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Spáð var illviðri víða um land um það leyti sem Fréttablaðið fór í prentun í gærkvöld. Áhyggjur voru af sjógangi, ekki síst á Suðurnesjum. Þá var hætta á foktjóni, enda appelsínugul viðvörun. Samkvæmt lögreglu héldu flestir landsmenn sig heima á meðan þeir biðu hvellsins. Í höfuðborginni voru það helst ferðamenn sem voru fótgangandi á ferli. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hafa áhyggjur af lyfjaskorti á Íslandi
Færst hefur í vöxt að læknar
þurfi að tilvísa öðru lyfi en
til stóð, vegna vandræða við
afhendingu. Lyfjaframleiðsla
undir miklu álagi vegna Covid.
Yfirvöld fylgjast grannt með.

Rúna
Hauksdóttir

bth@frettabladid.is

COVID -19 Heimsfaraldur Covid,

skortur á hráefnum í lyf og lengri
tímalínur fyrir framleiðslu og
afhendingu lyfja, hefur leitt til þess
að íslensk yfirvöld fylgjast grannt
með hvort ástæða sé til að óttast
lyfjaskort hér á landi.
„Það hafa, sem tengist Covid, verið
áhyggjur á Íslandi af mögulegum
lyfjaskorti. Það þekkja allir sem
eru í innflutningi að tímalínur hafa

lengst. Við könnumst enn ekki við
lyfjaskort, en við erum mjög vakandi
fyrir ástandinu eins og aðrar þjóðir
í Evrópu,“ segir Rúna Hauksdóttir
Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar.
Sérstakt teymi um lyfjaskort er
starfrækt innanlands og er í beinu
sambandi við heildsala, að sögn
Rúnu. Mjög mikið púður hafi verið
sett í bóluefnaframleiðslu undanfarið og álagið sé mikið. Evrópska lyfja-

Mmm ...

Safaríkar appelsínur
eru bestar núna!

Óskar
Reykdalsson

stofnunin sé með sérstaka vöktun.
Lyfjamarkaðurinn á Íslandi er
mjög lítill í alþjóðlegu samhengi.
Það getur bæði verið kostur og galli,
að sögn Rúnu. Vegna fámennis sé
landið ekki efst á lista lyfjaframleiðenda. Á móti kemur að ekki þarf
mjög mikið magn. Rúna bendir á
að alltaf séu að koma ný og ný lyf á
markað. Helsta áhyggjuefnið sé tafir
í flutningum.

Óskar Reykdalsson, forstjóri
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins,
segir að færst hafi í vöxt að læknar
þurfi að breyta tilvísun, tilvísa öðru
lyfi en til stóð eftir að afhending tiltekins lyfs hafi tafist.
„Hingað til höfum við getað bjargað okkur ágætlega með því að skipta
um lyf,“ segir Óskar.
Hann segist ekki vita bein dæmi
þess að læknar hafi neyðst til að tilvísa lakari lyfjum en ella vegna lyfjaskorts.
„Ég ítreka að ástandið hefur ekki
hingað til haft alvarleg áhrif. En
þetta getur þýtt smávinnu.“
Óskar segir að heilsugæslulæknar
noti mest margnota lyf frá mörgum
framleiðendum. Þótt einn klikki hafi
aðrir náð að hlaupa í skarðið. n
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Guðmundur Felix Grétarsson, er
ánægður. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fullur þakklætis
FÓLK „Ef ekki væri fyrir Covid hefði
ég verið knúsandi allt og alla,“
segir Guðmundur Felix Grétarsson
ánægður með Íslandsheimsóknina.
„Ég vissi svo sem vel að ég væri
orðinn þjóðareign enda var það
íslenska þjóðin sem gerði mér það
kleift að elta þennan draum,“ segir
Guðmundur Felix. SJÁ SÍÐU 2
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Mikið álag

Í hjólhýsabyggðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Vanræktu skyldur
í hjólhýsabyggð
gar@frettabladid.is

BLÁSKÓGABYGGÐ Sveitarstjórnar
ráðuneytið segir að Bláskógabyggð
hafi ekki gætt nægilega vel að því í
langan tíma að starfsemi hjólhýsa
svæðisins við Laugarvatn væri í sam
ræmi við sérlög um slík svæði.
Þetta kemur fram í úrskurði vegna
kvörtunar Samhjóls, félags hjólhýsa
eigenda á Laugarvatni, vegna máls
meðferðar Bláskógabyggðar þegar
ákveðið var að rekstri hjólhýsa
byggðarinnar yrði hætt.
Ráðuneytið segir ekki bersýnilegt
að málsmeðferðin hafi farið í bága
við meðalhófsreglu. Það að sveitar
félagið hafi ekki aflað allra gagna
hafi ekki áhrif á lögmæti ákvörðun
arinnar. Rekstur hjólhýsasvæðis sé
ekki lögbundið verkefni. „Það er mat
ráðuneytisins að þótt annmarkar
virðast hafi verið á því að leigu
tökum hafi verið veitt færi á að tjá sig
um upprunalega ákvörðun sveitar
félagsins, verður ekki annað séð en
að sveitarfélagið hafi bætt úr þeim
annmörkum á síðari stigum.“. n

Annríki er hjá starfsfólki í heilbrigðisstétt hér á landi, eins og víða utan landsteinanna. Hefur veirufaraldurinn ekki síst skapað mikið álag á starfsfólk LandFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
spítalans. Starfsmaðurinn á myndinni gekk í þágu almannahagsmuna röskum skrefum, með sýni í höndunum. 

Drukknum vísað frá og
börn þurfa að fá leyfi
kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Samkvæmt uppfærðri

hollustuháttareglugerð umhverfis
ráðherra, munu börn undir 18 ára
þurfa skriflegt leyfi forráðamanns
til að fá húðflúr, húðgötun eða nála
stungumeðferð.
Einnig er óheimilt að framkvæma
slíkar aðgerðir á þeim sem er drukk
inn eða undir áhrifum annarra
vímuefna.
Unnið hefur verið að uppfærslu
reglugerðarinnar hjá Umhverfis
stofnun síðan árið 2018 og breyt
ingar gerðar á fjölmörgum greinum
hennar. Í reglugerðinni er tekið á
hreinlæti og hollustuháttum í flest
um kimum samfélagsins. Ákveðið
var þó að taka út það sem lýtur að
skipum og gera sérstaka reglugerð
um þau.

Algengt er að börn fái göt í eyrun.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Í greinargerð stofnunarinnar
er tekið fram að í samráði við
Fangelsism álastofnun hafi verið
ákveðið að fangar skuli hafa aðgang
að kodda. Það sé öryggismál.
Þá er einnig tekið fram að fangar
skuli hafa fataskáp, borð, stól, rusla
fötu og spegil úr áli. Lýsing skuli
vera fullnægjandi og aldrei skuli
fleiri en 10 nota sömu snyrtingu. n
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Sími: 561 1433
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sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

Myndi hafa knúsað allt og
alla ef ekki væri fyrir Covid
Guðmundur Felix Grétarsson
heldur af landi brott á morg
un, eftir annasama jólaheim
sókn. Hann segir að hann hafi
verið spenntur, kvíðinn og
sofið illa fyrir heimkomuna,
enda búinn að vera á sjúkra
húsi í rúma 11 mánuði og
hitta afar fáa.
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Ég reyndi nú að mestu
að fela mig bak við grímu þegar ég
var meðal almennings. Bæði var
ég pínu feiminn og svo er ég mjög
útsettur fyrir smiti vegna ónæmis
bælingar og þurfti að fara varlega.
Ef ekki væri fyrir Covid hefði ég
verið knúsandi allt og alla,“ segir
Guðmundur Felix Grétarsson, sem
heldur af landi brott á morgun eftir
annasama Íslandsheimsókn.
Margt hefur drifið á daga Guð
mundar síðan hann kom til lands
ins um miðjan desember. Bókaút
gáfa, fjölmörg viðtöl við fjölmiðla,
hugvekja í Vídalínskirkju, forseta
heimsókn og heimsókn til sjúkra
liða í Háskólanum, svo fátt eitt sé
nefnt.
„Þetta er búin að vera mjög
ánæguleg heimsókn. Fyrsta vikan
var nokkuð strembin. Bæði vegna
þess að France 3 var á staðnum og
svo mikillar dagskrár,“ segir Guð
mundur, sem hefur verið þjóðareign
landsmanna í rúma tvo áratugi, en
margir hafa aðstoðað kappann und
anfarin ár við að láta draum sinn
rætast, aðgerð sem talin er marka
tímamót í læknavísindum.
„Ég hafði verið í 11 mánuði á
sjúkrahúsi og svo bara heima hjá
mér. Ég var því bæði spenntur og
aðeins kvíðinn vikuna áður en
ég kom. Svaf illa og dembdist svo
hingað í brjálæðislega athygli.
Ég vissi svo sem vel að ég væri
orðinn þjóðareign enda var það

France 3 fylgdi Guðmundi eftir hvert fótmál, frá því hann lenti á Íslandi um
miðjan desember. Hér með Erlu Hlynsdóttur, sem ritaði bókina um lífshlaup
hans. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ég var því bæði
spenntur og aðeins
kvíðinn vikuna áður
en ég kom. Svaf illa og
dembdist svo hingað í
brjálæðislega athygli.
Guðmundur Felix Grétarsson

1998

slasaðist Guðmundur
og missti báða handleggi. Þann 13. janúar
var framkvæmd á
honum flókin handleggja- og axlará
græðsla.
íslenska þjóðin sem gerði mér það
kleift að elta þennan draum,“ segir
Guðmundur, fullur þakklætis.
Þetta var í fyrsta sinn í sjö ár sem
Guðmundur ver jólum hér á landi og
heldur hann aftur til Frakklands á
morgun, en stefnir að því að koma
aftur á sumarmánuðum. „Ég get
ekki lýst því með orðum hvernig
það var að knúsa dætur mínar og
barnabörn,“ segir Guðmundur. n

56% DÖKKT MEÐ KÓKOSFYLLINGU

ÓMÓTSTÆÐILEG SÚKKULAÐIVEISLA
Hvað er betra á köldum vetrardegi en að gæða sér á glænýju Síríus Pralín súkkulaði með silkimjúkri kókosfyllingu sem fer með bragðlaukana í ferðalag á suðrænar slóðir! Bragðmikið 56%
súkkulaðið passar frábærlega með ómótstæðilegri kókosfyllingunni og er líka vegan.
Þú átt von á góðu.
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Fjallaþrá landsmanna aldrei verið meiri og allt að seljast upp
ser@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Mikill kippur er í
sölu á skipulögðum gönguferðum
um íslenska náttúru á vegum Ferðafélags Íslands og má ýmist heita að
allar ferðir séu uppseldar eða að fyllast, jafnt á næstu vetrarmánuðum
sem og á sumri komanda.
„Þetta er alger sprengja,“ segir Sigrún Valbergsdóttir, formaður ferða-

nefndar FÍ og varaforseti félagsins.
Eftir að ferðaáætlun þess fyrir 2022
hafi birst á vef þess, fi.is, í byrjun
desember, „hafi allt farið af stað.“
Sigrún hefur ríka reynslu af fjallaferðum og leiðsögn og kveðst ekki
muna eftir öðrum eins áhuga landsmanna á að njóta íslenskrar náttúru
og núna. Gjafakort hafi rokið út
fyrir jólin, því allir hafi verið að gefa
hver öðrum fjallaferðir í jólagjöf.

Sigrún Valbergsdóttir, formaður
ferðanefndar FÍ

„Liðlega 120 skipulagðar ferðir
eru á áætlun félagsins í ár og enn
sem fyrr eru ákveðin landsvæði
eftirsóttust af ferðalöngum, einkum Hornstrandir, Víknaslóðir og
Lónsöræfi „og svo hreinlega allt
sem heitir Fjallabak,“ segir Sigrún. „Laugavegurinn á milli Landmannalauga og Þórsmerkur og allt
Torfajökulssvæðið þar í kring er að
verða æ vinsælla til útiveru.

Eins er með hreyfi- og átaksverkefni félagsins, fyrir byrjendur
og lengra komna, svo sem Fyrsta
skrefið, 52 fjöll og Alla leið.
„Þetta er rifið út,“ lýsir Sigrún
áhuganum. „Að ekki sé talað um
söguferðir, eldri og nýrri, svo sem
á slóðir Sturlungu eða sögusvið 60
kílóa af sólskini „en allar slíkar ferðir seljast nú upp á fáeinum klukkutímum.“ n

Þurfa að reiða sig á almenna borgara
við löggæslustörf á landsbyggðinni
Stöðugur straumur hefur verið í
sýnatöku að undanförnu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR


Fjögur hundruð
þúsund sýni á
fjórum mánuðum
kristinnpall@frettabladid.is

COVID -19 Frá því að fyrsta Omí
kron af brigðið var greint fyrir rétt
rúmum mánuði hafa verið tekin
rúmlega 150 þúsund sýni hér á landi
samkvæmt tölfræðinni á covid.is.
Milljónasta sýnið var tekið hér
á landi fyrir fjórum mánuðum og
hafa rúmlega fjögur hundruð þúsund sýni verið tekin síðan þá. Það
hafa því að meðaltali verið tekin
um hundrað þúsund sýni á mánuði
undanfarna fjóra mánuði.

Undanfarna viku hafa
47.653 sýni verið tekin.

Undanfarna viku hafa 47.653 sýni
verið tekin, eða rúmlega sjö þúsund
á dag að meðaltali. Inn í því er þegar
10.260 sýni voru tekin á einum degi
þann 29. desember, sem er met. Frá
upphafi faraldursins hafa aldrei
verið jafn mörg sýni á einum degi.
Af þessum fjórtán hundruð þúsundum sýna sem hafa verið tekin
hér á landi, hafa verið tekin 870 þúsund sýni innanlands og tæplega 538
þúsund á landamærunum. n

Mannekla lögreglunnar er
hvergi áþreifanlegri en á
landsbyggðinni, þar sem oft
er aðeins einn á vakt á stóru
svæði. Lögreglumenn á landsbyggðinni þurfa stundum
að fást við skyldmenni eða
kunningja í útköllum.

Þrátt fyrir álag
mælist meiri
starfsánægja
hjá lögreglumönnum í
dreifbýli.

