það eru
jöklar, skógar og hafið og allt saman.
Þessi aldauði er eitt einkenna þessarar
mannaldar.“
Erindi Gísla er haldið í tengslum við
yfirlitssýningu á verkum Bryndísar
Snæbjörnsdóttur og Mark Wilson sem
ber heitið „Óræð lönd: Samtöl í sameiginlegum víddum“ þar sem samspil
manna, dýra, náttúru og umhverfis er í
brennidepli.
„Ég sá þessa sýningu fyrir nokkrum
vikum og það var mjög gaman,“ segir
Gísli „Bryndís og Mark, sem eiga heiðurinn af sýningunni, hafa verið upptekin af ísbirninum, og hafa verið það
áður en hann varð að þessari táknmynd
aldauðans þegar sást að það stefndi í
óefni á norðurslóðum. Þau hafa síðan
fylgt þessu eftir á mjög athyglisverðan
hátt.“ n

Tveir góðir á

30% afslætti
P90
VERÐ NÚ

77.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR

112.900 kr.

Bjarg MB+
VERÐ NÚ

77.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR

112.900 kr.

H1 rafmagnsborð

30%
afsláttur

NÝ SENDING
NOKKRIR LITIR Í BOÐI

VERÐ NÚ FRÁ

61.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR

89.500 kr.

www.hirzlan.is
Verslun opin
mán-ﬁm 09:00-18:00,
föstudaga 09:00-17:00,
laugardaga 12:00-16:00.

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN
Lager opinn
mán-ﬁm 13:00-17:00
og föstudaga 13:00-16:00.

Síðumúla 37
Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

VEÐUR, MYNDASÖGUR

Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 sníkill
5 fálæti
6 íþróttafélag
8 dusta
10 óttast
11 pirruð
12 nýlega
13 hrun
15 vaxa
17 kvk nafn

Hvítur á leik

Norðan 8-15 m/s
og snjókoma eða
él á norðanverðu
landinu. Hægari
vindur og dálítil
él sunnanlands
framan af degi, en
vaxandi norðan
átt þar síðdegis
og léttir til. Hiti
kringum frostmark. n
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1

LÓÐRÉTT
1 einangra
2 flytja
3 hamagangur
4 tálma
7 nota
9 miðar
12 niðurandlit
14 sár
16 ætíð

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

LÁRÉTT: 1 afæta, 5 fæð, 6 fh, 8 hrista, 10 óa, 11
erg, 12 áðan, 13 fall, 15 aukast, 17 maría.
LÓÐRÉTT: 1 afhólfa, 2 færa, 3 æði, 4 aftra, 7 hagnýta, 9 seðlar, 12 álka, 14 aum, 16 sí.

Veðurspá Miðvikudagur

ÞRAUTIR

16
17

Jianchao Zhou (2.462) fann snotra leið til að vinna skák sína gegn Alexsandar Indjic (2.643) á Lindores
Abbey-hraðskákmótinu.

EINAR MÁR GUÐMUNDSSON

HILDUR KNÚTSDÓTTIR

ÞÓRARINN LEIFSSON

B
Ó
K
A
K
O
N
F
E
K
T

ÞÓRUNN VALDIMARSDÓTTIR

Eftir 30.He8!! gafst svartur upp þar sem hann tapar liði óverjandi. Ekki dugar 30...Dxc3
vegna 31.Hxf8+ Kg7 og millileikurinn 32.Hf7+ ræður úrslitum.
www.skak.is: EM landsliða fram undan. n

Sudoku

STEINUNN SIGURÐARDÓTTIR

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

Pondus Eftir Frode Øverli
Hm! Ég er jú ekki
yngsti maðurinn á
vellinum lengur!

Svo …

kannski ég
prófi að
teygja?

Hvað
nú?

JÓNÍNA LEÓSDÓTTIR

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

EGT NÝTT ÁR
GLEÐIL

Bæ!

!
mst
Sjáu

Akið varlega

Ég get ekki beðið
eftir að hafa
gamlárskvöldspartí
sem á sér stað að
kvöldi til.

Öryggið í
fyrirrúmi.

EINAR KÁRASON

Upplestrarkvöld kl. 20 í kvöld
í Húsi Máls og menningar,
Laugavegi 18.
Verið velkomin!
LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
Opið alla virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17

Hádegismatur!

Barnalán
Af hverju
eru mamma
og pabbi að
senda okkur í
sumarbúðir?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Kannski eru þau
þreytt á asnalega
andlitinu þínu.

Asnalega
andlitinu ÞÍNU!

U!
Nei, ÞÍN

Moðha
us!

Auli!

Ég skil allavega ekki
af hverju þau
vilja okkur út.

