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Eþíópar á Íslandi hittust við Hallgrímskirkju á miðvikudag til að minna á slæmt ástand í heimalandi sínu. Skoraði fólkið á Íslendinga að styðja réttkjörin stjórnvöld í Eþíópíu í baráttunni um yfirráð
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
yfir landinu við TPLF, sem hópurinn segir vera hryðjuverkasamtök. TPLF, sem ráða ríkjum í norðanverðri Eþíópíu, eru í mikill sókn í átt að Addis Ababa, höfuðborg landsins.

Vinnumálastofnun bætti ekki verklag Omíkron-afbrigði
nú þegar útbreitt
Öryggisbrestur varð hjá
Vinnumálastofnun í tvígang
í mars 2013. Forstjórinn segir
málið mannleg mistök.
ninarichter@frettabladid.is

PERSÓNUVERND „Ég lenti í þessu
2013 og þá blöskraði mér að lesa þær
fréttir að þetta hefði gerst tvisvar á
sama árinu á þessari sömu stofnun,“
segir Guðmundur Ásgeirsson kerfisfræðingur.
„Í úrskurði í mínu máli 2013 koma
fram fyrirmæli frá Persónuvernd til
VMST um að bæta verklagið, með

því að innleiða svona fjöldapóstkerfi,“ segir Guðmundur.
„Þau báru fyrir sig bilun í tölvukerfi en ég veit í ljósi minnar þekkingar, að það var bara fyrirsláttur,“
bætir Guðmundur við.
„Það þykir engum verra en okkur
að þetta skyldi hafa gerst. Málið
er komið í sitt ferli,“ segir Unnur
Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar (VMST).
„Við erum almennt ekki að notast
við póstkerfin okkar þegar við erum
að senda út svona fjöldapósta,“ segir
Sverrir Berndsen, lögfræðingur hjá
VMST. Hann fullyrðir að bætt hafi

Það þykir engum verra
en okkur að þetta
skyldi hafa gerst.
Unnur Sverrisdóttir, forstjóri
Vinnumálastofnunar

verið úr verklagi árið 2013.
„Verklagið okkar gengur út á að
nota okkar heimasmíðaða tölvukerfi til þess að senda út þessar póst-

sendingar. Kerfið heitir ALSAM og
það hafa aldrei komið upp tilvik þar
sem það forrit hefur sent út fjöldasendingar sem hafa verið sýnilegar
öðrum,“ segir Sverrir.
Vandann segir Sverrir vera þann
að hugbúnaður VMST var ekki notaður. „Það var ekki verið að fylgja
verklagi þegar þessi sending fór út
og það tilkynntum við strax til Persónuverndar,“ segir hann.
Þá staðfestir Sverrir að öryggisbrestur þessa árs stafi af verklagsbrotum sem atvikuðust með
nákvæmlega þeim hætti, og hafi átt
sér stað í tvígang árið 2013. n

Gjafakort
Þjóðleikhússins

COVID-19 Omíkron-afbrigði kóróna
veirunnar breiðist hratt út og gæti
tekið við af Delta.
Afbrigðið er komið
til Íslands, aðeins viku
eftir að það uppgötvaðist í Suður-Afríku.
O m í k r on he f u r
þegar fundist í yfir
þrjátíu löndum og í
Þórólfur
öllum heimsálfum.
Guðnason
Þórólfur Guðnason
sóttvarnalæknir segir
ekkert enn hægt að fullyrða um
það hvernig nýja af brigðið hegði
sér. SJÁ SÍÐU 6
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Vill samtökin ’78
aftur í fjárlögin
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Ævintýraveröld á aðventu

adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Andrés Ingi Jónsson,
þingmaður Pírata, hefur gert breytingartillögu við fjárlagafrumvarp
ríkisstjórnarinnar þess efnis að
Samtökin ’78 fái sambærilegt fjármagn og mælt var fyrir um í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár, en um
er að ræða 24 milljónir.

Andrés Ingi Jónsson, þingmaður
Pírata

Í athugasemd með tillögunni
segist Andrés telja að um yfirsjón
sé að ræða sem leiðrétta þurfi. Hann
vísar einnig til stjórnarsáttmálans
og áherslu ríkisstjórnarinnar á að
Ísland verði í fremstu röð í málefnum hinsegin fólks.

Samtökin ’78 komust
fyrst á fjárlög árið
2019.
Samtökin komust fyrst á fjárlög
árið 2019 en þeirra er ekki getið í
nýju fjárlagafrumvarpi. n

Þessa dagana er mikið líf og fjör í Guðmundarlundi í Kópavogi. Þar er nú í gangi sýningin Ævintýri í Jólaskógi. Á Facebook-síðu Guðmundarlundar segir að á
sýningunni gangi áhorfendur í litlum hópum um skóginn „vopnaðir vasaljósum og hitta á ferðum sínum persónur úr jólafjölskyldu okkar Íslendinga, þau
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
Grýlu, Leppalúða, jólasveinana og tröllasystkini þeirra“. 

Greiða milljónir í leigu vegna myglu
helenaros@frettabladid.is

REYK JAVÍKURBORG Það sem af er
ári hefur Reykjavíkurborg greitt
rúmlega níu milljónir vegna leigu
á tímabundnu húsnæði fyrir skóla
og leikskóla þar sem mygla hefur
fundist. Við upphæðina bætist
leiga fyrir Hótel Sögu sem er um
3,4 milljónir og hefur enn ekki
verið greidd.
Á árinu hefur fundist mygla í
tveimur leikskólum, Kvistaborg og
Ægisborg. Vegna leigu á húsnæði
fyrir þá hefur borgin greitt 3,5
milljónir það sem af er ári.
Þá hefur fundist mygla í sjö
grunnskólum borgarinnar á árinu;
Korpuskóla, Ártúnsskóla, Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla, Réttarholtsskóla, Fossvogsskóla og Hagaskóla.
Það sem af er ári hefur borgin
greitt 5,6 milljónir vegna leigu á

Hluti nemenda í Hagaskóla hefur
mætt í skólann á Hótel Sögu.

Orkuveitan selur sumarhúsaklasa á
besta stað við bakka Úlfljótsvatns
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
selur fjögur sumarhús nærri
Steingrímsstöð við Úlfljótsvatn ásamt bátum og bátaskýli fyrir 115 milljónir króna.
Með fylgir 3,6 hektara land.
Atli Þorbjörnsson kaupir.
gar@frettabladid.is

Nú þegar hafa verið
greiddar níu milljónir.
húsnæði fyrir grunnskólana. Til
viðbótar við þá upphæð á eftir að
reikna leigu fyrir Hótel Sögu en sá
reikningur er 3,4 milljónir. n

BÍLAAPÓTEK
VIÐ VESTURLANDSVEG
Renndu við í lúguna
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OPIÐ ALLA DAGA

ORKUVEITAN „Nýting þessara húsa
hefur verið minni en annarra orlofskosta starfsfólks,“ segir Breki Logason, stjórnandi Samskipta og samfélags hjá Orkuveitu Reykjavíkur,
um sölu fyrirtækisins á fjórum
sumarhúsum á bakka Úlfljótsvatns
nærri Steingrímsstöð.
Með í kaupunum fylgja bátar, 50
fermetra bátaskýli og 3,6 hektara
eignarland „á frábærum stað við
Úlfljótsvatn“ eins og sagði í lýsingu
á eignunum þegar þær voru auglýstar til sölu í einu lagi um miðjan
október.
Um ástæðu þessu að nýting
sumarhúsanna hafi verið minni en
í öðrum sumarhúsum sem standa
starfsfólki Orkuveitunnar til boða
segir Breki að þær séu líklega helstar
þær að aðkoma geti verið erfið á
vetrum.
„Þarna er ekki hitaveita og hugsanlegt er að einhver hafi sett fyrir sig
lúsmýið, sem bæst hefur við annað
mý við vatnið síðustu ár,“ útskýrir
hann enn fremur.
Reyndar var ekki minnst á lúsmý
í sölulýsingunni en væntanlegum
kaupendum þó bent á vandkvæði
með aðkomu að húsunum sem
standa út af fyrir sig í landi Straumness við norðanvert Úlf ljótsvatn
nokkuð vestan Steingrímsvirkjunar.
„Kaupanda er ljóst að viðhald
og rekstur vegarins, þar með talin
vetrarþjónusta, er á hans ábyrgð,“
var undirstrikað í sölulýsingunni.
Þá upplýsir Breki að leiguverðið
fyrir hvern bústað til starfsmanna

Einn bústaðanna við Straumnes. Steingrímsstöð í fjarska.

Við upplýstum stjórn
jafnframt um að til
stæði að kaupa önnur
orlofshús í staðinn.

Bjarni Bjarnason,
forstjóri OR

hafi verið 12.500 krónur frá fimmtudegi til sunnudags yfir vetrartímann en 20.000 krónur vikan á
sumrin. Önnur hús hafa ekki verið
keypt í staðinn en það hefur þó
verið boðað.
„Við upplýstum stjórn jafnframt
um að til stæði að kaupa önnur
orlofshús í staðinn, sem munu þá
nýtast STOR [Starfsmannafélag
OR] betur. Við höfum ekki ákveð-

MYND MIKLABORG

ið hvernig við stöndum að leit að
orlofshúsum. Einhvers konar könnun á vilja starfsfólks og óskum um
landshluta gæti til dæmis verið undanfari kaupa. Meira um það síðar,“
sagði Bjarni Bjarnason, forstjóri OR,
í pósti til starfsfólks í vikunni.
Fasteignasalan Miklaborg sem
annaðist söluna mat verðmæti
eignanna að sögn Breka upp á 70 til
75 milljónir króna, þó að frátöldu
bátaskýlinu sem síðan fylgdi með í
kaupunum.
Hæsta tilboðið, 110 milljónir
króna, hafi borist frá Atl ehf. – sem
er félag Atla Þorbjörnssonar – sem
síðan hafi gengið að gagntilboði
Orkuveitunnar upp á 115 milljónir
króna. Atli er annar tveggja eigenda
hugbúnaðarhússins Gang verks.
Staðsetning sumarhúsanna og
landsins er að sönnu frábær við
norðanvert Úlfljótsvatn og skammt
frá suðurenda Þingvallavatns. Silungsveiði er í Úlfljótsvatni.
Þrjú húsannna eru í góðu ásigkomulagi og voru endurnýjað að
innan fyrir sex árum. Heitir pottar
eru á veröndum húsanna sem eru
á bilinu 53 til 58 fermetrar. Fjórða
húsið og það minnsta er hins vegar
í niðurníðslu. n
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AUSTURLAND Bæjarstjórn Múlaþings
stefnir að því að flytja hús Tækniminjasafnsins á Seyðisfirði á svæði
sem kallast Lónsleira og er öruggt
fyrir aurskriðum. Í desember í fyrra
skemmdist húsakostur safnsins í
miklum skriðum.
Björn Ingimarsson sveitarstjóri
segir bæjarstjórn vinna að færslu
nokkurra húsa en gera þurfi nýtt
aðalskipulag fyrir svæðið, bæði
Lónsleiruna sjálfa og hafnarsvæðið
sem tengist henni. Stefnt er að því að
byggja upp þjónustusvæði en fyrir er
meðal annars gistihúsarekstur.

Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings

Eftir skriðurnar hafa starfsmenn
Þjóðminjasafnsins aðstoðað við
að grisja safnkostinn. Þá var einnig
safnað peningum fyrir Tækniminjasafnið í hópfjármögnun á Karolina
Fund til að endurbyggja húsakostinn.
Björn segist ekki eiga von á því
að fjármögnun flutningsins verði
vandamál. Tímasetningarnar séu
þó enn óljósar. „Þetta er samstarfsverkefni sveitarfélagsins og ríkisins
og þetta samtal á sér stað núna,“ segir
Björn. „Fjármögnunin gæti komið
úr Ofanflóðasjóði eða sem sérstakt
framlag.“ n

Kennarar ósáttir
vegna seinagangs
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Kennarar við Tónskóla
Austur-Skaftafellssýslu segja í bréfi
til bæjarráðs Hornafjarðar að þeim
of bjóði seinagangur gagnvart tónlistarnámi og starfsemi Tónlistarhúss Hornafjarðar. Framkvæmdum
við húsið hafi ítrekað verið frestað.
„Þvílíkan og annan eins tíma sem
það hefur tekið að hanna, teikna,
spekúlera og koma einhverju í verk,“
segir í bréfinu. Þörf sé á endurbótum í stað bráðabirgðareddinga.
Bæjarráð bendir á að aðeins eitt
tilboð hafi borist í verkið sem var
langt yfir kostnaðaráætlun. ■

Hefur trú á að fjölmiðlar fái áfram styrki
bth@frettabladid.is

FJÖLMIÐLAR Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands (BÍ), segir að þótt
fjölmiðlafrumvarp um styrki til
einkarekinna fjölmiðla sé ekki á
þingmálaskrá sé hún viss um að
ríkisstjórnarflokkarnir haldi áfram
öflugum stuðningi.
Hún segir að aðför Samherja

að innlendri fjölmiðlun og fjölmiðlamönnum hafi leitt til þess
að almenningi og stjórnvöldum sé
ljósara en nokkru sinni hve mikilvægu aðhaldshlutverki fjölmiðlar
gegni í samfélaginu. Hvað þetta
varði hafi áhrifin sennilega orðið
þveröfug miðað við það sem Samherji stefndi að.
„Mér finnst ánægjulegt að skýrt
ákvæði sé í stjórnarsáttmálanum

Sigríður Dögg
Auðunsdóttir,
formaður BÍ

um að nauðsynlegt sé að bregðast
við rekstrarstöðu einkarekinna
fjölmiðla, ég fagna því. Það sýnir
vilja þessarar ríkisstjórnar til að
halda áfram á þeirri braut sem
Lilja Alfreðsdóttir ráðherra hefur
markað,“ segir Sigríður Dögg.
Sá stuðningur sem þegar sé
tryggður renni ekki út fyrr en
eftir eitt ár. Hann hafi skipt miklu
máli. n

Glæpahringir með íslenska meðlimi
herja stíft á Black Friday-kaupendur
Mikið hefur borið á vafasömum SMS-sendingum frá
kortasvindlurum í kjölfar
Svarts föstudags, Black Friday.
Sérfræðingur segir að glæpahópar erlendis sjái hér tækifæri og herji nú á Íslendinga.

Margir gerðu
góð kaup á
tilboðsdögum
nýverið. Þeir
sem stóðu ekki í
röð og pöntuðu
á netinu eiga nú
á hættu að fá
send svika-SMS.

ninarichter@frettabladid.is
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NEY TENDUR Síðustu daga hefur

nokkuð borið á vafasömum SMSsendingum frá kortasvindlurum.
SMS-in eru titluð „important“ og
látin líta út fyrir að vera boð varðandi pakkasendingu frá Póstinum.
Kristín Inga Jónsdóttir, forstöðumaður markaðsdeildar hjá Póstinum, sagði í Fréttablaðinu í gær að
öryggisherferð frá Póstinum væri
væntanleg á næstu dögum.
Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur hjá Regluvörslu Landsbankans,
segir að skipulagðir glæpahópar
notist við vörumerki flutningsfyrirtækja.
„Aðferðirnar eru þær að fólk
heldur að það bíði eftir því pakki
og það þurfi að greiða einhver gjöld
fyrir pakkann. Þau líta sannfærandi
út, þessi SMS. Þarna er svikahlekkur
sem leiðir þig inn á síðu sem lítur út
fyrir að hafa vörumerki flutningsfyrirtækisins. Þar ertu beðinn um
kortaupplýsingar, gegnum þessa
„feik“ greiðslusíðu, og þar er staðfestingarkóði með Visa-secure,“ segir
Brynja.
Að sögn Brynju fellur fólk fyrir
svikunum í fljótfærni.
„Fólk tekur bara takkakóðann,
sem það fær með SMS, en les ekki
SMS-ið. Þessir aðilar hafa kóðann
efst, en söluaðili er annar, fjárhæðin
og jafnvel gjaldmiðillinn,“ segir
Brynja. Á endanum verði upphæðin
allt önnur en fólk haldi.
„Í sumum dæmum er fólk beðið að
samþykkja 1.500 krónur íslenskar,

VALLI

Fólk er að tapa tugum
upp í hundruð þúsunda í hverju tilviki.
Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur hjá Landsbankanum

en greiðir svo 1.500 evrur,“ segir
Brynja. Ekki sé hægt að endurheimta
kröfur sem hafa farið í gegnum þetta
ferli.
„Fólk er að tapa allt frá tugum upp
í hundruð þúsunda í hverju tilviki.
Við höfum ekki upplýsingar um
fjölda þessara atvika, fólk tilkynnir
þetta ekki til okkar og veit jafnvel að

þetta er ekki endurkrefjanlegt. Þá er
stundum einhver skömm til staðar.“
Magnús Árnason, framkvæmdastjóri stafrænnar þróunar hjá Nova,
segir gögnum yfir fjölda slíkra svikaskilaboða aðeins safnað samkvæmt
dómsúrskurði. Í einstökum málum,
þar sem brotin eru augljós, sé hægt
að stíga inn í samráði við Fjarskiptastofu. Hann segist þó vissulega vel
upplýstur um vandann.
„Okkar hlutverk er að halda
netlínum og símtölum opnum og
hnökralausum, en eðli þessarar
netnotkunar er sú sama og hinnar
almennu,“ segir Magnús.
„Þetta eru eiginlega alltaf mál sem
er hægt að greina með gagnrýnni
nálgun,“ segir Magnús. „En því miður
er þetta alltaf að aukast.“
Að sögn Magnúsar verða þjófarnir sífellt betri í því að líkja eftir
raunverulegum skilaboðum. Hann
bætir við að þeir notist við þýðingar
og nýjasta útlit. „Þessir glæpahringir
innihalda Íslendinga.“

Magnús bendir á smáforrit í því
samhengi, sem líkja eftir hringingum frá öðrum aðilum. Hann segir
að hægt sé að verjast þeim með stillingum í símanum.
„Það þarf að passa sig á öllum
linkum og hnöppum, benda fólki
á það alla jafna. Vera mjög krítísk á
það hvað er verið að smella á í tölvupóstum,“ segir hann.
Magnús vill minna fólk á að fara
vel yfir öll lykilorð, breyta þeim
reglulega og nota alls ekki sama lykilorðið á mörgum stöðum. „Það þarf
að fjárfesta tíma í að skilja þetta og
vanda sig. Það er engin auðveld lausn
í þessu og 99 prósent öryggisbresta
enda á mannlegum þáttum.
Heimsins öruggustu netkerfi eru
ekki öruggari en lykilorðin sem fólk
valdi,“ segir hann.
Magnús varar þó við því að beita
of hörðum aðgerðum gegn svikum
af þessu tagi, það geti heft aðgengi
að öðrum aðgerðum sem netið hefur
upp á að bjóða. ■

borgarleikhus.is
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Safninu fundinn
öruggur staður
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Frumsýning
á morgun
Tryggðu þér miða

Jólagjafir
sælkerans
Ostakörfur
4 stærðir
Verð
frá

4.499

kr/stk

15

mánaða

Il Boschetto
kryddstaukar
Verð
frá

2.699

kr/stk

Stonewall
gjafapakkningar
Verð
frá

2.599

kr/pk

Monte Nevado
Serrano læri 7 kg

17.999

kr/stk

Verð
frá

4.490

kr/pk

Hamlet konfekt
frá Belgíu

Ferrero
Collection

1.899

Olio Nitti
Í fallegum
gjafakassa

kr/pk

Verð
frá

1.599

kr/pk
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Íslendingar hanga lengur en nágrannalönd á heimasímanum
FJARSKIPTI Fastlínusímum hefur
fækkað hægar á Íslandi en í
nágrannalöndunum, til dæmis á
hinum Norðurlöndunum. Rúmlega 100 þúsund línur eru í landinu
og hefur þeim fækkað um rúmlega
40 þúsund. Meirihluti, meiri en 60
prósent, eru í íbúðarhúsnæði.
„Heimilissíminn heldur stöðu
sinni ótrúlega vel á Íslandi. Í Finn-

landi sem dæmi er hann að þurrkast
út,“ segir Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri Fjarskiptastofnunar. „Fólki
finnst eitthvert öryggi fólgið í að
hafa heimilissíma og eldri kynslóðin notar þá ekki síður en farsíma.
Svo er þetta ekki dýrt.“
Verið er að skipta gamla snúrukerfinu, PSTN, yfir í fastlínu yfir
netið, svokallað VoIP-kerfi. Á áratug hefur PSTN-tengingum fækkað
úr 120 þúsundum í 20. Samkvæmt

Fullorðnir hreyfa
sig allt of lítið

Omíkron breiðist út sem eldur í sinu

kristinnhaukur@frettabladid.is

benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG Ásdís Ragna Einarsdóttir, lýðheilsufulltrúi Reykjanesbæjar, lagði fram á fundi lýðheilsuráðs í síðustu viku að efnt yrði til
hreyfiátaks fullorðinna um Suðurnesin. Samkvæmt lýðheilsuvísum
fyrir Suðurnes eru fleiri fullorðnir
þar sem stunda enga rösklega
hreyfingu en í öðrum landshlutum.
Einnig kemur fram að fullorðnir
neyti þar mun minna af grænmeti
og ávöxtum en gert er annars staðar á landinu. Lýðheilsuráð hvetur
bæjarbúa til frekari þátttöku í
heilsutengdum viðburðum. n

Kvöddu Merkel
birnadrofn@frettabladid

ÞÝSK ALAND Angela Merkel, fráfarandi kanslari Þýskalands, var
kvödd í gær með formlegri athöfn
sem sýnd var í beinni útsendingu
og kallast Der Großer Zapfenstreich.
Merkel tók við kanslaraembættinu
í Þýskalandi í nóvember árið 2005.

Angela Merkel,
fráfarandi kanslari
Þýskalands

Merkel tilkynnti í gær um hertar
samkomutakmarkanir í Þýskalandi vegna kórónaveirunnar. Þær
fela meðal annars í sér að þeim, sem
ekki eru bólusettir, skuli meinaður
aðgangur að nánast allri þjónustu
nema þeirri sem telst nauðsynleg.
Þá voru fjöldatakmarkanir einnig
hertar. n

Miðað við hversu hratt Omíkron-afbrigðið dreifist gæti
það tekið við af Delta. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir telur að afbrigðið sé
þegar orðið útbreitt í nærumhverfi fyrsta einstaklingsins
sem greindist hér á miðvikudagskvöld.

Hrafnkeli eru þeir snúrusímar sem
eftir eru í óljósleiðaratengdum
húsum með koparlínu.
„Það er kostnaðarsamt að reka tvö
kerfi sem þjóna nákvæmlega sama
tilgangi. Gamla kerfið mun hverfa á
þessum áratug,“ segir hann.
Í upphafi faraldursins fjölgaði
töluðum mínútum mjög mikið, eða
um 10 prósent, og Hrafnkell telur
það vera vegna mikillar fjarvinnu
fólks. Samkvæmt hálfsársskýrslu

Fastlínum fækkar hægar á Íslandi en
í nágrannalöndunum.

Fjarskiptastofu virðist árið í ár ætla
að verða svipað hvað það varðar.
Gagnamagn hefur hins vegar aukist mikið á þessu ári. Á fastaneti hafa
Íslendingar hlaðið nærri 20 prósentum fleiri terabætum en í fyrra
og í símum meira en 30 prósentum.
Hrafnkell segir þróunina tvöfalda.
Aðgengi að efni sé sífellt að aukast,
til að mynda með fjölgun efnisveitna og gæði, og þar með stærð,
skránna hafin einnig aukist. ■

Þekkt útbreiðsla Omíkron-afbrigðisins um heimsbyggðina

kristinnhaukur@frettabladid.is

COVID-19 Hið bráðsmitandi Omíkron-af brigði Covid-19 veirunnar
er komið til Íslands, aðeins viku
eftir að það var uppgötvað í SuðurAfríku. Hefur það uppgötvast í
mörgum löndum og grunur leikur
á að það sé nú þegar orðið útbreitt.
Hér greindist fullorðinn karlmaður með af brigðið á miðvikudagskvöld, en hann dvelur nú á
Landspítala með dæmigerð Covid19 einkenni. Tveir aðrir greindust
á fimmtudag. Þórólfur Guðnason
sóttvarnalæknir segir smitrakningu ganga vel og gerir ráð fyrir því
að töluvert margir í nærumhverfi
þeirra smituðu séu einnig smitaðir
af Omíkron-af brigðinu.
„Ég veit ekki hversu útbreitt
Omíkron er í samfélaginu en það
myndi ekki koma mér á óvart ef
það væri útbreitt í kringum þennan
einstakling,“ segir Þórólfur.
Eins og er, er Delta-af brigði veirunnar alls ráðandi hér á landi, sem
og annars staðar. Það uppgötvaðist fyrst á Indlandi seint á síðasta
ári. Þórólfur segir að ef smithæfni
Omíkron reynist meiri gæti það
tekið yfir.
Af brigðið uppgötvaðist aðeins
fyrir rúmri viku og rannsóknir eru
á algjöru frumstigi. Aðeins brotabrot tilfella hefur verið raðgreint
í Suður-Afríku þar sem sprengja
hefur orðið í smitum. Þá er það
ógnvænlegt á hversu mörgum
stöðum Omíkron hefur greinst, í
öllum heimsálfum, nú þegar. Þegar

Omíkron uppgötvaðist fyrir aðeins viku en hefur strax fundist í yfir 30 löndum og í öllum heimsálfum.