MYND/AÐSEND

kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMFÉLAG Undirmönnun er áþreifanlegri hjá lögreglunni á landsbyggðinni og lögreglumenn þar
þurfa að reiða sig á sig sjálfa. Mikilvægi mjúkra aðferða og samtala
verður meira, og endrum og eins
þurfa þeir að reiða sig á almenna
borgara, svo sem til þess að kljást við
dólga á sveitaböllum. Þá eru skilin
milli vinnu og einkalífs afar lítil.
Þetta kemur fram í rannsókn
þriggja fræðimanna við Háskólann á
Akureyri, Guðmundar Ævars Oddssonar, Andrew Paul Hill og Þórodds
Bjarnasonar, sem birtist í tímariti
Norræna sakfræðiráðsins. Meðal
annars var byggt á viðtölum við
23 lögreglumenn sem flestir höfðu
starfað bæði í borg og sveit.
„Starfslýsingin er sú sama, að
halda uppi lögum og reglu, en það
skein í gegn hjá viðmælendum okkar
að grundvallarmunur væri á störfunum vegna ólíks starfsumhverfis,“
segir Guðmundur Ævar, dósent í
félagsfræði. „Manneklan verður
áþreifanlegri á landsbyggðinni því
að það er svo langt í lögregluaðstoð,
aðra viðbragðsaðila og mikilvæga
stoðþjónustu. Það veltur svo mikið
á fáum og þess vegna verður svo
mikilvægt að geta talað fólk til.“
Lögreglumönnum hefur fækkað
undanfarin 15 ár. Nú eru 185 lögreglumenn á hverja 100 þúsund
íbúa, sem er með því lægsta í Evrópu. Á stórum svæðum á lands-

Manneklan verður
áþreifanlegri á landsbyggðinni því að það
er svo langt í lögregluaðstoð, aðra viðbragðsaðila og mikilvæga stoðþjónustu.

Guðmundur
Ævar Oddsson,
dósent í félagsfræði við HA

byggðinni er því oft aðeins einn,
eða kannski tveir, á vakt. Oft þarf að
fara langar vegalengdir, á slæmum
vegum og í alls kyns veðrum.
„Þú veist að þú ert ábyrgur fyrir
öllu og þú ert í miklum vandræðum
ef þú klúðrar,“ sagði viðmælandi.
Þeir geta treyst á aðstoð í alvarlegustu málunum, en hún getur verið
lengi að berast. Algengt er að treysta
þurfi á almenna borgara. Svo sem til
að stjórna umferð er slys verða, eða
að takast á við ölvaða slagsmáladólga. Munnleg samskipti og mýkt
eru mikilvæg, ekki aðeins til þess að
tryggja öryggi, heldur til þess byggja
upp traust í litlu samfélagi.
Sumir lýsa samviskubiti yfir því að
vera ekki á vakt og vilja jafnvel ekki
fara langt frá bænum, til að vera tiltækir. Oft þarf að klára mál frá upphafi til enda, því engin tæknideild
eða önnur stoðþjónusta er nálæg. Þá
eru meiri líkur á að þurfa að takast
á við skyldmenni eða kunningja í
útkalli, til dæmis erfiðum heimilisofbeldismálum.

„Mér leið ekki bara eins og löggu.
Heldur líka eins og félagsráðgjafa,
presti og sálfræðingi,“ sagði annar
viðmælandi í rannsókninni.
Guðmundur segir það geta verið
lýjandi hversu skilin milli einkalífs
og vinnu séu lítil. Að geta ekki farið
út í búð án þess að eiga von á samtali
um löggæslumál. Þeim finnst þeir
einnig þurfa að vera fyrirmyndir í
samfélaginu, einkum í fámenni. Þeir
fá símtöl á öllum tímum og skilaboð
á samfélagsmiðlum því þeir eru andlit lögreglunnar á staðnum og geta
ekki horfið inn í fjöldann eins og
lögreglumenn í borginni.
En þótt starfið sé í raun gerólíkt,
þýðir það ekki að það sé verra.
„Þrátt fyrir álagið hafa lögreglumenn á landsbyggðinni mælst
ánægðari í starfi og sýnt minni einkenni kvíða, stress og þunglyndis,“
segir Guðmundur. „Dreif býlislögreglumönnum finnst gott að hafa
meira sjálfræði, að geta fylgt málum
eftir og sjá árangur erfiðisins í samfélaginu.“ n

ALVÖRU BREYTTIR RAFBÍLAR
JEEP WRANGLER RUBICON PLUG-IN HYBRID

ÁRA ÁBYRGÐ
8 ÁRA ÁBYRGÐ Á
DRIFRAFHLÖÐU

PLUG-IN HYBRID

35” BREYTING

40” BREYTING

KOMDU OG REYNSLUAKTU 40” BREYTTUM PRUFUAKSTURSBÍL
UMBOÐSAÐILI JEEP® Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

N
™

el

rtæki
na

fr á B

Beltone Imagine

heyr
ýtt

to ne

Því barnabörnin hafa
frá svo mörgu að segja
Hágæða heyrnartækin frá Beltone Imagine™ geta valdið straumhvörfum í lífi þínu og
þinna. Njóttu þess að heyra betur með nýrri kynslóð heyrnartækja sem skilar einstökum
hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú tengist
fólkinu þínu betur þegar þú leggur við hlustir með Beltone Imagine™. Komdu
í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

Kringlunni • sími 568 7777 • heyra.is
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Ræddi við fulltrúa Norðurlanda um árásargirni Rússa
kristinnhaukur@frettabladid.is

UTANRÍKISMÁL Jake Sullivan, þjóðaröryggisráðgjafi Joes Biden Bandaríkjaforseta, ræddi við fulltrúa allra
Norðurlandanna um ásælni Rússa
og viðbrögð við því að þeir ögri
Úkraínumönnum enn frekar. Þetta
kemur fram á vef Hvíta hússins.
Rússar hafa komið fyrir miklu
herliði við landamæri Úkraínu og
styðja leynt og ljóst aðskilnaðarsinna í Donbass-héraði. Krímskaga

tóku þeir með valdi árið 2014 og
innlimuðu í Rússland, við mikil
mótmæli Vesturlanda.
Staðan milli Bandaríkjanna og
Rússlands er afar viðkvæm, en Joe
Biden hefur tekið mun fastar á Vlad
ímír Pútín Rússlandsforseta en forveri hans, Donald Trump, gerði.
Pútín segir það rétt hvers ríkis að
færa herlið til innan sinna landamæra og neitar að færa lið sitt frá
landamærum Úkraínu.
Samkvæmt frétt Hvíta hússins

Öll Norðurlöndin
segjast tilbúin að setja
á refsiaðgerðir gegn
Rússum.

Jake Sullivan,
þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna

voru öll Norðurlöndin tilbúin til
þess að setja á refsiaðgerðir gegn
Rússum, láti þeir ekki af árásargirni sinni gagnvart Úkraínu. En
mikilvægi þess að draga úr spennunni með diplómatískum leiðum
var einnig ítrekað. Meðal annars í
gegnum viðræðunefnd Atlantshafsbandalagsins og Rússlands.
Stuðningurinn við fullveldi Úkraínu, landamærakröfur landsins og
rétt hvers ríkis til þess að velja sér
bandalög, var einnig ítrekaður. n

Djúpstæð gjá í bandarísku samfélagi
Metfjöldi liggur nú á spítala á Spáni
vegna Covid. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Veiran reynir á
spítala á Spáni
gar@frettabladid.is

COVID-19 Sjötta bylgja kórónaveirunnar á Spáni lætur nú finna fyrir
sér á sjúkrahúsum landsins. Dagblaðið El País sagði frá því í gær að þá
voru tæplega þrettán þúsund manns
til meðferðar vegna Covid-19.
Tekið er fram í El País að alvarleg
veikindi séu nú hlutfallslega fátíðari
en áður. Hins vegar valdi mjög mikil
útbreiðsla veirunnar því, að toppar í
innlögnum séu nú hærri en í fjórðu
og fimmtu bylgju, þegar aldrei hafi
verið fleiri en 10.500 til meðferðar
samtímis. Spánn nálgist nú einnig
fyrri met í innlögnum á gjörgæslu. n

Snuða bótaþega
gar@frettabladid.is

DANMÖRK Fólk á félagslegri aðstoð

í Danmörku er snuðað af sveitarfélögum, að sögn Danmarks Radio.
Maður að nafni Preben Jensen
fékk allt í einu greitt út jafnvirði
ríflega 670 þúsund íslenskra króna,
eftir að sveitarfélagið hafði árum
saman klipið af peningaaðstoð
hans. Að sögn Danmarks Radio
sýna skjöl sem aflað hefur verið, að
allt frá árinu 2016 hafi sveitarfélög
ólöglega dregið af þeirri aðstoð sem
ógiftir áttu með réttu að njóta. n

Fyrir ári síðan réðst æstur
múgur á bandaríska þinghúsið, hvattur áfram af þáverandi
forseta, Donald Trump.
Prófessor í stjórnmálafræði
segir atburðinn varpa skýru
ljósi á djúpstæðan ágreining í
bandarísku samfélagi.

Múgurinn fyrir
framan bandaríska þinghúsið
í aðdraganda
árásarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

thorvardur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Í dag er ár liðið frá árás
stuðningsfólks Donald Trumps
Bandaríkjaforseta á þinghúsið í
Washington D.C., þar sem fram fór
sameiginlegur fundur beggja þingdeilda til staðfestingar á úrslitum
forsetakosninganna 4. nóvember
árið áður. Múgurinn freistaði þess
að fá úrslitum forsetakosninganna
hnekkt. Þar laut Repúblikaninn
Trump í lægra haldi fyrir Demókratanum Joe Biden.
Að áeggjan Trumps hafði stuðningsfólk hans safnast saman í Washington og hélt hann ræðu skammt
frá Hvíta húsinu um hádegisbil
6. janúar. Hann og stuðningsfólk
hans voru sannfærð um að kosningunum hefði verið stolið af „öfgavinstri-demókrötum“ og „falsfrétta
fjölmiðlum“.
Í ræðu sinni hvatti Trump fólk til
þess að ganga fylktu liði að þinghúsinu, og tókst því að lokum að brjóta
sér leið þangað inn. Þinghúsið, og
borgin öll, eru eitthvert mest vaktaða svæði í heimi, þar sem þúsundir
þungvopnaðra lögreglumanna gæta
öryggis kjarna bandarísks stjórnkerfis.
Er múgurinn braut sér leið inn í
þinghúsið sátu báðar deildir þingsins á fundi í hvorum þingsal fyrir sig.
Vopnaðir lögreglumenn gengu inn
í öldungadeildina og byrgðu fyrir
hurðir þingsalarins. Varaforsetinn
Mike Pence var f luttur á brott af
leyniþjónustumönnum. Þingmenn
leituðu sér skjóls er múgurinn gekk
berserksgang um ganga þinghússins.

Það er svo margt sem
hefur ekki komið fram.

Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor
í stjórnmálafræði við HÍ

Um klukkan 18 að staðartíma hafði
lögreglu tekist að koma böndum á
ástandið og koma múgnum út.
Silja Bára Ómarsdóttir, stjórnmálafræðingur og prófessor í
alþjóðasamskiptum við Háskóla
Íslands, hefur margsinnis heimsótt Washington D.C. og þinghúsið.
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ákærur verið gefnar út.
Hún segir að sér hafi brugðið mjög
að sjá atburðarásina í beinni á sjónvarpsskjánum. „Að heyra fólk lýsa
því að forsetinn hafi kallað það
til, fólk sem virðist trúa því að það
hafi verið að koma landinu sínu
til bjargar, það sýnir hvað gjáin er
orðin gríðarlega djúpstæð í bandarísku samfélagi.“
Friðjón R. Friðjónsson, framkvæmdastjóri Kom ráðgjafar, tekur
í sama streng. Hvernig atburðirnir 6.
janúar horfi við Bandaríkjamönnum velti eingöngu á því hvaða flokk
þeir styðji.
„Það fer algjörlega eftir því hvar
í pólitík fólk stendur, hvaða augum
það lítur atburðina. Meirihluti
stuðningsmanna Repúblika na

trúir því ekki að þetta hafi verið
árás. Þeir trúa á alls konar aðrar
samsæriskenningar, um að þetta
hafi verið óeirðaseggir vinstrimanna í dulargervi, þetta hafi ekki
verið árás og svo framvegis.“
Miklar líkur eru á að Repúblikanar beri sigur úr býtum í þingkosningum í haust og fái meirihluta í
báðum deildum. Fulltrúadeild
þingsins, þar sem Demókratar eru
í meirihluta, rannsakar nú árásina.
Silja Bára segir að ljúki henni ekki
fyrir þingkosningar í haust, sé nánast sjálfgefið að henni verði hætt.
„Fyrir lýðræði Bandaríkjanna
skiptir máli að sú nefnd ljúki störfum og þetta verði gert vel upp,“
segir Silja Bára. „Það er svo margt
sem hefur ekki komið fram. Þetta
er gríðarlega umfangsmikil alríkisrannsókn, stærsta sakamálarannsókn alríkisins held ég frá upphafi.
Það er margt óljóst enn þá.“ n
Nánar á frettabladid.is

Gleðileg ný samskipti
Það sem þátttakendur uppskera:
•

Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu

•

Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra

•

Kjark til að tala um eigin líðan og annarra

•

Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd

•

Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif

•

Betra skipulag og skýrari markmið

•

Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

Ókeypis vinnustofa fyrir foreldra.
Skráning á dale.is/foreldrar
Námskeið hefjast:
10 til 12 ára 29. janúar 10.00 -13.00 átta laugardaga í röð
13 til 15 ára 26. janúar 17.00 - 20.30 einu sinni í viku, 9 skipti
16 til 19 ára 27. janúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti
20 til 25 ára 25. janúar 18.00 -22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

Skráning á dale.is eða 555 7080

Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu - Youth_Ad_071921

ÚTSALA

20–50% VERÐLÆKKUN

Verð áður 28.490 kr. / Tilboð: 21.000 kr.

Verð áður 28.900 kr. / Tilboð: 21.500 kr.

Verð áður 17.490 kr. / Tilboð: 13.000 kr.

Verð áður 9.490 kr. / Tilboð: 7.400 kr.

Verð áður 56.900 kr. / Tilboð: 42.500 kr.

Verð áður 43.890 kr. / Tilboð: 33.000 kr.