Fullorðið
fólk er
skrítið.

DAGSKRÁ
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Miðvikudagur

JÓLIN Á
APOTEKINU

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn V
 iðskiptafréttir samtímans í umsjón
blaðamanna Markaðarins.
19.30 Saga og samfélag S aga og
samfélag er þáttur þar sem
málefni líðandi stundar
verða rædd í sögulegu samhengi og vikið að nýjustu
rannsóknum fræðimanna á
margvíslegum sviðum.
20.00 Kvennaklefinn Heimsborgaralegur, hreinskilinn,
fjörugur, óvenjulegur og
ótrúlega skemmtilegur
þáttur fyrir konur, um konur.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Markaðurinn (e) V
 iðskiptafréttir samtímans í umsjón
blaðamanna Markaðarins.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Young Rock
14.25 The Moodys
14.50 Heil og sæl?
15.25 The Unicorn
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.30 Missir
20.10 Survivor
21.00 New Amsterdam
21.50 Good Trouble
22.35 Interrogation
23.20 The Late Late Show
00.05 Dexter
00.55 The Resident
01.40 Walker
02.25 Reprisal
03.20 Tónlist

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Great Christmas Light
Fight
09.55 All Rise
10.35 Tribe Next Door
11.20 GYM
11.45 Hálendisvaktin
12.15 Nostalgía
12.35 Nágrannar
12.55 Um land allt
13.25 Gulli byggir
13.55 Temptation Island
14.35 Sendiráð Íslands V
 andaðir þættir í umsjón Sindra
Sindrasonar. Sendiráð Íslands eru yfir tuttugu talsins
en við förum í níu þeirra víðs
vegar um heiminn og kynnumst sendiráðunum.
15.00 Inside Ikea
16.00 A Big Lego Christmas
16.50 Last Week Tonight
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Afbrigði H
 vers vegna lætur
fólk þekja líkama sinn húðflúrum? Hverjar eru sögurnar
á bak við flúrin og er það
enn þannig í dag að fólk með
áberandi húðflúr fær ekki
vinnu?
19.35 Jamie’s Easy Meals for Every
Day
20.05 Amazing Grace
20.50 Intruder
21.40 Insecure
22.15 Sex and the City
22.50 Chucky
23.55 NCIS
00.40 Outlander 5
01.35 The Mentalist
02.15 Divorce
02.50 Temptation Island
03.30 A Big Lego Christmas

RÚV Sjónvarp

FRÁ KL. 17

7 rétta jólaseðill
FORRÉTTIR
ÍSLENSKT LANDSLAG
Lambatartar, sýrður rauðlaukur, reyktur rjómaostur,
graslauks-mayo, ediksnjór
GRAFINN LAX
Fennelkrem, dill-mæjó, hindber, hrogn og rúgbrauð
DÁDÝRA TATAKI
Pikklaður rauðlaukur, enoki sveppir, “crispy”
jarðskokkar, trufflu & yuzu- mayo
PÖNNUSTEIKT RISAHÖRPUSKEL
Jólatré, grænertupurée, beurre noisette
AÐALRÉTTIR
ANDABRINGA
Sellerípurée, epli, pikklað fennel og kirsuberjasósa
GRILLUÐ NAUTALUND
Steiktar gulrætur með pistasíum, jarðskokka- og
hvítsúkkulaðipurée, jólabjórs-hollandaise
EFTIRRÉTTUR
JÓLAKÚLA
Saltkaramellu- hvítsúkkulaðimús, epla- og
engiferfylling, kryddkex

9.900 kr.

Aðeins framreitt fyrir allt borðið.