Fréttablaðið fór í prentun hafði
af brigðið greinst í 31 landi en í gær
voru ný lönd sífellt að bætast við.
„Enn þá eru vísindamenn að spá
og bollaleggja út frá þeim gögnum
sem komin eru fram en endanlegar
niðurstöður munu ekki liggja fyrir
fyrr en eftir einhverjar vikur,“ segir
Þórólfur.
Á þessu stigi sé ekki hægt að fullyrða neitt um hvernig af brigðið
hegði sér. Hvort það hafi sama meðgöngutíma og fyrri af brigði, hvort
alvarlegri veikindi komi fram síðar
og svo framvegis. „Ef af brigðið veldur í næstum öllum tilfellum mjög
vægum einkennum þurfum við
ekki að hafa miklar áhyggjur. Enn
eru engar vísbendingar um að það
valdi alvarlegum sjúkdómi,“ segir
Þórólfur og vísar til þeirra upplýsinga sem hafa verið að berast frá
Evrópu, þar sem útbreiðslan virðist
vera mest utan Suður-Afríku.
Helstu spurningarnar eru hversu
mikla vernd núverandi bóluefni
veiti gegn Omíkron, sem og hvort
þeir sem hafa fengið Delta eða

Ég veit ekki hversu
útbreitt Omíkron er í
samfélaginu en það
myndi ekki koma mér
á óvart ef það væri
útbreitt í kringum
þennan einstakling.

Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir

önnur af brigði Covid-19 sýkist.
Einnig hvaða áhrif mismunandi
gerðir bóluefna hafa á af brigðið.
Forstjóri Moderna hefur þegar
gefið það út að bóluefnið veiti
sennilega ekki næga vörn gegn
Omíkron.
Sá sem greindist fyrst hér á
Íslandi var fullbólusettur og með
örvunarskammt. Þórólfur bendir
á að samkvæmt rannsóknum Thors
Aspelund, prófessors í líftölfræði
við Háskóla Íslands, og félaga hans
veiti ör vunarskammturinn 90
prósentum meiri vörn gegn Deltaaf brigðinu en annar skammtur
bóluefnis. Ekki sé óhugsandi að hið
sama gæti átt við um Omíkron, að
örvunarskammturinn veiti vernd
fyrir alvarlegum veikindum.
Þar til frekari upplýsingar liggja
fyrir gildi sömu lögmál og um
önnur af brigði veirunnar. Það er
að sinna persónubundnum sóttvörnum og fara í PCR-sýnatöku
finni maður einkenni, hraðpróf
séu einungis notuð í skimunum
einkennalausra. ■
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Vatnajökulsþjóðgarður

Tilurð þjóðgarðs
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II Þjóðgarður elds og ísa

Vatnajökulsþjóðgarður
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HÖFUÐPRÝÐI ÍSLANDS

Tilurð þjóðgarðs

„Höfundur leiðir lesandann í gegnum sérstöðu Vatnajökulsþjóðgarðs á
skýran og fróðlegan hátt með fallegu myndefni. Hrífandi falleg bók.“
Úr umsögn dómnefndar Íslensku bókmenntaverðlaunanna
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PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 4.690.000 kr.
5 ÁRA ÁBYRGÐ
www.nissan.is

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!
Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

NM008316 NIssan Qashqai til afh strax 5x3 8 nó
ENNEMM / SÍA /

Nýr Nissan Qashqai
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Sigmar Guðmundsson,
þingmaður Viðreisnar, er eini
karlmaðurinn í
stjórnskipunarog eftirlitsnefnd.

FRÉTTABLAÐIÐ/

Vilja skorður á ráðstöfun skúffufjár
adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Helga Vala Helgadóttir
hefur ásamt öðrum þingmönnum
Samfylkingarinnar lagt fram frumvarp sem reisir skorður við úthlutun
styrkja og framlaga af skúffufé ráðherra í aðdraganda kosninga. Lagt
er til að ráðherrum sé óheimilt að
veita slíkt fjármagn úr opinberum
sjóðum síðar en átta vikum fyrir
kjördag.
„Í aðdraganda alþingiskosninga
hefur borið á því að ráðherrar hefji
úthlutanir til einstakra mála í
stórum stíl allt fram að kjördegi til

Helga Vala
Helgadóttir,
formaður þingflokks Samfylkingarinnar

VALLI

að vekja athygli á sér og sínu framboði. Telja flutningsmenn það vera
ólýðræðislegt að svo sé farið með
almannafé og aðstaða sé misnotuð
með þessum hætti,“ segir í greinargerð með tillögunni. n

Ámælisvert að kynjahlutfall
í þingnefndum sé svo ójafnt
Þingkonan Inga Sæland leggur til að blóðmerahald verði bannað með lögum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Flokkur fólksins leggur fram fjörutíu
frumvörp strax á fyrstu dögum þings
adalheidur@frettabladid.is

S TJÓR N M ÁL For maður Flok k s
fólksins situr ekki auðum höndum
á Alþingi. Í gær lagði Inga Sæland
fram þrjátíu þingmál en alls lögðu
þingmenn flokksins fram fimmtíu
þingmál í gær, fjörutíu frumvörp og
tíu þingsályktunartillögur.
Mörg frumvarpanna voru fyrst
lögð fram á síðasta kjörtímabili en
einnig eru nokkur ný mál. Flest málanna eru á sviði félags-, tryggingaog lífeyrismála, en mörg einnig á
sviði sjávarútvegsmála. Þá leggur
Inga til í frumvarpi að blóðmerahald, sem verið hefur til umfjöllunar að undanförnu, verði bannað.
Ásthildur Lóa Þórsdóttir, nýr
þingmaður flokksins, lætur til sín

Inga Sæland,
formaður
Flokks fólksins

taka með mörgum frumvörpum
um fasteigna- og neytendalán en
Ásthildur sat áður í stjórn Hagsmunasamtaka heimilanna.
Inga og Guðmundur Ingi Kristinsson voru tvö á þingi fyrir Flokk
fólksins á síðasta kjörtímabili
en með miklum sigri f lokksins í
nýafstöðnum kosningum, bætti
f lokkurinn við sig fjórum þingmönnum. n

Jafnréttisstofa gagnrýnir
ójafnt hlutfall kynja í tveimur
fastanefndum þingsins. Þingflokksformenn munu setjast
yfir málið. Ábyrgðin mest hjá
stærstu þingflokkunum.
bth@frettabladid.is
adalheidur@frettabladid.is

JAFNRÉTTISMÁL „Það er auðvitað

eðlilegt að Alþingi gæti að jöfnu
kynjahlutfalli í sinni nefndaskipan,“
segir Katrín Björg Ríkarðsdóttir,
framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu.
Ekki vildi betur til en svo, þegar
kosið var í fastanefndir þingsins á
þriðjudag, að í stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd Alþingis sitja átta
konur og einn karlmaður. Í utanríkismálanefnd sitja sjö karlar og
tvær konur.
Jafnréttisstofa telur þetta ámælisverð vinnubrögð hjá löggjafanum
en á ekki von á að embættið muni
bregðast formlega við.
„Þessi lög heyra ekki undir þau
lög sem Jafnréttisstofa hefur eftirlit með, en við hvetjum þingið til að
vanda til verka í þessum efnum sem
öðrum,“ segir Katrín Björg og vísar
til nýs ákvæðis í þingsköpum um
að gæta skuli að kynjahlutföllum í
fastanefndum þingsins.
„Ég beitti mér fyrir því að þetta

14. grein þingskapalaga
Katrín Björg
Ríkarðsdóttir,
framkvæmdastýra Jafnréttisstofu

nýja ákvæði yrði sett í þingsköp í
tengslum við endurskoðun Jafnréttislaga,“ segir Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra, sem fer með málaflokk jafnréttismála.
„Við forseti Alþingis höfum rætt
þetta og hann mun vekja athygli á
þessu við þingf lokksformenn og
væntanlega munum við nálgast
þetta sem sameiginlegt úrlausnarefni,“ segir Katrín.
Hið nýja ákvæði þingskapa kveður
á um að hlutfall kvenna og karla í
fastanefndum sé eins jafnt og niðurstöður alþingiskosninga og kynjahlutföll innan þingflokka bjóða. Af
þessu leiðir að það skrifast einkum á
stærstu þingflokkana, Framsókn og
Sjálfstæðisflokk, að huga að kynjahlutföllunum.
Sjálfstæðisflokkurinn á tvo fulltrúa í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, konurnar Hildi Sverrisdóttur
og Berglindi Ósk Guðmundsdóttur.
Framsókn á einnig tvo fulltrúa í
nefndinni, þær Höllu Signýju Krist-

Hver alþingismaður á rétt á
sæti í að minnsta kosti einni
nefnd en enginn má þó eiga
sæti í fleiri en tveimur fastanefndum. Taka skal sérstakt
tillit til óska þingflokka sem
eiga ekki rétt á sæti í öllum
fastanefndum. Enn fremur
skal þess gætt að hlutfall
kvenna og karla sé eins jafnt
og niðurstöður alþingiskosninga og kynjahlutföll innan
þingflokka bjóða.
jánsdóttur og Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur.
Í utanríkismálanefnd hefur stjórnarmeirihlutinn einnig fimm menn,
fjóra karla og eina konu. Sjálfstæðisflokkurinn er með þrjá fulltrúa, þar
á meðal er eina kona meirihlutans í
nefndinni, Diljá Mist Einarsdóttir.
„Við eigum eftir að setjast niður
og fara yfir þetta,“ segir Ingibjörg
Ólöf Isaksen, þingflokksformaður
Framsóknarflokksins. Hún segir val
flokka á fulltrúum í nefndir flókið
samspil. Tekið sé mið af sérhæfingu
og áhugasviði hvers og eins þingmanns en kynjasjónarmið skipti
einnig máli. n

Pssst ...
Gerðu þitt eigið
jólahlaðborð!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Nánar á
kronan.is/
jolahladbord

ÖBÍ 2021
eru í dag, á Alþjóðadegi fatlaðs fólks,
veitt þeim sem hafa með verkum sínum
stuðlað að einu samfélagi fyrir alla.
Við vonum að þau verði öðrum hvatning
til að leggja sitt af mörkum til réttindabaráttunnar.
Útrýma þarf fátækt og fordómum til að
tryggja fötluðu fólki líf til jafns við aðra.
Við fögnum því að lögfesta eigi samning
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs
fólks, og hvetjum til þess að það verði
gert strax.

Við hlökkum til samstarfs við nýjan
félagsmálaráðherra, samstarfs sem lyftir
fötluðu fólki úr fátækt.
Það er tími til kominn.

FRÉTTASKÝRING
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Flutt á hjúkrunarheimili áratugum of snemma
Vaxandi fjöldi fatlaðra ungra
einstaklinga býr með gömlu
fólki á hjúkrunarheimilum,
sumir gegn vilja sínum. Ríki
og sveitarfélög benda hvert á
annað um veitingu þjónustu.

Helena Rós
Sturludóttir

helenaros
@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni búa nú
144 fatlaðir einstaklingar, sem eru
undir 67 ára, á hjúkrunarheimilum.
María Fjóla Harðardóttir, varaformaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og forstjóri
Hrafnistu, segir stjórnendur hjúkrunarheimila margoft hafa rætt þessi
mál við heilbrigðisráðuneytið og að
alvarlegar athugasemdir hafi verið
gerðar.
Það sé ekki vænlegt fyrir neinn að
blanda þessum hópum saman eins
og ríkið geri í dag.

Allt aðrar þarfir
María Fjóla segir þjónustu hjúkrunarheimila sniðna fyrir aldraða og
að fá einstaklinga sem hafa allt aðrar
þarfir en aðrir íbúar heimilanna
flæki málin umtalsvert.
Þá sé hjúkrun ungra einstaklinga
oft flóknari, bæði líkamlega og andlega, það geti reynt töluvert á starfsmannahóp hjúkrunarheimila sem
sé að stórum hluta ekki með faglega
menntun.
María Fjóla segir mikilvægt að
skoða aðrar leiðir til að koma til móts
við þennan hóp, ekki sé hægt að
bjóða honum upp á þessar aðstæður.
Að sögn Maríu Fjólu er meðaldvalartími eldri einstaklinga í hjúkrunarrými um tvö til þrjú ár. Yngri
einstaklingar séu líklegri til að dvelja
um áratugaskeið.
„Það þýðir að ef ungur einstaklingur býr á deildinni í 30 ár þá getur
hann eignast nýjan nágranna 15
sinnum á því tímabili.
Þessu þarf að breyta og höfum
við hingað til verið til í þá vinnu og
erum sannarlega til í þá vinnu með
nýjum heilbrigðisráðherra,“ segir
María Fjóla.

Þjónusta
hjúkrunarheimila er
sniðin fyrir
aldraða
og það að
fá einstaklinga
sem hafa
allt aðrar
þarfir en
aðrir íbúar
heimilanna flækir
málin
umtalsvert.

Eiga ekkert val
Jón Þór Víglundsson, fjölmiðlafulltrúi Öryrkjabandalags Íslands
(ÖBÍ), segir gott að úrræðið standi til
boða fyrir einstaklinga með fötlun.
Mikilvægast af öllu sé að þetta sé val
einstaklinganna.
Það sé þó ekki alltaf raunin,
stundum standi einstaklingar
frammi fyrir því að fá annað hvort
enga þjónustu eða þiggja boð um
að dvelja á hjúkrunarheimili. „Það
er ekki val,“ segir Jón Þór.
Undir þetta tekur Valdís Ösp
Árnadóttir, verkefnastjóri ÖBÍ. „Eins
og hvernig þetta horfir við okkur þá
í raun og veru hefur fólk ekki mikið
val. Því er dálítið stýrt í þessa átt.“
Margrét Sigríður Guðmundsdóttir er 59 ára með MS taugasjúkdóminn og hefur búið á hjúkrunarheimili í ár, gegn vilja sínum. Hún
segir ólíklegt að einstaklingar í svipuðum sporum velji að búa á hjúkrunarheimili.
Ítarlega er rætt við Margréti um
málið í helgarblaði Fréttablaðsins
á morgun ásamt Bergþóru Bergsdóttur sem einnig er með MS sjúkdóminn.
Missa öll réttindi
Valdís Ösp segir fatlaða einstaklinga
sem fara inn á hjúkrunarheimili
missa öll félagsleg réttindi. Lífsgæðum sé í raun og veru fórnað.
Í ályktun ÖBÍ um ungt fólk á
hjúkrunarheimilum sem send var út
í fyrra eru gerðar alvarlegar athugasemdir við stöðu fatlaðs fólks undir
67 ára aldri sem er vistað gegn vilja
sínum á hjúkrunarheimilum. Dvöl
á hjúkrunarheimilum geti takmarkað persónufrelsi, athafnafrelsi
og friðhelgi einkalífs, heimilis og
fjölskyldu.

Meðaldvalartími aldraðra á hjúkrunarheimili eru tvö til þrjú ár en áratugir fyrir ungt fatlað fólk.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fjöldi einstaklinga undir 67 ára sem búa á hjúkrunarheimilum
n Höfuðborgarsvæðið n Landsbyggðin
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Við erum
sannarlega
til í þá
vinnu með
nýjum
heilbrigðisráðherra.
María Fjóla
Harðardóttir, forstjóri
Hrafnistu

0 - 49 ára

50 - 59 ára

Þar segir einnig að sveitarfélög
þurfi að fylgja lögum um þjónustu
við fatlað fólk með langvarandi
stuðningsþarfir sem samþykkt voru
árið 2018 en ekki sveigja þau eftir
eigin geðþótta og beina fötluðum
inn á stofnanir.
Þá þurfi stjórnvöld að stöðva
kvótasetningu og tímatakmarkanir
á þjónustu sem veitir fötluðu fólki
sjálfstæði og reisn líkt og NPA-samningum eða aukinni þjónustu heim.
Að sögn Jóns Þórs sé alveg ljóst að
skortur sé á búsetuúrræðum fyrir
fatlaða. „Allt of fáar íbúðir eru í boði,
þörfin er mikil og fer ekki minnkandi. Krafan er fyrst og fremst sjálfstæði. Fólk vill geta lifað sínu sjálfstæða lífi þó það sé mikið fatlað,“
segir Jón Þór.
María Fjóla segir að til séu sér rými
fyrir yngri sjúklinga á sumum hjúkrunarheimilum en öðrum ekki.
„Ekki hefur fengist að fá fleiri rými
fyrir unga hjúkrunarsjúklinga frá
Sjúkratryggingum Íslands (SÍ), þótt
þeir dvelji á hjúkrunarheimilinu. Tilnefningum inn á hjúkrunarheimili
er stýrt af Færni- og heilsumatsnefnd
og er löglegt ef horft er í lög og reglugerðir. En reynslan er sú að yngri
einstaklingar eiga ekki samleið með
hrumum, veikum, öldruðum nema á
sér deildum,“ segir María Fjóla.
Í samningi Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks er kveðið
á um að tryggja skuli fötluðu fólki
mannlega reisn, sjálfræði og sjálfstæði. Þeim skuli standa til boða
þjónusta sem er nauðsynleg til þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar
og að komið sé í veg fyrir félagslega
einangrun þess.
Í lögum um þjónustu við fatlað
fólk segir að markmið þeirra sé að
gefa fötluðum einstaklingum kost á

60 - 66 ára

Einstaklingar undir 67 ára
á hjúkrunarheimilum

María Fjóla
Harðardóttir, forstjóri
Hrafnistu
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Staðan í dag

bestu þjónustu sem unnt sé að veita
á hverjum tíma til að koma til móts
við sértækar stuðningsþarfir þeirra.
Þjónustan skuli miða að því að fatlað
fólk fái nauðsynlegan stuðning til
að geta notið fullra mannréttinda
til jafns við aðra og skapa skilyrði til
sjálfstæðs lífs á eigin forsendum. Þá
skuli borin virðing fyrir mannlegri
reisn fatlaðra einstaklinga við framkvæmd þjónustu til þeirra, sjálfræði
og sjálfstæði þeirra.
Vísa hvert á annað
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar
segir að fötluðum einstaklingum sé
einungis boðið pláss á hjúkrunarheimili sé staðan metin svo að fólk
geti ekki lengur búið heima þrátt
fyrir stuðning frá heilbrigðis- og
félagsþjónustu.
„Þau sem fá pláss á hjúkrunarheimili hafa áður gengist undir
færni- og heilsumat hjá Færni- og
heilsumatsnefndum sem meta hvort
einstaklingar hafa þörf fyrir sólarhringsheilbrigðisþjónustu.“
Í svari velferðarsviðs segir einnig

að það sé ekki á þess hendi að úthluta
plássum á hjúkrunarheimili, „enda
er heilbrigðisþjónusta á ábyrgð ríkisins en ekki sveitarfélaga.“
„Velferðarsvið tekur hins vegar
undir að allt of algengt er að einstaklingar undir 67 ára aldri búi á
hjúkrunarheimilum. Full þörf er á
því að byggja upp úrræði fyrir einstaklinga sem eru undir 67 ára aldri
en hafa hjúkrunarþarfir umfram
þær sem hægt er að sinna inni á
heimilum þeirra.“
Heilbrigðisráðuneytinu er kunnugt um þróunina og segir hana til
skoðunar hjá sér. Þá vísar ráðuneytið sérstaklega til laga um málefni aldraðra um heimild til búsetu
yngra fólks á hjúkrunarheimilum.
Um þjónustu fyrir yngra fólk,
á borð við NPA, sem gæti komið í
stað vistunar á hjúkrunarheimilum,
vísar ráðuneytið á sveitarfélögin.
Ráðuneytið vísar einnig til stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar um
að í forgangi sé að bæta afkomu og
möguleika til virkni, menntunar og
atvinnuþátttöku á eigin forsendum
þar sem lögð verður rík áhersla á val
einstaklinga. Meðal annars með
auknu samráði ríkis og með því að
festa í sessi framtíðarfyrirkomulag
NPA-þjónustu fyrir þá sem þess
þurfa.
Félagsmálaráðuneytið segir að
starfshópur hafi verið skipaður
21. janúar síðastliðinn um heildarendurskoðun laga um þjónustu við
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og að hann muni skila tillögum í byrjun næsta árs. n
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Segafredo er bragðmikið alvöru ítalskt kaffi.
Hvort sem þú velur malað, espresso, baunir
eða hylki getur þú treyst því að dagurinn hefst
með ríkulegu bragði í hæsta gæðaflokki.
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Ef þetta
viðhorf
á að vera
ríkjandi
blasir um
leið við að
hægt er að
halda fólki
í höftum
nánast
endalaust.

tjórnvöld víða um heim herða nú
af miklum móð aðgerðir vegna nýs
af brigðis kórónavírussins, sem er að
sögn læknisins sem uppgötvaði það
fremur vægt.
Hinn ríki vilji taugabilaðra stjórnvalda til að
takmarka frelsi þegnanna fer stigvaxandi og
er fyrir löngu orðinn ógnvænlegur. Sömuleiðis
er óhuggulegt hversu lítil mótstaða er gegn lítt
skiljanlegum aðgerðum. En kannski er við
bragðsleysið ekki svo einkennilegt. Um leið og
höft hafa verið sett á fólk þá fullyrða stjórn
völd að þau séu tímabundin og eingöngu gerð
með hagsmuni og velferð almennings í huga.
Svo líður tíminn og aðgerðir eru framlengdar
vegna þess, er almenningi sagt, að hættan er
ekki liðin hjá, hún sé jafnvel að magnast. Því
er síðan bætt við að jafnvel þótt hættan væri
óveruleg þá væri engan veginn rétt að slaka á
höftum því hugsanlega geti eitthvað verulega
slæmt gerst í nánustu framtíð.
Nú er rætt um að skylda fólk til að fara í
bólusetningu og refsa því hlýði það ekki. En á
sama tíma og stjórnvöld víða um heim pre
dika um hina gríðarlegu nauðsyn þess að
einstaklingar séu tvíbólusettir og hafi fengið
örvunarskammt þá telja þau það samt ekki
nægja til að fólk endurheimti frelsi sitt. Ef
þetta viðhorf á að vera ríkjandi blasir um leið
við að hægt er að halda fólki í höftum nánast
endalaust. Með reglulegu millibili er síðan
kvakað að þetta sé hinn nýi raunveruleiki sem
fólk þurfi að aðlagast. Stjórnvöld telja sig vita
hvað þau eru að gera, segjast hafa fundið hina
réttu lausn og breiða út verndandi móður
faðm. Hið dapurlega er að margir virðast
tilbúnir til að leita skjóls þar. Um leið er öll
andstaða við áherslur stjórnvalda flokkuð
sem stórhættuleg.
Í þessu sambandi er rétt að vitna í nýút
komna bók, Þjóðarávarpið, en þar segir á
einum stað: „Í óttaástandi getur fasismi því
birst sem hin rétta lausn vandans, og þannig
lagað getur virst notalegt að hjúfra sig upp við
hann. Það er að segja framan af, þegar tekist er
á við aðsteðjandi ógn, en síðar kárnar gam
anið gjarnan.“ Í sömu bók segir höfundur að
samkvæmt þróun liðinna áratuga megi „gera
ráð fyrir að fasismi framtíðarinnar birtist
frekar í mjúkum móðurfaðmi en í herskáum
hreyfingum.“
Höfundur þessara orða er Eiríkur Berg
mann, prófessor í stjórnmálafræði, frjáls
lyndur maður sem ann lýðræði og frelsi, eins
og við ættum öll að gera. Viðvaranir hans ríma
nánast hrollvekjandi við samtíma okkar. n
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18 mánaða pungfýla
Þvottaklemmuverksmiðjurnar
tóku kipp á hlutabréfamarkaðinum
þegar Jón Gunnarsson var kynntur
til sögunnar sem nýr dómsmálaráð
herra landsins. Loforð ríkisstjórnar
um bætta réttarstöðu þolenda á fal
lega myndskreyttum sáttmála varð
samstundis að brandara. Lélegum
brandara. Pabbabrandara. Þannig
að andrúmsloftið í ráðuneytinu
fór samstundis að súrna af stækri
pungfýlu. Ekki skánaði lyktin þegar
aðstoðarmaðurinn var kynntur til
sögunnar, fyrrverandi lögmaður
Ágústs Magnússonar og strípi
staðarins Bóhem. Sjálfur Brynjar
Níelsson sem þannig dettur beint
út af þingi í fangið á vöskum félaga á
harðari hægri kantinum.
Megn hrútalykt
Hætt er því við að föstu starfs
fólki ráðuneytisins sé þegar
beinlínis byrjað að svíða í augu
og gallið jafnvel komið hálfa leið
upp í vélindað en þá getur reynst
huggun steingerðum harmi gegn að
því hefur verið heitið að fornaldar
þokunni muni létta eftir aðeins
átján mánuði. Með hrútskýringum
sóttum til umboðsmanns íslenska
fjallalambsins, Guðna Ágústssonar,
má síðan halda því fram að galsa
fengnir mánuðir séu fram undan
þar sem Guðni upplýsti í Frétta
blaðinu að Brynjar sé svo skemmti
legur að hann hafi nýlega kallað
hann á Selfoss til þess að fá sér í glas
með honum. n

Jólaálfurinn

Páll Geir
Bjarnason

dagskrárstjóri hjá
SÁÁ

Karl S.
Gunnarsson

dagskrárstjóri hjá
SÁÁ

Álfasalan
er fjárhagslegt akkeri
SÁÁ.