Verð áður 38.900 kr. / Tilboð: 28.500 kr.

Verð áður 17.900 kr. / Tilboð: 13.500 kr.

Verð áður 29.900 kr. / Tilboð: 20.000 kr.
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Sigríður ráðin
mannauðsstjóri
Landsbankans
helgivifill@frettabladid.is

Sigríður Guðmundsdóttir hefur
verið ráðin til starfa sem mannauðsstjóri Landsbankans. Hún hefur um
15 ára reynslu af mannauðsstjórnun.
Á árunum 2017 til 2020 starfaði hún
sem mannauðsstjóri Eimskips. Áður
var hún mannauðsráðgjafi hjá félag-

Sigríður Guðmundsdóttir

inu og verkefnastjóri starfsþróunar.
Þetta kemur fram í tilkynningu.
Sigríður hefur einnig starfað
sem ráðgjafi hjá Attentus en í dag
starfar hún sem framkvæmdastjóri
Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins.
Sigríður er með MBA-gráðu frá
Háskóla Íslands. Hún hefur lokið
námi í stjórnendamarkþjálfun (e.
executive coaching) frá Háskólanum í Reykjavík, er með diplóma í fræðslustarfi og stjórnun frá
Háskóla Íslands og B.Ed.-gráðu frá
Háskólanum á Akureyri.
Sigríður hefur störf í byrjun
febrúar. n

Sony skoðar
rafbílamarkað
helgivifill@frettabladid.is

Sony hefur sett á stofn félag til að
skoða möguleika á að hefja innreið á raf bílamarkað. Upplýst var
um dótturfélagið Sony Mobility á
sýningunni Consumer Electronics
í Las Vegas. Í kjölfarið hækkuðu
hlutabréf fyrirtækisins um 4,5 prósent. Daginn áður höfðu hlutabréfin
hækkað myndarlega í ljósi velgengni
kvikmyndarinnar Spider-Man: No
Way Home. Þetta kemur fram í frétt
Financial Times.

Í kjölfar tilkynningarinnar hækkuðu hlutabréf fyrirtækisins um
4,5 prósent.
Fyrir tveimur árum kynnti Sony
til sögunnar frumgerð af rafmagnsbílnum Vision-S. Flestir töldu að
bíllinn væri liður í tilraun til að
markaðssetja rafhlöður og skynjara
til annarra bílaframleiðenda. Bíllinn
hefur mátt keyra um götur frá árinu
2020.
Japanskur sjóðsstjóri, sem meðal
annars á í Sony, segir að það sé ekki
víst að framleiðsla á rafbílum væri
skynsamlegt skref fyrir Sony. Fyrirtækið hafi margsinnis hleypt af stað
verkefnum sem hafi skilað litlum
hagnaði. Það skipti höfuðmáli hvort
Sony horfi til þess að framleiða bíla
sjálft eða ekki. Ef aðrir sjá um framleiðsluna en Sony hönnunina gæti
það verið áhugavert. Það væri ekki
spennandi ef Sony ætlaði að feta
í fótspor Tesla. „Það kemur mér á
óvart að Sony hafi hækkað við tíðindin,“ sagði hann.
David Gibson, hlutabréfagreinandi MST Financial, segir að væntanlega sé ekki um mikla breytingu
á rekstri Sony að ræða. Líklega sé
stefnt á að framleiða bíla til að geta
sýnt rafmagnshluti og kerfi í því
skyni að selja til bílaiðnaðarins. n

FRÉTTABLAÐIÐ
FRÉTTABLAÐIÐ
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Öldungadeildarþingmaður vill
sjávarklasa að íslenskri fyrirmynd
Bandarískur öldungadeildarþingmaður vill koma því í lög
í Bandaríkjunum að lagður
verði grunnur að sjávarklösum þar eftir að hafa kynnst
Íslenska sjávarklasanum.
elinhirst@frettabladid.is

Heimsókn bandarísks öldungadeildarþingmanns í Sjávarklasann
á Grandagarði varð til þess að drög
að frumvarpi til Öldungadeildar
Bandaríkjaþings um bandaríska
sjávarklasa eru nú í undirbúningi.
Þetta kom fram í viðtali við Þór Sigfússon, stofnanda Sjávarklasans,
í Markaðinum á Hringbraut í gærkvöldi.
Þór segist afar ánægður með að
unnið sé að því að leggja grunn að
sjávarklösum í Bandaríkjunum að
hætti Íslenska sjávarklasans. Hann
segir að tilkoma Hringborðs norðursins, sem Ólafur Ragnar Grímsson
kom á fót, hafi haft mikil áhrif á þá
eftirspurn sem Sjávarklasinn hefur
fundið víða um heim.
Þessi frumvarpsdrög voru kynnt
í ræðu Lisu Murkowski, öldungadeildarþingmanns Alaskaríkis, sem
hefur forystu um þetta frumvarp, á
Hringborði norðursins sem haldið
var Í Hörpu fyrr árinu.
Þingmaðurinn nefndi í ræðu
sinni að hún hefði heimsótt Íslenska
sjávarklasann og séð allan þann
fjölda vara sem íslenskir frumkvöðlar í klasanum hafa þróað, úr
meðal annars fiskafgöngum og þá
nýsköpun aðra sem þar fer fram.
Tilgangur frumvarpsins væri að ýta
undir sambærilega þróun í Bandaríkjunum, þar sem stórum hluta
af hliðarafurðum þess af la sem
veiddur er, sé hent.
„Einn af okkar fyrstu klösum, sem
settir hafa verið upp utan Íslands,
var einmitt í Alaska. Það hefur án
efa haft sitt að segja um þann áhuga
sem Alaskabúar hafa á aukinni
nýsköpun í sjávarútvegi.“ Þór segir
að Íslendingar hafi mikil tækifæri
til að hjálpa öðrum þjóðum við að
bæta umgengni sína við hafið og
það ætti að verða eitt okkar stærsta
framlag á heimsvísu til umhverfismála.
„Við erum þegar í forystu á heimsvísu í að nýta hliðarafurðir og búa
til úr þeim allt milli leðurs og snyrtivara. Á meðan aðrar þjóðir henda
40-50% af fiskinum, nýtum við allt
að 90% af hverjum fiski.“ Þór segir
að verði þetta frumvarp að lögum sé
það mikil viðurkenning fyrir starf
Íslenska sjávarklasans. „Verði frumvarpið að lögum mun það gera sjávarbyggðum Bandaríkjanna kleift
að gera betur í sínum sjávarútvegi,
nýta auðlindir á umhverfisvænan

Lisa Murkowski, öldungadeildarþingmaður á Bandaríkjaþingi, undirbýr frumvarp um sjávarklasa.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Vilja byggja nýtt klasasamfélag í Helguvík
Íslenski sjávarklasinn hefur
gert tilboð í húsnæði sem átti
að nota undir álver Norðuráls
í Helguvík. Hugmyndin er að
frumkvöðlafyrirtæki í sjávarútvegi sem vilja fara í fiskeldi eða
þörungarækt og vantar ekki bara
skrifstofuaðstöðu heldur 2 til
3 þúsund fermetra til að hefja
starfsemi fái þar aðstöðu. Að
sögn Þórs Sigfússonar, stofnanda Íslenska sjávarklasans,
hefur fyrirtækið áhuga á að nota
tækifærið til að búa til klasastarfsemi í leiðinni sem gæti
eflt allt Reykjanesið og gefið
fyrirtækjum tækifæri til þróunar
og nýsköpunar og jafnvel að búa
í litlu klasasamfélagi, í Helguvík.
Þetta kom fram í viðtali við Þór í
Markaðnum á Hringbraut í gærkvöldi.
,,Við viljum ná þessum
hringrásaráhrifum þannig að
úrgangur frá einu fyrirtæki geti
orðið orka fyrir annað fyrirtæki.
Það er einmitt það sem er að
gerast í þessum grænu iðngörðum um allan heim þar sem
er slík samtvinnun fyrirtækja
sem okkur þykir mjög spennandi,“ segir Þór.
Hann segir einnig: ,,Við höfum

Einn af okkar fyrstu
klösum, sem settir hafa
verið upp utan Íslands,
var einmitt í Alaska.
Það hefur án efa haft
sitt að segja um þann
áhuga sem Alaskabúar
hafa á aukinni nýsköpun í sjávarútvegi.

Íslenski sjávarklasinn hyggst
færa út kvíarnar og hefur augastað á Helguvík.

verið í góðu sambandi við
bæjaryfirvöld í Suðurnesjabæ
og Reykjanesbæ og Norðurál og
Reykjaneshöfn. Við kynntum
þessa hugmynd lítillega í
okkar netverki fyrir skömmu
og fengum strax mjög góð
viðbrögð,“ segir Þór Sigfússon,
stofnandi Sjávarklasans.

Þór Sigfússon,
stofnandi
Íslenska sjávarklasans

hátt og skapa ný atvinnutækifæri,“
segir Þór.
Hann tekur fram að um sé að
ræða virkilega spennandi verkefni
sem hægt sé að vera stoltur af. Það
sé afskaplega gott ef Íslendingar geti
látið gott af sér leiða á sviði nýsköpunar í sjávarútvegi sem leiði til
minni losunar. n

Óvíst að hækkanir verði jafn miklar og áður
magdalena@frettabladid.is

Magnús Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, segir að ólíklegt sé að
hlutabréfaverð hækki jafn mikið á
þessu ári og því síðasta. Þetta sagði
hann í sjónvarpsþættinum Markaðinum sem sýndur var á Hringbraut
í gærkvöldi.
„Árið 2021 var að mörgu leyti
óvenjulegt því það voru svo miklar
hækkanir á mörkuðum og heildarvísitalan hækkaði um 40 prósent og
það er ólíklegt að við endurtökum
þessar miklu hækkanir,“ segir
Magnús, en bætir við að hann telji
að árið á mörkuðum verði þó heilt
yfir gott.

„Ég tel að við munum sjá að
minnsta kosti jafn margar eða fleiri
nýskráningar á árinu heldur en í
fyrra. Við sjáum vonandi áframhaldandi sölu á hlutum í Íslandsbanka líka. Ég held að árið verði
gott og að markaðir haldi áfram að
styrkjast og dafna.“
Aðspurður hvort hann telji að
áhugi almennings muni aukast enn
frekar á árinu, segir hann að það
geti vel gerst. „Ég tel að þátttaka
almennings gæti aukist, því þó svo
vextir séu að hækka eru þeir enn
sögulega lágir. Miklar hækkanir á
mörkuðum hafa ýtt undir þennan
áhuga og ég tel að þessi útboð sem
eru fram undan muni einnig auka

Magnús Harðarson, forstjóri
Kauphallarinnar

áhugann. Ég er bjartsýnn á þátttöku almennings á hlutabréfamarkaði á komandi misserum og
tel að aukin fræðsla muni auka
áhugann.“
Hann bætir við að þó þátttaka
almennings á hlutabréfamarkaði
hér á landi sé góð, sé þó enn langt í

land að hún verði á pari við það sem
gengur og gerist erlendis.
„Ef við viljum bera okkur saman
við það sem best gerist, eigum við
enn langt í land. Við erum helminginn á við Bandaríkin ef við
miðum við höfðatölu og einungis
þriðjungur á við Svía. Það felast
mikil tækifæri í aukinni þátttöku
almennings og almenningur sýnir
nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum
yfirleitt áhuga. Það vill svo oft gerast
að almenningur framkalli nýskráningar, því með auknum áhuga
almennings eykst vilji fyrirtækja
til að skrá sig á markað. Með þessu
framkallar almenningur í raun fjárfestingartækifæri fyrir sjálfan sig.“ n
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FÓKUS Á HJARTA LANDSINS

Þótt Skálafell á Hellisheiði fari fram hjá mörgum þá er þetta glæsilegt fjall og útsýnið af tindi þess frábært. Hér er horft til suðvesturs og sést suðurströndin vel. 

Feimið Skálafell

Tómas
Guðbjartsson

hjartaskurð
læknir og náttúru
unnandi

Ólafur Már
Björnsson

augnlæknir og
ljósmyndari

Á Íslandi má víða finna fjöll sem heita Skálafell en tvö
slík eru í næsta nágrenni Reykjavíkur og það þriðja á
Reykjanesi. Skálafell austan Esju er þeirra hæst, eða 774
m, en um leið langþekktasta Skálafell landsins, enda
hafa suðurhlíðar þess um árabil fóstrað eitt stærsta
skíðasvæði landsins. Skálafelli á Hellisheiði er 200
metrum lægra og lætur mun minna yfir sér, þannig að
margir gefa því ekki gaum þegar þeir keyra fjölfarna
heiðina. Þetta tígulega en feimna fjall á þó skilið alla
athygli, enda saga þess fræg og útsýni af því frábært. Um
er að ræða dæmigert móbergsfjall sem myndaðist við
gos undir jökli. Heitir hverir eru í norðurhlíðum þess við
svokallaða Hverahlíð, en hverasvæðið tengist háhitasvæði Hengilsins.
Ófá Skálafell draga nafn sitt af skálum í hlíðum þess,
líkt og Skálfellið austan Esju, en milli þess og Móskarðshnjúka er myndarleg skál. Nafn Skálafells á Hellisheiði
er þó rakið til forns skála, en í Landnámu segir að „Ingólfur lét gera skála á Skálafelli; þaðan sá hann reyki
við Ölfusvatn og fann þar Karla.“ Eftir landnám hafði
Ingólfur Arnarson sent þræla sína Karla og Vífil að leita
öndvegissúlna sinna og fundust þær við Arnarhvol
í Reykjavík. Ingólfur settist þar að en það þótti Karla
ekki vænlegur kostur og mælti: „Til ills fóru vér um góð
héruð, er vér skulum byggja útnes þetta.“ Hljópst hann
því á brott og tók með sér ambátt eina. Fann Ingólfur
síðan Karla við skála sinn í Skálafelli. Tóftir hafa fundist
í hlíðum fjallsins en óvíst er um aldur þeirra.
Það er auðvelt að ganga á Skálafell og gangan hentar
jafnt ungum sem öldnum. Af þjóðveginum yfir Hellisheiði er sveigt í suður og fylgt slóða Orkuveitunnar að
Hverahlíð. Gengið er yfir tiltölulega slétt hraun og stefnt
á öxl fjallsins norðaustan megin í því. Þaðan er greið
leið á tindinn en efst er frábært útsýni yfir Hellisheiði,
Hengilsvæðið en líka Ölfus og Suðurlandsundirlendið. Í
fjarska glittir í Heklu, Tindfjallajökul og Eyjafjallajökul
og úti í hafsauga Vestmannaeyjar og Surtsey.
Hægt er ganga sömu leið til baka en við mælum með
að ganga í kringum fjallið og koma aftur niður í Hverahlíð. Á veturna er þessi leið einnig tilvalin fyrir ferðaskíði. n

MYNDIR/ÓMB

Í hlíðum
Skálafells er
háhitasvæðið
Hverahlíð en
skammt frá er
enn öflugra
háhitasvæði
Hengilsins sem
sést í fjarska.