Borðapantanir á apotek.is
APOTEK KITCHEN+BAR

Austurstræti 16

Sími 551 0011

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.35 Útsvar 2007-2008 A
 kranes Hafnarfjörður.
14.40 Manstu gamla daga? Margraddað og mjúkt.
15.30 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.45 Af fingrum fram Magnús
Kjartansson.
16.25 Líkamstjáning - Farsímaþræll
17.00 Mótorsport R
 allý í Bretlandi.
17.30 Í fremstu röð
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Múmínálfarnir
18.23 Hæ Sámur
18.30 Sjóræningjarnir í næsta húsi
18.41 Eldhugar - Agnodice - kvensjúkdómalæknir
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Íslensku menntaverðlaunin
Afhending Íslensku menntaverðlaunanna á Bessastöðum, þar sem verðlaunað
er fyrir framúrskarandi
skólastarf, menntaumbætur
og þróunarverkefni.
20.35 Kiljan Þáttur sem er löngu
orðinn ómissandi í bókmenntaumræðunni í
landinu.
21.15 Neyðarvaktin Chicago Fire
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Dulin skömm stríðsreksturs.
Áfallastreituröskun War’s
Secret Shame - Shell Shock
23.15 Herör gegn hrotum DR2
Snorker igennem
00.10 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
06.00 Women’s Amateur AsiaPacific Championship Bein
útsending frá opna meistaramóti kvenna á Kyrrahafs- og Asíusvæðinu sem
fer fram á velli Abu Dhabi
golfklúbbsins í Sameinuðu
arabísku furstadæmunum.
10.00 LET Tour 2021 - Highlights
11.00 LET Tour B
 ein útsending
frá Aramco Team Series Jeddah.
15.00 LET Tour F
 rá Aramco Saudi
Ladies International.
19.00 LET Tour F
 rá Aramco Saudi
Ladies International.
23.00 LET Tour F
 rá Aramco Saudi
Ladies International.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Afganistan í öðru ljósi
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Þjóðsögukistan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
seinna bindi (4 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Bíó
10.00 The Upside
12.00 Britt-Marie Was Here
13.35 Charlie and the Chocolate
Factory
15.30 The Upside
17.30 Britt-Marie Was Here
19.05 Charlie and the Chocolate
Factory
21.00 Neighbors 
22.30 A Beautiful Day in the Neighborhood
00.20 211 Lögreglumaðurinn
Mike Chandler er nýbúinn
að missa eiginkonu sína
úr krabbameini og er
því ekki upp á sitt besta
þegar honum og félaga
hans, Steve, er falið að taka
ungan mann, Kenny, með
sér í venjubundna eftirlitsferð. Áður en varir breytist
verkefnið hins vegar í skotbardaga við þungvopnaða
bankaræningja.
01.45 Neighbors

Stöð 2 Sport
08.20 Valur - Fjölnir Útsending frá
leik í Subway-deild kvenna.
10.00 Njarðvík - Keflavík
11.40 Subway Körfuboltakvöld
kvenna
12.35 Seinni bylgjan
13.35 Fram - ÍBV Ú
 tsending frá leik
í Olís-deild karla.
15.00 FH - KA
16.30 Seinni bylgjan
17.50 HK - Selfoss B
 ein útsending
frá leik í Olís-deild karla.
19.30 Valur - FH Bein útsending frá
leik í Olís-deild karla.
21.10 Seinni bylgjan
22.10 HK - Selfoss
23.35 Valur - FH

Stöð 2 Sport 2
07.00 Ensku bikarmörkin
07.25 Lokasóknin
08.20 Sporting - Besiktas
10.00 Dortmund - Ajax
11.40 Real Madrid - Shakhtar
Donetsk
13.20 Liverpool - Atletico Madrid
15.00 Meistaradeildarmörkin
15.45 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
16.10 Fréttaþáttur undankeppni
HM 2022
16.35 Lokasóknin
17.30 Portsmouth - Harrow
Borough
19.10 Ensku bikarmörkin
19.35 Sheffield Wednesday Plymouth
21.15 Bolton - Stockport
22.55 AFC Sudbury - Colchester
United
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Klukkutímarnir í
lífi Jeffrey Gunther

odduraevar@frettabladid.is

Fyrrverandi
sendiherrann
Jeffrey Ross Gun
ther eyddi gjarnan
klukkustundum
í að skrifa eina
færslu á samfélagsmiðlum, að
Jeffrey Ross
því er fram kemur
Gunther.
í nýrri skýrslu
i n n r a ef t i rl it s
bandaríska utanríkisráðuneytisins.
Fréttablaðið tók saman nokkra hluti
sem Gunther hefði geta gert í staðinn
fyrir að skilja ekki samfélagsmiðla. n
1. Farið í Hallgrímskirkju
Gunther hefði
getað rölt frá
Laufásveginum
og í Hallgríms
kirkju, borgað
300 kall í turninn
og skoðað út
sýnið.
2. Farið í sund

Gunther hefði
getað kíkt ör
snöggt í Sund
höllina á gamla
staðnum eða
jafnvel Laugar
dalslaugina frá
nýja sendiráðinu.

3. Göngutúr um Laugardalinn
Sendiráðið er á
frábærum stað
við hjarta Laugar
dalsins þar sem
Gunther hefði
getað andað
að sér hreinu
íslensku lofti.
4. Farið aftur í ræturnar
Gunther er húð
sjúkdómalæknir
og starfaði sem
slíkur í 25 ár.
Hann hefði getað
farið í vettvangs
ferð og hitt
íslenska kollega.
5. Skokkað í kringum Tjörnina
Hreyfing er alltaf
af hinu góða.
Gunther hefði
getað skellt sér
af Laufásveg
inum niður að
Tjörn og tekið
nokkra hringi.
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Afmælisbörnin iPod-inn og Nokia-síminn
benediktboas@frettabladid.is

Tækin stórkostlegu iPod og
Nokia 1011 eiga bæði afmæli í
dag. iPod-inn, vinsælasti MP3spilari allra tíma, kom í verslanir þennan dag árið 2001 á
meðan Nokia-síminn er aðeins
eldri en hann birtist heiminum þennan dag 1992.