Álfasalan hefur á undanförnum áratugum bjargað
fjölmörgum mannslífum. Álfasalan er fjárhagslegt
akkeri SÁÁ sem á móti getur rekið margbreytilega
þjónustu fyrir fólk með fíknisjúkdóma og aðstand
endur þeirra. Álfasalan hefur líka þann mikla kost að
minnka fordóma í garð þeirra sem eru með fíknisjúk
dóm og aðstandenda þeirra.
Þjónustan er margbrotin, hún byggir á getu með
ferðaraðila til að meta þörf einstaklinga á einstökum
úrræðum. Hugmyndafræðin byggir á því að gefa
einstaklingnum tækifæri til að gera grundvallar
breytingar í lífi sínu og veita honum sem bestan
stuðning til þess. Einstaklingarnir eru misjafnir og
þurfa á mismunandi stuðningi að halda. Sumir þurfa
á inniliggjandi meðferðarúrræði að halda meðan
aðrir þurfa að fá meðferðarþjónustu í göngudeild. Að
lokinni meðferð stendur fólki til boða eftirfylgni sem
getur staðið í mislangan tíma. Allt þetta ferli þarf auð
vitað að taka mið af þörfum hvers og eins. Þess vegna
er mikilvægt að hafa samfellu í þjónustunni.
Undanfarna áratugi hefur SÁÁ þurft að loka göngu
deildum og eftirmeðferðarstöðvum sínum í sex vikur
á hverju ári. Þetta hefur verið gert til þess að ná endum
saman fjárhagslega, þar sem hið opinbera greiðir
einungis hluta af þeirri lögbundnu þjónustu sem veitt
er. Það er mjög bagalegt að þurfa að grípa til svona
aðgerða, sérstaklega þar sem það vinnur gegn mark
miðum um góða, einstaklingsbundna og samfellda
þjónustu.
Þess vegna hefur stjórn SÁÁ hrundið af stað átaki
til að halda eftirmeðferðarstöðinni Vík og göngu
deildunum í Reykjavík og á Akureyri opnum allt árið.
Hætta sumarlokunum. Fyrir okkur sem vinnum á
þessum stöðum er þetta mikið gleðiefni, því við vitum
hversu mikilvæg samfellan er í starfi okkar. Við höfum
séð brottfallið á hverju ári, við höfum séð hvernig fólk
hefur þurft að hefja meðferð að nýju og við höfum séð
angist aðstandenda vegna þessara lokana.
Þetta átak hefst með sölu jólaálfsins. Við hvetjum
alla sem geta til að kaupa þennan velheppnaða álf.
Fyrir hönd dagskrárstjóra hjá SÁÁ. ■

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Björn Víglundsson RITSTJÓRI: Sigmundur Ernir Rúnarsson ser@frettabladid.is,
FRÉTTASTJÓRAR: Aðalheiður Ámundadóttir adalheidur@frettabladid.is Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is, Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is VEFSTJÓRI: Einar Þór Sigurðsson einarthor@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í
stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is MENNING: Kolbrún
Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is ÍÞRÓTTIR: Hörður Snævar Jónsson hoddi@frettabladid.is LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ

FÖSTUDAGUR 3. desember 2021

Skoðun

13

Afleiðingar kynbundins ofbeldis
og úrræðaleysi jaðarsins

Elísabet Herdísar
Brynjarsdóttir

er í ráði Rótarinnar

Hljómsveitin Ómíkron
n Í dag

Guðmundur
Steingrímsson

Ef ég hefði ekkert fylgst með
fréttum myndi ég hikstalaust telja
að Ómíkron væri dauðarokks
hljómsveit. Ég sé hana fyrir mér.
Síðhærðir gaurar. Leðurklætt lið.
Hefur aldrei almennilega slegið í
gegn en á sér samt dyggan áhang
endahóp. Er frá Akureyri. Sigraði í
Músiktilraunum 2005. Sendi lag í
Júróvisjón 2016 en hafði ekki erindi
sem erfiði. Strákarnir í Ómíkron
eru ekki af baki dottnir. Þeir ná
alltaf að fylla Eldborg.
En nei. Ómíkron er því miður
ekki dauðarokkshljómsveit, og
heldur ekki skólína frá Kronkron,
ryksuguróbot, fæðubótarefni
eða nýr kínverskur rafmagnsbíll.
Ómíkron er, eins og heimsbyggð
veit, nýtt afbrigði kórónuveirunn
ar. Margar ákvarðanir munu þykja
furðulegar í framtíðinni varðandi
þennan heimsfaraldur. Ein þeirra
er þegar farin að vekja undrun. Hví
heita afbrigðin þessum nöfnum?
Er nóg af áheyrilegum stöfum í
forngríska stafrófinu? Við þekkjum
grísku stafina alfa, beta, gamma,
kappa, en ómíkron er minna
þekktur. Mest hlakka ég til þegar
afbrigðin zeta, eta og theta munu
dynja á okkur í röð, rétt áður en
phi, chi og psi gera okkur lífið leitt.
Þá verða mu, nu, xi, pi, rho og tau
væntanlega búin að ljúka sér af. Ef
heimsbyggðin verður ekki orðin
rjúkandi rúst þegar að því kemur
og mannkynið þunglynt, tuldrandi
hrak. Allir með sigma.
Nú eru tvö ár frá því veiran lét sjá
sig fyrst, sem var einhvern tímann
um þetta leyti árið 2019. Veröldin
fyrir þann tíma er í óraunveru
legri fjarlægð. Önnur vídd. Annað
líf. Önnur umræðuefni. Öðruvísi
áhyggjur. Grímur óhugsandi. Þór
ólfur óþekktur. Ekki langar mann
sérstaklega til þess að halda upp á
afmæli veirunnar á neinn hátt, en
þó má hugleiða ýmislegt á þessum
tímamótum.
Í framtíðinni verður ábyggilega
rannsakað í graut hvernig heims
byggðin og einstök lönd kusu að
haga sínum málum þegar þessi vá
steðjaði að. Ísland, held ég, mun fá
ágætiseinkunn en verður dregið
niður fyrir það að hafa ekki hugað
að þessum málum fyrir fram, þrátt
fyrir viðvaranir. Við hefðum staðið
sterkar að vígi með sterkari Land
spítala, fleiri hjúkrunarfræðinga
og gjörgæslurými. Ekki var farið að
ráðleggingum hvað þetta varðaði.
Það er okkar Akkilesarhæll nú.

Heimsbyggðin öll mun líklega
fá lélega einkunn. Ein athyglis
verðasta frétt liðinnar viku var sú,
að WHO hefði hugsað sér að hefja
vinnu aðildarríkjanna að því að
skilgreina hvernig bregðast skuli
við, sameiginlega, næsta heims
faraldri. Slíka sameiginlega nálgun
hefur algjörlega skort. Vírusinn
hefur dregið fram á örskömmum
tíma þá djúpu bresti sem einkenna
skipan heimsmála. Ójöfnuður
er djúpstæður vandi. Ríki hugsa
ekki um heildina. Hver er næstur
sjálfum sér.
Þetta þarf að laga. Vírusinn
hefur boðið hverju einasta þjóðríki
og þegnum þeirra að spegla sig,
íhuga stöðu sína í samfélagi þjóða
og skoða einkenni síns ríkis og
bera saman við önnur. Sum koma
undarlega út. Önnur betur.
Ég þakka til dæmis fyrir það
á hverjum degi að yfirvöld hér á
landi eru ekki eins og yfirvöld í
Bretlandi. Við erum með gott fólk í
brúnni og heilt yfir eru ákvarðanir
hér skynsamlegar. Bretland er hins
vegar sífelld uppspretta furðu. Þar
er núna farið fram á að allir ferða
langar, út af panik vegna ómíkron,
fari í PCR-próf eftir að þeir koma til
landsins. Próf sem eru tekin fyrir
ferðina eru ekki gild og það sem
meira er, einungis má taka próf hjá
breskum einkaaðilum. Þau kosta
formúur.
Eitthvað myndi heyrast hér ef
ríkisstjórnin ákveddi að skilyrða
komu ferðamanna við PCR-próf
hjá einkaaðilum, sem hefðu frjálsar
hendur í verðlagningu. Prófið
kostar í Bretlandi upp undir 30
þúsund krónur. Heyrast myndi
líka hljóð úr horni ef íslensk yfir
völd ákveddu að gera eins og þau
japönsku og skella landinu í lás út
af ómíkron. Ég þykist líka vita að
upplitið væri ekki djarft á mörgum
hér ef Ísland hefði gert eins og NýjaSjáland og væri ekki enn búið að
opna landamærin eftir tvö ár í lás.
Ákvarðanir skipta máli og áhrif
þeirra á fólk geta verið gríðarleg.
Stjórnmál eru víða einkennileg,
einsog veiran hefur afhjúpað.
Mesta vonin á þessum tímapunkti
felst í því að veiran sjálf fari að láta
gott heita. Ég minnist þess að í upp
hafi faraldursins höfðu fræðimenn
á orði að ekki væri ólíklegt að
faraldurinn myndi smám saman
fjara út, að veiran yrði minna skæð
og á endanum ylli kórónuveiran
fremur saklausum kvefeinkennum.
Þrátt fyrir allt vill veiran ekki að
hýsill sinn deyi.
Heitt og innilega vona ég að nú
sé hugsanlega komið að þessum
straumhvörfum í faraldrinum.
Kannski verður þetta síðasta
hljómsveitin á svið: Dauðarokks
hljómsveitin Ómíkron, gjöriði svo
vel.
Alls ekki jafnrokkaðir og þeir
voru fyrst. Spila eiginlega bara
ballöður. n

Markmið alþjóðlegs 16 daga átaks
gegn kynbundnu of beldi er að
knýja á um afnám alls kynbundins
of beldis. Kynbundið of beldi er
ástæða þess að hundruð kvenna
leita árlega til Neyðarmóttöku,
Stígamóta og Kvennaathvarfsins.
Konur sem glíma við heimilisleysi
og vímuefnavanda geta því miður
ekki sótt þjónustu í Kvennaat
hvarfið. Hvert fara þær þá?
Síðustu ár hefur athygli verið
vakin á því hve alvarleg staða
kvenna með vímuefnavanda í
þessu samfélagi er. Í dag er ekki til
kvennaathvarf fyrir þennan hóp.
Þessar konur geta snúið sér til Konu
kots, sem er neyðarskýli og einungis
opið yfir nóttina og nú nýlega geta
þær farið í Skjólið sem er dagathvarf
rekið af Hjálparstofnun kirkjunnar.
Það er hins vegar lokað um helgar. Í
heimsfaraldrinum var tímabundið
opnað athvarf þar sem konum var
úthlutað herbergi sem þær áttu
sjálfar, eins konar tímabundið
kvennaathvarf fyrir konur sem
nota vímuefni. Því var lokað í haust,
ekki vegna skorts á skjólstæðingum,
heldur að því er virðist vegna skorts
á fjármagni. Fjölmargar konur á
öllum aldri, fengu ekki tækifæri
til að upplifa það öryggi sem fylgir
tryggu húsnæði allan sólarhringinn.
Á bak við vanda á borð við

Við þurfum að leggja
áherslu á að samþætta
þekkingu á þessari
mannúðlegu nálgun
í þjónustu, til dæmis
vímuefna- og geðmeðferð, og stuðla að meiri
samvinnu og samþættingu þjónustu. Setja
þarf á stofn úrræði sem
gera ráð fyrir konum
sem nota vímuefni.

heimilisleysi er oft löng áfallasaga.
Kynbundið of beldi kvenna og
heimilisof beldi er oft undanfari
heimilisleysis sem og vímuefna
vanda. Í gegnum tíðina hefur þessi
vandi verið álitinn persónubund
inn og að hann einskorðist við ein
staklinga, þessir einstaklingar beri
þann vanda sem heimilisleysi er
og þurfa að spjara sig sjálfir. Þetta
hugarfar endurspeglast í skorti á
úrræðum í dag. Á þessu hugarfari
verður nú að verða breyting, það
er orðið tímabært að samfélagið
líti ekki á heimilisleysi fyrst og
fremst sem vísbendingu um fjöl
breyttan og þungan einstaklings
bundinn vanda heldur sem merki
um árangursleysi kerfa.
Rótin gaf nýverið út greinargerð

um heimilisleysi kvenna og of beldi
sem má nálgast á vef Rótarinnar.
Konur sem standa frammi fyrir
heimilisleysi eru útsettari fyrir
of beldi og eiga oft aðra reynslu að
baki en karlar í sömu stöðu. Kerfin
hafa í áratugi ekki gert ráð fyrir
þessu. Samfélagið hefur brugðist
þeim trekk í trekk og mikilvægt
er að viðurkenna að jaðarsetning
er ekki afleiðing af persónulegum
brestum heldur afleiðing of beldis,
vanrækslu, fátæktar og fleiri félags
legra þátta. Einstaklingar sem
standa á jaðri samfélagsins eiga
sífellt á hættu að brotið sé á mann
réttindum þeirra eða þeim hrein
lega gleymt. En við erum að læra og
færast nær réttari stöðu fyrir þessar
konur með auknum vilja þjónustu
aðila, sveitarfélaga og ríkis.
Forgangsatriði verður að vera
að tryggja öruggt húsnæði, ef la
félagslegt heilbrigði sem og að veita
konum viðeigandi heilbrigðis
þjónustu sem einblínir ekki ein
ungis á einn vanda á borð við fíkn,
heldur nálgist þær heildrænt út frá
áfalla-, kynjamiðaðri og skaða
minnkandi nálgun. Við þurfum
að leggja áherslu á að samþætta
þekkingu á þessari mannúðlegu
nálgun í þjónustu, til dæmis vímu
efna- og geðmeðferð, og stuðla að
meiri samvinnu og samþættingu
þjónustu. Setja þarf á stofn úrræði
sem gera ráð fyrir konum sem nota
vímuefni.
Afleiðingar kynbundins of beldis
eru margar og alvarlegar, heim
ilisleysi og vímuefnavandi geta
verið með jaðarsettustu birtingar
myndum þess. Þessum konum má
ekki gleyma. n

Við höfum
lokað í dag
Starfsstöðvar Skattsins
verða lokaðar í dag,
föstudaginn 3. desember,
vegna starfsmannafundar.
Viðskiptavinum er bent á að
gagnlegar upplýsingar er að finna á
skatturinn.is

Tilvaldar undir tréð!

Djúpið

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Læknirinn í Englaverksmiðjunni
4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Myrkrið milli stjarnanna

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.999 KR.

Lok, lok og læs

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Kona á flótta

2.899 kr. VERÐ ÁÐUR 3.999 KR.

Skáldleg afbrotafræði

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

„Það verður aldrei úrelt að eiga hugsjónir“
-Hilmar Jónsson

Jólabókaflóðið er hafið af fullum krafti.
Þú finnur allar jólagjafirnar fyrir þig og þína
í Pennanum Eymundsson.

Frábær
tilboð!

Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsins er til og með 5. desember eða á meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

Konan hans Sverris

4.299 kr. VERÐ ÁÐUR 5.999 KR.

Kóperníka

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.999 KR.

Stórfiskur

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.999 KR.

penninn.is

Systu megin
4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Þú sérð mig ekki

4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

Vendipunktar

4.499 kr. VERÐ ÁÐUR 6.399 KR.
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Eina tap liðsins til þessa kom gegn Evrópumeisturum Hollands á heimavelli. Stelpurnar okkar eiga því enn möguleika á efsta sætinu og eru á góðum stað í baráttunni um umspilssæti.

Staðan góð eftir
hálfnað verk
Eftir að hafa spilað fjóra leiki
af átta í undankeppni HM
2023 í fótbolta kvenna, hefur
Ísland tapað fæstum stigum í
riðli sínum. Þorsteinn Hreiðar
Halldórsson getur litið sáttur
til baka á fyrsta ár sitt við
stjórnartaumana hjá liðinu.
hjorvaro@frettabladid.is

Íslenska liðið hefur
skorað þrettán mörk það
sem af er undankeppninnar sem dreifist á átta
leikmenn.

FÓTBOLTI Kvennalandsliðið í fót-

bolta spilaði sinn síðasta leik á árinu
þegar liðið vann þægilegan 4-0 sigur
á Kýpur í undankeppni HM 2023
síðastliðið þriðjudagskvöld.
Þar með lauk fyrsta ári Þorsteins
Hreiðars Halldórssonar við stjórnvölinn hjá liðinu. Liðið lék níu leiki á
árinu, hafði betur í sex þeirra, gerði
eitt jafntefli og laut í lægra haldi í
tveimur.
Fimm þessara leikja voru vináttulandsleikir þar sem hæst ber 2-0
sigur íslenska liðsins á móti Japan í
lok nóvember. Þá gerði Íslendingar
einnig jafntef li við Ítali í öðrum
leiknum í stjórnartíð Þorsteins.
Agi í varnarleiknum
Varnarleikur íslenska liðsins hefur
heilt yfir verið mjög sterkur en liðið
hefur fengið á sig sex mörk í þessum
níu leikjum og haldið marki sínu
fimm sinnum hreinu.
Þannig eru mörkin tvö sem Ísland
fékk á sig gegn hinu ógnarsterka liði
Hollands í undankeppni Heimsmeistaramótsins 2023 einu mörkin
sem íslenska liðið hefur fengið á sig
í fyrstu fjórum umferðum undankeppninnar.
Margir leikmenn fengið tækifæri
Þorsteinn og þjálfarateymi hans
hafa skipt mínútunum í undankeppninni á milli 24 leikmanna.
Guðný Árnadóttir, Alexandra
Jóhannsdóttir, Dagný Brynjars-

með framþróun hennar á næstu
mánuðum og árum.
Það er því óhætt að segja að Þorsteinn og aðstoðarmenn hans,
Ásmundur Guðni Haraldsson og
Ólafur Pétursson, hafi hvort tveggja
í senn náð að koma góðri mynd á
íslenska liðið og um leið eru þeir
komnir með góða heildarsýn yfir
þá leikmenn sem munu freista þess
að koma liðinu í lokakeppni heimsmeistaramótsins í fyrsta skipti í sögunni eftir tæpt ár og gera sig gildandi
á Evrópumótinu sem fram fer næsta
sumar.

Karólína Lea hefur haldið góðum takti í sóknarleik Íslands í undankeppninni.

Sigurinn á Japan einn af hápunktum ársins

dóttir, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Agla María Albertsdóttir,
Sveindís Jane Jónsdóttir, Svava Rós
Guðmundsdóttir og Berglind Björg
Þorvaldsdóttir hafa spilað í öllum
leikjunum.
Þá mynda Sandra Sigurðardóttir, Hallbera Guðný Gísladóttir,
Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg
Sigurðardóttir og Gunnhildur Yrsa
Jónsdóttir hryggjarstykkið í hinum
sterka varnarleik íslenska liðsins.
Guðrún Arnardóttir og Elísa Viðarsdóttir hafa svo spilað tvo leiki
hvor í varnarlínunni í undankeppninni og Sif Atladóttir og Natasha
Moraa Anasi einn leik í hjarta
varnarinnar. Sandra Sigurðardóttir
var svo á milli stanganna í þremur
leikjum og Cecilia Rán Rúnarsdóttir
í einum.
Amanda Jacobsen Andradóttir,
sem leikur með Ingibjörgu Sigurðardóttur hjá Vålerenga, hefur
síðan komið mjög skemmtilega inn
í sóknarleikinn hjá Íslandi og verður
of boðslega spennandi að fylgjast

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mist Rúnarsdóttir
sérfræðingur og
annar eigandi
Heimavallarins
„Það er ekki annað
hægt en að vera
sátt með lands
liðsárið sem er
að líða. Sex sigrar hafa unnist
í níu leikjum, tveir hafa tapast
og einn endaði með jafntefli.
Aðeins 3 stig hafa tapast í móts
leikjum. Þorsteinn Halldórsson
er að koma sínu handbragði á
liðið og það sést betur og betur
með hverjum leiknum. Rúmlega
þrjátíu leikmenn hafa fengið
tækifæri undir stjórn Þorsteins
og hörð samkeppnin er af hinu
góða. Þær þrjár sem mér finnst
hafa skarað fram úr á árinu:
Glódís Perla stígur ekki feil
spor í bláu treyjunni. Hún hefur
verið jafnbesti leikmaður liðsins
í mörg ár og heldur áfram að
vaxa, ekki síst sem leiðtogi.
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir
fékk það mikla ábyrgðarhlutverk
að taka við fyrirliðabandinu í
fjarveru Söru Bjarkar og hún fílar
það í botn. Hún er leikmaður
sem skilur allt sitt eftir á vell
inum. Er lungað í liðinu og hefur

drifið það áfram. Ómetanlegt.
Sveindís Jane Jónsdóttir er
búin að vera frábær í sóknarlínu
Íslands. Kraftmikil og áræðin
óttast hún ekkert. Endar lands
liðsárið á því að skora í þremur
leikjum í röð og er komin með 6
mörk í 13 landsleikjum.
Það hefur verið gaman að
fylgjast með vegferð Guðrúnar
Arnardóttur sem hefur tekið
risaskref á sínum fótboltaferli
og gripið sín tækifæri í ár. Þá er
skemmtikrafturinn Karólína Lea
búin að nýta sínar landsliðs
mínútur mjög vel og Dagný
Brynjars búin að vera í fanta
formi.
Liðið er að enda árið á virki
lega góðum nótum, með fjórum
sannfærandi sigurleikjum í röð.
4-0 sigurinn á Tékklandi var
gríðarlega sterkur og er vonandi
yfirlýsing um það sem koma
skal. Þó að um vináttuleik hafi
verið að ræða gegn Japan þá
fannst mér 2-0 sigurinn á því
öfluga landsliði vera einn af há
punktum ársins. Spilamennskan
í þessum leikjum var sú besta
á árinu og undirstrikar þá góðu
vegferð sem liðið er í. Áfram
svona, takk fyrir!“

Mörkin úr mörgum áttum
Markaskorun íslenska liðsins í undankeppninni hefur dreifst þannig að
Sveindís Jane Jónsdóttir, sem hefur
verið frábær á árinu bæði með Kristianstad og landsliðinu, er markahæst
með þrjú mörk.
Dagný Brynjarsdóttir, sem er
óðum að nálgast sitt fyrra form og
er í lykilhlutverki hjá West Ham
United, og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, sem virðist vera að vaxa með
hverri vikunni hjá Bayern München,
hafa skorað tvö mörk hvor.
Guðrún Arnardóttir, sem færði sig
um set til Rosengård á árinu, opnaði
markareikning sinn með landsliðinu
í sigrinum gegn Kýpur í vikunni.
Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, miðvallarleikmaður Orlando Pride,
dúkkaði svo kannski nokkuð óvænt
upp á meðal markaskorara í sigrinum gegn Tékklandi.
Alexandra Jóhannsdóttir, leikmaður þýska liðsins Eintracht
Frankfurt, vildi ekki vera minni
manneskja en kollegi sinn hennar
á miðsvæðinu og setti eitt á móti
Kýpur fyrr í þessari viku.
Svava Rós Guðmundsdóttir, sem
kemst vonandi úr frystikistunni hjá
franska liðinu Bordeaux sem fyrst, er
einnig komin á blað.
Berglind Björg Þorvaldsdóttir, sem
spilar með Hammarby í Svíþjóð,
hefur svo skorað eitt mark í undankeppninni en hún berst hart fyrir
því, innan veggja UEFA og FIFA, að fá
mark sem skráð var sem sjálfsmark
í sigrinum gegn Tékklandi réttilega,
að hennar mati, skráð á sig. n
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„Vinnudagarnir lengjast þessar vikurnar en það er óhætt að segja að stemningin sé farin að magnast hjá okkur öllum,“ segir Jón Örn Stefánsson, eigandi Kjötkompaní. Verslanir Kjötkompaní eru tvær, önnur er í Hafnarfirði og hin er staðsett á Grandanum í Reykjavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Verslanir stútfullar af góðgæti
Kjötkompaní býður upp á óvenju glæsilegt úrval fyrir jólin. Þar má nefna vinsæl jólahlaðborð, úrval smárétta og jólakassa sem innihalda gómsætar vörur frá fyrirtækinu. 2
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Kjötkompaní
býður upp á
stórglæsilegt
kjötborð á aðventunni.

Jólastemningin stigmagnast hjá
starfsmönnum Kjötkompaní
á aðventunni enda uppáhaldstími starfsmanna, segir Jón Örn
Stefánsson, eigandi Kjötkompaní.
„Vinnudagarnir lengjast þessar
vikurnar en það er óhætt að segja
að stemningin sé farin að magnast
hjá okkur öllum. Það er sannarlega mjög gaman í vinnunni á
aðventunni og gaman að segja frá
því að við fáum oft símtöl frá fyrrverandi starfsmönnum sem vilja fá
að kíkja inn á nokkrar vaktir fyrir
jólin, bara svona til að fullkomna
jólastemninguna.“

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Mjög vinsæl jólahlaðborð
Vöruúrvalið í Kjötkompaní er
frábært allt árið en sérstaklega
glæsilegt vikurnar fyrir jólin.
„Tilbúnu jólahlaðborðin hafa til
dæmis verið gríðarlega vinsæl hjá
viðskiptavinum okkar síðustu
árin. Þar fær viðskiptavinurinn
hlaðborðið algerlega tilbúið og
þarf bara að koma veitingunum á
borðið heima eða á vinnustaðnum.
Forréttirnir koma tilbúnir á
bökkum og heiti maturinn kemur
í frauðkassa sem heldur öllu vel
heitu. Svo fylgir desert öllum jólahlaðborðum frá okkur. Það gæti
ekki verið einfaldara að halda
flotta jólaveislu heima.“

Jólasmáréttirnir innihalda
meðal annars
mini Wellington steik,
tvítaðreyktan
lambatartar og
hreindýramús.