Af feimnu Skálafelli er víðsýnt, ekki síst til austurs. Hér sést yfir Ölfus og Suðurlandsundirlendið. Í fjarska glittir í
Heklu, Tindfjallajökul og Eyjafjallajökul.
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n Halldór

Á

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser
@frettabladid.is

Telst það
til tíðinda
þegar einn
æðsti ráðamaður
þjóðarinnar er
vændur
um ritstuld á ferli
sínum sem
fræðimaður og síðar
yfirmaður
á lykilstofnun í
landinu.

sgeir Jónsson seðlabankastjóri
hefur opinberlega kvartað yfir
skrifum Fréttablaðsins um meintan
ritstuld hans á handriti úr fórum
sagnfræðings, sem hann er sagður
hafa notað án leyfis í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Ásgeir vandar blaðinu ekki
kveðjurnar í skrifum sínum og telur fréttaflutning þess hafa verið óvandaðan, ef ekki
beinlínis óþarfan.
Ásgeir Jónsson er auðvitað frjáls að sínum
skoðunum, en í þessu efni sem öðru fer best á
því að vitna í staðreyndir, svo og stöðu Ásgeirs
sjálfs í samfélaginu. Hann verður nefnilega að
una því sem opinber persóna, að um störf hans
sé fjallað með gagnrýnum hætti. Og almenningur í landinu á einnig heimtingu á að vita
hvernig æðstu stjórnendur landsins rækja störf
sín, með eftirgrennslan fjölmiðla.
Fréttaskrifin um ritstuldarmálið meinta má
rekja aftur til upphafsdaga desember á nýliðnu
ári þegar Árni H. Kristjánsson sagnfræðingur
afhenti ritstjórn blaðsins ófullgerða greinargerð
sína um vinnulag Rannsóknarnefndar Alþingis,
sem Ásgeir starfaði fyrir á árunum eftir hrun,
en Árni taldi einsýnt að nefndin, þar á meðal
Ásgeir, hefði notað rannsóknir sínar og skrif án
leyfis – og hvað þá vitnað til viðeigandi heimilda. Rannsóknarnefndin hafi svo viðurkennt
ritstuldinn í greinargerð til Alþingis í ágúst 2014.
Ástæða þess að Árni benti Fréttablaðinu á
ofangreint mál, er að nokkrum dögum fyrr
hafði sami Ásgeir verið sakaður um ritstuld af
Bergsveini Birgissyni rithöfundi, sem fullyrti
að Ásgeir hefði byggt á bók sinni, Leitin að
svarta víkingnum, í sinni eigin bók, Eyjan hans
Ingólfs, án þess að geta þar rannsókna Bergsveins. Ásgeir hafi neitað sök í þeim efnum og
furðað sig á því að hafa þar verið „þjófkenndur í
fyrsta skipti.“
Þetta vildi Árni leiðrétta með ábendingu
sinni til Fréttablaðsins.
Og úr þessum efniviði varð frétt, vitanlega,
byggð á ítarlegum heimildum, enda telst það
til tíðinda þegar einn æðsti ráðamaður þjóðarinnar er vændur um ritstuld á ferli sínum sem
fræðimaður og síðar yfirmaður á lykilstofnun
í landinu. Og sérstaklega var gætt að því á ritstjórn að veita Ásgeiri ráðrúm til andsvara áður
en fréttin var birt.
Fréttin fjallaði um alvarlegar ásakanir
fræðimanns á hendur einum æðsta stjórnanda landsins um meintan ritstuld, á meðan
ásakanir rithöfundar um sama efni í garð sama
stjórnanda voru í hámæli.
Það kallar á fréttaskrif, ekki þöggun. n

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA
A-listi uppstillingarnefndar og stjórnar Verkalýðsfélagsins Hlífar um stjórn,
skoðunarmenn reikninga, stjórn sjúkrasjóðs og stjórn orlofsheimilasjóðs félagsins
fyrir árið 2022, liggur frammi á skrifstofu Hlífar frá og með 5. janúar 2022.
Kosið er samkvæmt A-lið 22. gr. laga Hlífar í eftirtaldar stöður:
1. Formann, ritara og tvo meðstjórnendur til tveggja ára.
2. Tvo varamenn í stjórn til tveggja ára.
3. Tvo félagslega skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs.
4. Stjórn sjúkrasjóðs; formann, varaformann og ritara til eins árs og jafn marga
til vara.
5. Stjórn orlofsheimilasjóðs; formann, varaformann og ritara til eins árs og jafn
marga til vara.
Öðrum listum ber að skila á skrifstofu Hlífar, Reykjavíkurvegi 64, Hafnarfirði,
fyrir kl. 16:00 föstudaginn 14. janúar 2022 og er þá framboðsfrestur útrunninn.
Til þess að bera fram lista þarf skrifleg meðmæli eða stuðning 1/10 hluta fullgildra
félagsmanna, þó ekki fleiri en 250.
Kjörstjórn Verkalýðsfélagsins Hlífar

n Frá degi til dags
Djamm og bóluefnadjús
Sóttvarnayfirvöld freista þess
með margvíslegum ráðum að fá
óbólusetta til að bretta upp ermar
og taka á móti blessuðum bóluefnunum. Það hefur ekki gengið
eftir, svo nokkru nemi, enda gallharður hópur þarna úti sem efast
ekki um að heimsyfirráðakapítalisminn ætli með efnunum að
eignast fólk með húð og hári. En
eitt ráð er óreynt í þessum efnum.
Þar sem andstaðan er mest
meðal aldurshópsins sextán til
39 ára, úrvalsdeildar Íslands í
djammi, mætti reyna að krefjast
bara bólusetningarvottorðs
á börum, veitingahúsum og í
vínbúðum. Krafan um að fá að
djamma og djúsa fremst meðal
jafningja við barinn myndi núlla
út allar aðrar kröfur um mannréttindi og athafnafrelsi einstaklingsins.
Silfur Möggu
Fulltrúar fjölmiðla á upplýsingafundum almannavarna á tímum
farsóttarinnar eru af öllu tagi og
bakland þeirra er býsna fjölbreytilegt að stærð og lögun. Þannig sást
á fundinum í gær sannarlega inn á
eins konar fréttastofu vefmiðilsins
frettin.is, sem Margrét Friðriksdóttir fer fyrir, og þrátt fyrir áhöld
um hvort stofan sú falli undir
hefðbundnar skilgreiningar á ritstjórnum var spurningunum beint
úr fagurgljáandi stássstofunni
svo stirndi á silfrið sem má heita
metnaður í anda alvöru fréttastofu. n

Aukin tækifæri barna
örorkulífeyrisþega
Jöfn tækifæri til menntunar eru einn mikilvægasti
þátturinn í að auka jöfnuð í samfélaginu. Fyrir
áramótin undirritaði ég reglugerð sem er mikið
réttlætismál fyrir samfélagið.

Guðmundur Ingi
Guðbrandsson

félagsmála- og
vinnumarkaðsráðherra

Hér eru
því stigin
mikilvæg
skref í átt
að auknum
jöfnuði.

Börnin heima án skerðingar
Hér eftir geta örorkulífeyrisþegar boðið börnum
sínum upp að 26 ára aldri að búa heima meðan
þau eru í námi, án þess að heimilisuppbót til þeirra
skerðist, og án þess að krafa sé um 100% nám
barnanna. Þannig eykst jafnrétti til náms óháð
bakgrunni, en það hlýtur að vera baráttumál okkar
allra að við öll höfum jöfn tækifæri til náms.
Ekki krafa um fullt nám
Í breytingunni felst nefnilega að nú er heimilt
að greiða heimilisuppbót til örorkulífeyrisþega
þó á heimilinu sé barn eldra en 18 ára í minna
en 100% námi. Áður var gerð krafa um fullt nám
ungmennis. Á síðustu misserum hafa skref í þessa
átt verið tekin, en vorið 2021 gerði fyrrverandi
ráðherra breytingar á sömu reglugerð, þar sem
örorkulífeyrisþegi gat haldið heimilisuppbót
þrátt fyrir að hann deildi heimili með ungmenni í
fullu námi undir 26 ára aldri. Fyrir þann tíma féll
heimilisuppbót niður ef lífeyrisþegi deildi heimili
með ungmenni eldra en 20 ára, þó ungmennið væri
í námi.
Mikilvæg skref að auknum jöfnuði
Með þessum breytingum er örorkulífeyrisþegum
gert kleift að styðja börn sín til náms með því að
leyfa þeim að búa áfram í foreldrahúsum meðan
á námi stendur, hvort sem þau eru í fullu námi
eða hlutanámi, en nemendur hafa ekki alltaf tök
á að stunda fullt nám. Hér eru því stigin mikilvæg
skref í átt að auknum jöfnuði til náms óháð bakgrunni. n
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Loftið fullt af ræðum og öfugt
n Af Kögunarhóli

Þorsteinn
Pálsson

Áramótaboðskapur forsætisráðherra og formanna samstarfsflokka hennar var án nýmæla, án
stefnu og alveg laus við leiðsögn
fyrir atvinnulíf og launafólk.
Einhvern tímann heyrði ég því
fleygt að í pólitík væri loftið fullt
af ræðum og öfugt. Þetta hefur
sem sagt hent áður. En það kemur
meira að sök þegar stór mál blasa
við, sem kalla á skýra stefnu og
ákvarðanir.
Það athyglisverðasta
Mesta athygli vakti þetta:
n Forsætisráðherra hafði ekkert
að segja um samstarf Íslands við
aðrar þjóðir.
n Forsætisráðherra boðaði engar
aðgerðir til að styrkja samkeppnisstöðu atvinnulífsins.
n Forsætisráðherra átti ekki efni í
eina setningu til að lýsa í hverju
kjara- og vinnumarkaðsstefna
ríkisstjórnarinnar væri fólgin.
n Forsætisráðherra nefndi enga
tiltekna aðgerð í loftslagsmálum, sem hrint yrði í framkvæmd
á þessu ári.

n Forsætisráðherra greindi ekki
frá neinum áformum um að
ákvarðanir yrði teknar á þessu
fimmta ári stjórnarsamstarfsins
um nýjar virkjanir til orkuskipta
og nýsköpunar.
n Forsætisráðherra lýsti engum
hugmyndum um hvernig ná
mætti sátt í sjávarútvegi á þessu
fimmta ári stjórnarsamstarfsins.
n Forsætisráðherra nefndi ekki
eina tiltekna aðgerð til lausnar
á vanda Landspítalans á þessu
fimmta ári stjórnarsamstarfsins.
Pólitík og markmið
í tveimur löndum
Ekla á starfsmönnum, einkum
hjúkrunarfræðingum, hefur árum
saman verið einn helsti vandi
Landspítalans.
Þegar nýtt kjörtímabil hófst í
haust var þessi vandi meiri en þegar
sama ríkisstjórn setti heilbrigðismálin í forgang fyrir fjórum árum.
Nú um áramótin svaraði forsætisráðherra því einu til að þetta
vandamál væri alþjóðlegt. Heilbrigðisráðherra hefur sagt að á
fimmta ári stjórnarsamstarfsins
verði kallað eftir hugmyndum
að lausn frá forstjóra Karolinska
sjúkrahússins í Stokkhólmi.
Það er rétt hjá forsætisráðherra
að þessi vandi er ekki sér íslenskur.
Horfum þá til Danmerkur. Þar situr
stjórn Sósíaldemókrata.
Í áramótaávarpi sínu lét danski
forsætisráðherrann ekki duga að
nefna að fjármunir hefðu verið
eyrnamerktir því verkefni að fjölga

Samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi hafa
ekki staðið hlémegin
í fylkingu vina ríkisstjórnarinnar.

hjúkrunarfræðingum. Hún greindi
einnig frá því að það tölulega markmið hefði verið sett að fjölga þeim
um eitt þúsund.
Þetta er á miðju þriðja starfsári
dönsku stjórnarinnar.
Pólitík og kerfi í tveimur löndum
Í þessu samhengi gerði danski forsætisráðherrann stjórnkerfið einnig að umtalsefni af því að henni
finnst hægt ganga og sagði þetta:
„Myndin er sú sama í stórum
hluta opinbera kerfisins. Allt of
mikill tími fer í ferla, skrifræði,
eftirlit og yfirlit.“
Síðan ræddi hún ákveðnar hugmyndir um valddreifingu til að ná
markmiðunum. Danska stjórnin
telur sem sagt nauðsynlegt að taka
á kerfinu.
Þegar ríkisstjórn Íslands settist
niður eftir kosningasigur ákvað
hún það eitt, sem hönd er á
festandi, að stækka kerfið og fjölga

ráðuneytum um 20 prósent og ráðherrum um 10 prósent.
Það er umframeftirspurn eftir
ráðherrastólum, ráðuneytisstjórastöðum og skrifstofustjórastöðum
en hörgull á hjúkrunarfræðingum.
Það vafðist ekki fyrir ríkisstjórn
Íslands hvort kerfisvandamálið
væri léttara að leysa.
Þar við situr á fimmta starfsári
hennar.
„Er ekki bara best
að skrifa skýrslu?“
Frá því að stjórnarsamstarfið
hófst fyrir rúmum fjórum árum
hefur ekkert gerst í orkumálum.
Orkumálaráðherrann segir nú að
fimmta starfsárið muni hefjast
með samtölum til sátta og síðan
komi skýrsla í fyllingu tímans.
Á síðasta kjörtímabili gerðist
lítið annað í sjávarútvegsráðuneytinu, fyrir utan lækkun veiðigjalda,
en að sérfræðingum var falið að

skila skýrslu um sjávarútveginn.
Hún var birt í vor sem leið, vönduð
og yfirgripsmikil.
Niðurstaðan var skýr: Stjórnkerfi fiskveiða er þjóðhagslega
hagkvæmt og við greininni blasa
mörg sóknarfæri.
Það féll utan við starfssvið
nefndarinnar að fjalla um pólitísku ágreiningsefnin.
Stjórnarflokkarnir gáfu út
endurbættan stjórnarsáttmála
á dögunum. Þar birtist sú snjalla
hugmynd að á þessu fimmta samstarfsári þeirra skipi sjávarútvegsráðherra nefnd til þess að skila
skýrslu um niðurstöður nefndarinnar frá í fyrra.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa ekki staðið hlémegin í
fylkingu vina ríkisstjórnarinnar.
En engu er þó líkara en þeirri
skörpu málafylgjukonu, sem veitir
skrifstofu þeirra forstöðu, hafi þótt
nóg um. Hún setti í yfirskrift áramótagreinar sinnar:
„Er ekki bara best að skrifa
skýrslu?“ n
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Vonast til að geta spilað knattspyrnu á ný
Rétt rúmir tveir mánuðir eru
síðan lífið breyttist á örskotsstund fyrir knattspyrnumanninn Emil Pálsson, sem
fór í hjartastopp og hneig
niður í leik með Sogndal sem
leikur í næstefstu deild í Noregi. Emil var dáinn í tæpar
fjórar mínútur en endurlífgunartilraunir báru árangur.