Thomas Golubić var tónlistarráðgjafi við gerð þáttanna Breaking Bad og Better
Call Saul. Hann gerði hér stutt
stopp í síðustu viku til þess
að boða fagnaðarerindi tónlistarstjórnunar og kannaði í
leiðinni frjóan jarðveg kvikmyndatónlistar á Íslandi.

Þau eiga það sameiginlegt
að hafa rutt brautina fyrir
svipuð tæki í kjölfarið. Eftir
útgáfu iPod varð Appletæknifyrirtækið að sannkölluðum risa sem hættir
ekki að stækka. Spilarinn
átti eftir að verða mönnum
þar á bæ innblástur að
þeirra langvinsælustu

Á Íslandi leynist
kannski ný von

toti@frettabladid.is

„Menning ykkar er einstök og þið
eigið mjög mikið af hæfileikaríku
tónlistarfólki og tónskáldum. Ég
hef mikinn áhuga á þessu hæfileikaríka fólki og held að hér geti
mögulega vaxið upp kynslóð tónlistarráðgjafa,“ segir tónlistarráðgjafinn Thomas Golubić sem státar
af vinnu við ekki ómerkari þætti en
Breaking Bad og Better Call Saul auk
The Walking Dead, svo það helsta sé
nefnt.
Thomas var gestur á málþingi um
tónlist í kvikmyndum sem Útón,
Stef og f leiri í tónlistar- og kvikmyndaiðnaðinum héldu í Norræna
húsinu í síðustu viku og segist ekki
síst hafa lagt leið sína til Íslands
„vegna þess að það er eitthvað mjög
spennandi í gangi á Íslandi sem sést
bæði á því sem sprettur upp úr jarðveginum og hvernig tónlistarfólk að
utan virðist skjóta hér rótum.
Íslenskir hæfileikar
Ég held að fólk átti sig á að héðan
ómi einhvern veginn einstök frásagnarhefð þannig að hér leynist
kannski mjög spennandi ný von,“
segir Thomas.
Árangur Hildar Guðnadóttur berst að sjálfsögðu
í tal og Thomas segist
hafa hitt hana að máli
þegar hú n hafði
nýlok ið við tónlistina í Chernobyl
og Joker hafi verið
handan við hornið.
„ Hú n er ót r úlega hæf ileikarík,“
segir hann og bætir við
að Hildur sé mjög gott
dæmi um þá fersku vinda sem

Thomas eys úr skálum reynslu sinnar í Norræna húsinu.

berist frá Íslandi. „Hún og Jóhann
Jóhannsson. Það koma svo mörg
hæfileikarík tónskáld frá Íslandi.
Hér búa líka og starfa mjög hæfileikarík tónskáld frá öðrum
löndum. Eins og til dæmis
Ben Frost.
Langar að starfa á
Íslandi
Með ferðinni hingað vonaðist ég til
þess að geta liðsinnt
þeim sem hafa áhuga
Breaking Bad var krefjandi en á
sama tíma mjög gefandi verkefni.

Búum í haginn
fyrir atvinnulíf
framtíðarinnar
arionbanki.is

vöru frá upphafi, iPhone-inum
sívinsæla.
Finnsk i st íg véla r isinn
Nokia sagði skilið við stígvél
1990 og tveimur árum síðar
markaðssetti hann fyrsta
GSM-símann. Nokia átti
hreinlega GSM-sviðið á
tíunda áratugnum og allir
áttu GSM-síma frá Nokia.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

á að leggja tónlistarráðgjöf fyrir sig
og líka til þess að hitta tónskáld og
listafólk sem ég hef áhuga á að starfa
með þegar fram líða stundir,“ heldur
Thomas áfram og bætir við að hann
hafi einnig viljað nota ferðina til
þess að kanna möguleika á því að
hann geti lagt framleiðendum efnis
á Íslandi lið.
Hann segist fyrst og fremst hafa
beint fyrirlestrum sínum og svokölluðum „master class“ að tónskáldum.
„Þetta snýst allt um að hjálpa tónskáldum þannig að þau geti mætt
öllu sem kann að koma upp í öllu
sköpunarferlinu, hvort sem það er
fyrir bíómyndir, sjónvarpsþætti eða
auglýsingar.