Jólasmáréttirnir frábær lausn
Fyrir þau sem vilja hafa borðhaldið einfaldara og léttara þá eru
jólasmáréttir Kjötkompaní frábær
lausn, segir Jón Örn. „Þar bjóðum
við upp á gott úrval smárétta eins
og mini-wellington steik, tvítaðreyktan lambatartar, hreindýramús, purusteik á maltbrauði,
rauðsprettu, danska lifrarkæfu og
fleiri flotta rétti.“
Vinsælir jólakassar
Jólakassarnir frá Kjötkompaní eru
af mörgum gerðum. Þeir innihalda
eingöngu vörur sem Kjötkompaní
framleiðir sjálft og eru sérstaklega
hentugir til að auðvelda verslunarleiðangurinn, segir Jón Örn.
„Forréttakassarnir eru vinsælustu
kassarnir hjá okkur. Þar erum við
með hreindýrapate, grafna gæsabringu, heitreykta andabringu,
grafinn lax og fleira góðgæti.
Svo eru steikarkassarnir einnig
vinsælir en þar erum við meðal
annars með nautalundir, lambafile, krónhjartarlundir, tvítaðreykt
hangilæri og grísahamborgarhrygg.“

Dýrindis kjöt og
gómsætt meðlæti við allra
hæfi.
„Enda er það markmið okkar að viðskiptavinurinn geti fengið allan matseðilinn hjá okkur, forréttinn, aðalréttinn, meðlætið og desertinn,“ segir Jón
Örn Stefánsson, eigandi Kjötkompaní.
Hvítsúkkulaðibrownie er frábær eftirréttur.

Fleskesteik með
sultuðum rauðlauk er girnilegur smáréttur.

Fjölbreytt úrval
Það er því óhætt að segja að búðir
Kjötkompaní við Dalshraun í
Hafnarfirði og á Grandanum í
Reykjavík séu stútfullar af góðgæti
fyrir jólin. „Enda er það markmið
okkar að viðskiptavinurinn geti
fengið allan matseðilinn hjá okkur,
forréttinn, aðalréttinn, meðlætið
og desertinn. Svo erum við með
fulla búð af háklassa ítölskum
vörum ásamt frábærum ítölskum
eldhúsáhöldum eins og brettum,
steikarhnífum, ostahnífum og
fleira.“

Girnileg T-bone
steik er tilvalin á
aðventunni.

Þakklát fyrir móttökurnar
Viðtökurnar hafa verið mjög góðar
undanfarin ár. „Salan eykst ár frá
ári og við erum mjög þakklát fyrir
það. Markmið okkar er að bæta
vöruúrvalið og að reyna að bæta
þjónustuna með hverju árinu sem
líður. Einn liður í því er að bjóða
upp á gjafabréf en þau eru frábær
gjöf að mínu mati. Þar velur þú
algerlega sjálfur það sem þig langar
í í veislumatinn og einnig hvenær
þú notar gjafabréfið.“
Nánari upplýsingar á 
kjotkompani.is.
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.

Wellington-steikin frá Kjötkompaní
er alltaf vinsæl yfir jólin.
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

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

Mini-Wellington með sveppamauki
er ómótstæðilegur smáréttur.

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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Jólaleg föstudagspítsa
Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir
segist vera mikið jólabarn
og tók upp á því um daginn
að baka jólapítsur með fjölskyldunni.
Jóhanna María
Einarsdóttir

jme
@frettabladid.is

„Maður er alltaf að leita að ein
hverju nýju og skemmtilegu að
gera og okkur fjölskyldunni finnst
mjög gaman að borða pítsu, hvort
sem við gerum deigið sjálf, kaupum
tilbúið deig, pöntum heim eða
grillum pítsu. Föstudagar eru pítsu
dagar hjá okkur. Ég sá svo einhvers
staðar á netinu hvernig mætti gera
jólalegar pítsur og fannst það hljóta
að vera skemmtileg tilbreyting,
svo við ákváðum að gera þannig
síðasta föstudag,“ segir Kolbrún.
Einfalt að skera út
Að sögn Kolbrúnar var jólapítsu
gerðin nokkuð einföld í fram
kvæmd. „Við keyptum stærsta
upprúllaða deigið, XXL, og
rúlluðum því út á borðið. Við
ákváðum að prófa fyrst með til
búnu deigi því þetta var í fyrsta
sinn sem við gerðum þetta. Svo
notuðum við piparkökuform til að
skera út piparkökukarla og jólatré.
Það þarf að þrýsta formunum svo
lítið fast niður og nudda þannig
að deigið losni frá. Þá var erfiðara
að ná trjánum en körlunum úr
formunum, en þetta hafðist allt og
kom mjög vel út. Svo setur maður
pítsusósu og ost og álegg á og
bakar. Pepperóní er mjög vinsælt
álegg á mínu heimili og þá tók ég
nokkrar sneiðar saman og klippti
í fjóra parta með skærum. Það er
auðveldast að klippa það.“
Það voru allir himinlifandi með
þetta föndur og svo kvöldmatinn.
„Strákarnir voru með vin sinn í
heimsókn og fékk hann að borða
með okkur. Þetta verður sko pott
þétt gert aftur fyrir þessi jól. Svo
sá ég líka uppskrift þar sem maður
tekur tvo þríhyrninga úr deigi og
innbakar með pítsusósu, osti og
áleggi á milli. Þetta blæs út og lítur
út eins og tré. Þetta langar mig líka
að prófa. Svo er líka hægt að búa
til kanilsnúðatré úr pítsudeigi. Þá
skerðu líka út tvo þríhyrninga,
smyrð kanilsykri og smjöri á sitt
hvoru megin og leggur saman. Svo
skerðu í hliðarnar á trénu og snýrð
upp á í samfastar kanilbrauðstang
ir. Það kemur líka mjög vel út. Það
er svo margt skemmtilegt hægt að
gera, og það þarf bara ímyndunar
aflið og tímann til þess.“

Fjölskyldan
er oftast með
pítsu í matinn
á föstudögum.
Í þetta sinn var
pítsan sett í
jólalegt form.
Kolbrún Ýr
segist kunna vel
að meta tímann
sem hún hefur
getað varið
með börnunum
sínum í aðdraganda jólanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Dýrmætur tími
Jólin segir Kolbrún að séu alltaf
sérstakur tími í sínum huga og hjá
fjölskyldunni. „Sjálf er ég mikið

jólabarn og hugsa alltaf til jólanna
með hlýju og gleði en maðurinn
minn er ekki eins mikið jólabarn.
Þetta er eitthvað sem ég vil gefa
börnunum mínum, að þau finni
gleði og hlýju í kringum jólin.
Við gerum því mikið af því að
föndra og skreyta fyrir jólin. Það
er ekki bara einn dagur sem fer
í piparkökuskreytingar heldur
skreytum við þær nánast öll kvöld
í aðdraganda jólanna. Það er líka
mikill metnaður í skreytingunum.
Í fyrra datt okkur í hug að byrja
nýja hefð fyrir jólin, að skreyta
hurðina að svefnherbergjunum,
eins og gert er í skólanum hjá
strákunum mínum. Þá skreytir
hver og einn bekkur hurðina að
heimastofunni. Það varð ekkert
úr þessu síðustu jól, en þetta
verður klárlega næsta verkefni
núna. Strákarnir, 8 og 12 ára,
fá að skreyta sína hurð sjálfir,
mamma og pabbi skreyta sína og
svo hjálpumst við að að skreyta

ERMINGARGJAFIR

HEILSA

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

Fjallað er um allt sem viðkemur bættri heilsu.
Í blaðinu verða áhugaverð viðtöl og fróðleiksmolar sem unnið er af blaðamönnum
Fréttablaðsins.
Boðið er upp á auglýsingapláss í blaðinu af öllum stærðum og gerðum.
Einnig er hægt að fá kynningarumfjöllun sem unnin er af blaðamanni Fréttablaðsins.

lir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.

Pantanir ogþér
skil á auglýsingum
er til og með 29. desember.
Tryggðu
gott auglýsingapláss
Kynningarumfjallanir þarf að panta í síðasta lagi miðvikudaginn 22. desember.
í langmest lesna dagblaði landsins.

singar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
sendu

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

Fjölskyldan notaði piparkökuform
til að móta karla og jólatré úr útrúlluðu pítsudeiginu. 
MYND/AÐSEND

Sósan er svo sett á, ostur og álegg og
pítsurnar bakaðar í ofni við það sem
stendur á pakkningunum.

hjá þeirri yngstu sem er 2 ára. Svo
verður þetta auðvitað keppni.
Sjálf var ég að vinna í banka en
er núna heimavinnandi að klára
uppsagnarfrest. Ég get ekki lýst því

hvað það hefur verið dásamlegt og
dýrmætt að geta varið tímanum
með börnunum mínum, að vera
heima hjá þeim og geta tekið þátt í
jólaundirbúningnum.“ ■

desember

mánaðarins

BÍÓBÆRINN

MEÐ GUNNARI ANTONI GUÐMUNDSSYNI
OG ÁRNA GESTI SIGFÚSSYNI

FÖSTUDAGA KL. 20.00
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Framtíð Spider-Man og sjálfs alheimsins er í húfi
Spider-Man hefur átt góða
endurkomu síðustu árin og
17. desember verður nýjasta
myndin um ofurhetjuna
viðkunnanlegu, sem nú er
kominn í herbúðir Marvelkvikmyndafyrirtækisins,
frumsýnd í kvikmyndahúsum um allt land.
Eftirvæntingin eftir Spider-Man:
No Way Home hefur verið gríðarleg. Forsala á myndina hefur verið
með þeim allra stærstu sem sést
hafa og heimasíður söluaðila um
víða veröld hafa hrunið og farið á
hliðina og biðraðir myndast, enda
þykir leikstjóri myndarinnar og
tveggja hinna síðustu, Jon Watts,
hafa endurvakið spenninginn og
eftirvæntinguna sem fylgdi fyrstu
myndunum um Spider-Man.
Í fyrsta skipti frá því að SpiderMan birtist fyrst á hvíta tjaldinu er
hulunni svipt af manninum á bak
við ofurhetjuna í Spider-Man: No
Way Home. Honum reynist erfitt
að rækja ofurhetjuskyldur sínar,
sem veldur togstreitu milli hans
daglega lífs og hetjunnar og stofnar
þeim sem honum þykir vænst um
í hættu. Þegar hann leitar aðstoðar
Dr. Strange við að koma böndum
á leyndarmálið að nýju opnar
seiðurinn göng yfir í aðra heima og
öflugustu varmenni fjölheimanna
sleppa í gegn. Nú stendur Peter
Parker frammi fyrir verkefni sem
breytir ekki aðeins hans eigin framtíð heldur líka framtíð fjölheima.
Í Spider-Man: No Way Home er
Benedict Cumberbatch í hlutverki
Dr. Strange. Norman Osborne
kemur aftur til sögunnar, leikinn
af Willem Dafoe eins og í fyrstu

Fróðleikur
n Tom Holland, sem leikur Spider-Man, hóf feril sinn í söngleikjum
og fyrsta hlutverk hans var hlutverk Billy Elliot í samnefndum
söngleik. Hann er líka mjög fær ballettdansari og varð fyrir einelti
í skóla vegna dansáhuga síns.
n Tom Holland er yngsti leikarinn til að leika Spider-Man og var
aðeins 19 ára þegar hann var valinn í hlutverkið.
myndinni fyrir tæpum 20 árum.
Hér bregður líka fyrir Alfred Molina
í hlutverki Dr. Octopus og Jamie
Foxx sem Matt Dillon/Electro. Svo
sannarlega enginn skortur á sönnum skúrkum og illmennum, einmitt þegar hulunni er svipt af Peter
Parker og jafnvel þeir sem hann fær
til aðstoðar við sig reynast eitraðir
andstæðingar. Þetta er Spider-Man
eins og hann gerist bestur. Hér er
boðið upp á sannkallaða veislu
fyrir alla aðdáendur Spider-Man og
ofurhetja frá Marvel. n

Frumsýnd
17. desember 2021
Aðalhlutverk:
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jakob
Batalon, John Favreau og
Marisa Tomei.
Handritshöfundar:
Chris McKenna og Erik Sommers.
Leikstjóri:
Jon Watts.

VÆNTANLEG Í BÍÓ
17. DESEMBER

Í öllum helstu kvikmyndahúsum.

Sveiflaði sér milli skýjakljúfa
Fyrsta Spider-Man myndin, í leikstjórn
Sams Raimi (2002), tók kvikmyndaheiminn
með álíka tilþrifum og Superman næstum
aldarfjórðungi fyrr þegar tæknibrellurnar
við flugatriði Supermans heilluðu áhorfendur upp úr skónum. Sama var uppi á
teningnum þegar Spider-Man sveiflaði sér
á milli skýjakljúfa Manhattan-eyju eins og
enginn væri morgundagurinn. Eftirminnilegasta atriðið í hugum flestra er þó án efa
kossinn sem Mary Jane (Kirsten Dunst)
smellir á varir Spider-Man (Tobey Maguire)
þar sem hann hangir á hvolfi á húsvegg.

Illmenni sem segja sex
Spider-Man myndir Raimi, númer eitt
og tvö, eru báðar taldar meðal bestu
myndanna í flokknum. Marc Webb leikstýrði næstu tveimur myndum sem ollu
nokkrum vonbrigðum. Jon Watts tók
síðan við keflinu sem leikstjóri í SpiderMan: Homecoming (2017).
Nafn myndarinnar var táknrænt, þar
sem Spider-Man var nú kominn undir
merki Marvel, sem skapar ótal möguleika á að tengja hann öðrum þekktum
Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

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

ofurhetjum fyrirtækisins. Hér er Tom
Holland í hlutverki Peters Parker og komin er önnur MJ, sem leikin er af Zendaya.
Illmennið er ekki af verri kantinum.
Michael Keaton, sem lék Batman á sínum
tíma, er í hlutverki Adrians Toomes/
Vulture í Spiderman: Far from Home
(2019). Tengist Marvel-heimurinn vel inn
í veröld Spider-Man og Jake Gyllenh aal
leikur illmennið, auk þess sem Samuel L.
Jackson leikur í myndinni.
Veffang: frettabladid.is

A l l s ko n a r

U P PÁHALDS !
Áttu þér uppáhalds lakkrís? Er það hjúplakkrís, saltlakkrís,
hlauplakkrís eða bara alls konar lakkrís? Þá er nýja Nóa lakkrísblandan
einmitt málið - því þar er alls konar uppáhalds!
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Loksins, eftir 18 ára bið snýr Neo aftur í Matrix 4
Eftir 18 ára bið er loksins
komið að því að fjórða
myndin í Matrix-seríunni er
væntanleg í kvikmyndahús.
Óhætt er að segja að margir
hafi beðið spenntir eftir
þessari stund.
Þegar Matrix Revolutions, þriðja
myndin í seríunni, var sýnd 2003
þvertóku Wachowski-systurnar,
sem þá voru reyndar Wachowskibræðurnir, fyrir að sú fjórða yrði
nokkurn tíma gerð. Það var ekki
fyrr en 2019 að tilkynnt var að sú
fjórða yrði gerð, Lana Wachowski
myndi leikstýra henni en Lilly
systir hennar yrði ekki með að
þessu sinni. Hins vegar myndu
Keanu Reeves og Carrie-Anne
Moss snúa aftur í hlutverkum Neos
og Trinity.
Matrix Ressurections er engin
smáframleiðsla. Við tökur á nætursenu í miðborg San Francisco
þurfti að loka allri miðborginni
fyrir annarri umferð. Í einni senunni stökkva Neo og Trinity fram
af 43 hæða byggingu með háhýsi
borgarinnar og Golden gate-brúna
í baksýn. Strengja þurfti víra yfir
í bygginguna handan við götuna
og við það notaðir drónar. Atriðið
virðist sannarlega vera stórhættulegt fyrir áhættuleikarana en
Scott Rogers, sem sá um áhættu
atriðin, bar fullkomið traust til
alls öryggisbúnaðar. Svo mjög, að
sú sem leikur áhættuatriðið í stað
Moss er engin önnur en dóttir
hans, Ella Ann Rogers.
Söguþráðurinn er svo vel varðveitt leyndarmál að nær ekkert er
vitað um hann. Þó er vitað að bardagasenurnar eru undir miklum

Fróðleikur
n Leonardo DiCaprio, Ewan McGregor og David Duchovny höfnuðu
allir hlutverki Neos áður en Keanu Reeves var boðið það.
n Will Smith hafnaði boði um að leika Neo til að leika í WIld Wild
West.
n Sean Connery vildi ekki leika arkitektinn í The Matrix Reloaded.
kung fu-áhrifum og höfundur
þeirra horfir mikið til kínverskrar
bardagalistar og í víðum skotum
er lögð áhersla á samfelldar og
flæðandi hreyfingar en þegar
myndavélin kemur nær verða
hreyfingarnar og átökin hrjúfari
og harkalegri.
Matrix-myndirnar eru fyrir
löngu orðnar költ og fagnaðarefni
er að nú skuli bætast í þá smiðju. n
Sambíóin Álfabakka, Egilshöll
Kringlunni, Akureyri, Keflavík,
Smárabíó, Laugarásbíó, Borgarbíó
Akureyri og Háskólabíó.

Frumsýnd
22. desember 2021
Aðalhlutverk:
Keanu Reeves, Christina Ricci,
Priyanka Chopra Jonas og
Carrie-Anne Moss.
Handritshöfundar:
Lana Wachowski, David Mit
chell og Aleksandar Hemon.
Leikstjóri:
Lana Wachowski.

Risastór rauður hvolpur

Meistarastykki frá Spielberg

Emma er stúlka sem á í
erfiðleikum með að aðlagast
í skólanum og heima hjá
sér. Dag einn fær hún upp í
hendurnar lítinn yfirgefinn
hvolp sem á eftir að verða
besti vinur hennar.

Fyrir 60 árum sló dans- og
söngvamyndin West Side
Story í gegn og sópaði að
sér tíu Óskarsverðlaunum.
Myndin var gerð eftir samnefndum Broadway-söngleik með tónlist eftir Leonard Bernstein.

Kátur er óskaplega rauður á litinn
og til að byrja með er hann óttaleg
písl. En hann byrjar að vaxa og fyrr
en varir er hann orðinn risavaxinn.
Því meira sem Emma elskar hann,
því stærri verður hann.
Fyrr en varir er erfðafræðifyrirtæki sem ætlar að nota tæknina
til að stækka dýr á höttunum eftir
Káti og Emma og grunlaus frændi
hennar verða að berjast gegn
græðgisöflunum og leggja á flótta
yfir þvera New York-borg. Á flóttanum snertir Kátur alla í kringum
sig og sýnir Emmu og frænda
hennar mikilvægi viðurkenningar
og skilyrðislausrar ástar.
Kátur er svo stór að hann borðar
18 kíló af hundamat á hverjum degi
og þegar hann dillar skottinu fer allt
á flug í kringum hann. Þegar hann
geltir heyrist það í 16 kílómetra
fjarlægð og hann getur hlaupið á
115 kílómetra hraða þannig að það
er eins gott að hann sleppi ekki laus.
Uppáhaldið hans á veturna er
að fara á skautasvellið og þá mega
nú allir aðrir á svellinu passa sig.
Á sumrin finnst honum skemmtilegast að kæla sig í gosbrunninum
og þá getur aldeilis orðið gusugangur. Hann elskar borgina og
stundum sofnar hann við niðinn
frá jarðlestunum.
Valinkunnur hópur íslenskra
leikara sér um talsetningu myndarinnar á íslensku. n
Sambíóin Álfabakka, Egilshöll
Kringlunni, Akureyri, Keflavík,
Smárabíó og Laugarásbíó.

ÞVÍ MEIRA SEM ÞÚ ELSKAR HANN
ÞVÍ STÆRRI VERÐUR HANN.

KEMUR Í BÍÓ MEÐ ÍSLENSKU TALI
10. DESEMBER

@CliffordMovie

CliffordMovie.com
#CliffordMovie

Frumsýnd
10. desember 2021

Því meira
sem Emma
elskar
hann, því
stærri
verður
hann.

Aðalhlutverk:
Kolfinna Orradóttir, Guðjón Davíð Karlsson, Heiðar
Þórðarson, Guðmundur
Ólafsson, Álfrún Örnólfsdóttir, Árni Beinteinn Árnason
og Orri Huginn Ágústsson.
Handritshöfundur:
Jay Scherig, David Ronn og
Blaise Hemingway.
Leikstjóri:
Walt Becker.

Stephen Sondheim, sem lést á
dögunum, samdi textana. Dans- og
söngvamyndir, sem voru allsráðandi í Hollywood um miðja
síðustu öld, eru sjaldséðir fuglar
núorðið. Steven Spielberg hafði
þó lengi dreymt um að gera slíka
mynd og um jólin verður frumsýnd hans gerð af West Side Story,
sem byggð er á leikriti Shakespeares um Rómeó og Júlíu. Meðlimir
Akademíunnar, sem velja myndir
til Óskarsverðlauna, fengu þó forskot á sæluna á forsýningu nú í vikunni. Skemmst er frá því að segja
að fólk virðist ekki halda vatni af
hrifningu yfir nýju myndinni.
Handritið fær mikið lof og sagt
er að nálgun myndarinnar komi
skemmtilega á óvart. Þá þykir
útfærsla dansa vera nýstárleg og
spennandi. Í tístum og stöðufærslum á samfélagsmiðlum kalla
meðlimir Akademíunnar eftir því
að mynd Spielbergs, sem einhverjir
kalla ástaróð til New York-borgar,
fái tíu Óskarsverðlaun eins og fyrri
myndin gerði fyrir 60 árum.
Margir fullyrða að þetta sé besta
mynd Stevens Spielberg frá upphafi og er þá ekki lítið sagt. West
Side Story, Rómeo og Júlía, verður
aldrei gömul og þetta er mynd sem
enginn kvikmyndaunnandi eða
raunar enginn listunnandi má láta
fram hjá sér fara. n
Sambíóin Álfabakka, Egilshöll
Kringlunni, Akureyri, Keflavík,
Smárabíó og Háskólabíó.

Frumsýnd
26. desember 2021

Margir
fullyrða
að þetta
sé besta
mynd
Spielbergs
frá upphafi
og er þá
ekki lítið
sagt.

Aðalhlutverk:
Ansel Elgort, Rachel Zegler,
Ariana DeBose, David Alvares
og Rita Moreno.
Handritshöfundur:
Tony Kushner.
Danshöfundur:
Justin Peck.
Leikstjóri:
Steven Spielberg.

TRI VERSLUN
TRI VERKSTÆÐI
TRI VEFVERSLUN

CUBE RAFHJÓL
TRI VERSLUN
WWW.TRI.IS

CUBE GRAVEL
TRI VERSLUN
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
Sími: 571-8111 Netfang: info@tri.is

Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00
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Nú er Buster kominn á sjálft stóra sviðið
Fyrir fimm árum sló teiknimyndin Syngdu rækilega í
gegn og nú er biðin á enda.
Syngdu 2 verður frumsýnd á
annan í jólum í kvikmyndahúsum um allt land.
Í Syngdu 2 eru Buster Moon og
listamenn hans komnir á stóra
sviðið og undirbúa stórkostlegustu
sýningu allra tíma í sjálfri höfuðborg skemmtanaiðnaðarins. Það
er bara einn galli á gjöf Njarðar.
Fyrst þurfa þau að sannfæra rokkstjörnuna Clay Calloway, sem
hefur dregið sig algerlega út úr
skarkala heimsins, um að ganga til
liðs við þau.
Án allra sambanda í hinum
stóra heimi skemmtanaiðnaðarins
þurfa Buster og hans lið, sem í
eru meðal annars áhyggjufulla
móðirin Rosita, rokkarinn Ash,
hinn alvarlegi Johnny, Meena hin
feimna og hin ögrandi Gunter,
að lauma sér inn í hinar víðfrægu
skrifstofur Crystal Entertainment
sem hinn vægðarlausi auðjöfur,
Jimmy Crystal, stýrir af hörku.
Hefst nú æsispennandi atburðarás þar sem skiptast á skin og
skúrir og eitt er víst að engum
leiðist á Syngdu 2.
Syngdu 2 er talsett á íslensku af
metnaði og meðal þeirra sem ljá
persónum myndarinnar rödd sína
eru: Rúnar Freyr Gíslason sem Buster, Salka Sól Eyfeld sem Ash, Edda
Björgvinsdóttir, Steinn Ármann
Magnússon, Valdimar Flygenring,
Sveppi í hlutverki Jimmy Crystal
og Karl Ágúst Úlfsson sem Clay
Calloway. n

Fróðleikur
n Í ensku útgáfu Syngdu 2 er það Matthew McConaughey sem
ljær Buster rödd sína. Þetta er þriðja teiknimyndin sem McCaunaughey talar inn á.
n Í ensku útgáfunni ljær Bono rokkstörnunni Clay Calloway sína
rödd.
n Í Syngdu 2, ensku útgáfunni, syngja Scarlett Johansson og Bono
saman lagið I Still Haven’t Found What I’m Looking For sem U2
flutti upphaflega.

Fyrst þurfa þau að
sannfæra rokkstjörnuna Clay Calloway,
sem hefur dregið sig
algerlega út úr skarkala
heimsins, um að ganga
til liðs við þau.

Frumsýnd
26. desember 2021
Aðalhlutverk:
Rúnar Freyr Gíslason, Sigríður
Eyrún Friðriksdóttir, Salka Sól
Eyfeld, Unnsteinn Manúel,
Sverrir Þór Sverrisson (Sveppi)
og Karl Ágúst Úlfsson.
Handritshöfundur:
Garth Jennings.
Leikstjóri:
Garth Jennings.

Í kvikmyndahúsum um allt land.

Kjarkur og þor

Vont að kljást við vonda

Syngdu var um að elta drauma sína en
Syngdu 2 fjallar í raun um að brjótast
undan þeim takmörkunum sem aðrir
setja manni, brjótast úr hlekkjum sem
samfélagið fjötrar mann í. Buster glímir
við þá nagandi spurningu hvort hann sé
kominn eins hátt og hann kemst. Með því
að sýna áræðni og hugvitssemi er hægt
að ná markmiðum sínum og láta drauma
sína rætast. Mikilvægt er að láta mótlæti
ekki buga sig.