Knattspyrnumaðurinn Emil
Pálsson hefur
enn ekki fengið
skýringu á því
hvað orskaði
það að hann fór
í hjartastopp í
byrjun nóvembermánaðar

FRÉTTABLAÐIÐ/

aron@frettabladid.is

FÓTBOLTI Fréttablaðið ræddi við
Emil í síma á síðasta degi hans í
einangrun sem hann var skikkaður
í eftir að hafa greinst smitaður af
Covid-19 líkt og svo margir aðrir.
Emil hefur ekki hugmynd um
hvernig hann smitaðist en hefur
að eigin sögn liðið vel í gegnum
einangrunartímann og hefur verið
einkennalaus.
Fljótlega eftir að Emil var útskrifaður af sjúkrahúsi í Noregi eftir að
hafa fengið hjartastopp lá leið hans
heim til Íslands. Hér gat hann einbeitt sér að endurhæfingu og verið
umvafinn fjölskyldu sinni.
„Tíminn sem hefur liðið frá atvikinu er búinn að vera fínn. Ég mátti
ekki gera neitt fyrstu vikurnar eftir
hjartastoppið. Fyrsta mánuðinn var
ég nánast ekkert að reyna á mig og
fór í mesta lagi í göngutúr. Í byrjun
desember fékk ég síðan leyfi fyrir
því að byrja að æfa með þeim skilyrðum að ég þyrfti að halda púlsinum undir 130 og ég verð á þannig
prógrammi í þrjá mánuði.“
Undir þessum skilyrðum má
Emil í raun æfa eins og hann vill,
bara svo lengi sem hann fylgist með
púlsinum og fer ekki yfir þetta setta
mark. „Ég hef aðallega verið í styrktaræfingum, geri bara það sem ég get
gert til þess að halda mér gangandi
en síðan finnst mér það bara mikilvægt fyrir mína andlegu heilsu að ég
haldi áfram að hreyfa mig.“

Hugsar ekki út í óvissuna
Fótboltinn hefur aldrei verið langt
undan hjá Emil sem hefur stundað
íþróttina af miklu kappi síðan hann
var ungur strákur á Ísafirði. Það er
því rétt hægt að ímynda sér hversu
erfitt og óþægilegt það hlýtur að
vera að missa það frá sér.
Þegar við ræðum við Emil er enn
óljóst hvað tekur við og hvort hann
geti leikið knattspyrnu yfir höfuð á
ný. Sjálfur segist hann ekki vera að
velta því mikið fyrir sér á þessum
tímapunkti. „Ég hef ekkert verið að
hugsa það mikið um það því óvissan
er það mikil í kringum þetta. Ég veit
ekki hvað gerðist á þessum degi sem

SIGTRYGGUR ARI

Maður veit aldrei hvað
getur gerst og núna er
þetta spurning um það
að lifa lífinu á meðan
maður getur það.
Emil Pálsson

varð til þess að ég fór í hjartastopp.
Fyrir mig er það mikilvægt að forðast að ákveða hvað gæti verið að fara
að gerast af því að ég veit það ekki
með fullri vissu.
Ég reyni að hugsa ekki út í það og
er bara frekar að einbeita mér að
því sem ég er að gera núna. Ég fór
til Bandaríkjanna í tvær vikur yfir

Höfum flutt læknastofur okkar
úr Domus Medica í turninn Glæsibæ
7. hæð, Álfheimum 74.





Ottó Guðjónsson, lýtalæknir
Guðmundur Már Stefánsson, lýtalæknir
Guðmundur Daníelsson, æðaskurðlæknir
Karl Logason, æðaskurðlæknir

Tímapantanir
í síma 515 1600.

jólin, það var gott tækifæri fyrir mig
til þess að kúpla mig bara út, slaka á
og einbeita mér að einhverju öðru
heldur en fótbolta. Svo kemur það
bara í ljós á næstu mánuðum hvort
ég geti haldið áfram að spila fótbolta eða ekki.“
Bati Eriksen gefur von
Mörgum er í fersku minni atvik
frá Evrópumótinu í knattspyrnu,
þegar Christian Eriksen, leikmaður
danska landsliðsins, hné niður í
leik Danmerkur og Finnlands, eftir
að hafa farið í hjartastopp. Atvikið
átti sér stað nokkrum mánuðum
áður en Emil hné niður í leik og
hann segist fylgjast með framgangi
Eriksen.
„Maður fylgist með því hvað er í
gangi hjá honum en að sama skapi
er hvert hjartastopp misjafnt. Það
sem gerðist hjá honum er ekkert
endilega það sama og gerðist hjá
mér. Mitt tilfelli er enn í rannsókn,
það á kannski eitthvað eftir að
koma í ljós sem er ekki komið upp
á yfirborðið ennþá.“
Eriksen hefur sett stefnuna á að
geta tekið þátt á Heimsmeistaramótinu í Katar sem fer fram í nóvember á þessu ári. Daninn segir að
sér líði ekkert öðruvísi eftir hjarta-

stoppið og vill sanna að þetta hafi
verið einstæður atburður.
„Svo á það eftir að koma í ljós
hver ástæðan er hjá honum fyrir
því að halda áfram að spila fótbolta og hvort það sé eitthvað sem
ég geti tengt við mínar aðstæður.
Það gefur manni náttúrulega von
um að maður gæti spilað fótbolta
aftur þegar maður fylgist með hans
þróun.“
Viðhorf til lífsins breyttist
Eins og Emil segir er orsökin fyrir
hjartastoppinu hjá honum ekki
fundin. „Ég er í eftirfylgd hér á
Íslandi og er að bíða eftir niðurstöðum úr rannsókn sem er svona
síðasta úrræðið í því að reyna að
finna orsökina fyrir hjartastoppinu. Ef það kemur ekkert út úr henni
verður þetta líklegast bara skráð
sem hjartastopp þar sem orsök kom
ekki í ljós.“
Fyrr í viðtalinu nefndi Emil andlegu heilsuna og því er ekki úr vegi
að spyrja hvort svona atburður
breyti ekki sýn manns og viðhorfi
til lífsins. „Ég held að allir, sem hafa
lent í þeirri reynslu að hafa dáið og
vaknað aftur til lífsins, geti sagt að
viðhorf þeirra til lífsins breytist.
Maður tekur lífinu ekki lengur sem

sjálfsögðum hlut. Hvað mig varðar
þá hugsa ég að þetta hafi haft þau
áhrif á mig að ef ég fæ löngun til
þess að gera eitthvað ákveðið þá er
ég ekki að fara að hugsa mig tvisvar
um.“
Emil er meðvitaðri um óvissuna
sem fylgir lífinu. „Maður veit aldrei
hvað getur gerst og núna er þetta
spurning um það að lifa lífinu á
meðan maður getur það. Maður
telur sig vera ósnertanlegan, að
slæmu hlutirnir muni ekki koma
fyrir mann, en þegar þeir gera það
þá breytir það hugarfarinu hjá
manni að eilífu og er raunveruleikatékk.“
Hvað næstu mánuði varðar vonast Emil til að geta haldið áfram
jafnt og þétt að æfa og auka álagið.
Svo mun það á endanum skýrast
hvert framhaldið verður í boltanum. „Ef þjálfunin heldur áfram að
ganga vel mun ég fá leyfi til þess að
æfa meira og reyna meira á mig. Svo
á einhverjum tímapunkti verður
bara tekin ákvörðun um það hvort
ég megi halda áfram í fótbolta eða
ekki. Eins og staðan er núna er það
forgangsmál hjá mér að hugsa um
heilsuna, hún er númer eitt, tvö og
þrjú. Svo kemur bara í ljós hvað ég
get gert eftir það.“ n

Mæta heimsmeisturunum í Dallas
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI KSÍ staðfesti í gær að
kvennalandsliðið myndi taka þátt
í sterku æfingamóti í Bandaríkjunum í næsta mánuði. She Believes
Cup hefur verið haldið á vegum
Knattspyrnusambands Bandaríkjanna frá 2016 og hafa margar af
stærstu knattspyrnuþjóðum heims
tekið þátt undanfarin ár.
Leikirnir fara fram í Los Angeles
og Dallas þann 17.-23. febrúar næstkomandi, en Ísland hefur leik gegn
Nýja-Sjálandi og Tékklandi í Los
Angeles. Stelpurnar okkar mæta
svo hinu ógnarsterka liði Bandaríkjanna í lokaleiknum, sem fer
fram í Dallas.
Ísland hefur fjórtán sinnum
mætt Bandaríkjunum án þess að
vinna leik, en tveimur leikjum
hefur lokið með jafntefli. Eina leik
Íslands gegn Nýja-Sjálandi, í æfinga-

Stelpurnar okkar unnu 4-0 sigur gegn Tékkum í haust.

mótinu í Algarve árið 2016, lauk
með jafntefli. Síðasti andstæðingur
Íslands í Bandaríkjunum, Tékkland
er kvennalandsliðinu kunnugri,
en liðin mættust síðasta vor þegar

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ísland vann 4-0 sigur á Laugardalsvelli í undankeppni HM 2023. Það
var fimmta viðureign Íslands og
Tékklands í kvennaflokki og fyrsti
sigur Íslands. n

ALLT

K Y N N I NG A R B L A Ð

FIMMTUDAGUR 6. janúar 2022

Koks í Færeyjum hefur verið afar vinsæll Michelin-staður.
MYND/KOKS

Michelin-staður
til Grænlands
elin@frettabladid.is

Veitingahúsið Koks í Færeyjum
sem er með tvær Michelin-stjörnur
verður flutt til Grænlands. Eigandinn hefur ákveðið að flytja veitingahúsið til þorpsins Ilimanaq sunnan
við bæinn Ilulissat á vestanverðu
Grænlandi, þar sem eru 80 íbúar.
Þetta hefur komið mörgum á óvart
enda staðurinn stolt Færeyja og
hefur dregið til sín fjölda ferðamanna.
Í viðtali við dr.dk segir eigandinn, Johannes Jensen, þetta vera
einstakt tækifæri. „Það er frábært
að upplifa landsvæði með einstakri
náttúru og hráefni.“ Flutningurinn
kemur Mikkel Bækgaard, höfundi ferða- og matarskrifa, mikið
á óvart. „Koks er ímynd Færeyja,“
segir hann. „Veitingastaðurinn
hefur hjálpað til við að eyða fordómum um færeyska matarmenningu og gert vindblásnar eyjar að
áfangastað alþjóðlegra matarferðamanna,“ segir hann.

25 ára og
ljósmyndar
fyrir stærstu
tískublöðin
Sigurveig Anna Gunnarsdóttir,
eða Annsy, fædd og uppalin
á Sauðárkróki, hefur verið
með myndavélina á lofti
alveg síðan hún man
eftir sér. Nú starfar hún
sem tískuljósmyndari
í London, einungis 25
ára gömul.

Í sögulegu húsi
Koks var opnað fyrir tíu árum og
býður einungis mat úr nærliggjandi
umhverfi, sem hefur slegið í gegn
hjá matgæðingum. Fyrst um sinn
verður Koks starfandi á Grænlandi
í tvö ár, en á þeim tíma verður
veitingastaðurinn í Færeyjum
stækkaður. Koks verður í sögulegri
byggingu á Grænlandi frá 18. öld.
Boðið verður upp á flug og gistingu
í lúxusskálum og snæddur sælkeramatur með útsýni yfir ísjaka
í Ísfirði sem er á heimsminjaskrá
UNESCO. n

HEILBRIGÐ
MELTING
erlar,
Góðg ensím,
gar
meltin g trefjar
o
jurtir

Annsy hefur mundað ljósmyndavélina frá barnæsku og starfar nú fyrir stærstu tískublöð heims. 

www.celsus.is / apótek, Hagkaup og víðar

Sigurveig bjó sér til listamannsnafnið Annsy í ljósmyndanámi
í London. „Ég vildi ekki vera
ljósmyndarinn með nafnið sem
enginn gat borið fram,“ segir hún.
„Ég vildi heldur ekki vera einn af
þúsundum annarra ljósmyndara
sem heita Anna. Annsy er blanda
af báðum nöfnunum mínum,
nema með ypsiloni,“ segir Annsy.

Ljósmyndarafræ í fimm ára barni
Það var ávallt til ljósmyndavél á
heimili Annsyjar í æsku. „Pabbi
hefur alltaf verið mikill tæknikall og hvetjandi og ég er þakklát fyrir að mér var treyst fyrir
myndavélinni frá ungaaldri. Til er
myndaalbúm heima á Sauðárkróki
með myndum sem ég tók fimm
ára, hlaupandi um í sveitinni hjá

ömmu. Þetta eru aðallega myndir
af ömmu, sjónvarpinu, uppvaskinu
og rósunum í glugganum, en það
er einmitt upplifun mín af ömmu.
Hún var alltaf með rósir í glugganum. Það er skemmtilegt að vita
að þetta áhugamál hefur fylgt mér
síðan ég var lítil. Það mátti líka
bóka það að ef myndavélin fannst
ekki, þá var hún inni í herberginu

MYND/AÐSEND

mínu.“ Það tók Annsy þó mörg ár
að átta sig á því að ljósmyndun væri
eitthvað sem hún gæti gert í lífinu,
en ekki bara haft sem áhugamál.
Sannfærðist í skólanum
„Ég flutti suður og lærði í Hússtjórnarskólanum og fór í handavinnunám á Jótlandi. Næst fór ég
í vöruhönnun í Listaháskóla
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Myndasería sem Annsy tók á Canary
Wharf í London, innblásin af stórum
byggingum Lundúnaborgar.
Úr forsíðumyndaseríu sem Annsy tók fyrir Dreamingless. Aukahlutir gegndu þar mikilvægu hlutverki.