1011 var sá fyrsti þó að flestir
muni eftir hinum ódauðlega
3310.
Nokia var hins vegar aðeins of
seint í snúningum þegar Apple
sneri við blaðinu, umbreytti
iPod-inum í iPhone, sem varð að
banabita Nokia-manna, sem náðu
sér aldrei aftur á strik í snjallsíma
leiknum eins og frægt er orðið. n
„Ég vinn fyrst og fremst í sjónvarpi en mörg helstu lögmálin þar
eiga einnig við í kvikmyndum, auglýsingum og kynningarstiklum.
Þannig að ég hitti hóp tónlistarfólks sem vill vinna með tónlistarráðgjöfum og sum þeirra hafa í raun
jafnvel áhuga á að leggja ráðgjöfina
fyrir sig og við fórum í mjög ítarlegan „master class“ um það út á
hvað þetta starf gengur og þá ekki
síst í minni verkefnum.“
Fyrst og fremst sögumenn
Tónlistarráðgjöf hefur verið að
ryðja sér til rúms í kvikmyndaframleiðslu í seinni tíð. Thomas var um
árabil formaður félags tónlistarráðgjafa, The Guild of Music Supervisors, og segist sem slíkur hafa unnið
ötullega að því að vekja framleiðendur og kvikmyndagerðarfólk til
umhugsunar um mikilvægi tónlistarráðgjafarinnar.
„Og koma því á framfæri við
framleiðendur og kvikmyndagerðarfólk hversu mikinn pening
og hausverk þau geta sparað sér og
hversu mikið tónlistarráðgjafar geta
lagt til frásagnarinnar enda eru tónlistarráðgjafar fyrst og fremst sögumenn og okkar starf er að benda á
þá möguleika og lausnir sem eru í
boði fyrir alls konar ólík verkefni.
Talið berst, óhjákvæmilega, að
Breaking Bad og Better Call Saul
sem hljóti að mega teljast með því
besta sem gert hefur verið í sjónvarpi. „Já, ég myndi taka undir það,“
segir Thomas og hlær.
„Mér fannst ég mjög heppinn að
fá að vera með í þeim. Þetta voru
of boðslega mikil samvinnuverkefni þar sem allir lögðu hart að sér
og ég held að þættirnir séu með því
mest krefjandi sem ég hef komið að.
Þetta var sama fólkið í báðum þáttaröðunum. Allir tóku þátt og lögðu
eitthvað til og við vorum öll mjög
þakklát hvert öðru.
Ég trúði virkilega á það sem við
vorum að gera og finnst það sem
við gerðum fyrir þessa þætti vera
einstakt. Þetta var mikil samvinna
og allt var útpælt og þarna gerðist
ekkert fyrir tilviljun.“ n
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Fyrst allra á Íslandi í dómnefndina
Chanel Björk
dæmir meðal
annars um
besta leikstjórann í flokki nýliða og myndir
sem gerðar voru
fyrir minna fjármagn.

odduraevar@frettabladid.is

Chanel Björk Sturludóttir, yfirframleiðandi og framkvæmdastjóri
framleiðslufyrirtækisins Norður,
varð á dögunum fyrsti íslenski fulltrúi í dómnefnd á alþjóðlegu verðlaunahátíðinni CICLOPE.
CICLOPE-hátíðin fer fram í
Berlín 10.-11. nóvember og hefur
verið haldin árlega síðan 2010. Þar
er safnað saman úrvali afraksturs
alþjóðlegrar kvikmyndagerðar um
allan heim.
Chanel hefur starfað hjá Norður
síðan í fyrra og er alsæl. Fyrirtækið
var stofnað af leikstjóranum Rúnari
Inga Einarssyni 2018 og hefur meðal
annars framleitt auglýsingar fyrir
fyrirtæki eins og Icelandair, Símann
og Arion banka.
„Þetta er mikill heiður,“ segir
Chanel um sæti sitt í dómnefndinni.
Henni var falið að dæma í nokkrum
flokkum: Myndir úr tískubransanum, besti leikstjóri í flokki nýliða,
myndir sem gerðar voru fyrir minna
fjármagn og stuttmyndir.
„Og þetta var heilmikið ferli, enda
virkilega flottar myndir og það var
erfitt að gera upp á milli þeirra,“
segir hún.
Í Berlín verður tveggja daga viðburður, sem samanstendur af verðlaunaafhendingu og ráðstefnu með

MYND/AÐSEND

En auðvitað er það
fyrst og fremst frábært
fyrir okkur í Norðri að
hafa fengið að taka
þátt.

hvetjandi erindum og byggingu
tengslanets en Chanel sá sér ekki
fært að mæta á staðinn að þessu
sinni og fylgist með í gegnum fjarfundarbúnað líkt og margir aðrir.
„En auðvitað er það fyrst og
fremst frábært fyrir okkur í Norðri
að hafa fengið að taka þátt. Þetta er
ein flottasta auglýsingaverðlaunahátíðin í Evrópu og frambærilegustu framleiðslufyrirtækin í bransanum eiga sæti í dómnefndinni með
okkur,“ segir hún. n

jólahreingerningar
Sérblaðið Jólahreingerningar
kemur út þann 17. nóvember.
Blaðamenn munu fjalla um heimilisog fyrirtækjaþrif í þessu blaði.