Gunter stingur upp á því að segja Jimmy
Crystal að rokkgoðsögnin Clay Calloway
verði aðalstjarnan í sýningunni til að ná
athygli hans. Buster grípur hugmyndina á
lofti. Vandamálið er að Buster hefur aldrei
hitt Clay, sem lokaði sig frá umheiminum
fyrir meira en tíu árum eftir að konan hans
dó. Það sem verra er, Buster áttaði sig
ekki á því að Jimmy Crystal er sjálfhverfur
glæpon sem er vís með að fleygja þeim
sem ljúga að honum fram af húsþaki.
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Verðlaunatónlist allsráðandi í Paradís
Annette var opnunarmynd
kvikmyndahátíðarinnar
í Cannes í sumar þar sem
leikstjórinn Leos (sem
þekktastur er fyrir mynd
sína Holy Motors), hlaut leikstjóraverðlaunin og myndin
hlaut verðlaun fyrir bestu
tónlistina.
Henry er ögrandi uppistandari
sem kynnist Ann, sem er heimsfræg sópransöngkona. Ekki líður
á löngu þar til þau ákveða að
gifta sig og skömmu síðar fæðist
þeim dóttir, Annette, sem kemur
fyrir í myndinni sem strengjabrúða. Erfiðleikar gera vart við sig
í hjónabandinu þegar Henry ver
tíma sínum heima við umönnun
Annette á meðan ferill Ann
blómstrar.
Hjónabandið fer hríðversnandi
og það endar með því að Henry og
Ann ákveða að reyna að bjarga því
með því að fara saman í siglingu.
Það fer þó ekki betur en svo að
Ann fellur útbyrðis í óveðri. Eftir
dauða móður sinnar öðlast Annette skyndilega hæfileikann til að
syngja með rödd móður sinnar og
nýtir það til að ásækja föður sinn.
Kvikmynd sem kemur sífellt á
óvart og ekki er allt sem sýnist.
Hér er um að ræða tragikómíska
óperu, sem er á mörkum popps og
rokks, ferðalag sem áhorfandinn
er hrifinn með inn í á ævintýralegan hátt. Jólamynd Bíó Paradísar sem bragð er af með þeim
Adam Driver og Marion Cotillard
í aðalhlutverkum. Enda er um

Fróðleikur
n Annette er fyrsta mynd leikstjórans Leos Carax, sem er með
ensku tali.
n Rooney Mara átti að leika í Annette en hætti við.
n Upphaflega var ráðgert að Rihanna myndi leika í myndinni.
n Upphaflega átti Annette alls ekki að verða kvikmynd heldur
hljómplata með hljómsveitinni Sparks.

Hér er um að ræða
tragikómíska
óperu, sem er á mörkum
popps og rokks.
óhefðbundna óperu að ræða, en
það eru engir aðrir en bræðurnir
í hljómsveitinni The Sparks sem
eru höfundar tónlistarinnar. n
Í Bíó Paradís.

Frumsýnd
9. desember 2021
Aðalhlutverk:
Adam Driver, Marion Cotillard
og Simon Helberg.
Handritshöfundar:
Ron Mael og Russel Mael.
Leikstjóri:
Leos Carax.
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Sérstök jólagjöf fyrir húðina
TARAMAR býður upp á sérstaka jólagjöf fyrir þá sem
vilja ná árangri í húðmeðferð.
Jólagjöfin samanstendur af
tveimur TARAMAR vörum,
Næturkremi og Hreinsiolíu,
og Gua Sha-nuddsteini.

Gua Sha er
forn kínversk
nuddaðferð.
Andlitið er
nuddað með
slípuðum steini
til að örva blóðrásina og koma
endurnýjandi
ferlum af stað í
húðinni.

Vörunum er pakkað í undurfagurt
og mjög vandað box og sett í fallegan TARAMAR poka þannig að
pakkinn er tilbúinn undir tréð.
Báðar TARAMAR vörurnar hafa
fengið fjölda alþjóðlegra verðlauna fyrir virkni, hreinleika og
nýsköpun.
Gua Sha ævintýri fyrir andlitið
Gua Sha er nafn á fornri kínverskri
aðferð við að nudda húðina. Það er
gert með slípuðum steini til að örva
blóðrásina og koma endurnýjandi
ferlum af stað í húðinni. Gua þýðir
að nudda eða skrapa og sha þýðir
sandur.
„Þessi aðferð hefur farið sem
eldur í sinu yfir hinn vestræna heim
og okkur finnst hún passa einstaklega vel með TARAMAR hreinsiolíunni og næturkreminu,“ segir
Guðrún, stofnandi TARAMAR.
„Saman mynda steinninn og
tvennan mjög skemmtilega gjöf
sem getur gefið mörgum tækifæri
til að nota vörurnar á nýjan og
áhugaverðan hátt.“
Guðrún segir að þegar Gua
Sha-steinninn er notaður til að
nudda andlitið sé gott að fylgja leiðbeiningum. Þær segja til um í hvaða
átt er best að renna steininum á
hverju svæði um leið og hann er
lagður upp að húðinni, með jöfnum
þrýstingi en þó ekki of fast.
„Tilgangurinn með Gua Sha-andlitsnuddi er að auka blóðstreymið
og orkuflæði til húðarinnar, auka
losun úrgangsefna og losa um
spennu. Ekki má heldur vanmeta
áhrif af dekrinu, en umhyggja og
vellíðan sem við upplifum, hvort
sem við erum sjálf að dekra við
okkur eða fáum hjálp frá öðrum,
kallar fram serótónín ánægjuhormón í líkamanum sem hafa
einnig áhrif á útlit og starfsemi
húðarinnar,“ útskýrir hún.
Rannsóknir hafa sýnt að nudd
með Gua Sha-steinum getur aukið
blóðflæðið til húðarinnar allt að
fjórfalt á 7-20 mínútum. Áhrifin
geta líka komið fram í minni
verkjum tengdum vöðvabólgu og
niðurstöður rannsókna staðfesta
að bólgusvörun minnkar með
notkun Gua Sha.
Gua Sha styður við og eflir virkni
TARAMAR húðvaranna
„TARAMAR vörurnar sem við
höfum valið með Gua Sha-steininum eru mjög sérstakar. Annars
vegar er það Næturkremið. Það
hefur unnið til fimm alþjóðlegra verðlauna fyrir gæði, virkni
og hreinleika. Hins vegar er það
Hreinsiolían en hún hefur líka
unnið til alþjóðlegra verðlauna
og verið prófuð af óháðri
franskri rannsóknastofu,“ segir Guðrún.

„Þessar prófanir, sem voru
framkvæmdar á 38 konum, sýndu
að olían djúphreinsar húðina,
stuðlar að afeitrun, þéttir húðina og
endurlífgar hana þannig að hún fer
að ljóma og verður fallegri á litinn.
Næturkremið er sérhannað til að
aðstoða húðina við hina miklu
vinnu sem hún fer í gegnum á nóttinni. En nóttin er einn mikilvægasti

Myndin sýnir bestu leiðirnar til að
nota Gua Sha-nuddsteininn.

„Áferðin á næturkreminu er létt en gefur um
leið lúxustilfinningu. Ég er mjög ánægð með
ilminn, hann er náttúrulegur og mér finnst bæði
áferðin og ilmurinn eiga mjög vel við þessa
vöru: Mjög flott! Eftir að hafa notað kremið í
dálítinn tíma þá verð ég að lýsa ánægju minni
með hvað það er nærandi og fellur fullkomlega að húðinni. Ég finn greinilega hvað húðinni
líður vel og hversu vel nærð hún er og hvað hún
verður mjúk og slétt. Kremið hverfur hratt inn
í húðina og skilur ekki eftir sig neina klístraða
tilfinningu. Í raun upplifi ég þetta krem sem
kraftaverk! Það passar auðveldlega inn í
mína daglegu rútínu og er eins og yndislegur
draumur.“
Dómari í Free From Skincare 2021-samkeppninni

„Ég er virkilega sátt við vörurnar ykkar. Hef notað
dagkremið og serum í tvo mánuði og svo verið að
bæta næturkreminu og hreinsiolíunni við. Ég sé
mikinn mun á húðinni. Hún er sléttari og fyllri einhvern veginn.“
Inga Helgadóttir

„Það er yndislegt að vakna eftir að hafa notað
næturkremið. Húðin er svo full af raka og mjúk:
engin skán eða klístur. Elska þetta krem, kláraði
það allt of fljótt.“
Dómari í Natural Nordic Beauty-samkeppninni 2021

„Taramar-vörurnar eru þær einu sem ég get
notað. Það er greinilega góð ástæða fyrir því!“

„Ég er mjög ánægð með vörurnar ykkar, hef notað
augnkremið, dagkremið, næringarkremið og varagelið, allt toppvara, finn mikinn mun á húðinni,
sléttari, mýkri og fyllri viðkomu.“

Rúrí Fannberg

Þórdís Hauksdóttir

Finna má leiðbeingar um notkun á
Gua Sha-nuddsteininum hér.

tími sólarhringsins fyrir húðina.
Þegar við höllum höfði í lok dags og
kyrrum hugann þá vaknar húðin
og setur af stað mikilvæga ferla sem
standa yfir í marga klukkutíma.
Oft er talað um hina gullnu stund
húðarinnar sem stendur frá 1-4 um
nóttina,“ útskýrir hún.
„Á þessum tíma losar húðin sig
við úrgangsefnin. Blóðflæðið til
hennar eykst og framleiðsla kollagenþráða og annarra byggingarefna eins og elastín eykst einnig.
Öll þessi framleiðsla og aukin
efnaskipti í húðinni geta þó
valdið rakatapi og hjá sumum
er það svo mikið að fólk vaknar
með þurrari húð að morgni en
þegar það fór að sofa. Næturkremið
er þróað til að mæta þessu og draga
úr rakatapi og aðstoða húðina við
að losna við úrgangsefnin og byggja
upp nýja vefi og kollagenþræði.“
Umsagnir ánægðra viðskiptavina
Margir notendur TARAMAR hafa
náð undraverðum árangri með
notkun þessara vara og umsagnir
frá bæði íslenskum viðskiptavinum
og erlendum dómurum sýna mikla
ánægju með vörunar. ■

PURIFY

Nota má Gua
Sha-steininn til
að örva blóðrás og efla
endurnýjun
húðarinnar.

MYNDIR/AÐSENDAR

6 k y nninga r bl a ð ALLT

Jólatónleikar Kammersveitar Reykjavíkur
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Sólveig Andersen, eigandi Mathallar Höfða er einnig iðn- og lýsingarhönnuður. 

Loft í maga?
Glímir þú við
meltingartruflanir?
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Jólastemning í Mathöll Höfða

hvannarrótar

Fæst í næsta apóteki, heilsuvöruverslun, Hagkaupum og Nettó.

4

Miðasala: harpa.is
Miðaverð: 3.500 kr.

Leyndarmál

Næturbrölt
Eru tíð þvaglát
að trufla þig?
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Sólveig Andersen, eigandi að
Mathöll Höfða, er einnig iðnog lýsingarhönnuður. Sjálf á
hún heiðurinn af hönnuninni að mathöllinni og hefur
gott auga þegar kemur að
því að setja saman andstæður. Á árinu var Mathöll
Höfða stækkuð og hannaði
Sólveig breytingarnar sem
tókust einstaklega vel í alla
staði.

Gaman er að
er sjá matar
flóruna sem er
í boði í Mathöll
Höfða og hægt
að finna eitthvað frá öllum
heimshornum.

sjofn@frettabladid.is

Sólveig býr í Vatnsendanum, sem
margir kalla sveit í borg. Hún býr
með Hilmari Inga Ómarssyni
vélstjóra. „Ég á tvær duglegar og
flottar stelpur, Möndu og Máney,
og hund sem heitir Freyja. Áhugamál mín eru klárlega framkvæmdir, byggja, breyta og bæta. Ég er
forfallinn framkvæmdafíkill. Ef ég
er ekki í framkvæmdum þá er ég
nýbúin eða rétt að byrja. Svo er það
ræktin en ég er í þjálfun hjá Kojak
sem er með aðstöðu á hæðinni
fyrir ofan Mathöllina. Hann gargar
á mig og ýtir mér út úr comfortzone-inu sem ég var komin með
lögheimili í, áður en ég byrjaði hjá
honum. Útilegur, skíði og ferðalög
er líka ofarlega á listanum.“
Áhugi á að borða góðan mat
Hvernig kom það til að þú opnaðir
Mathöll Höfða?
„Það var ljóst að mikill áhugi var
hjá fólki fyrir þessu fyrirkomulagi
sem mathallir eru. Þessi þróun
er um heim allan, ekki bara hér á
landi. Það er svo mikil hagræðing í
því að geta farið á einn stað en eiga
val um að versla á mörgum mismunandi veitingastöðum.“
Finnst þér „streetfood“ matur,
eða götumatur, á Íslandi vera í
mikilli sókn?
„Já, svo virðist vera. Ég er nú
reyndar alltaf soldið skeptísk á
þessa skilgreiningu á streetfoodstöðum. Við sjáum allavega
mikinn áhuga fólks á að borða
góðan mat úr vönduðu hráefni
sem borinn er fram á einfaldan
hátt. Fólk þjónar sér sjálft svo það
sparar en fær samt vandaðan mat.“
Gaman er sjá matarflóruna sem er
í boði í Mathöll Höfða, hægt er að
finna eitthvað frá öllum heimshornum. „Við vildum auðvitað fjölbreytni og reyndum að velja ólíka
staði. Það var samt smá heppni að
enda með þetta frábæra úrval frá
öllum heimshornum.“
Vinsælt svæði og ört stækkandi
Staðsetningin virðist virka mjög
vel og byggðin á svæðinu fer ört
stækkandi. „Þetta svæði er mjög

vinsælt atvinnusvæði, sem gerir
góða traffík í hádeginu og yfir
daginn. En það sem kannski
kemur á óvart þegar betur er
skoðað er stóra íbúðabyggðin
sem er að rísa allt um kring. Við
erum nálægt Árbæ, Grafarvogi,
Grafarholti, Úlfarsárdal og ekki
svo langt frá Mosó og Breiðholti
líka. Sem sagt öll þessi efri byggð
er að koma til okkar og það finnst
okkur frábært. Þarna verður
þéttbýlt íbúðahverfi og ein aðalstoppustöð Borgarlínunnar rétt
fyrir neðan. Þannig að það eru
virkilega spennandi tímar fram
undan.“
Risastór kristalsljósakróna
Hver og einn bás í Mathöllinni
hafði frelsi til að hanna svæðið og
útkoman varð eins og best var á
kosið. „Ég reyndi að skapa þannig
stíl í Mathöllinni að þetta myndi
allt passa saman,“ segir Sólveig. Í
sumar stóð Sólveig og hennar fólk í
stórræðum og stækkuðu Mathöllina til muna með skemmtilegum
útfærslum.
Hvaðan kom innblásturinn?
„Innblásturinn kemur frá sögunni og umhverfinu. Mér finnst
ávallt skemmtilegt að blanda
grófu og fínu, nýju og gömlu.
Það er áskorun að gera það vel og
alltaf spennandi að sjá útkomuna.
Maður veit aldrei alveg hvernig
útkoman verður fyrr en allt
smellur saman í lokin. Ég notaði
upphaflega mikið kaðla, hráar
spýtur og gömul kefli frá Hampiðjunni sem voru þarna upphaflega. Ég lét setja risastóra kristalsljósakrónu upp og flauelssófa
með stungnu baki. Nýi salurinn
er allt öðruvísi, sams konar sófi en
gamaldags pottjárnsborðfætur,
gegnheil eik og stór bambusljós
sem setja punktinn yfir i-ið.“
Lýsingin er sérstaklega falleg og
vekur eftirtekt gesta. Stór og falleg
bambusljós prýða eitt rýmið sem
koma frá Balika og veggljósin
sem gefa frá sér skemmtilega
birtu eru frá Tekk.

Áhersla á jólastemningu
Sólveig segir að þau hafi fundið
mikinn mun á aðsókninni í Mathöllina eftir breytingarnar og
fjölgun veitingastaða hafi líka
mikil áhrif. „Við vorum að klára
metmánuð hjá okkur og fólk er
greinilega ánægt með stækkunina
og fjölbreytnina. Pastagerðin og
Dragon DimSum hafa fengið frábærar móttökur enda ljúffengur
matur og ekkert svipað að fá á
þessum slóðum.
Við munum leggja áherslu á
notalega jólastemningu og ætlum
að skreyta höllina og spila jólalög
í bland við venjuleg. Umfram allt
viljum við bjóða upp á góðan mat
á góðu verði, það þarf ekki að kosta
mikið að gera sér glaðan dag með
fjölskyldu og vinum.“
Ertu til í að ljóstra upp hvað þér
finnst best að borða?
„Já, það er nú samt erfitt að
svara. En ég á mér uppáhaldsrétt
á öllum stöðunum. Það fer eftir
hvernig skapi ég er í hvert ég fer.
Tacoið og Ketóskálin á Culiacan
hentar mjög vel núna þar sem ég
er að reyna að sleppa glúteni. En ég
get líka fengið mér Zucchini-pasta
á Pastagerðinni, hrísgrjónanúðlur
á Wok-on eða Maikai skál hjá
Sætum Snúðum.“
Bjór og dumplings
Hvað er það frumlegasta sem þú
hefur bragðað í Mathöllinni? Eða
komið þér mest á óvart?
„Ætli það sé ekki dumplings frá
Dragon Dim Sum. Virkilega gott og
ég elska að geta fengið edamamebaunir og salat með. Þetta er spari
hjá mér og þá fæ ég mér auðvitað
bjór með. Bjór og dumplings eru
gott kombó.“
Sólveig vill að lokum endilega
hvetja alla til að koma með fólkið
sitt til þeirra. „Mathöll Höfða er
svo sannarlega staður þar sem fólk
borðar saman.“ Þá má geta þess að
Mathöll Höfða er opin alla daga
11.30-21.00 og hægt er að fylgja
henni á Facebook og Instagram @
matholl_hofda. ■
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Leikur sér að jafnvæginu
OsteoStrong er nýlegt kerfi
sem hjálpar fólki að bæta
líkamlegt atgervi hratt og
örugglega í stuttri heimsókn einu sinni í viku.
Ástundun tekur stuttan tíma
úr vikunni og getur hjálpað
alls konar fólki af stað. Fólk
svitnar ekki og því þarf
engin fataskipti eða sturtu.

Gunnar B. Pálsson hafði reynt
að styrkja jafnvægið og bæta
líkamlega getu
á margan hátt
áður en hann
hóf að stunda
æfingar hjá
OsteoStrong þar
sem hann fann
fljótt breytingu
á líðan.

„Ég lenti í tveimur bílslysum með
tiltölulega skömmu millibili. Það
var keyrt inn í vinstri hlið bílsins
þannig að ég var með mjög erfiða
áverka á allri vinstri hlið líkamans.
Í bæði skiptin fékk ég slæmt höfuðhögg og var með lélegt jafnvægi
vinstra megin,“ segir Gunnar B.
Pálsson sem starfar sem grunnskólakennari. Hann segir að margt
í hans daglega lífi hafi verið erfitt.
„Ég var með mikla verki og illa
haldinn. Ég fór í endurhæfingu í
tvígang en kom þreyttari út á eftir
en áður en ég fór inn. Ég reyndi
að byggja mig upp á venjulegum
líkamsræktarstöðvum en það
fór bara illa í mig og ég varð bara
verri,“ segir Gunnar.
Fann mjög fljótt mun á verkjum
„Í stað þess að versna stöðugt í
líkamanum ákvað ég að prófa
stutta tíma hjá OsteoStrong. Eftir
tímana þar fór ég að finna vel fyrir
því hvernig líkaminn fór að vinna
með mér. Ég fór fljótt að byggja mig
upp líkamlega. Samt eru æfingarnar í mjög stuttan tíma,“ segir
Gunnar. „Ég fann hvernig ég varð
sterkari og verkirnir minnkuðu,
sérstaklega í brjóstbaki.
Það sem mér fannst þó magnaðast var hversu jafnvægið jókst
mikið. Ég og konan mín erum bæði
í áhættuhóp þannig að í Covid tók
ég mér langt frí frá OsteoStrong en
jafnvægið hélt sér þrátt fyrir það.
Nú geri ég mér það að leik að klæða
mig á auðveldan hátt í sokkana úti
á miðju gólfi á öðrum fæti. Það eru
miklar framfarir,“ segir Gunnar.
Í 20 mínútna heimsókn í
OsteoStrong tekst notendum að
auka styrk sinn og jafnvægi hraðar
en annars staðar, án þess að finna
fyrir harðsperrum. Notendur auka
styrk vöðva, bein, sinar og liðbönd
umtalsvert auk þess að losa sig við
verki.
Notendum bjóðast sérhæfð tæki
til að styrkja vöðva í hámarks aflstöðu.
Notendur geta átt von á að:
n Auka jafnvægi
n Auka styrk
nM
 innka verki í baki og liðamótum
n Lækka langtíma blóðsykur
n Auka beinþéttni
n Bæta líkamsstöðu
n Minnka líkur á álagsmeiðslum
Engar harðsperrur
Fólk mætir í venjulegum fötum,
tekur á, svitnar ekki en getur fylgst
mjög vel með styrktaraukningu.
„Styrktaraukning er mjög hröð
hérna og fólk er að meðaltali að
bæta sig um 73 prósent á ári. Eftir
að hafa gert æfingar í 10 mínútur er
fólki svo boðið að leggjast á PEMFbekki, púlsaðar rafsegulbylgjur,
í slökun, sem eykur blóðflæði og
dregur úr bólgum í líkamanum,“
segir Örn Helgason, annar eigandi
OsteoStrong á Íslandi.
Daglegar árangurssögur
„Flestir koma til okkar af því að
þeir vilja losna við verki, auka jafnvægi og styrkja sig. Þó nokkrir hafa
sagt mér með létti í röddinni að
þeir „kvíði ekkert fyrir að stunda
OsteoStrong-æfingarnar“. Mér
fannst erfitt að hugsa til þess að
þetta brosandi fólk hefði einhvern
tíma upplifað kvíða en auðvitað
er hann mjög algengur fylgifiskur

Æfingatíminn hjá OsteoStrong er mjög stuttur og ekki þarf að klæðast
íþróttafötum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gott jafnvægi er
afar mikilvægt
fyrir alla.

Fólk sem stundar OsteoStrong er á öllum aldri og mjög mismunandi á sig
komið. Fyrir suma er þetta það eina sem þeir geta stundað.

Ekkert dottið síðan
„Ég fór í prufutíma í febrúar
og hef verið í OsteoStrong
síðan. Ég er með minni bólgur
í líkamanum, ég sterkari og
líður betur. Ég er með sjaldgæfan taugasjúkdóm og ein
af leiðinlegu birtingarmyndum hans er jafnvægisleysi.
Það gerði það að verkum ég
datt 1-3 sinnum í viku. Í þessa
fjóra mánuði sem ég hef
stundað OsteoStrong hef ég
ekkert dottið. Læknirinn minn
er svo ánægður með mig og
fólkið mitt á ekki orð.“
Eyrún Ósk Sigurjónsdóttir
áfalla og verkja. Það er fátt jafn
gefandi eins og að heyra svo að
fólk hafi fengið það sem það leitaði
að og hvernig það hefur breytt
lífsgæðum þess. Það er merkilegt
hvað það eru rosalega margir sem
upplifa mikla verki á hverjum
degi en tekst samt svo fallega að
brosa framan í lífið,“ segir Svan-

laug Jóhannsdóttir, hinn eigandi
OsteoStrong. „Sumir koma bara
í nokkra mánuði og þurfa ekki
meira, þeir sem vinna að uppbyggingu beina þurfa allavega að vera
hjá okkur í eitt til þrjú ár. Aðrir hafa
ákveðið að gera ástundun að hluta
af heilbrigðum lífsstíl. Það hefur
líka verið ánægjulegt hversu mikið
af fólki úr heilbrigðisgeiranum
hefur kynnt sér starfsemina, eins
og læknar, hjúkrunarfræðingar,
sjúkraþjálfarar og aðrir sem láta sig
heilbrigði varða,“ bætir Örn við.
Hraðari uppbygging
Flestir geta nýtt sér það sem
OsteoStrong býður upp á, fólk á
öllum aldri, óháð líkamlegri getu.
Með því að setja álag á líkamann
hvetjum við hann til þess að
styrkja sig. Með ástundun þéttast bein, vöðvar, sinar og liðbönd.
Tæki OsteoStrong gera meðlimum
kleift að losa sig við fleiri kíló
en er mögulegt annars staðar.
„Þess vegna gerast hlutirnir oft
hraðar hérna heldur en við aðra
hreyfingu. Fólk finnur í framhaldi
oft fyrir minni verkjum, betra jafn-

Aukin jákvæðni
til eigin getu
„Ég brotnaði illa á upphandlegg. Það dró dilk á eftir sér
því með því tapaði ég miklu
af sjálfstrausti og jafnvæginu.
Eftir ástundun hjá Osteo
Strong líður mér á margan
hátt betur, meðal annars hafa
verkir í handlegg og mjóhrygg
minnkað. Það mikilvægasta er
aukin bjartsýni og jákvæðni til
eigin getu.“
Margrét Ólafsdóttir
vægi og meiri orku. Þá er svo miklu
skemmtilegra að vera til,“ segir
Svanlaug.
Betra jafnvægi
Það má búast við því að jafnvægið
batni hratt. Eftir aðeins fimm
skipti er fólk að meðaltali búið
að bæta það um 77 prósent. Fyrir
suma þýðir það að þeir eru betri
í golfi, eða stöðugri í jógatímum.
Fyrir aðra þýðir þetta að þeir geta

sleppt göngugrindinni, eða átt
auðveldara með að ganga.
Einmitt það sem þarf
Fólk sem stundar OsteoStrong er á
öllum aldri og mjög mismunandi
á sig komið. Margir nota þetta sem
viðbót við aðra þjálfun, en fyrir
suma er þetta það eina sem þeir
geta stundað.
„Það er ekki meiningin að
þetta sé eina hreyfingin sem fólk
stundar. Við hvetjum fólk endilega til að gera allt sem því þykir
skemmtilegt. Fyrir suma erum við
það fyrsta sem þeir geta gert eftir
að hafa dottið út úr hreyfingu í
langan tíma eða lent í alvarlegum
áföllum. Fyrir aðra erum við einmitt hjálpin sem þarf, til þess að ná
markmiðum sínum í þríþrautinni,“
bætir Örn við. n
OsteoStrong býður upp á ókeypis
prufutíma á fimmtudögum og
föstudögum í Hátúni 12. Áhugasamir geta bókað prufutíma á
osteostrong.is eða í síma 419 9200.
OsteoStrong er í Hátúni 12.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar óskast

550 5055

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

Húsnæði

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Heilsuvörur

Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Þjónusta

EKINN AÐEINS 19Þ.KM!!!