Jóhanna María
Einarsdóttir

jme
@frettabladid.is

 Íslands. Ég uppgötvaði fljótt
að námið þar höfðaði ekki til mín.
Þegar ég var orðin spenntari fyrir
skiptinámi en áföngum næstu
annar fattaði ég að þetta væri ekki
rétti staðurinn. Því hætti ég, keypti
mína fyrstu myndavél og fór til
Frakklands þar sem kærasti minn
bjó.
Ég fór heim til Íslands þessi jól
og spáði í því hvað ég vildi gera.
Ég hef alltaf tekið myndir, sama
hvar ég er eða hvað ég er að gera.
Þá var ég byrjuð að taka ýmis
ljósmyndanámskeið á netinu. Ég
ákvað að verða eftir á Íslandi og
skoðaði ljósmyndanám. Mér leist
vel á skóla í London og sótti um.
Skólinn heitir Speós og er franskur,
en með lítið útibú í London. Tíu
dögum síðar var ég komin inn. Ég
vann allt sumarið, tók að mér ýmis
ljósmyndaverkefni og flutti svo út
til London í september 2018.
Fyrstu önnina var ég sett í ýmsa
áfanga þar sem ég kynntist ýmsum
hliðum ljósmyndunar. Ég fékk
verkefni sem höfðuðu mismikið
til mín. Ég kynntist litafræðum,
prentun, eftirvinnslu, fréttaljósmyndun, stúdíói, lýsingu og fleiru.
Eftir námið var ég sannfærð um
að tískuljósmyndun væri rétta
stefnan.“ Síðan hún útskrifaðist
2018 hefur Annsy starfað sem
tískuljósmyndari í London. „Mér
finnst ótrúlegt að þetta gangi svona
vel hjá mér og ég nái að lifa af þessu,
enda er ég ein af fáum úr mínum
árgangi sem hafa haldið áfram á
þessari braut eftir námið.“
Annsy er dugleg að koma til
Íslands og ljósmynda. „Í faraldrinum hef ég stoppað lengur á
hvorum stað fyrir sig. Það er gott
að hafa litla þjóð í bakhöndinni
sem maður getir hoppað heim til,
kynnst fólki í bransanum og hitt
fjölskyldu og vini í leiðinni. Þá
hefur það líka verið kærkomið að
koma hingað þegar allt er lokað
og læst í London,“ segir Annsy.
„Áhugasamir geta haft samband
við mig á Instagram: annsy.co og á
e-maili: contact@annsy.co.“ Annsy
heldur svo úti vefsíðunni annsy.co.
Nína hafði aldrei haldið á lambi
„Ég var stödd í London fyrir ári
síðan og átti flug til Íslands þremur
vikum síðar. Allt var lokað og
ég horfði á James Bond í fyrsta
skipti. Ég dáðist að öllum glæsilegu flíkunum í einni senunni.
Svo fékk ég skilaboð frá mömmu
kærasta míns með myndum af
nýfæddum lömbum. Þarna fæddist
ný hugmynd. Nýfæddu lömbin og
glæsileikinn blönduðust saman og
ég fékk innblástur.
Ég hafði samband við vinkonur
mínar Guðnýju og Nínu sem voru

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Annsy segir starfið skemmtilegt og krefjandi. Þá hafa samfélagsmiðlar verið henni kærkomið tól
til þess að ná til verðandi viðskiptavina. 
MYND/AÐSEND

Peppandi partítónlist
„Það eru nokkrir hlutir sem ég
reyni að gera í hverri töku til að
draga fram það besta í fyrirsætunni. Módelin eru jafnólík og þau
eru mörg og maður nær mismunandi sambandi við hvern og einn
karakter. Mér finnst mikilvægt að
kynnast hverri fyrirsætu fyrir sig
og spjalla við þær á meðan undirbúningurinn er í gangi. Einnig
finnst mér gott að geta verið með
tónlist í gangi. Skemmtilegustu
tökurnar eru þegar módelið fær að
velja tónlistina sjálft. Fólki líður
betur þegar það fær að hlusta á
sína tónlist, persónuleikinn skín í
gegn. Margir dansa jafnvel á milli
skota. Ég hef hlustað á mjög peppandi partítónlist mjög snemma á
morgnana.“

Hér má sjá ljósmynd úr myndaþætti þar sem
nýfædd lömb
og glæsileiki
komu saman á
einstakan hátt.

MÓDEL/

NÍNA DAGBJÖRT
FÖRÐUN/
GUÐNÝ SIF
MYNDIR/AÐSENDAR

til í að taka þátt í þessu með mér á
Íslandi. Nína keyrði úr Reykjavík
alla leið norður til að hitta okkur
í sveitinni hjá tengdó. Við fengum
nokkur lömb lánuð, klæddum
Nínu í glæsilega síðkjóla, settum
hárið upp, skreyttum hana með
perlufestum og skarti og Guðný
farðaði hana.
Þar sem Nína stóð u
 ppstríluð
í drullunni og ég rétti henni
nýfæddan pínulítinn heimalning
sagði hún allt í einu: „Ómægad! Ég
hef aldrei haldið á lambi áður,“ og
ég fattaði þá að það væri alls ekki
sjálfsagt mál. En þetta fór allt vel að
lokum og lömbunum leið vel hjá
henni. Tímaritið Vikan samþykkti
svo að deila myndunum ásamt viðtali við mig.“

Bransinn flóknari á Íslandi
Tískuljósmyndaheimurinn segir
Annsy að sé nokkuð flókinn. „Það
eru kostir og gallar. Fyrst þarf
að eyða púðri í að markaðssetja
sjálfan sig og kynnast fólki til að
komast inn í klíkuna. Þetta er
miserfitt eftir stöðum. Það var
mun erfiðara að komast áfram á
Íslandi sem ljósmyndari heldur en
í London. Á Ísland finn ég að fyrirtæki nota mikið til sömu fimm
ljósmyndarana, og skil það vel.
Fólk vill vinna með þeim sem það
þekkir. En það gerir það erfiðara
fyrir nýja ljósmyndara að komast
inn í bransann. Mér fannst mun
auðveldara að komast inn í starfið
í London.“
Skrefin inn í bransann
Eina góða leið til þess að komast
inn í bransann segir Annsy vera að
mynda fyrir módelstofur. „Þannig kynnist maður fyrirsætum.
Ég prófaði að hafa samband við
módelstofur á Íslandi um að ljósmynda fyrirsætur í skiptum fyrir

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

Mynd úr myndaseríunni Trinity, sem
innblásin var af kvikmyndinni Matrix.
Serían var birt í Solstice Magazine.

myndir í þeirra eigin möppur. Mér
var þá boðið að borga fyrir að nota
módelin. Í London er þessu öfugt
farið. Módelstofur hafa gjarnan
samband við ljósmyndara að fyrra
bragði um að senda þeim módel
til að taka möppumyndir, jafnvel
á meðan maður er í námi. Þó svo
mér þyki vænt um að geta komið
til Íslands og tekið að mér verkefni,
finn ég mjög mikinn mun.
Önnur vinsæl leið er að búa
til flotta myndaseríu og senda á
tískublöðin. Samfélagsmiðlar hafa
hjálpað mér helling við að komast
inn í bransann, enda er mun líklegra að tilvonandi kúnnar rekist
á þig á samfélagsmiðlum en að
þeir rambi inn á heimasíðuna
þína. Þetta gerist hægt í fyrstu
en eftir því sem myndatökum og
birtingum fjölgar og tengslanetið
stækkar, fær maður fleiri verkefni
og fleiri birtingar.“
Vinsæll tískuljósmyndari
Ljósmyndir Annsyjar hafa birst
í fjölda virtra tímarita, eins og
Solstice Magazine, Photo Vogue
Italia, Elegant Magazine, Picton
Magazine, Vikunni, Dreamingless
Magazine, Horizont Magazine og
fleira. „Ég er ótrúlega heppin hversu
víða ljósmyndirnar mínar hafa
ferðast og birst.
Á síðasta ári vann ég við ellefu
myndatökur sem birtust í tískublöðum og nýjustu birtingarnar
mínar voru í Scoprio Jin og í Creators Magazine, en það var einmitt fyrsta blaðið til þess að hafa
samband við mig á Instagram.
Það er fátt ánægjulegra en að sjá
ljósmyndirnar sínar í prenti og
framan á blöðum. Ég stefni núna á
að mynda meira fyrir fyrirtæki og
hönnuði því mér finnst spennandi
að sýna föt og vörur í gegnum ljósmyndirnar og leyfa þeim að njóta
sín.“ n

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.

ZE ZE Piya stuttur pífukjóll með tíglum
Stærðir 38-48
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

ZE ZE Joline vesti
Stærðir 38-48
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

ZE ZE TILJE Tunica
Stærðir 38-48
Verð áður 7.990 kr.
Útsöluverð 5.593 kr.

ZE ZE Paya Hettupeysukjóll með Lurex
Stærðir 38-48
Verð áður 12.990 kr.
Útsöluverð 7.794 kr.

ZHENZI Lindy tunika
Stærðir 42-56
Verð áður 10.990 kr.
Útsöluverð 7.693 kr.

ÚTSALAN ER HAfIN

ZHENZI Misti tunika
Stærðir 42-56
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

ZHENZI Nyree tunika með hettu
Stærðir 42-56
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

ZHENZI Keely opin peysa
Stærðir 42-56
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

YESTA Benoy mynstraður bolur
Stærðir 44-56
Verð áður 8.980 kr.
Útsöluverð 6.286 kr.

YEST/YESTA Kjóll með Lurexröndum
Stærðir 38-56
Verð áður 12.980 kr.
Útsöluverð 6.490 kr.

30-60% afsláttur af öllum útsöluvörum

HANDBERG Ullarkápa
Stærðir 42-56
Verð áður 49.980 kr.
Útsöluverð 34.986 kr.

NO SECRET Nala opin peysa
Stærðir 42-56
Verð áður 11.980
Útsöluverð 8.386 kr.

SYBEL Peysukápa
Stærðir 42-56
Verð áður 21.980 kr.
Útsöluverð 10.990 kr.

ZHENZI Laken jakki
Stærðir 42-56
Verð áður 12.990 kr.
Útsöluverð 9.093 kr.

X-TWO Úlpa
Stærðir 44-46
Verð áður 19.980 kr.
Útsöluverð 9.990 kr.

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is

Flugfreyjan og förðunarfræðingurinn Elísa Gróa
Steinþórsdóttir var kjörin
Miss Universe Iceland í
haust. Hún á safn kjóla sem
hún notaði í keppninni hér
heima og í Ísrael.
Elísa Gróa er 27 ára gömul og
starfar sem flugfreyja hjá Play Air.
Hún hefur einnig starfað sem förðunarfræðingur og sem danskennari og danshöfundur, en hún hefur
æft dans frá barnsaldri. Í haust
rættist langþráður draumur hjá
Elísu, þegar hún keppti í Miss Universe Iceland. Hún vann keppnina
og fór í kjölfarið af því til Ísrael og
keppti í Miss Universe.
„Þetta var langþráður draumur
sem rættist loksins 2021, en ég hef
verið að keppa í svona keppnum
síðastliðin sex ár,“ segir Elísa Gróa,
aðspurð hvers vegna hún ákvað að
taka þátt í keppninni hér heima.
Hún segir að keppnin í Ísrael hafi
verið mögnuð upplifun og gaman
að geta skoðað landið í leiðinni.
„Þetta var rosaleg vinna og
mikil dagskrá, en ég reyndi að
njóta alltaf augnabliksins. Það var
æðislegt að vera fulltrúi Íslands í
stærstu svona keppni í heiminum,“
segir Elísa Gróa.
Fyrir svona keppnir þarf að eiga
marga kjóla og Elísa Gróa á safn af
síðkjólum sem hún hefur keypt sér
í gegnum árin.
„Ég bætti nýjum við í safnið
þegar ég keppti í september hérna
heima og stuttu eftir að ég vann fór
ég til Bandaríkjanna, meðal annars til að velja mér kjóla og fatnað
fyrir Miss Universe. Ég á svo yndislega styrktaraðila í mismunandi
fylkjum sem leyfðu mér að velja
allt sem ég þurfti til að nota úti í
Ísrael,“ segir hún.
„Uppáhaldssíðkjóllinn held
ég pottþétt að sé sá sem ég valdi
fyrir sviðið, en það er silfurlitaður
Fernando Wong kjóll með löngum
slóða. Mig dreymdi alltaf um að
keppa á risastóru sviði í kjól með
skikkju eða slóða.“
Elskar glitrandi efni og steina
Elísa Gróa segist hafa mikinn
áhuga á tísku en hún fylgi tískustraumum samt takmarkað.
„Minn stíll helst yfirleitt frekar
óbreyttur en ég laðast að flestu
sem er glitrandi og litríkt. Bleikur
hefur alltaf verið uppáhaldsliturinn. Ég elska fallega kjóla, enda á ég
safn heima hjá mér, og nánast hver
einasti er úr glitrandi efni eða með
steinum,“ segir hún.
Aðspurð að því hvort hún eigi
sér uppáhaldshönnuð segist hún
eiga nokkra. „Ég og get eiginlega
ekki gert upp á milli Fernando
Wong, Sherri Hill og Alyce Paris,“
segir hún.
Þrátt fyrir að Elísa Gróa elski
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Laðast að bleiku,
glitrandi og litríku

Fyrir utan síðkjólana er þessi bleiki
samfestingur uppáhaldsflík Elísu
Gróu en hann er sérsaumaður á hana.

glitrandi síðkjóla eru það skiljanlega ekki fötin sem hún gengur í
alla daga.
„Hversdags er ég yfirleitt í flugfreyjubúningnum, ræktarfötum
eða bleikum jogginggalla, en þegar
ég klæði mig upp á þá er það alltaf
„full glam“: kjólar, glimmer og litir.
Lífið er of stutt til að þora ekki að
klæða sig nákvæmlega eins og þú
vilt.“

Uppáhaldssíðkjóllinn held ég pottþétt að sé sá sem ég valdi
fyrir sviðið, en það er
silfurlitaður Fernando
Wong kjóll með löngum
slóða. Mig dreymdi alltaf
um að keppa á risastóru
sviði í kjól með skikkju
eða slóða.