Marvel setur met í miðjumoði
Zhao, til sögunnar hin
Jolie gera sitt besta
eilífu. Þau hafa setið á
sem Ikarus og Thena
Eternals
hliðarlínunni hingað
en Kumail Nanjiani
Leikstjórn: Chloé Zhao
til vegna þess að eini
stendur ef laust upp
tilgangur þeirra er að
úr af hinum eilífu sem
Leikarar: Gemma Chan, Richard
berjast við ófreskjur,
glaumgosinn Kingo og
Madden, Angelina Jolie, Salma
gerir sitt besta til þess
svokölluð afbrigði (e.
Hayek og Kit Harington
Deviants).
að blása lífi í mynd
odduraevar@frettabladid.is
Leikaralistinn er
sem er á köf lum allt
of þurr.
næstum endalaus:
15. mars
gefur FréttablaðiðMaður
út hefur hins
Í Eternals ætlar Marvel Fimmtudaginn
ekki að Richard Madden
og
kynna til sögunnar eina nýja ofurKit Harington endurvegar ákveðna samúð
aukablað
sem innheldur ótal
hetju, ekki tvær, ekki heldur bráðsniðugt
þrjár,
nýja kynnin
frá Game
með ha nd r it shöfné fjórar, fimm eða sex. Heldur eru of Thrones, og svo
undum. Hin nánast
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
hvorki meira né minna en tíu nýjar mæta minna þekktir
ódauðlegu Eilífu, eru
ofurhetjur kynntar til leiks í nýjustu
einstaklingar eins og
bæði alltof mörg og
Allir sem hafa
vita að dagurinn og ekki
mynd ofurhetjuverksmiðjunnar.
Gemmafermst
Chan, Kumail
alltofsíst
lík Súperman og
Það eitt og sér er vísbending um
Nanjiani, Lia McHugh og fleiri ásamt
öðrum hálfguðlegum hetjum DClifa í minningunni
um
og ævi.Marvel reynir að
helstu vandamálin sem plagagjafirnar
handreynsluboltunum
Sölmu Hayek
og aldur
myndasagnanna.
ritið. Myndin á fína spretti inn á
feta ótroðnar slóðir í myndinni og
Angelinu Jolie. Svo langur var leikaralistinn þér
að undirritaður
bjóst allt
það ber að minnsta kosti að virða. n
milli og Marvel-aðdáendur munu
Tryggðu
gott auglýsingapláss
ekki vilja missa af henni. Framvinda eins við að goðsagnir eins og John
sögunnar hikstar hins vegar og inni
Travolta og Nicholas
yrðu með landsins.
NIÐURSTAÐA: Handritið plagar
í langmest
lesnaCage
dagblaði
á tjaldinu.
á milli er alltof mikið af samræðum
Eternals þar sem reynt er að feta
sem missa marks og persónusköpun
Fátt er þó út á leikarana að setja ótroðnar slóðir í söguheimi
Upplýsingar
hjáogauglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma
512 5402
sem gengur misjafnlega
upp.
Gemma Chan skilar
óformMarvel. Tíu
nýir leikarar
gera sitt
Í Eternals kynnir Óskarsverðlegu aðalhlutverki sínu, sem hin
besta, í mynd sem er furðu þurr en
eða sendu
póst
á prýði.
netfangið
launaleikstjóri Nomadland,
Chloé okkur
eilífa Sersi,
með
Maddenserblod@frettabladid.is
og
á góða spretti inni á milli.
KVIKMYNDIR

FERMINGARGJAFIR

Í þessu blaði geta auglýsendur látið
lesendur vita af vörum sínum og þjónustu.