VOLVO XC60 T8 Twin engine 4x4.
Árgerð 2020, ekinn aðeins 19þ.
km., bensín/rafmagn, Sjálfskiptur.
Ný þjónustaður af Brimborg.
Leiðsögukerfi, Lúga, Bakkmyndavél
o.fl o.fl. Lítur sérlega vel út. Verð
aðeins kr.7.977.000. Rnr.120572. Til
sýnis og sölu hjá Aðalkaup bílasölu,
Skeifunni 3c.

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

BÓLSTRUN – SAUMASKAPUR

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Uppgerðir Rokkókóstólar með
áklæði að eigin vali á góðu verði

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Búslóðaflutningar

FYRIR

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

EFTIR

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
ALGJÖR DRAUMUR!!!

VOLVO XC60 T8 Twin engine
4x4. Árgerð 2019, ekinn 39þ.km.,
bensín/rafmagn, Sjálfskiptur. Ný
þjónustaður af Brimborg. 19”
Álfelgur, Leður, Lúga, Bakkmyndavél
o.fl o.fl. Lítur virkilega vel út. Verð
aðeins kr.7.977.000. Rnr.120571. Til
sýnis og sölu hjá Aðalkaup bílasölu,
Skeifunni 3c.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík
Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is
http://adalkaup.is

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt
Nýr 2021 Mitsubishi Outlander
Hybrid Spirit+ Tíglamynstruð leður
á sætum. 18” álfelgur. 5 ára evrópsk
verksmiðjuábyrgð. Þessir bílar
hækka í verði um áramót ! 4 litir á
staðnum. Verð 5.950.000,-

Gefins

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

Tilkynningar

Sérhæfum okkur í bílsætaviðgerðum, mótorhjólum,
snósleðasætum, límum og gerum við tréverk á húsgögnum.
Einkamál
RÓLEGUR MAÐUR UM
SJÖTUGT ÓSKAR EFTIR AÐ
KYNNAST KONU
Mig langar að kynnast konu um
60+ sem er til í að hittast yfir
kaffibolla, spjalla og fl.
Endilega hafið samb. í
s. 611 4349
Geymið auglýsinguna!

Heilsa

Heilsuvörur

Nett innkaupakerra fæst gefins. Tala
ensku. Uppl. síma: 554-6286 og 776
3667. Tómas.

Til sölu

Jaguar I-Pace EV400. 4x4 rafmagns
jepplingur með hátt í 400 km
drægni. Modelár 2020 ekinn aðeins
7.800 km. 400 hestöfl. 20” álfelgur.
Leður og fullt af lúxus. Kostar hátt
í 12 milljónir nýr. Þú getur eignast
þennan fyrir aðeins 8.390.000,-

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

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Öll almenn bólstrun - úrval vandaðra áklæða og leður.
Tökum allskonar saumaskap ,t.d. dýnur í hjólhýsi, húsbíla ofl.

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Formbólstrun
Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin | S. 544 5750 | www.hsbolstrun.is
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Húsin skreytt með greinum grænum
Sýningin Jólatré úr safneign stendur
yfir á Þjóðminjasafninu þessa dagana
þar sem sjá má hvernig hefðin hefur
þróast á Íslandi í gegnum árin.
arnartomas@frettabladid.is

Jólatré eru ómissandi hluti af hátíðunum
fyrir marga Íslendinga og hafa verið það um
þó nokkurn tíma. Fyrstu jólatrén bárust til
Norðurlanda upp úr 1800 og um miðja 19. öld
eru fyrstu heimildir um jólatré á Íslandi. Á
sýningunni Jólatré úr safneign í Þjóðminjasafninu má finna jólatré frá því snemma á
20. öld og fram undir 1970 sem gefa víða mynd
af hvernig hefðin hefur þróast hér á landi.
„Elstu jólatrén á sýningunni eru frá fyrri
hluta 20. aldar, þegar ekki var hægt að flytja
inn jólatré,“ segir Eva Kristín Dal, verkefnastjóri hjá Þjóðminjasafninu. „Þá var farið sjóleiðis, sem var heljarinnar vesen og dýrt, en
siðurinn var þekktur frá Danmörku.“

Hefðirnar fóru mikið eftir efni
á hverju heimili.

Íslendingar gripu þá til þess að búa til sín
eigin jólatré, oft úr því sem var hendi næst.
„Kústsköft eða afgangstimbur var oft
notað,“ segir Eva Kristín. „Það var kannski
vafinn utan um þau grænn skrautpappír til
að líkja eftir alvöru tré, eða lyng sett utan á
greinarnar. Svo voru kerti notuð til að lýsa
trén upp.“
Eva Kristín segir að framan af hafi trén aðallega verið á heldri heimilum þótt þau hafi
þekkst víða.
Ólíkar hefðir heimilanna
Skömmu fyrir aldamótin 1900 var farið að
auglýsa jólaskraut í verslunum landsins og
upp úr 1920 hófst einhver innf lutningur á
alvöru trjám til Íslands. Sá innflutningur datt
þó að mestu niður á kreppuárunum og var
síðar bannaður vegna hættu á gin- og klaufaveiki. Það var svo ekki fyrr en upp úr 1970 sem
grenitré úr innlendri skógrækt fóru að koma
á markaðinn.
Hefðin fyrir að skreyta trén er einnig sterk
og ólík milli fjölskyldna. Á sýningunni má
finna ýmis tré sem eiga sér skemmtilega sögu.
„Hefðirnar fóru mikið eftir efni á hverju

Jólatré hafa lengi verið órjúfanlegur hluti jólanna hjá mörgum Íslendingum.

Áður fyrr voru jólatrén oft sett saman úr því
sem finna mátti á heimilinu.

Faðir jólatrésins
Það er erfitt að svara spurningunni um hvenær
fyrsta jólatréð dúkkaði upp því skilgreiningin
á jólatré er margræð. Hefðin að skreyta heimili
sitt með gróðri sem helst grænn yfir veturinn er
í það minnsta eldri en kristin trú.
Hefðin eins og við þekkjum hana í dag er þó
oft rakin til Þýskalands á 16. öld þegar kristið
fólk færði skreytt tré inn á heimili sín. Sagan
segir að siðbótafrumkvöðullinn Martin Luther
hafi þar verið fyrstur til að skreyta tré með
kertum, en á leið heim frá messu hafi hann fyllst
lotningu þegar hann sá stjörnurnar blika á milli
trjágreina. Hann hafi svo reynt að endurskapa
stemninguna með fjölskyldunni með því að
höggva niður tré, færa inn á heimilið og tendra
Martin Luther
kerti á hinu nýtilkomna jólatré.

heimili,“ segir Eva Kristín. „Það er til dæmis tré
þar sem má finna pappírsborða sem klipptir
voru út úr dagblöðum, tímaritum og gömlum
umbúðum. Það hefur bara verið notað það
sem féll til.“
Þá hefur mögulega verið sett fullmikið af

skrauti á annað tré á sýningunni. „Það var
bætt á það skrauti árlega en aldrei neitt fjarlægt,“ segir hún. „Það sést varla í það fyrir
skrauti.“
Sýningin stendur yfir til 6. janúar á Þjóðminjasafninu á Suðurgötu. n

Jólaskreytingar geta verið gerólíkar milli
heimila. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þetta gerðist: 3. desember 1984

Hörmungarslys í Bhopal
Á aðfararnótt 3. desember kom upp leki í
efnaverksmiðju Union Carbide í indversku
borginni Bhopal. Tugþúsundir tonna af
eiturgasi lögðust yfir nærliggjandi svæði
umhverfis verksmiðjuna sem var umlukin
fátækrahverfum.
Þúsundir létu lífið fyrstu dagana eftir
slysið og margir glímdu við langvarandi
heilsukvilla í kjölfarið á borð við krabbamein og lungnasjúkdóma. Einhverjar tölur

Merkisatburðir
1804 Thomas Jefferson er kjörinn forseti Bandaríkjanna.
1916 Íþróttafélagið Skallagrímur er stofnað í Borgarnesi.
1931 Alka Seltzer sett á markað í fyrsta sinn. Lyfið hefur upp frá því linað þjáningar
margra sem gengið hafa of hratt um gleðinnar dyr.
1947 Sporvagninn Girnd eftir Tennessee Williams er frumsýndur. Síðan þá hefur leikritið
verið sýnt víða um lönd og ekkert lát á vinsældum þess.
1961 Fundum Bítlanna og Brians Epstein, sem síðar var nefndur „fimmti Bítillinn“ ber
saman í fyrsta sinn.
1967 Christaan Barnand framkvæmir fyrstu hjartaígræðsluna.
2014 Japanska geimvísindastofnunin JAXA skýtur Hayabusa2 geimfarinu á loft.
2017 Fyrsta pitsuveislan í geimnum er haldin í alþjóðlegu geimstöðinni.

segja að alls hafi 16 þúsund látist vegna
slyssins og skert heilsu meira en hálfrar
milljónar. Hörmungarnar í Bhopal eru eitt
skelfilegasta umhverfisslys sögunnar og
hefur svæðið enn ekki verið hreinsað. Tildrög slyssins eru rakin til þess að vatn hafi
komist inn í geymslutank gassins sem olli
efnahvörfum en ekki er vitað hvort það
hafi gerst vegna vanhirðu í verksmiðjunni
eða skemmdarverka. n

Bílaapótekið Hæðasmára

Þú færð lyfin þín
beint í bílinn á mettíma
- sjö lúgur

Bílaapótekið Hæðasmára

Opið 10 – 23 alla daga

Þú finnur apótek Lyfjavals í Mjódd, bílaapótek Hæðasmára og í Apóteki Suðurnesja
Lyfjaval Mjódd
Opið virka daga 08.45 – 18.15
Laugardaga 12.00 – 16.00

Lyfjaval Hæðasmára Bílaapótek
Opið alla daga 10.00 – 23.00

Apótek Suðurnesja
Opið virka daga 09.00 – 19.00
Laugardaga 12.00 – 16.00

VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Föstudagur

ÞRAUTIR
Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 ferma
5 tré
6 tveir eins
8 reytast
10 kvik
11 kjökur
12 seytl
13 margskonar
15 féfletting
17 staðfesta

Hvítur á leik

Vestlæg eða
breytileg átt 3-8
og bjart með
köflum, en áfram
él SV- og V-til.
Frost 0 til 10 stig,
kaldast í innsveitum NA-lands,
en herðir á frosti
seinnipartinn. n
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1

LÓÐRÉTT
1 dauðyfli
2 ró
3 reyndar
4 nytjar
7 laglega
9 ofsaleg
12 vinkona
14 nagdýr
16 tveir eins

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

LÁRÉTT: 1 lesta, 5 eik, 6 ff, 8 trosna, 10 ið, 11 vol,
12 vætl, 13 ýmis, 15 rúning, 17 sanna.
LÓÐRÉTT: 1 letidýr, 2 eirð, 3 sko, 4 afnot, 7 fallega, 9 svæsin, 12 vina, 14 mús, 16 nn.

Ný sending
af gæðarúmum
frá Dupen

2

16
17

Vasjukov átti leik gegn Lysenko í Sovétríkjunum sálugu árið 1981.

Sjá nánar
á patti.is

1. Bxe7! Hxe7 2. Rf6+! Bxf6 3. exf6 1-0. Sjötta skák heimsmeistaraeinvígisins fer fram í dag. Staðan er 2½-2½.
Vignir Vatnar Stefánsson vann Y-2000 mót TR sem lauk í fyrradag. Alexander Oliver Mai varð annar og Jóhann
Ingvason þriðji. Haraldur Baldursson vann 2000-mótið.
www.skak.is: Heimsmeistaraeinvígið. n

Sudoku

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18 Laugardaga 11-15

Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - patti.is
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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
Gakktu í bæinn!
Láttu eins og
þú sért heima
hjá þér!

Nei, sko! Það
er aldeilis
veggfóður!

Ah, þetta! Þetta er frá
paintball-byssunni minni! Ég
þarf stundum að losa mig
við stress eftir langan dag í
majónesverksmiðjunni!

Majónesverksmiðjunni? Þú
sagðir að þú
værir að vinna
með fallhlífarstökk?

Já! Ég skýt
á fólk í
fallhlífarstökki með
þessum!

Ég er svona
Þú … veist
nálægt því að
að það er
gefast upp, ekkert loft milli
Pondus! Svona fingranna á þér,
nálægt!

Þurý-Læla?

Já!

Við getum gert miklu betur

Sigríður Gísladóttir ólst upp hjá móður með alvarlegan geðrænan vanda, fyrst í fjögurra systkina hópi og síðar í fimm ár
ein. Hún gagnrýnir skólayfirvöld og heilbrigðiskerfið fyrir að
hafa ekki veitt aðstæðunum athygli, en einnig samfélagið sem
undanfarin ár hefur hæðst að móður hennar fyrir heimatilbúin
tónlistarmyndbönd.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eitthvað spennandi að gerast í
skólanum í dag?

Við vorum
með tíma um
atburði líðandi
stundar.

Ég sagði öllum frá þessu ógeði
sem er að vaxa á bakinu á þér.

Þau voru líklega
að leita að
einhverju minna
staðbundnu.

Já, ég veit það
núna!

Ég var ekki
lengur eins og hinir
Arnar Jón Guðmundsson
er tvítugur nemi í bifvélavirkjun. Hann er jafnframt
sjálfboðaliði hjá Erninum,
minningar- og styrktarsjóði sem býður upp á
samveru fyrir börn sem
upplifað hafa sorg. Hana
þekkir Arnar sannarlega af
eigin raun en tæplega 18
ára hafði hann misst báða
foreldra sína.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi.

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ef þú lest tíu bækur í
sumar, þá gefur bókasafnið þér verðlaun.
Hvernig
verðlaun?

Ókeypis bók?

Hvað myndi ég
gera við hana?

Lesa hana, býst ég við.

Sérðu ekki?
Þetta er
vítahringur!

MENNING

22 Menning
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Kjaftshögg, harmar og hlátur
BÆKUR

Sextíu kíló af
kjaftshöggum

Hallgrímur Helgason
Fjöldi síðna: 544
Útgefandi: JPV/Forlagið
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir

Kammerkór Reykjavíkur verður með tónleika á sunnudaginn.

Jólatónleikar í Laugarneskirkju
kolbrunb@frettabladid.is

Tónleikar Kammerkórs Reykjavíkur verða sunnudaginn 5. desember
klukkan 16.00 í Laugarneskirkju.
Stjórnandi er Sigurður Bragason.
Gestakór er Kór Laugarneskirkju.
Stjórnandi er Elísabet Þórðardóttir.
Flutt verða íslensk og erlend jólalög, meðal annars verða frumflutt
tvö ný lög eftir Sigurð Bragason.
Einsöngvarar eru Vilborg Helgadóttir, Erla Gígja Garðarsdóttir,

Frumflutt verða tvö ný
lög eftir Sigurð Bragason.
Davíð Viðarsson, Smári Vífilsson
og Þorsteinn Þorsteinsson. Píanóleikari er Jón Sigurðsson. n

Mozart á miðnætti
kolbrunb@frettabladid.is

Óperukórinn í Reykjavík f lytur
Requiem eftir Mozart með einsöngvurum og hljómsveit undir
stjórn Garðars Cortes í Langholtskirkju á laugardagskvöldið og fram
yfir miðnætti.

BÆKUR

Bærinn brennur

Þórunn Valdimarsdóttir
útgefandi: JPV útgáfa
Fjöldi síðna: 349
Elín Hirst

Wolfgang Amadeus Mozart.

Arna og Margrét í SÍM-salnum
kolbrunb@frettabladid.is

Hugskynjun náttúrunnar er yfirskrift sýningar í SÍM-salnum Hafnarstræti. Arna Gná Gunnarsdóttir
og Margrét Jónsdóttir sýna þar verk
sín.

Verkin á sýningunni
setja í form tilviljanakenndar vangaveltur
um samfélag manna.
Þetta er önnur samsýning Örnu
og Margrétar en sú fyrri nefndist
Blóðbönd og var í Grafíksalnum í
Tryggvagötu árið 2017. Þessi sýning
er eins konar framhald hennar.
Þrátt fyrir að vinna ekki með sömu
miðla vinna þær oft með sömu

Alltaf von
Sagan hefst á myrkri sviðsetningu
þar sem ísvindar norðurskautsins
næða um Segulfjörðinn og þorpið
er að vakna inn í daginn. Ein af
annarri koma sögupersónurnar
í ljós. Svo hefst atburðarásin og
tekur fljótlega á sig farsakenndan
blæ. Hafi fyrri bókin verið eins og
vaðandi síldartorfa (sem getur jafn
vel átt við hér) þá er þessi eins og eitt
allsherjar fyllerí. Snemma kemur
glampi í auga, svo fylgja ákaflyndi
og stjórnlaus samskipti, ástarbrími,
of beldi og lastafullir atburðir sem

sjálf náttúran blandar sér í með
táknrænum hætti áður en yfir lýkur.
Ljótleiki og fegurð kallast á, gleði
og harmur, líf og dauði, mannlegir
breyskleikar og reisn. Í slarki, sladdi
og slori eru fórnir færðar. „Það var
mikið dáið í þá daga“ eins og segir á
einum stað þegar „Íslendingar voru
að kynnast því hvernig hamingja
hverfur í viðinn“. Samt er alltaf von
við sjónbaug.
Mikil orðgnótt
Stílþrif bókarinnar eru kunnugleg
úr ranni Hallgríms, ekki síst úr
hans síðustu bók. Orðagnótt er
mikil, myndrænar sviðsetningar,
snögg sviðsskipti. Hér er leikið á
marga strengi. Höfundur fer ekki
dult með að vera „alsjáandi“ eins
og hann segir sjálfur í upphafi þar
sem hann bregður sér í hlutverk
uglu á kirkjugarðsvegg og lítur
yfir sögusviðið. Höfundur stendur
þó í nútíðinni og á það til að beita
orðfæri nútímamannsins. Mannmergðin í síldarbænum var farin
að minna á „útihátíðarsvæði okkar
daga“ og menn komu úr ferðum
„sigldir og sexvanir … og létu
hringla í fríhafnarpoka“, hraustlegir „líkt og síðari tíma landsliðshetj[ur]“. Þannig minnir höfundur
af og til á sig og stöðu sína í tímanum. Ef eitthvað má gagnrýna
væru það helst þessi skil í málsniði
sem einstaka sinnum valda því að
lesandinn hrekkur upp úr tímaskeiðinu sem hann var staddur í.
Þetta fyrirgefst þó því að orðum er
beitt af mikilli íþrótt, orðfærið svo
auðugt af nýyrðum og -yrðingum
að bókin í heild er lestrarnautn um
leið og hún er magnað drama og
merkileg aldarfarslýsing. ■
NIÐURSTAÐA: Sextíu kíló af
kjaftshöggum er stórbrotin bók,
sannkallað hlaðborð af frábærri
sagnalist.

Eins og morðsaga úr undirheimum

Verður verkið flutt á
dánarstund tónskáldsins.
Yfirskrift tónleikanna er „Mozart
á miðnætti“ og verður verkið flutt á
dánarstund tónskáldsins, upp úr
miðnætti aðfaranótt 5. desember.
Húsið er opnað klukkan 23.30
í kvöld en tónleikarnir hefjast
klukkutíma síðar. n

Sextíu kíló af kjaftshöggum er framhald annarrar sextíu kílóa bókar
sem kom út 2018 með sólskin í titli
sínum og færði höfundinum, Hallgrími Helgasyni (f. 1959), Íslensku
bókmenntaverðlaunin, öðru sinni.
Sú sem hér skrifar sagði þá í ritdómi
að sú bók væri meistaraverk. Þessi
er ekki síðri.
Eins og fyrsta sextíukílóabókin
(því sá grunur læðist að lesanda
að þær geti orðið fleiri) vísar sagan
bæði inn og út. Hún er aldarspegill
en þó á vissan hátt tímalaus. Sem
fyrr sjáum við hér þjóðarsöguna –
harmræna og hlálega í senn – speglaða í lífi og afdrifum sögupersóna.
Ólgandi frásagnargleðin veltur
yfir blaðsíðurnar með farsakenndum sviðsetningum, sumum svo
fyndnum að lesandinn skellir upp
úr hvað eftir annað. En sjaldan eru
grið gefin til lengri tíma því óðara
brestur á með óvæntum atburðum.
Sagan er þroskasaga samfélags á
umbreytingartímum. Segulfjörður
á sér augljósa fyrirmynd í Siglufirði síldaráranna og mannvalinu
sem þá byggði þann stað. Hraðvaxandi þorpið er táknmynd íslensku
þjóðarinnar og þeirra umskipta
sem urðu í sögu hennar um svipað
leyti. Sú táknmynd er ýkt og sár, en
þó ekki óraunveruleg. Hér eru mörg
kjaftshögg gefin.
Aðalpersónan Gestur er nú orðinn fullvaxta og elur önn fyrir því
fólki sem brauðfæddi hann ungan
en heimilið fer stækkandi vegna
ýmissa atburða sem ber að höndum.

Síldarævintýrið er í algleymingi,
Norðmenn hafa lagt undir sig
Segulfjörðinn. Þar rísa nú síldarverksmiðjur, grósserar spranga um
götur með montprik í hendi. Framfarahugur, vélráð og viðsjár ráða för
því nútíminn hefur hafið innreið
sína. Landsmenn eru að stíga út úr
torfkofunum inn í timburhúsin, og
kynnast peningum og nýjum lífsháttum. Um leið er ungur maður
að kynnast ástinni, unaði hennar,
afleiðingum og sorgum.

Verk eftir Margréti á sýningunni.

viðfangsefni, eins og til dæmis
líkamann, líkamsvessa, femínískar hugleiðingar, viðhorf og tilraunakennda heilun og innhverfa
íhugun. Verkin á sýningunni setja í
form tilviljanakenndar vangaveltur
um samfélag manna og samruna
þess við náttúruna. Listakonurnar
vinna með þetta flæði með því að
gera það sýnilegt og formfast með
þeim miðlum, efni, formi og litum
sem þær vinna með sem er málverk
á pappír og textíl skúlptúr. n

Það fylgir því alltaf mikil tilhlökkun þegar bækur koma út eftir Þórunni Jörlu Valdimarsdóttur. Þegar
hún hóf að skrifa um söguleg efni
eins og bókina Snorri á Húsafelli,
fannst mér eins og það hæfist nýr
kaf li í bókmenntum um sagnfræðileg efni hér á landi. Söguefni
Þórunnar núna er eitt þekktasta
og bíræfnasta morðmál á Íslandi:
morðið á Natani Ketilssyni á Illugastöðum og eftirmál þess.
Þetta er ótrúlega dramatísk saga
sem varpar skýrara ljósi á aðstæður
og persónuleika hinna dæmu illvirkja. Að ógleymdu fórnarlambinu, Natani sjálfum, sem var greinilega ekki neinn engill, síður en svo.
Í raun er þetta glæpur sem minnir
á þá sem sem framdir eru í undirheimunum nú til dags, þar sem
gerandinn er illvirki og sá myrti er
líka illvirki.
Þórunni tekst með framsetningu
heimilda að varpa skýru ljósi á
tíðarandann, stéttaskiptinguna,
hvernig litið var niður á vinnufólk,
að ógleymdu sjálfu vistarbandinu,
sem neyddi alla sem ekki áttu jarðnæði til að vera í vinnu hjá öðrum,
út ævina. Slíkt fólk, eða „vinnukindur“ eins og það var stundum
kallað, hafði varla meiri mannréttindi en búfénaðurinn. Vinnufólk

mátti ekki giftast eða eignast börn
og varð að lúta húsbóndavaldi
þess sem það var hjá í vist í einu
og öllu. Afar algengt var að vinnukonur þyrftu að þola kynferðislegt
of beldi af hálfu húsbónda síns, eins
og í dæmi Sigríðar og fleiri kvenna í
bókinni, til dæmis móður Agnesar.