Síðkjóll eftir
Fernando Wong
með löngum
slóða er uppáhaldssíðkjóll
Elísu Gróu.

Hversdags er
Elísa oftast í
jogginggalla.
Eða í vinnufötunum, flugfreyjubúningi.

Elísa Gróa stundar líkamsrækt og
hversdagsfötin bera vitni um það.

Bleikur samfestingur í uppáhaldi
Uppáhaldsflík Elsu, fyrir utan alla
síðkjólana, er bleikur samfestingur
sem var hannaður og sérsaumaður
á hana fyrir dómaraviðtalið í Miss
Universe keppninni.
„Ég fékk að velja nákvæmlega
hvernig ég vildi hafa flíkina, og
þetta kom út eins Elísu-legt og
hægt er. Skærbleikur, útvíður
samfestingur með einni ermi og á
ermina voru settir margir mismunandi glitrandi steinar.“ n

Naglalakk frá Machine Gun Kelly
oddurfreyr@frettabladid.is

Tónlistarmaðurinn Machine
Gun Kelly, eða Colson Baker
eins og hann heitir í raun, var að
markaðssetja línu af naglalakki
sem hentar öllum kynjum undir
nafninu UN/DN LAQR.
MGK segist líta á neglurnar
sínar sem farveg fyrir list og líkir
þeim við tíu litla striga til að mála
á. „Þegar ég lakka neglurnar á
mér er ég að sýna hugsanir mínar
og gefa yfirlýsingu,“ segir hann.
„Fyrir mér er lakk ekki bara litur,
heldur ásetningur. Allir litir hafa
sinn tilgang.“
Línan inniheldur tíu mismunandi liti og hver þeirra er tengdur
einhverri ákveðinni skynjun eða
upplifun. Gráa lakkið er til dæmis
kallað „Ritstífla“ og það svarta
„Þunglyndislegt“.
Það er líka til ljósbleikt lakk

Machine Gun Kelly kemur iðulega
fram opinberlega með lakkaðar
neglur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

sem heitir „Sleipt í bleytu“ og
dökkgrænt lakk sem MGK líkir
við lyktina af einhverjum sem er
nýbúinn að reykja kannabis.
Brittney Boyce, naglasérfræð-

ingurinn sem sér um að naglalakka MGK, segir að uppáhald
hennar í línunni sé lakk sem heitir
„Mary Jane“ og á að lykta eins og
kannabis.
„Grænt er vinsælt einmitt
núna og þetta lakk býður upp á
sérstaklega mikla möguleika til
sköpunar við naglalökkun, allt frá
því að mála alla nöglina í einum
lit að því að gera snúning á klassískri franskri handsnyrtingu,“
segir hún og bætir við að litirnir í
línunni séu svo fjölbreyttir að þeir
bjóði upp á endalausa möguleika í
naglalist og tjáningu.
MGK er ekki fyrsti frægi karlmaðurinn til að gera sína eigin
naglalakkslínu. Harry Styles gerði
línu sem heitir „Pleasing“ fyrir
nokkrum vikum og árið 2020
gerði AJ McLean úr Backstreet
Boys lakklínu sem heitir „Ava
Dean Beauty“. n

Stórútsalan hafin
30%-70% afsláttur
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Sýnishorn af
strigaskóm
ársins 2021

Er hægt að gera
árslista án þess
að Kanye West
komið við sögu?
Adidas Yeesy
450 eru sannarlega frumlegir
í útliti og vekja
athygli hvar sem
þeir sjást.

Lífsstílstímaritið GQ birti nýlega umfjöllun
um bestu strigaskó ársins 2021 ætlaða karlmönnum. Þar kennir ýmissa grasa enda fara
fallegir strigaskór vel við flest föt, hvort sem
ætlunin er að vera glerfínn eða frjálslegur til
fara. Kíkjum á nokkra fallega strigaskó.

Jordan x OffWhite Retro 2
low.

Jordan x A Ma Maniére Retro 1 sækir, eins og nafnið
gefur til kynna, innblástur til gömlu góðu áranna.

New Balance x Aimé Leon Dore 993.

Salomon ACS Pro Advanced slógu í gegn á síðasta ári
enda eru þeir skemmtilega gamaldags í útliti.

New Balance x JJJound 990v eru einfaldir og stílhreinir skór.
Adidas Yeeze
Foam Runner úr
smiðju Kanye
West eiga vafalaust eftir að
hafa áhrif á aðra
hönnuði í ár.

Nike x Comme des Garçons Foamposite One frá Nike
kom út í takmörkuðu upplagi á síðasta ári.

ERMINGARGJAFIR
Miðvikudaginn 12. janúar gefur Fréttablaðið út sérblaðið

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

SKÓLAR & NÁMSKEIÐ

lir sem hafa fermst
vita
og ekki
síst
Að vanda er
boðiðað
upp dagurinn
á fjölmargar fróðlegar
greinar og
viðtöl.
gjafirnarAllirlifa
minningunni
um
aldur
ævi.
semíeru
að velta fyrir sér námi
fá góða
yfirsýnog
yfir það
sem er í boði í blaðinu.
Blaðið er mjög vinsæll valkostur fyrir menntastofnanir, einkaskóla og fyrirtæki

Tryggðu þér
gott eða
auglýsingapláss
til að auglýsa
kynna það sem þau hafa upp á að bjóða.
í langmest lesna dagblaði landsins.

auglýsendur getaFréttablaðsins
haft samband við:
singar hjáÁhugasamir
auglýsingadeild
í síma 512 5402
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúa Fréttablaðsins.

sendu okkur
á netfangið
serblod@frettabladid.is
Netfang:póst
jonivar@frettabladid.is
– Beinn
sími: 550-5654

Prada „America’s Cup“ Original voru hannaðir fyrir Luna
Rossa siglingaliðið en náðu fljótlega líka upp á land.

Crocs x Salehe Bembury „Pollex“ úr smiðju hönnuðarins
Salehe Bembury vöktu verðskuldaða athygli í fyrra.
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kíktu nánar á afslættina á

faeturtoga.is

Kringlan 3. hæð - Höfðabakki 3 - Faeturtoga.is - Sími 55 77 100

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Búslóðaflutningar

Bílar
Farartæki

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

Húsaviðhald
ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

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

Heilsa

Heilsuvörur

Til sölu

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Bílar til sölu

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Nudd

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

NUDD NUDD NUDD

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

Mercedes Benz C 220 Diesel station
AMG pakki, 2020 4matic, ekinn
35.000. Svart leður, panorama þak,
glæsilegt eintak, einn með öllu!
Ásett verð 9.9, skoðum öll TILBOÐ.
Uppl í síma 7902342 og Íslandsbílar
höfða 5375566

FYRIR
AÐSTOÐ

Rafvirkjun
Lampa og ljósakrónu viðgerðir
& almenn rafvirkja vinna. Jens G.
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

INNANLANDS

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

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

Þjónusta

Húsnæði
Bókhald
Þ. VILBERGSSON EHF

Get bætt við fyrirtækjum í
bókhaldsþjónustu. Viðurkenndur
bókari. thv.is thv@thv.is. Sími:
8884818

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

109 langtímaleiga 2-3 herb. íbúð.
Simi 8956160. 2-3 room apt. In 109
long term. Tel. 8956160

Geymsluhúsnæði

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

GEFÐU
VATN

Húsnæði í boði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Gefins

gjofsemgefur.is

Notað Sony útvarp fæst gefins.
3 x 5 tommu hátali. Get afhent
tækið ef viðkomandi er á
höfuðborgarsvæðinu. Tala ensku.
Uppl. síma: 554-6286. Tómas.

9O7 2OO3

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Þjónustuauglýsingar
Varahlutir í lyftara

Sími 550 5055

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

Alla fimmtudaga og laugardaga

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

arnarut@frettabladid.is

Ennþá meira úrval af

listavörum

Listverslun.is

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ
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Það var spennuþrungið andrúmsloft
þegar Harding og
Kerrigan stigu á ísinn
í Lillehammer, eftir
árásina á Kerringan
nokkrum vikum áður.
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY


Merkisatburðir

1709 Mesta kuldatímabil í Evrópu í 500 ár hefst og
stendur í þrjá mánuði. Tugþúsundir manna deyja úr
kulda og enn fleiri úr hungri vegna uppskerubrests
um sumarið og haustið.
1902 Í Reykjavík er haldinn grímudansleikur í fyrsta sinn
og þykir góð skemmtun.
1919 Frímúrarareglan á Íslandi stofnuð.
1957 Elvis Presley kemur fram í þriðja og síðasta skipti
í sjónvarpsþætti Eds Sullivan og er aðeins sýndur
fyrir ofan mitti, þar sem mjaðmahreyfingar hans
þykja ósiðlegar.
1986 Hafskipsmálið:
Íslenska skipafélagið
Hafskip lýst gjaldþrota.
1990 Sjónvarpsþáttur
spaugstofunnar 90 á
stöðinni hefur göngu
sína í Ríkisútvarpinu.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Egill Skúli Ingibergsson
verkfræðingur,

lést á líknardeild Landspítala 22.12.’21.
Hann verður jarðsunginn frá Neskirkju,
mánudaginn 10.1.’22. kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja
Minningarsjóð Líknardeildar og HERU, sem má
finna á https://www.landspitali.is/um-landspitala/
stydjum-starfsemina/minningarkort/.
Í ljósi aðstæðna eru gestir beðnir um að
tilkynna komu sína í síma 773-8011 eða með
tölvupósti á davidskulason@gmail.com.
Streymt verður frá athöfninni á streyma.is.
Kristjana Skúladóttir
Þórólfur Óskarsson
Valgerður Skúladóttir
Gunnar Helgi Sigurðsson
Inga Margrét Skúladóttir Ólafur Björnsson
Davíð Skúlason
Fanney Dóra Hrafnkelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Setti jafn mikinn skugga
á íþróttina og áhugann
Það var á þessum degi sem
skautadrottningin Nancy Kerrigan varð fyrir árás, í aðdraganda
bandaríska meistaramótsins,
stuttu fyrir Ólympíuleikana í
Lillehammer. Liðsfélagi Kerrigan var bendluð við árásina,
en Samúel Örn Erlingsson sem
fjallaði um málið segir að loftið
hafi verið spennuþrungið þegar
þær stigu á ísinn í Noregi.
kristinnpall@frettabladid.is

Okkar ástkæra

Helga Ásgeirsdóttir
lést á krabbameinsdeild Landspítala,
miðvikudaginn 29. desember.
Útförin fer fram frá Garðakirkju
þriðjudaginn 11. janúar kl. 15.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast Helgu er bent á Ljósið.
Kirkjugestir eru beðnir um að framvísa neikvæðu
hraðprófi sem er ekki eldra en 48 klst. gamalt. Athöfninni
verður streymt á: https://youtu.be/xnrV26iR4B4
Aðstandendur og vinir.

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

Sigurdór Sigurdórsson
blaðamaður,

lést á Landspítala 26. desember 2021.
Útförin fer fram í kyrrþey.
Sigrún Gissurardóttir
Halldóra Sigurdórsdóttir
Heiðar Jón Hannesson
barnabörn og barnabarnabarn.

„Ég var á fréttavaktinni á þessum tíma
og ég man hvað manni fannst ömurlegt að heyra af þessu. Að einhverjir
glæpamenn séu farnir að ráðast á fólk
til að reyna að hafa áhrif á liðsval fyrir
Ólympíuleikana. Svo var ég viðstaddur
þegar þær kepptu í Lillehammer. Það var
afar eftirminnileg stund,“ segir Samúel
Örn Erlingsson, kennari, þáttagerðarmaður og fyrrum íþróttafréttamaður
á Ríkissjónvarpinu um árabil, spurður
út í árásina á Nancy Kerrigan, sem átti
sér stað á þessum degi árið 1994. Seinna
kom í ljós að unnusti Tonyu Harding
hafði skipulagt árásina, til að auðvelda
leið Harding í sveit Bandaríkjanna á
Ólympíuleikunum. „Ég man að það var
blendin stemming í höllinni. Kannski
var það Harding í hag að mótið fór fram
í Noregi en ekki Bandaríkjunum. Fólk á
Norðurlöndunum er talsvert kurteisara
og ólíklegra til að blístra og baula.“
Árásin átti sér stað eftir æfingu
Kerrigan, í aðdraganda bandaríska
meistaramótsins í ársbyrjun 1994. Á
meistaramótinu kom í ljós hvaða þátttakendur færu fyrir hönd Bandaríkj-

anna á Ólympíuleikana. Þegar myndatökumenn komu auga á Kerrigan sat
hún grátandi og öskraði: Af hverju ég?
Seinna kom í ljós að árásarmaðurinn,
sem notaðist við kylfu í árásinni, var
Shawn Eckhardt, góðvinur unnusta
Harding.
Þrátt fyrir árásina tókst Kerrigan að ná
undraverðum bata á nokkrum vikum og
vann til silfurverðlauna á Ólympíuleikunum, á meðan Harding náði sér ekki á
strik og lenti í áttunda sæti. Á stuttum
tíma var Harding orðin að illmenni og
heimsbyggðin fylgdist límd við skjáinn
með útsendingunni frá skautakeppninni í Noregi. Sá stimpill átti eftir að
fylgja Harding áfram, sem reyndi einnig fyrir sér sem hnefaleikakona.
„Harding kom úr slæmu umhverfi
og félagsskap, sem hún átti erfitt með
að slíta sig úr, þrátt fyrir hæfileikana á
svellinu. En það var ekki hún sem barði
Kerrigan, heldur maður sem var skúrkur
og glæpamaður,“ segir Samúel og heldur
áfram:
„Þetta varð að þessu hneyksli sem
fréttist út um allan heim. Það var því
gríðarlegur áhugi þegar Harding fór
út á ísinn í Lillehammer. Hún brotnaði
sjálf saman á svellinu, enda gríðarleg
pressa á henni. En hún fékk fyrir góðvild að taka aðra atrennu. Það var í raun
lítil hætta á að Harding kæmist á verðlaunapallinn. Hún var næstbest í sveit
Ameríku, en Kerrigan var mun betri en
hún og líkleg til að komast á verðlaunapall.“
Samúel tekur undir að málið sé eitt af
umdeildari málum síðustu aldar.
„Þetta er eitt af eftirminnilegustu málunum sem ég fjallaði um á mínum fjöl-

Þetta gerðist: 6. janúar 1998

Hafmeyjan höfðinu styttri í annað sinn
Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Björn J. Bjarklind

prentari,
Hraunbæ 103, Reykjavík,
lést á Hrafnistu, Laugarási, sunnudaginn
19. desember síðastliðinn.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Hlýjar þakkarkveðjur til starfsfólks Lækjartorgs.
Þökkum öllum auðsýnda samúð og vináttu.
Ása E. Sæmundsdóttir
Sæmundur Bjarklind María A. Bjarklind
Benedikt Bjarklind
Rakel Ýr Jónsdóttir
Arnar Bjarklind
Margrét Jóhönnudóttir
og barnabörn.