Tryggðu þér auglýsingapláss
í mest lesna dagblaði landsins.

nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi fréttablaðsins.
sími 5505654 / jonivar@frettabladid.is

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug
nýsköpun kallar á samstarfsaðila sem
skilur þarfirnar.
Arion banki býður fyrirtækjum af öllum
stærðum og í öllum geirum alhliða
þjónustu með fagmennsku, innsæi
og þekkingu að leiðarljósi.
Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is,
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í
netspjalli á arionbanki.is.
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JÓLIN Á
TAPASBARNUM

Úlfar heldur hnarreistur á ávísuninni sem þriðji hver Íslendingur ásælist úr pottinum góða. 
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Kviss – bamm – búmm
og vinningur í vasann

Ekki hafa selst fleiri miðar í
Happdrætti Háskóla Íslands
í nær tuttugu ár. Ríflega 115
þúsund miðar seldust í október, sem er eins og ef þriðji
hver Íslendingur ætti miða.

Ég held að það sé klárt
að potturinn sé að
kveikja í fólki.

odduraevar@frettabladid.is

9 RÉTTA JÓLAMATSEÐILL
Frábær blanda íslenskra og spænskra jólahefða.
7 gómsætir jólatapasréttir
• Rauðrófu- og piparótargrafinn lax
• Lambatartar með sýrðum rauðlauk,
reyktum rjómaosti og dillolíu
• Risahörpuskel með sellerírótarmauki,
grilluðu serrano og passionfroðu
• Andabringa með jarðskokkum, svartrót
og Malt- og appelsínsósu
• Bjórgljáð lynghæna með rauðkálsgeli og bjórsósu
• Hvítlauksbakaðir humarhalar með mangósalsa
• Nautalund með sveppa duxelle og bernaisefroðu
2 ljúfir eftirréttir
• Súkkulaðiterta með berja-compoté
• Crema Catalana með Dulce de leche

8.990 kr.
Aðeins framreitt fyrir allt borðið

Borðapantanir á tapas.is

TAPASBARINN
Vesturgötu 3b • Sími 551 2344

„Flestir eru auðvitað í sjokki og svo
heyrum við í þeim daginn eftir það
og þá kemur sagan, sem fær mann
stundum til þess að kikna í hnjánum,“ segir Úlfar Gauti Haraldsson,
sölu- og markaðsstjóri Happdrættis
Háskóla Íslands, en hann hefur það
skemmtilega hlutverk í leik og starfi
að hringja í þá sem hreppa vinning
í happdrættinu. Sjálfur er hann þó
brosandi út að eyrum þessa dagana
enda gengur sala happdrættismiða
sögulega vel. Búist er við að salan
fari í hæstu hæðir nú í nóvember
þegar milljónaveltan verður hund
rað milljónir.
„Nú bíðum við spennt eftir því að
sjá hver fær þennan stóra pott,“ segir
Úlfar. Hann segir að um sé að ræða
fyrsta skiptið sem potturinn hefur
orðið tífaldur og möguleiki á því að
hann verði ellefufaldur í desember.

Slíkt hefur aldrei gerst. „Ég held það
sé klárt að potturinn sé að kveikja
í fólki. Hver vill ekki fá hundrað
milljónir skattfrjálst í vasann?“ spyr
Úlfar. Hann segir fólk á öllum aldri
kaupa miða.
Vinningshafar galopna sig
„Þetta verður alltaf sérstaklega gott
símtal, sama hvort það verður núna
eða næst,“ segir Úlfar spurður hvort
það sé ekki sérlega skemmtilegt að
hringja í vinningshafa. Hann segir
að þeir sem vinna stóru pottana
ráði sér yfirleitt ekki fyrir kæti yfir
tíðindunum.

„Það er líka svo skemmtilegt að
þetta hittir svo oft á stað þar sem
vinningurinn gjörsamlega umbyltir tilverunni. Við höfum verið að
bjarga fólki frá því að fara á nauðungaruppboð og hvaðeina,“ segir
Úlfar þegar hann flettir í minningabankanum. „Það eru f leiri dæmi
sem ég man eftir þar sem fólk var
alveg við það að komast á eftirlaun
og sá fram á að geta hætt fyrr að
vinna því að vinningurinn breytti
ellilífeyrinum.“
Úlfar segir að fólk sleppi fram
af sér beislinu þegar það er sannfært um að tilveran sé breytt vegna
vinnings í happdrættinu. „Þú getur
rétt ímyndað þér. Ég hef heyrt fólk
gráta.“ Hann segir að vinningshafar
finni vel fyrir því þegar þeir byrja að
njóta milljónanna og talan í heimabankanum er ekki rauð. Þá fyrst
breytist lífið. „Svo erum við náttúrulega í öðrum sporum en margir
og erum ekkert að tvínóna við að
borga þetta út. Við borgum vinninginn út daginn eftir útdrátt, þannig
að viðkomandi þarf ekki einu sinni
að bíða. Þetta er bara kviss, bamm,
búmm og þú færð milljónirnar í
hendurnar.“ n

n Hvað er að frétta?