Líklega er aðalástæða morðanna
einmitt sprottin upp úr þessum
jarðvegi kúgunar; þau sem lögðu á
ráðin um morðið vildu geta stofnað
eigin heimili á einhverjum jarðarskika í litlu koti, meira var nú ekki
í boði. En Þórunn leiðir fram í dagsljósið f leiri ástæður morðanna.
Ein er uppeldi og innræti Friðriks. Báðir foreldrar hans virðast
hafa verið hin mestu varmenni og
pilturinn drakk greinilega óheiðarleikann í sig með móðurmjólkinni.
Natan var sjálfur illa af guði gerður,

Sagan rennur ekki
nógu ljúflega, sem
annars er aðalsmerki
Þórunnar.

kom illa fram við hjú sín og var
sífellt í tygjum við konur hingað
og þangað, eins og Skáld-Rósu og
f leiri. Hann virðist hafa kunnað
ýmislegt fyrir sér í óhefðbundnum
lækningum, og hagnast vel á þeirri
starfsemi.
Ég hefði viljað sjá þetta söguefni
sett fram á þann hátt, sem Þórunn
gerir betur en f lestir aðrir; þar
sem einfaldleiki og skýrleiki eru í
fyrirrúmi, svo mögnuð saga fái að
njóta sín. En framsetning að þessu
sinni er of flókin, of margorð. Sagan
rennur ekki nógu ljúflega, sem annars er aðalsmerki Þórunnar. Endurtekningar koma fyrir og textinn er
stundum svo forneskjulegur að það
er hreinlega erfitt að skilja hann. En
hvílíkur akkur fyrir íslenska sagnfræði að fá þessa bók um eitt frægasta sakamál sögunnar; ástæðu
morðanna, uppruna illvirkjanna,
hvernig morðhugur þeirra vex og
svo framvegis. n
NIÐURSTAÐA: Bók sem varpar
nýju ljósi á morðið á Natani Ketilssyni, en framsetning er óaðgengileg og höfundur of margorður.

Bókaðu gleðileg jól
Sextíu kíló af
kjaftshöggum

Sjálfstætt framhald
verðlaunaskáldsögunnar
Sextíu kíló af sólskini. Sagan
hefst í Segulfirði, árið 1906.
Áfram vindur furðuríku
ferðalagi Íslendinga út úr
myrkum torfgöngum inn í
raflýstar stofur. Lesandinn er
hrifinn með í dans á síldarpalli,
í ólgandi takti sem dunar í
huganum.

4.759 kr.

Skáldleg afbrotafræði
Íslenskur úrsmiður situr í höll
Danakonungs og gerir upp
forna glæsiklukku. Kvöld eitt
rekst sjálfur einvaldurinn,
Kristján sjöundi, inn til hans.
Þeir taka tal saman og svo
fer að úrsmiðurinn rekur fyrir
hátigninni dapurlega sögu
föður síns og fóstru.

Nýjar hugmyndir eru
á kreiki í veröldinni og
upplýsingarstefnan að
ryðja sér til rúms, meira að
segja í örsmáu sjávarþorpi
á hjara veraldar. Prestar og
hreppstjórar ráða enn örlögum
smælingja en alþýðan er farin
að átta sig á óréttlætinu og
það styttist í að hún láti verkin
tala.

4.899 kr.

4.999 kr.

Sigurverkið

Launsátur
Systa býr ein í kjallarakompu
við bágar aðstæður en hún
ræður sér sjálf. Hún hefur
losað sig að mestu undan
ægivaldi Mömmu eins og Brósi,
bróðir hennar og bandamaður.
Þau hafa tekist á við harðan
heim en valið hvort sína leið,
Brósi innan samfélagsins,
Systa utan þess.

Í Launsátri glíma
rannsóknarlögreglukonan
Soffía og fyrrverandi
eiginmaður hennar,
sálfræðingurinn Adam,
við flókið glæpamál sem
hefst á því að nálar eru
faldar í ávöxtum í verslun.
Saman rannsaka þau hverja
vísbendinguna á fætur annarri
í skugga Covid-19 faraldursins
sem lamar lögreglustöðina.

4.999 kr.

4.999 kr.

4.999 kr.

Ilmreyr

ADHD: Bannað að
eyðileggja

Rætur – Á æskuslóðum
minninga og mótunar

4.999 kr.

3.599 kr.

4.899 kr.

Systu megin

Ilmreyr er kveðja frá dóttur
til móður en um leið óður til
formæðra og -feðra sem háðu
sitt lífsstríð við úthafsölduna
vestur á fjörðum og áttu
líka glímutök við brimöldur
hjartans – þær sömu og fylgt
hafa mannkyninu frá upphafi
vega og gera enn.

Alexander Daníel Hermann
Dawidsson er með ADHD en
það er allt í lagi – nema þegar
lífið tekur upp á því að fara
á hvolf. Bannað að eyðileggja
er spennandi saga um
Alexander og Sóleyju,
bekkjarsystur hans, og litríku
fjölskyldurnar þeirra.

Náhvít jörð

Á hvítum vetrarmorgni finnst
yfirgefinn flutningagámur
í Rauðhólum við Reykjavík.
Þegar hann er opnaður blasir
hryllingurinn við: fimm lífvana
konur sem augljóslega hafa
verið fluttar í þessum gámi
yfir hafið. Hvernig getur svona
lagað gerst og hverjir standa
að baki þessari óhæfu?

Rætur birtir nýjar hliðar á
forseta sem flestir telja sig
þekkja vel. Meitluð mynd,
sannfærandi, hreinskilin og
opinská. Hér leitar Ólafur
Ragnar Grímsson upprunans
og svara við fjölmörgum
spurningum. Óvænt bók sem
lengi verður lesin.

Jólainnkaupin

Sprakkar

Konur á ólíkum sviðum
þjóðlífsins koma víða við í
spjalli um stöðu kynjanna,
atvinnulífið, móðurhlutverkið
og ótalmargt fleira. Brugðið er
upp litríkri mynd af íslensku
nútímasamfélagi, kostum
þess og göllum, og rýnt í
það sem enn er óunnið í
jafnréttismálum.

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

Með því að nýta þér netverslun Nettó
sparar þú þér tíma í jólaamstrinu.
Nýttu tímann frekar í að lesa góða bók.
Úrval bóka er mismikið eftir verslunum.

4.999 kr.

Lægra verð – léttari innkaup
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Án tómatsósu er
ekkert pönk
BÆKUR

Meira pönk! Meiri
hamingja!

Gerður Kristný
Útgefandi: Mál og menning
Fjöldi síðan: 132
Brynhildur Björnsdóttir

Það fer að nálgast haust í Mosfellsbæ
en fyrst kemur þó hin dásamlega útihátíðaárstíð. Iðunn og María Sara
ákveða að halda útihátíð í garðinum
þar sem enginn vill fara með þær á
útihátíð en fyrir röð atvika og uppákoma endar það samt með því að
þær fara á útihátíðina í Krækiberjadrekahalagili og þá kemur auðvitað
ekkert annað til greina en að pönkhljómsveitin Brigsl taki þátt í hjómsveitakeppninni enda ekkert því til
fyrirstöðu nema bara að óuppgerð
útihátíðafortíð afa pönks virðist ætla
að ná í skottið á honum.

Ég get ekki hrósað þessum börnum nægilega, segir Þórunn um hina ungu leikara.

Meira pönk! Meiri hamingja! er
sjálfstætt framhald bókarinnar um
Iðunni og afa pönk sem kom út í
fyrra og hér fer höfundur að auki á
tæplega tvítugar ritslóðir sínar úr
bókinni Ég veit þú kemur sem hún
skrifaði um Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2002.
Meira pönk! Meiri hamingja! er
mjög fyndin og skemmtileg bók.
Óbilandi bjartsýni, framkvæmdagleði og jákvæðni vinkvennanna
Iðunnar og Maríu Söru holdgerir það
sem pönkið stendur fyrir í bókinni
sem er lífsgleði, sköpun og frelsi.
Pönksveitin Brigsl f lytur tónlist
beint frá hjartanu án þess að kunna
nokkuð á hljóðfæri eða hafa æft svo
heitið geti og textarnir fjalla um það
sem stendur söngkonunni næst sem
er tilfinnanlegur sósuskortur í mötuneyti skólans. Sósa virðist reyndar
hafa verið höfundi hugleikin við
skrifin því oftar en einu sinni kemur
fram í bókinni að án tómatsósu sé
ekkert pönk!
Bókin er þó ekki tóm ærsl og án
þess að vilja brigsla höfundi um
boðskap þá er lymskulega verið að
kenna beygingar og auka orðaforða
á fullu innan um brandarana og
pönkstuðið. Pönkhljómsveitirnar
Beisku brjóstsykrana, Brigsl og Ærsl
koma fram í öllum mögulegum
beygingum og leikið er með alls
kyns orðatiltæki og málvenjur á
skemmtilegan hátt, sem dæmi má
nefna sveitastúlkuna Sísí sem talar
í áttum í staðinn fyrir að nota bara
hægri og vinstri og þarna.
Myndir Halldórs Baldurssonar
vinna eftir sömu lögmálum, þær eru
líflegar og skemmtilegar og síðast en
ekki síst þá bæta þær vídd og upplýsingum við söguþráð og persónur
án þess að þær séu nokkurn tíma
orðaðar í textanum.
Meira pönk! Meiri hamingja! er
ennþá skemmtilegri og fyndnari en
fyrri bókin um Iðunni og afa hennar
og á fullt erindi við alla sem vantar
meira pönk í líf sitt. n
NIÐURSTAÐA: Afskaplega
skemmtileg og fyndin bók um
pönk, lífsgleði, íslenska tungu og
tómatsósu.

MYND/GRÍMUR BJARNASON

Ómótstæðilegur Emil á sviði
Borgarleikhúsið frumsýnir
Emil í Kattholti á morgun,
laugardaginn 4. desember.
Þórunn Arna Kristjánsdóttir,
leik- og söngkona, leikstýrir
verkinu, en þetta er stærsta
leikstjórnarverkefni sem hún
hefur tekið að sér.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Svo að segja allir hljóta að eiga
minningar um prakkarann Emil
í Kattholti, hina ómótstæðilegu
söguhetju Astrid Lindgren. Það á
vitanlega við um Þórunni. „Ég bjó
á Ísafirði og amma mín á Þingeyri
og þangað fór ég á jólunum. Ég fékk
kassettu með ævintýrum Emils
í jólagjöf og ég hlustaði á hana í
fyrsta sinn á leiðinni til Þingeyrar
sömu jól. Ég mun aldrei gleyma því
hvað ég varð hrædd þegar Alfreð var
um það bil að fara að deyja úr blóðeitrun og Emil barðist með hann
einn í snjóstormi til Maríönnu
lundar. Ég lifði mig svo mikið inn í
þetta enda sjálf stödd í snjóstormi á
meðan ég var að hlusta. Ég man líka
að mér fannst pabbi hans Emils vera
alveg ofboðslega strangur pabbi og
hættulegur. En ég er nú með aðrar
skoðanir á honum í dag.“
Börn munu alveg örugglega
f lykkjast í Borgarleikhúsið til að
horfa á uppátæki Emils. „Barnamenning og börn hafa alltaf skipt
mig miklu máli. Í gegnum tíðina
hef ég unnið mikið með börnum,
ég hef mikinn áhuga á velferð þeirra
og mér finnst mikilvægt að við sem
erum fullorðin hlustum á þau og
leyfum börnum að vera börn en
séum ekki sífellt að fá þau til að
gera eitthvað, bara af því að hentar
okkur fullorðna fólkinu betur,“ segir
Þórunn.
Heilmikið sjónarspil
Leikritið er í þýðingu Þórarins Eldjárn og söngur og dans koma þar við
sögu. „Þetta er heilmikið sjónarspil.
Agnar Már Magnússon sér um tónlistarstjórn og tónlistarútsetningar
hans eru frábærar. Lee Proud er
danshöfundur og þeir sem hafa séð
sýningar sem hann kemur að vita að

Það er mikil gleði á
sviðinu en alveg eins
og þegar ég var lítil að
hlusta á á Emil uppi á
heiði þá má einnig
skynja hættu.
hann skilar sínu alltaf stórkostlega.
Við viljum að áhorfendur sjái lífið
í sænsku sveitinni fyrst og fremst út
frá augum barnanna. Það er mikil
gleði á sviðinu en alveg eins og
þegar ég var lítil að hlusta á á Emil
uppi á heiði þá má einnig skynja
hættu sem fær hjartað til að slá
örlítið hraðar.“
Frábær börn
Fjögur börn skiptast á að leika Emil
og systur hans Ídu og voru valin úr
hópi 1.200 barna sem fóru í áheyrnarprufur. „Ég gæti ekki verið mikið
heppnari með börn,“ segir Þórunn.

„Í dag get ég með gleði í hjarta kallað
þessa fjóra flottu leikara vini mína.
Við treystum hvert öðru óskaplega
vel og þau standa sig frábærlega á
sviðinu. Þau eru 8, 9 og 10 ára og eru
á sviðinu nánast allan tímann, þrjú
þeirra standa á sviði í fyrsta skipti,
einn er með aðeins meiri reynslu.
Þetta eru burðarrullurnar og þau
gefa þeim fullorðnu ekkert eftir. Ég
get ekki hrósað þessum börnum
nægilega. Í æfingaferli er stöðugt
verið að breyta og bæta og alltaf
segja þau já og laga sig að því sem
verið er að gera.“
Þegar er Þórunn er spurð hvernig
hún útskýri stöðugar vinsældir
Emils í Kattholti segir hún: „Ég
held að hluti af vinsældunum sé að
við höfum öll afskaplega gaman af
prakkarastrikum, hvort sem við
erum stillt og prúð börn eða prakkarar eins og sjálfur Emil. Það er svo
hressandi að lesa sögur um uppátækjasaman dreng sem gengur alltaf alla leið. Svo finnst mér að Astrid
takist óskaplega vel í þessari sögu að
sýna okkur hvað lífið og samfélagið
getur verið skemmtilegt þegar við
leyfum börnum að vera börn.“ ■

Barnamenning
og börn hafa
alltaf skipt mig
miklu máli, segir
Þórunn Arna.
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SIGTRYGGUR ARI

TIL HAMINGJU!
Við óskum höfundunum til hamingju
með tilnefningarnar til Fjöruverðlaunanna.

S K ÁL D VE R K

Þórdís Helgadóttir

Sigrún Pálsdóttir

Fríða Ísberg

B AR N A- O G U N G M E N N AB Æ K UR

Margrét Tryggvadóttir
Linda Ólafsdóttir
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Föstudagur
Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Á einu augabragði Nýr
íþrótta- og skemmtiþáttur
með Benedikt Bóas.
19.30 Á einu augabragði Nýr
íþrótta- og skemmtiþáttur
með Benedikt Bóas.
20.00 Bíóbærinn F
 jallað um
væntanlegar kvikmyndir og
þáttaraðir ásamt almennu
bíóspjalli.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Á einu augabragði (e) Nýr
íþrótta- og skemmtiþáttur
með Benedikt Bóas.

10.45 Dr. Phil
11.30 The Late Late Show
12.15 Bachelor in Paradise
13.35 Hver stund með þér
14.45 The King of Queens
15.05 Everybody Loves Raymond
15.30 Kung Fu Panda 2 - ísl. tal
17.00 Fjársjóðsflakkarar (5.52)
17.10 Fjársjóðsflakkarar (6.52)
17.25 Tilraunir með Vísinda Villa
17.30 Jóladagatal Hurðaskellis og
Skjóðu
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 Jóladagatal Hurðaskellis og
Skjóðu
19.10 The Moodys
19.35 Ilmurinn úr eldhúsinu
20.10 The Bachelorette
21.40 Bridget Jones’s Diary
23.15 Den tid på året
01.00 Song One
02.25 Begin Again
04.10 Tónlist

07.55 Heimsókn
08.25 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Jóladagatal Árna í Árdal
09.35 Gossip Girl
10.15 Supernanny
10.55 Schitt’s Creek
11.15 Flipping Exes
12.00 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 The Great British Bake Off
13.50 Svörum saman
14.20 Aðventan með Völu Matt
Stórgóðir þættir með Völu
Matt þar sem við fáum hugmyndir um það hvernig við
getum haft það notalegt á
aðventunni og jólunum.
14.45 Shark Tank
15.30 The Great Christmas Light
Fight
16.10 Christmas in Homestead
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 E.T. The Extra-Terrestrial
20.45 No Sleep ‘Til Christmas
22.20 Black Christmas Æ
 sispennandi jólahrollvekja frá 2019
um hóp kvennemenda sem
er áreittur af ókunnugum
manni í jólafríinu. Hann
myrðir hverja á eftir annarri
og stelpurnar komast að því
að hann tengist samsæri
innan skólans sem lifir og
hrærist í undirheimunum.
23.55 Papillon
02.00 The Mentalist
02.40 Gossip Girl E
 inn vinsælasti
framhaldsþátturinn í bandarísku sjónvarpi.
03.25 Friends
03.45 The Great British Bake Off

RÚV Sjónvarp

Jóladagatal

Hátíðleg umgjörð fyrir
jóladagatal
sem rúma 24 flöskur af
flæðandi gulli

www.jolabubblur.is

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.30 Útsvar 2007-2008 R
 eykjavík
- Kópavogur.
14.35 Hljómsveit kvöldsins KK og
Ellen.
15.00 Mósaík 2002-2003
15.35 Kvöldstund með listamanni
Skúli Halldórsson tónskáld.
16.15 Poirot A
 gatha Christie’s
Poirot.
17.05 Heimilistónajól
17.30 Jóladagatalið. Jólasótt
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Saga Selmu
18.14 Jóladagatalið. Jólasótt
18.40 Húllumhæ
18.50 Jólalag dagsins Bestu stundirnar. Flytjendur: Kristjana
Stefánsdóttir, Svavar Knútur
og Ragnheiður Gröndal.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Jólin koma K
 atrín Halldóra
Sigurðardóttir og Króli.
20.10 Kappsmál K
 eppendur
kvöldsins eru þau Edda Björg
Eyjólfsdóttir, Jón Mýrdal, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
og Ólafur Örn Ólafsson.
21.20 Vikan með Gísla Marteini
Gísli Marteinn tekur á móti
gestum á föstudagskvöldum
í vetur og fer með þeim yfir
helstu atburði vikunnar í
stjórnmálum, menningu
og mannlífi. Persónur og
leikendur koma í spjall og
brakandi fersk tónlistar
atriði koma landsmönnum í
helgarstemninguna.
22.15 Anna og hamfarirnar Anna
and the Apocalypse B
 resk
hryllingsgamanmynd frá
2017. Þegar uppvakningar ráðast skyndilega á smábæinn
Little Haven yfir jólahátíðina
þurfa unglingsstúlkan Anna
og vinir hennar að standa
saman, berjast og syngja til
að eiga möguleika á að lifa af
og koma ástvinum sínum til
bjargar. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi barna.
23.50 DNA DNA
00.30 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
08.55 Uppgjörþáttur PGA Tour
10.00 DP World Tour B
 ein útsending frá South African Open
Championship.
15.00 DP World Tour 2022 - Highlights
15.25 LPGA Tour Útsending frá
LPGA Mediheal.
18.30 PGA Tour B
 ein útsending
frá Hero World Challenge,
styrktarmót Tigers Woods
og PGA.
21.30 LET Tour Ú
 tsending frá
Creekhouse Ladies Open.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Glansljósmyndir, fjölskyldualbúm
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Vinill vikunnar
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
seinna bindi (17 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn

Stöð 2 Sport
07.10 Subway Körfuboltakvöld
kvenna
08.05 Hamar - Álftanes
10.05 Börkur Edvardsson
10.55 Seinni bylgjan
12.10 Íslandsmót félagsliða í pílukasti
14.10 Subway Körfuboltakvöld
kvenna
15.05 Hamar - Álftanes
17.00 Subway Körfuboltakvöld
karla
18.05 Njarðvík - Vestri Bein útsending frá leik í Subwaydeild karla.
20.05 KR - Keflavík Bein útsending
frá leik í Subway-deild karla.
22.00 Tilþrifin
22.45 Subway Körfuboltakvöld
kvenna
23.40 Njarðvík - Vestri

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Sport 2

11.40 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
13.05 Love’s Last Resort
14.30 The Hummingbird Project
16.20 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
17.45 Love’s Last Resort
19.10 The Hummingbird Project
21.00 Twilight Hin 17 ára Bella
Swan flytur í smábæinn
Forks til að búa með föður
sínum. Bella laðast fjótt að
bekkjarfélaga sínum, hinum
dularfulla Edward, sem
reynist vera 108 ára gömul
vampíra.
22.55 The Hangover
00.35 The Lighthouse Á
 hugaverð
mynd frá 2019 með Robert
Pattinson og Willem Dafoe.
02.20 Twilight

07.15 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
08.00 Lincoln Red Imps - FC Kaupmannahöfn
09.40 Bodö/Glimt - CSKA Sofia
11.20 Lokasóknin
12.20 NFL Gameday
12.45 Football League Show
13.15 WBA - Nottingham Forest
14.55 Preston - Fulham
16.35 Derby - QPR
18.15 Ensku bikarmörkin
18.40 Upphitunarþáttur FA Cup
19.05 Football League Show
19.40 Fulham - Bournemouth Bein
útsending frá leik í ensku 1.
deildinni.
22.05 Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves
23.45 LA Clippers - Golden State
Warriors
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n Allra best
Bók

Vítislogar
Vítislogar
Heimur í stríði
1939-1945
eftir Max
Hastings er
örugglega
ein af bestu
bókum ársins.
Þar segir
höfundur
sögu seinni
heimsstyrjaldar, meðal annars í örsögum
um reynslu og örlög einstaklinga.
Þetta er ógleymanleg bók sem
hefur djúp áhrif á lesandann.
Gagnrýnendur heimsblaða hafa
með réttu hlaðið á hana lofi. Hún
er sögð vera „stórbrotið afrek“ –
„sannkallað snilldarverk“ – „mikið
þrekvirki“. Þarna er ekkert ofsagt.
Ein af þeim bókum sem ekki er
hægt að mæla nógsamlega með.
Það tekur tíma að lesa hana því
hún er rúmlega 900 síður, en þeim
tíma er sannarlega vel varið.

Leiksýningin

Jólaboðið

Jólaboðið í Þjóðleikhúsinu
spannar jólaboð yfir heila öld.
Áhorfandinn kynnist því nokkrum
kynslóðum. Leikritið er byggt á
verki Tyru Tønnesen, Julemiddag,
sem er innblásið af The Long
Christmas Dinner eftir Thornton
Wilder. Gísli Örn Garðarsson leikstýrir.
Þetta er sýning sem er þess
virði að sjá. Leiklistargagnrýnandi
Fréttablaðsins, Sigríður Jónsdóttir, fann reyndar að sumu en
sagði líka: „Atriði sýningarinnar
inniheldur hreinræktaða leikhústöfra, viðkvæmur treginn snertir
hinar innstu hjartarætur með
djúpum skilningi á mannlegum
breyskleika og margbreytileika.“
Þessi orð gagnrýnandans geta
ekki talist annað en meðmæli.
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Þægilegt að losna af gremjuvaktinni
Máni Pétursson, löngum
kenndur við Harmageddon,
er guðslifandi feginn að þurfa
ekki lengur að hafa skoðanir
á hverju einasta álitamáli
í samfélaginu og sendir nú
frá sér sjálfshjálparbókina
Þú þarft ekki að vera svona
mikill aumingi, sem hann
hefur gengið með í tæp tíu ár.

Það verður enginn
karlmaður verri af að
lesa þessa bók.

odduraevar@frettabladid.is

Þorkell Máni Pétursson hætti nýlega
með útvarpsþáttinn Harmageddon
sem hann og Frosti Logason höfðu
haldið úti í drjúgan áratug og segist
sýna sitt sanna sjálf með sjálfshjálp
arbók sinni fyrir karlmenn sem vita
að sjálfshjálparbækur eru bara fyrir
aumingja.
„Ég get sagt þér það. Og hvað
viltu að ég segi þér meira?“ spyr
útvarpsmaðurinn fyrrverandi og
markþjálfinn með sínum þunga
en einlæga tón og áréttar að þótt
hann hafi ekki ætlað sér að stuða
neinn með bókinni muni sjálfsagt
eitthvað í henni hafa þau áhrif á ein
hverja en það sé þá bara vel meint.
Fyrir Google-kynslóðina
„Þessi bók er skrifuð fyrir Googlekynslóðina og alla hina karlmenn
ina á aldrinum fimmtán til 52 ára.
Hún snýst um að maður skilji til
gang allra hluta og maður sé ekki að
eyða orku sinni í einhvern óþarfa,“
útskýrir Máni sem var kominn með
titil bókarinnar fyrir um tíu árum.
„Ég skrifaði þessa bók margoft og
niðurstaðan varð einmitt að skrifa
hana fyrir Google-kynslóðina,“
heldur Máni áfram og segist hafa
horft til þess hvernig strákarnir
hans lesa bækur og hvernig þeir
sækja upplýsingar.
„ Þei r s æk ja
þær bara miklu
hraðar heldur
en við og það
eru engar óþarfa
má la leng i ng a r
um eitt né neitt.
Bókin er á kjarn
yrtri íslensku og
þú ert f ljótur að
sækja upplýsing
arnar.“
Ekki góður í
þessu öllu
Máni segir bókina
teygja sig yfir ansi
breitt svið og hann

eigum við að nenna að vera í þessari
vinnu sem við erum í? Hver er til
gangurinn?“

Máni skrifar fyrir Google-kynslóðina en líka alla hina.

styðjist til dæmis við
reynslu sína sem mark
þjálfi. „Út af því að ég er
nú lærður markþjálfi
þá er einn kaflinn um
markmið, hvernig þú
setur þér markmið og
af hverju við klúðrum
þeim.“
Þá hverfast aðrir
kaflar meðal annars
um samskipti, til
f inningasambönd,
peninga og sam
félagsmiðla. Máni
lætur þess þó getið
að ekki sé þar með
sagt að hann sé eitt
hvað sérlega sterkur

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

á öllum þessum sviðum og lesendur
munu örugglega furða sig á mein
ingum hans um hitt og þetta.
„Í bókinni mæli ég til dæmis með
því að hafa ekki skoðanir á öllu og
hafa vit á því að þegja. Það tengir
það enginn við mig. Skilurðu mig?
Og að vera ekki gramur. Það tengir
það bara enginn við mig,“ segir
Máni og bætir við að hann viti hins
vegar að þetta séu góð ráð. „Þetta
snýst bara um að fara eftir því.“
Máni bendir einnig á að margt í
bókinni teljist til almennrar skyn
semi. „Og við vitum alveg að við
eigum ekki að vera þessi gaur. En
við förum ekki eftir því og það er
vandamálið. Af hverju eigum við
að nenna að vera í skóla? Af hverju

Reynsluheimur karla
Máni segist upprunalega hafa ætlað
að hafa bókina miklu dýpri. „Þetta
er ekki heimspekileg bók. Hún átti
að vera það fyrst en ég hætti við það.
Hún átti að vera dýpri en ég áttaði
mig á því að fólk nennir því ekki,“
segir Máni glettinn og heldur áfram:
„Uppáhalds bækurnar mínar
eru oft ljóðabækur því ég er með
svo mikið ADHD og ég nenni ekki
öðru,“ segir Máni sem kýs frekar að
bíða bara eftir bíómyndunum sem
hljóti að verða gerðar eftir bókum
sem teljist svo góðar. Bókin hans er
þess vegna eins auðveld og aðgengi
leg og frekast er unnt og hann segir
hana því seint muni koma út á
hljóðbók.
„Hún var skrifuð fyrir lestur. Ef
þú vilt vita eitthvað þá flettirðu því
upp á núll einni í hnitmiðuðu máli.
Þess vegna tók mig svona ógeðslega
langan tíma að skrifa þessa bók,“
segir Máni sem sótti innblástur í
reynslu sína af lífinu.
„Margt verður til í samtölum
mínum við vini mína og þeim
árekstrum sem við höfum lent í í
lífinu. Það eru peningavandræði,
tilfinningavandræði og vandræði í
samskiptum við fólk og svona,“ segir
Máni sem stendur við það að bókin
sé fyrir ótrúlega breiðan aldurshóp.
Lífið eftir Harmageddon
„Það verður enginn karlmaður verri
af að lesa þessa bók,“ segir Máni sem
nú þarf ekki að hafa skoðun á öllu.
„Það er þrælþægilegt að stimpla
sig inn á gremjuvaktina, keyra þetta
áfram og hafa skoðun á hlutunum,“
segir Máni fullur tilhlökkunar. n

Heillandi suður-amerískt töfraraunsæi frá Disney
KVIKMYNDIR

Encanto

Leikstjórn: Jared Bush, Byron
Howard, Charise Castro Smith
Leikraddir: Salka Sól Eyfeld,
Ragnheiður Steindórsdóttir og
Rúnar Freyr Gíslason
Nína Richter

Í heimi sem er litaður af tækni,
sem fæst okkar skilja nák væmlega
hvernig virkar, er sagan af fjöl
skyldunni í töfrahúsinu ekki svo
langs ótt. Töfraheimilið Casita er
eins og snjallheimilið sem bregst
umsvifalaust við þörfum heimilis
fólks á sama tíma og heimilis
fólkið skilur ekki lögmálin þar að
baki, og er ósjálf bjarga þegar töfr
arnir bregðast þeim. Utan um þetta
bjargarleysi hverfist söguþráður
myndarinnar.
Í töfrahúsinu í Encanto í kólumb
ísku fjöllunum býr Madrigal-fjöl
skyldan. Í hvert sinn sem fjölskyldu

meðlimur nær á að giska fimm ára
aldri, gefur húsið barninu yfir
náttúrulegan hæfileika og opnar
töfradyr í nýtt svefnherbergi, sem
er jafnf ramt inngangur í nýja ver
öld sem einkennist af kröftum við
komandi barns.
Þetta atr iði gerir myndina svo ein
staklega forvitnilega: að fylgjast með
hverri persónu nota ofurk rafta sína
og sjá hvernig krafturinn endur
speglast í umhverfi og samskiptum
við aðrar persónur. Myndin daðrar
þannig á einhvern hátt við ofur
hetjusögur án þess að fara nokkurn
tímann nálægt þeim í stíl.
Sagan tekst á við f lókin fjöl
skyldutengsl og glímir við með
virkni, útilokun og það hvernig
goggunarröðun í fjölskyldum litar
sjálfsmynd fólks.
Aðalpersónan, Mirabel, getur hik
laust talist til einnar best heppnuðu
Disney-persónu seinni ára. Hún er
gölluð og góð, breysk en bjartsýn
og leiðir áhorfendur saumlaust í
gegnum sögusvið sem gæti hæglega

Mirabel má hiklaust telja til einnar bestu heppnuðu Disney-persónu síðari
ára en Salka Sól ljær henni rödd sína í íslensku talsetningunni.  MYND/DISNEY

orðið f lókið, en verður það ekki.
Þökk sé vönduðu handr iti. Mirabel
er sú eina í fjölskyldunni sem hefur
ekki fengið yfirnáttúrulega náðar
gáfu, og glíma hennar við sjálfa sig
og samanburður við aðra, spurn
ingar um hvort hún sé nógu góð og
hvort staðan sé henni að kenna, er
mannleg og kunnugleg. Við tengjum
umsvifalaust við vonbrigðin og sárs

aukann sem hún þarf að þola, en
samkenndin verður aldrei að vor
kunn, heldur höldum við þess í stað
með henni í þeim verkefnum sem
hún þarf að glíma við. Hún er stríðs
maður ástarinnar, en í stað þess
að sagan snúist um klisjukennda
rómantíska ást, er ástin þessi flókna,
ramma, þunga og níðsterka ást sem
bindur stórar fjölskyldur saman.

Kólumbísk umg jörð sögunnar er
sannfærandi og hún teygir sig líka
í alla glaðlegu litadýrðina: gróður
inn, listina, mynstrin og þjóðlega
fatnaðinn. Þá er suður-ameríska
töfrar aunsæið og valdamikla ætt
móðirin sem ein stærsta persónan
einnig skírskotun í bókmenntaa rf
menningarsvæðisins.
Myndin er ekki fullkomin en
gaman frá því að segja að af mörgu
ják væðu er tónlistin stjarna mynd
arinnar. Lin-Manuel Miranda bregst
ekki bogalistin, en margverðlaunaði
hæf il eikam aðurinn sem færði
okkur til dæmis tónl istina í Disn
ey-myndinni Moana, sveipar mynd
ina alvöru töfrum sem ná langt út
fyrir nokkurt kvikmyndahús. n
NIÐURSTAÐA: Encanto er virki
lega vel heppnuð fjölskyldumynd
sem höfðar til áhorfenda á öllum
aldri. Hún er sannk allaður galdur,
skilur mikið eftir sig og er ein
sterkasta teiknimynd sem Disney
hefur sent frá sér í langan tíma.
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Tískuheimurinn flækist í snúruheyrnartólum
ninarichter@frettabladid.is

Þráðlaus heyrnartól með Bluetooth-tengingu hafa rutt sér rúms
á undanförnum árum, en verðið
á slíkum búnaði getur hlaupið á
tugum þúsunda. Heimspressan
hefur þó undanfarið gripið tón
listar fólk, fyrirs ætur og fótbolta
stjörnur með eldri útg áfur, sem
einhverjum þykja gamaldags.
Nýjasta stjarnan í snúru-liðinu
er sjálfur forsætisráðherra Íslands,
Katrín Jakobsdóttir, en heitar um

ræður sköpuðust á Twitter eftir að
mynd birtist af henni þar sem hún
sat á skrifstofu sinni með snúru
heyrnar tól og húfu.
Einn Twitter-notandi benti á að
umhverfisins vegna ætti fólk að
halda áf ram að nota snúruheyrnar
tólin, í stað þess að kaupa ný. Annar
ætlaði ástæðuna vera betri hljóð
nema í snúruheyrnartólum.
Vins ælustu Bluetooth-heyrnar
tólin á markaðnum eru frá Apple-
tæknir isanum, en AirPods öfluðu
þeim tekna upp á 38,3 milljarða

Katrín sést oft með gamaldags
en góð snúruheyrnartól eins og
frægðarfólkið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bandar íkjadala, á ársg rundvelli.
Í frétt The Wall Street Journal
kemur fram að tísku
m ógúlar
vestanhafs hampi snúruheyrnar
tólum sem aldrei fyrr, en ástæðan
liggi í að Blueto oth-heyrnartólin
séu orðin of vins æl og skapi hug
renningatengsl við það sem á ensku
kallast tech-bro, sem má þýða sem
tækni-fýr, sem er staðalmyndin af
ungum manni á uppleið í tækni
geiranum í Silíkondalnum.
Tískutímar itið Vogue birtir
umf jöllun um snúr uh ey rnar

tólanotkun fyrirs ætunnar Bellu
Hadid og þar réttlætir blaðamaður
stílinn með endurhvarfi til alda
mótatískunnar.
Fótb oltam aðurinn Virgil Van
Dijk var einnig gripinn með snúru
heyrnartólin og einhverjir hneyksluðust á því að maður með jafn háar
tekjur léti sjá sig með slík tæki.
Frægðarfólkið í útlöndum gerir
það þannig ódýrara að vera töff og
augljóst má vera að snúruheyrnar
tólin eru ekkert á útleið, að minnsta
kosti ekki í nánustu framtíð. n

Gógó Starr, dragskemmtikraftur.

MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Draumur rætist
í jólasukki
odduraevar@frettabladid.is

„Mig langar að segja að þetta sé
æskudraumur að rætast en það
væri skrýtið því þetta er svo svakalega fullorðinslegt prógramm,
en þetta hefur verið draumurinn
allavega helming ævinnar,“ segir
Margrét Erla Maack, fjölmiðlakona
og kabarettdís, um jólamatar- og
kabarettveislu sem hún stendur
fyrir í Þjóðleikhúskjallaranum í
desember.
„ Sem mik il áhugakona um
skemmtanamenningu og jólamat
þá langaði mig að búa til aðventugleðina sem ég myndi vilja fara á
með vinunum,“ útskýrir Margrét.
Hlaðborðið ber hið einfalda nafn
Jólasukkið. Hún segir um að ræða
hlaðborð sem allir eigi skilið að
koma að eftir samkomuhremmingar síðustu misserin.

Þetta hefur verið
draumurinn allavega
helming ævinnar.

ÓVENJULEG OG FRÍSKANDI
Olía er fyrsta skáldsaga höfundahópsins Svikaskálda.
„Grípandi ádeila á viðjar vanans og tilraunir til að brjótast undan hlekkjum
hugarfars feðraveldisins ... sterk samfelld frásögn þar sem samtímamálefni
eru til umfjöllunar.“
ÚR UMSÖGN DÓMNEFNDAR
ÍSLENSKU BÓKMENNTAVERÐLAUNANNA

Margrét Erla
Maack

„Með mér verða fegurstu og
fyndnustu sirkus-, drag-, búrleskog kabarettlistamenn landsins og
maturinn er byggður á blautum
draumum um jólamat, hugsaður
til að kveikja á sköpunargleðinni.“
Listrænn stjórnandi veitinga er
Ólafur Ágústsson og segir Margrét
að þeim hafi verið mikið í mun
að bjóða upp á jafn veglega vegan
rætti og bornir eru á borð fyrir
alæturnar.
„Við viljum alls ekki fara í reykt
og salt, en frekar að bjóða upp á
götumatarútgáfu af ýmsu jólalegu
og svo sækjum við innblástur í
svona tiki-jólaboð – erum til dæmis
með svona daginn eftir-samloku
sem er örlítið innblásin af dramatískri samloku úr Friends og hreindýrasmáborgara.“ ■

„Hver kafli var ferskur andblær og
hafði fram að færa eitthvað nýtt.“
REBEKKA SIF STEFÁNSDÓTTIR / LESTRARKLEFINN

„... Olía rífur í margar tilfinningar og
hugmyndir um samtíma okkar.“
GAUTI KRISTMANNSSON / VÍÐSJÁ

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Flogið í ljósi George Michael

Vágestur í hjartastað

Auður Jónsdóttir
rithöfundur
Ekki stendur á svari þegar rithöf
undurinn Auður Jónsdóttir er
spurð hvers vegna hún hætti sér
á jólalagavígvöll Whamag eddon.
„Af því að George Michael var
fyrsta ástin mín og ég kyssti
plakat af honum góða nótt á
hverju kvöldi. Svo þetta er raunveruleg áskorun
fyrir mig.“
Hversu líklegt telurðu að þú munir komast í
gegnum aðventuna án þess að heyra lagið?
„Nánast engar líkur, en af því að ég er í hrúts
merkinu þá tek ég ekki mark á líkum og hef ég
einsett mér að finna aðferð til að finna lausnina
og komast hjá því að heyra þetta lag,“ segir Auður
sem á fleira sameiginlegt með Guðmundi Stein
grímssyni en að vera með bók, Allir fuglar fljúga í
ljósið, í flóðinu, þar sem bæði nefna Fairytale of
New York, með Pogues sem uppáhaldsjólalagið
sitt.

Guðmundur Steingrímsson
rithöfundur
„Þetta hljómar sem einstaklega
krefjandi keppni sem ég get
ekki annað en tekið þátt í,“ segir
altmuligt-maðurinn Guðmundur
Steingrímsson en umdeild fegurð
Wham!-jólalagsins á þó síður en
svo hug hans allan á aðventunni
þar sem hann er á fleygiferð að fylgja eftir hinni
nýútkomnu skáldsögu sinni, Fegurðin ein, sem
hann segir hvarvetna hafa fengið góðar undir
tektir.
„Mér finnst það mjög ólíklegt,“ segir Guðmund
ur um hvort hann telji líklegt að hann muni komast
óskaddaður í mark í Whamageddon. „En ég legg þó
upp með visst plan. Ég mun bara hlusta á Gufuna í
bílnum og á Spotify heima. Ég vona að algóðryþm
inn svíki mig ekki og setji Wham! á playlistann.“
Þegar talið berst síðan að uppáhaldsjólalaginu
hans lyftist umræðan á aðeins hærra plan. „Fairy
tale of New York, með Pogues, er alltaf í uppáhaldi
og Christmas Time með Darkness kemur mér
líka í stuð. Svo er River með Joni Mitchell eða Ben
Platt giska fínt jólalag. Og fullt af þessu íslenska á
undanförnum árum. Sigurður Guðmunds, Bagga
lútur, Sigríður Thorlacius. En verst er líka að Last
Christmas hefur alltaf átt stað í hjarta mínu. Þann
ig að þetta verður þeim mun meiri áskorun.“

Leyfir sér að falla
Kristlín Dís Ingilínardóttir
blaðakona
Kristlín Dís Ingilínardóttir blaða
kona segist til í Whamageddonslaginn „vegna þess að ég elska
auðveldar áskoranir sem ég veit
að ég þarf ekki að gera neitt til að
sigrast á“. Hún telur þó útilokað
að hún muni komast í gegnum
aðventuna án þess að heyra lagið og hefur engar
áhyggjur. „Að fenginni reynslu tel ég það, sem
betur fer, ómögulegt vegna þess að ég get varla
beðið eftir að heyra George hvísla í eyrað á mér.“
Last Christmas er nefnilega eitt uppáhalds
jólalag hennar ásamt Fyrir jól með Purumönnum,
Sjáumst aftur með Páli Óskari og að sjálfsögðu
Last Christmas með Wham! verma efstu sætin í
dag en ég er á þeirri óvinsælu skoðun að það séu
eiginlega til of mörg góð jólalög til að geta valið.“

Ágætis möguleikar
Birgir Örn Steinarsson
sálfræðingur
„Ég tek þátt til þess að sigra, auð
vitað,“ segir Birgir Örn Steinars
son sálfræðingur, einnig þekktur
sem Biggi í Maus, um ástæðu
þess að hann hellir sér í Wham
ageddon.
„Ég tel mig eiga ágætis mögu
leika. Komst langt í fyrra. Vinn vinnu þar sem
það er ekkert útvarp og mun pottþétt ekki setja
þetta lag á sjálfur. Hlusta helst á jólalög á vínil og
ekki á þetta,“ segir Biggi og nefnir Someday at
Christmas, með Stevie Wonder, sem uppáhalds
jólalagið sitt.

George Michael og Andrew Ridgeley sem gerðu lagið ódauðlegt jólin 1984.

Nei, nei – ekkert
Wham! um jólin

Þótt Last Christmas sé löngu
orðið rammsígilt jólalag
vekur það sumum hroll, ef
ekki hreinlega viðbjóð þann
ig að tröllar allra landa hafa
snúið vörn í sókn á vefsíðunni
Whamageddon.com.
toti@frettabladid.is

Jólaf lóttaleikurinn Whamagedd
on er venju samkvæmt hafinn á
samnefndri heimasíðu. Leikurinn
gengur út á það nánast vonlausa
takmark að komast hjá því að
heyra Wham!-lagið Last Christmas
frá 1. desember til jóla.
Um leið og lagið berst keppend
um til eyrna er viðkomandi dauð
ur. Úr leik. Sendur til Whamhallar
eins og „evrópsku heiðingjarnir“

sem hófu leikinn kalla samkomu
stað hinna föllnu.
Samkvæmt harmagrátinum sem
þegar er byrjaður að óma, frá Ástr
alíu til Árósa, er mannfallið yfir
leitt mest 1. desember og þeim sem
komust í gegnum þann dag er ráð
lagt að hlusta bara á sína eigin tón
list. Alltaf. Ekki tala við neinn. Ekki
fara neitt. Ekki horfa á jólamyndir
og helst að leiða desember alveg hjá
sér, eigi takmarkið að nást.
Fréttablaðið fékk sex vaskar jóla
kempur til þess að reyna að komast
Whamlaus í gegnum aðventuna
og hér verður fylgst með afdrifum
Köru Kristelar, Jóns Óskars, Auðar
Jónsdóttur, Guðmundar Stein
grímssonar, Kristlínar Dísar og
Birgis Arnar Steinarssonar á föstu
dögum til jóla. n

Whamageddon – reglurnar
n Fyrsta regla : Takmarkið
er að halda út eins lengi og
mögulegt er án þess að heyra
jólalagið sígilda Last Christmas
með WHAM!
n Önnur regla: Leikurinn hefst
þann 1. desember og lýkur á
miðnætti 24. desember. Frjálst
er að styðjast við staðartíma.
(Já, við erum evrópskir
heiðingjar).
n Þriðja regla: Leikurinn snýst
aðeins um upprunalegu
útgáfuna af laginu. Ykkur
er velkomið að njóta eins
og ykkur lystir alls þess
djöfuldóms sem til er af

síðari útgáfum með öðrum
flytjendum.
n Fjórða regla: Þú ert úr leik um
leið og þú berð kennsl á lagið.
nB
 ónus regla: Tilkynntu á
samfélagsmiðlum með
myllumerkinu #whamageddon
þegar þú fellur.
n Heiðursákvæði: Ekki er
hægt að banna þér að senda
aðra spilara til Whamhallar
með því að leiða þá í gildru
en tilgangurinn er að lifa
leikinn af. Þetta eru ekki
Hungurleikarnir þannig að ekki
vera skepna, ókei?

Alveg vammlaus
Kara Kristel
samfélagsmiðlastjarna
„Ég fékk boð um það og ég skil
ekki neitt,“ segir samfélagsmiðla
stjarnan Kara Kristel, sem tók góð
fúslega áskorun Fréttablaðsins,
um að vera með í Whamageddon.
„Mér mun örugglega ganga
mjög vel því ég fer aldrei neitt og
hlusta ekki á útvarp,“ bætir hún við og upplýsir
að uppáhaldsjólalagið hennar sé hvorki meira né
minna en „öll Christmas In The Dogghouse sem
Snoop Dogg gaf út 2008“.

Áhyggjulaust ævikvöld
Jón Óskar
myndlistarmaður
„Ég hef ekkert betra að gera frekar
en aðrir eldri borgarar,“ segir
myndlistarmaðurinn Jón Óskar
um þátttöku sína í Whamagedd
on. „Ég slepp örugglega því ég
þekki ekki þetta lag. Ef svo slysa
lega vildi til að ég að heyrði það
þá myndi ég ekki fatta að ég væri dauður,“ segir
Jón Óskar um nánast skotheldar lífslíkur sínar í
leiknum og klykkir út með rokkaðri yfirlýsingu
um að Merry Xmas Everybody með Slade sé hans
uppáhaldsjólalag.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is, ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.
is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hreindýra

borgarinn

115 G HREINDÝRABORGARI · STEIKTIR SVEPPIR
PIKKLAÐUR RAUÐLAUKUR · GOUDA-OSTUR
SINNEPSMAJÓ · SALAT

ÁLFHEIMUM
GULLINBRÚ
NORÐLINGAHOLTI

Grill66.is

MOSFELLSBÆ
AKRANESI
BORGARNESI

SKAGASTRÖND
VARMAHLÍÐ
SIGLUFIRÐI

ÓLAFSFIRÐI
DALVÍK
HÚSAVÍK

REYÐARFIRÐI
NESKAUPSTAÐ
HELLU
SELFOSSI

við erum á

frettabladid.is

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

n Bakþankar
Svanborgar
Sigmarsdóttur

Rósrauði
sveitadraumurinn
Börn eru trúlega enn að teikna
torfbæi, þrátt fyrir að hafa jafnvel
aldrei séð slíkan. En torfbærinn lifir
í huganum og er teiknaður við tjörn
með tveimur syndandi svönum,
með fjall í bakgrunni og sól á milli
tveggja tinda. Það er flóknara að
teikna alvöru sveitabæ, með stórt
fjós og róbóta sem mjólka, fjárhús,
hesthús og hlöðu. Og skemmu
undir traktora, snúningsvélar og
fjórhjól. Þá var auðveldara að fara
bara í rómantíkina.
Sem barn voru líka langar raðir
af bókum sem ég las um börnin af
mölinni sem ekkert kunnu um lífið,
fyrr en þau höfðu fengið að kynnast
lífinu í sveitinni. Svo var hlegið að
börnunum sem kunnu ekki að velja
besta eggið úr fötunni, að smala
dýrum eða heyja. Þau voru orðin
svo fjarlæg náttúrunni að það var
augljóst að þau áttu ekki að kunna
að vera til. Heilnæmið tilheyrði
sveitinni.
Þegar við erum alin upp við það
hvað sveitin er heilnæm og góð, þá
verður það enn meiri skellur þegar
við fáum fréttir um illa meðferð á
fylfullum hryssum til að taka úr
þeim blóð, af þrengslum og illri
meðferð á hænum með brotin
bringubein, því álagið af því að
verpa of stórum eggjum of oft er of
mikið, af kjúklingum sem ná ekki
að standa undir þyngd sinni eða
litlum ungum sem hent er í hakkavélina því þeir eru af röngu kyni.
Raunveruleikinn við sumt dýrahald til manneldis hentar ekki rósrauðu myndinni okkar af sveitinni.
Því munum við halda áfram að
borða beikonið og hamborgarhrygginn og kaupa öll eggin í jólakökur og -ísa, því maturinn hefur
að sjálfsögðu ekkert með fréttirnar
af illri meðferð dýra að gera. ■

BYLTING F YRIR
ÞREY TTA FÆTUR
Með NÍU svæða nuddinnleggi nærðu
slökun og vellíðan sem dregur
úr spennu og örvar blóðflæði.
Heilsuinniskórnir eru fallegir, hlýir
og einstaklega þægilegir.
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B Y LT I N G A K E N N T 9 S VÆ Ð A
NUDDINNLEGG ÚR LEÐRI

DREGUR ÚR SPENNU
& EYKUR BLÓÐFLÆÐI

STORMUR

4

MJÓBAK & HRYGGUR

HEILSUINNISKÓR

NÝRU & HNÉ

9.900 kr.

3
2

RAUÐIR, BL ÁIR, L JÓSIR, BLEIKIR OG GRÁIR

STUÐNINGUR VIÐ LANGBOGANN & MJÓBAK
LUNGU, HJARTA &
FRAMRISTARBEIN
ENNISHOLUR
HÖFUÐ
HÁLS
AUGU
EYRU

1

DÚNMJÚKAR GJAFIR FYRIR
ÞÁ SEM ÞÉR ÞYKIR VÆNST UM
20%

20%

A F S L ÁT T U R A F
SLOPPUM

LO RD S LO PPU R
Nú

A F S L ÁT T U R

L ACOS TE CLU B S LO PPU R

23.920 kr.

Nú frá

Verð: 29.900 kr.

21.520 kr.

Fullt verð frá: 26.900 kr.

PREMIUM DÚNKODDI
OG DÚNSÆNGUR
Fylling: 50% andardúnn og
50% smáfiður
Dúnkoddi. Verð 16.900 kr.

13.520 kr. J Ó L AV E R Ð
Dúnsæng. Verð 24.900 kr.

19.920 kr. J Ó L AV E R Ð

VEFVERSLUN

JOOP RÚMFÖT
CORNFLOWER

ELEGANTE RÚMFÖT
BRILLIANT

DIMMA RÚMFÖT
ÝMSIR LITIR

20.720 kr. J Ó L AV E R Ð

23.120 kr. J Ó L AV E R Ð

11.920 kr. J Ó L AV E R Ð

140x200 cm. 100% egypsk
bómull. Verð: 25.900 kr.

GEFÐU GJÖF TIL HEILLA
HEILLAGJAFIR.IS

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

140x200 cm. 100% egypsk
bómull. Verð: 28.900 kr.

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

140x200 cm. 100% bómull.
Verð: 14.900 kr.

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 11–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

www.betrabak.is
OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