Besta meðalið við heimþrá er sjórinn
odduraevar@frettabladid.is

Birta Abiba, fyrirsæta
Í augnablikinu sit ég með tærnar í
sandinum, á hvítri strönd á Grikklandi, meðan ég hlusta á öldurnar
gjálfra.
Ég komst að því í byrjun árs,
þegar ég byrjaði að ferðast um Evrópu sem módel, að besta meðalið
við heimþrá væri einmitt sjórinn.
Vegna þess að jafnvel þó ég hafi
kynnst mögnuðu fólki hérna úti,
farið á ótrúlega staði og unnið fyrir
frábær fyrirtæki þá togar Íslandið
mitt alltaf í mig.
Eins og þegar gosið byrjaði þá
var ég nýbúin að borða yfir mig af

Birta hlakkar til jóla.
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pasta á Ítalíu. Svo ein á hótelherbergi í Þýskalandi öskraði ég (örugglega svo hátt að fólkið úti hefði geta
heyrt í mér) þegar Daði og Gagnamagnið komust upp úr undankeppninni í Eurovision. Þegar fyrstu
snjókornin féllu á Akureyri þá var ég
í yfir 30 stiga hita á Spáni!
Ég veit að ég verð í Dúbaí þegar
jólasveinarnir koma til byggða en
þrátt fyrir öll þessi ótrúlegu ævintýri gæti ég ekki verið spenntari yfir
því að koma heim, fjórum dögum
fyrir jól. Þá get ég hvílt mig og safnað orku, eytt dýrmætum tíma með
fjölskyldu minni og notið þess að
anda að mér hreina loftinu okkar
sem er ómetanlegt. ■
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Að sjá það góða
Í morgun vöknuðum við við að
körfuboltakarfan hafði fokið ofan
á fjölskyldubílinn í innkeyrslunni.
Á sama tíma geisa annars konar
hamfarir á alnetinu. Reiðistormar
keyra um koll skoðanir sem teknar
eru úr samhengi og niðrandi orð
um eigendur þeirra enduróma á
netinu. Það er ekki við reiðina að
sakast. Náttúran sá til þess að reiði
blossar hæglega upp þegar við
teljum tilveru okkar ógnað og að
við erum líklegri til að draga fram
neikvæða mynd af andstæðingnum. Þess vegna þurfum við að hafa
meira fyrir því að skilja sjónarmið
sem stangast á við okkar eigin.
Vitur kona sagði fyrir ekki löngu
að manneskja sem hrósar segi í
raun meira um sjálfa sig en þann
sem hrósið er ætlað. Með því varpar
hún ljósi á innræti sitt sem er að sjá
hið góða í öðrum. Árið 1998 lýstu
Skowronski og félagar fyrirbærinu
„spontaneous trait transference“
sem þýðir að þegar við segjum aðra
búa yfir ákveðnum eiginleika þá
séum við í raun að lýsa sjálfum
okkur, góðu sem illu. Undirmeðvitundin hafi þá þegar kveðið upp
dóm sinn því rökhugsun sé fjarri.
Aðrir sem ergja okkur fá því sjaldan
að njóta vafans.
Samkvæmt þessu hlýtur að vera
hollt að spyrja sig hversu oft við
gefum okkur tíma til að skilja hvað
öðrum gengur til, þó ekki nema
til að leita að hinu góða og læra
betur inn á okkur sjálf. Svissneskameríski geðlæknirinn Elisabeth
Kübler-Ross sagði eitt sinn: „Við
gagnrýnum oft aðra fyrir það sem
við óttumst mest í okkur sjálfum.“
Í stað þess að gagnrýna getum við
byrjað heiðarlegar opnar samræður og spurt fólk hvað það á
nákvæmlega við með því sem það
sagði. Þannig öðlumst við skilning
og lífið verður örlítið fallegra og
kærleiksríkara. n
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PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
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Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur.
Prófaðu Kia e-Niro 100% rafbíl
með 455 km drægi.

**m.v. 50% innborgun og lán til 84 mán. Vextir 4,80%. Heildargreiðsla láns er 2.950.930 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 5.06%.

Láru G.
Sigurðardóttur

550 5000

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

n Bakþankar

JÓLASERÍUR Í MIKLU ÚRVALI

Eigum bíla til afhendingar strax

Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km
akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.
Kia e-Niro er besti rafbíllinn í sínum flokki, skv. áreiðanleikakönnun J.D. Power.
Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro.

Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

e-Niro 39 kWh verð frá:

4.990.777kr.
Afborgun á mánuði 35.162 kr.**

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir
allar stærðir fyrirtækja og heimila.
Nánar á askja.is/hledslulausnir