Á þessum degi árið 1998 afhöfðuðu
óprúttnir skemmdarvargar Litlu hafmeyjuna í Kaupmannahöfn. Þetta var
ekki í fyrsta sinn sem hafmeyjan fræga
var gerð höfðinu styttri, því hún missti
líka höfuðið 1964 og þurfti þá að steypa
á hana nýtt. Hinir seku fundust aldrei,
en þeir skiluðu samt höfðinu til sjónvarpsstöðvar í borginni.
Þrátt fyrir mikla ást borgarbúa á
hafmeyjunni sinni hafa mjög oft verið
unnin á henni skemmdarverk. Auk þess
að hafa tvisvar misst höfuðið var hægri
höndin söguð af henni á níunda áratugnum og einnig hefur málningu oft
verið skvett yfir hana.

Snemma á sjöunda áratugnum var
hárið á henni málað rautt og yfir brjóst
hennar rauður brjóstahaldari.
Árið 2003 var hún sprengd af stalli
sínum með með dínamíti og nokkrum
árum síðar gervilim komið fyrir í hönd
hennar, líklega í tilefni alþjóðlegs
kvennafrídags 8. mars.
Það var Carl Jacobsen sem fékk hugmyndina að Litlu hafmeyjunni 1909
eftir að hafa heillast af ballettsýningu
um ævintýri H. C. Andersen, en myndhöggvarinn Edward Eriksen notaði
Eline, eiginkonu sína, sem fyrirmynd
af styttunni, sem var afhjúpuð 23.
ágúst 1913. n

Harding kom úr slæmu
umhverfi og félagsskap
sem hún átti erfitt með að
slíta sig úr, þrátt fyrir
hæfileikana á svellinu.
Samúel Örn

miðlaferli. Skyndilega sýndu allar fréttadeildir skautaíþróttum mikinn áhuga. Á
þessum tíma naut listhlaup á skautum
meiri vinsælda en í dag og er enn tengt
þessu atviki. Þetta setti jafnmikinn
skugga á íþróttina og athygli, þannig að
það voru blendnar tilfinningar til þessa
máls,“ segir Samúel og heldur áfram: „En
það var auðvitað allt í þessu, silkiheimur
skautaíþróttarinnar, heimsstjörnur, sakleysi, vondi kallinn og glæpir. Allt samtvinnað í einni sögu, sem æsipressan
nærðist á og blés upp, þó að við höfum
kannski stigið varlega til jarðar á RÚV.“
Þetta voru einu Vetrarólympíuleikarnir sem Samúel sinnti á staðnum, en
hann lýsti og fjallaði um vetrarleika úr
fjarlægð í aldarfjórðung. Hann hugsar
með hlýhug til baka þrátt fyrir skandalinn í aðdraganda leikanna.
„Vetrarleikarnir í Lillehammer voru að
mörgu leyti sögulegir, margir atburðir
eftirminnilegir utan þessa atviks. Það
var mikið sviðsljós á Vetrarólympíuleikunum á þessum tíma og mikil pressa
á heimamönnum sem stóðu sig svo frábærlega.“ n
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Sítrónur

244

KR/KG
ÁÐUR: 349 KR/KG

30%
AFSLÁTTUR

KALKÚNASKIP
MEÐ BEINI - 2,3 KG

1.791

35%

KR/KG

AFSLÁTTUR

ÁÐUR: 2.799 KR/KG

Grísafillet
Fyllt og kryddað

45%
AFSLÁTTUR

Hummus
150 g

399

20%
AFSLÁTTUR

KR/PK
ÁÐUR: 499 KR/PK

Lágkolvetnarúnstykki

109

30%
AFSLÁTTUR

2.379

KR/KG
ÁÐUR: 3.399 KR/KG

20%
AFSLÁTTUR

Kjúklingatvenna
Mango chutney og BBQ

1.999

KR/KG
ÁÐUR: 2.499 KR/KG

VÍTAMÍNDAGAR

KR/STK
ÁÐUR: 199 KR/STK

25
%
AF ÖLLU FRÁ NOW, BIO-KULT
AFSLÁTTUR
BETTER YOU OG GULA MIÐANUM
FÁÐU BETRA VERÐ MEÐ
SAMKAUP Í SÍMANUM
Náðu í appið og safnaðu inneign.
Þú getur notað Samkaupaappið í öllum verslunum Nettó.
Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

VEÐUR, MYNDASÖGUR

Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 skinn
5 spíra
6 í röð
8 þerra
10 ýviður
11 kopar
12 yfirsjón
13 hnarreist
15 hryggðar
17 véla

Hvítur á leik

Dregur úr vindi í
dag, víða allhvasst
eða hvasst síðdegis og hægari í
kvöld. Úrkomulítið N-lands,
annars rigning
með köflum og
talsverð úrkoma
SA-til fram eftir
degi. Hiti 0 til 6
stig. n
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1

LÓÐRÉTT
1 tungumál
2 síll
3 blóðhlaup
4 skoran
7 sýsla
9 mökkur
12 etja
14 stafur
16 tveir eins

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

LÁRÉTT: 1 hamur, 5 ála, 6 áb, 8 þurrka, 10 ýr, 11
eir, 12 synd, 13 keik, 15 angurs, 17 narra.
LÓÐRÉTT: 1 háþýska, 2 alur, 3 mar, 4 rákin, 7
bardúsa, 9 reykur, 12 siga, 14 enn, 16 rr.

Veðurspá Fimmtudagur

ÞRAUTIR

16
17

Khalifman átti leik gegn Ehlvest í Lviv í Úkraínu árið 1985.
1.Bf5! Bxf5 2.Dc7!! Hxd1+ 3.Kxd1 Bxc2+ 4.Kc1 Ba4+ 5.Dxc6 Bxc6 6.He6 1-0. Vignir Vatnar Stefánsson er í
miklu stuði á alþjóðlegu móti í Dyflinni á Írlandi og hefur meðal annars lagt tvo stórmeistara að velli. Vignir
hefur 6 vinninga að loknum 7 umferðum. Tvær síðustu umferðirnar fara fram í dag.
www.skak.is: Vignir á Írlandi. n
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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
símafyrirtæki!

Þeir voru dýrir
fyrir, en þessi
reikningur er
skrifaður með
gaffli!

Og þjónustuverið
þeirra er algjört
drasl!

Af hverju Því biðtónninn
skiptirðu þá
er AC/DC!
ekki?

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

750 krónur fyrir asnalegt
Valentínusarkort?

ÍÞRÓTTAVIKAN
MEÐ BENNA BÓ

Í alvöru??

Ég elska,
elska, elska,
elska, elska,
elska það!

FÖSTUDAGA KL. 21.00
Benedikt Bóas fær til sín góða
gesti til að ræða íþróttavikuna
sem leið og skoðar það helsta
sem gerðist á léttu nótunum.

Ég fæ minnst
þrjú hjá þér.

KYSS!
KYSS! KYSS! S!
KYS
!
S
S
KY

Barnalán
Mamma, hvað er
orðið sem maður
notar þegar fólki
blæðir mikið?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Blóðmissir?
Já! Alveg
rétt!

Hannes er
nefnilega-

DAGSKRÁ

FRÉTTABLAÐIÐ

Fimmtudagur
Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Mannamál E
 inn sígildasti
viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.
19.30 Suðurnesja-magasín Víkur
frétta (e) V
 iðtalsþáttur um
fólk á Suðurnesjum í stjórn
Páls Ketilssonar.
20.00 Sir Arnar Gauti (e) L ífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Mannamál

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.00 A.P. BIO
15.30 Lifum lengur (5.4) Sjónvarpsþættir og hlaðvarpsþættir sem fjalla um
lykilstoðir heilsu: næringu,
hreyfingu, andlega heilsu og
svefn.
16.00 Lifum lengur (6.4)
16.55 The King of Queens
17.15 Everybody Loves Raymond
17.40 Dr. Phil
18.25 The Late Late Show
19.10 Single Parents Bandarískur
gamanþáttur um hóp af
einstæðum foreldrum sem
stofna stuðningshóp til að
aðstoða hvert annað við
lífsins þrautir.
19.35 A.P. BIO
20.05 Solsidan
20.30 Ghosts
21.00 The Resident
21.50 NCIS. Hawaii
22.35 The Twilight Zone (2019)
23.25 The Late Late Show
00.10 Dexter
01.00 Law and Order. Organized
Crime
01.45 Yellowstone
02.30 City on a Hill
03.20 Agents of S.H.I.E.L.D.
04.05 Tónlist

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Í eldhúsinu hennar Evu
10.25 Mom
10.45 Dýraspítalinn e
 r áhugaverður þáttur þar sem fylgst
er með dýralæknum leysa
hin ýmsu vandamál sem upp
koma hjá fjölskylduvinum
okkar þar sem baráttan er
stundum upp á líf og dauða.
11.15 The Titan Games
12.00 MasterChef Junior
12.35 Nágrannar
12.55 The Office
13.15 Britain’s Got Talent
14.20 Britain’s Got Talent
15.20 X-Factor Celebrity
17.25 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Þetta reddast
19.35 The Cabins R
 ómantískir og
glænýir raunveruleikaþættir
um einhleypa einstaklinga
sem eyða 24 tímum saman
í notalegum skála þar sem
fyrsta stefnumótið byrjar.
20.20 Curb Your Enthusiasm
21.00 MacGruber Eftir að hafa
setið inni í meira en áratug
er bandaríska ofurhetjan
og föðurlandsvinurinn
MacGruber loksins laus.
21.35 NCIS
22.20 The Blacklist
23.00 Damages
23.40 Damages
00.25 Svörtu sandar
01.15 Anne Boleyn
02.10 La Brea
02.55 War of the Worlds
03.45 Castle Rock

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.35 Útsvar 2008-2009 G
 rindavík
- Ísafjörður.
14.25 Fólkið í landinu R
 annveig
Rist.
14.45 Heilabrot
15.15 Fjörskyldan
15.55 Veröld Ginu
16.25 Afmælistónleikar Magnúsar
Eiríkssonar
17.40 Óskin
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Listaninja
18.29 Lúkas í mörgum myndum
18.36 Áhugamálið mitt
18.45 Krakkafréttir
18.50 Landakort Snjósleðaferðir til
að nýta innilokað hótel.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós L ifandi og fjölbreyttur þáttur um fréttir,
menningu og dægurmál.
Helstu fréttir dagsins eru
krufðar og ljósi varpað á litríkt mannlíf um land allt.
20.05 Ávarp undan sænginniUpptaka frá tónleikum hljómsveitar Tómasar R. Einarssonar og söngkonunnar
Ragnhildar Gísladóttur, sem
fram fóru í Norðurljósasal
Hörpu á Jazzhátíð Reykjavíkur í september 2021.
21.00 Pressan - 5. Tveir heimar.
Press. Two Worlds
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin. Chicago
PD L eikin þáttaröð um líf
og störf lögreglumanna í
Chicago. Aðalhlutverk: Jason
Beghe, Jon Seda og Jesse Lee
Soffer. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi ungra barna.
23.00 Verbúðin Verkfall Á
 ri síðar er
landið allt í lamasessi vegna
verkfalls fiskveiðimanna.
Harpa og Grímur eru á milli
steins og sleggju og verða að
velja á milli þess að gerast
verkfallsbrjótar eða drukkna
í skuldum.
23.50 Dagskrárlok

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið. Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Í ljósi krakkasögunnarBörnin í baráttunni við
alnæmi.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Höldum gleði hátt á loft Jólin dönsuð út.
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Golf

Stöð 2 Bíó

08.35 The Open Championship
2019 Ú
 tsending frá fyrsta
keppnisdegi Opna breska.
14.35 The Open Championship
2019 Ú
 tsending frá fyrsta
keppnisdegi Opna breska.
20.35 PGA Tour. The Cut
20.55 The Open Championship
2019 Ú
 tsending frá fyrsta
keppnisdegi Opna breska.
23.00 Sentry Tournament of
Champions B
 ein útsending.

12.05 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
13.30 Mystery 101. Words Can Kill
14.55 The Kindergarten Teacher
16.30 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
17.55 Mystery 101. Words Can Kill
19.25 The Kindergarten Teacher
21.00 Sorry to Bother You
22.45 Beautiful Boy
00.40 Countdown
02.10 Sorry to Bother You

Take away

tilboð

Stöð 2 Sport
06.55 Fjölnir - Breiðablik Í Subway
deild kvenna.
08.35 Haukar - Njarðvík
10.15 Stjarnan - Breiðablik Í
Subway deild karla.
11.55 Valur - KR
13.35 Fjölnir - Breiðablik
15.15 Haukar - Njarðvík
17.00 Subway körfuboltakvöld
kvenna
18.05 ÍR - Stjarnan Bein útsending
frá leik í Subway deild karla.
20.05 Valur - Tindastóll Bein útsending frá leik í Subway
deild karla.
22.00 Tilþrifin
22.45 Subway körfuboltakvöld
kvenna
23.40 ÍR - Stjarnan
01.20 Tilþrifin í Subway deild
karla.

Stöð 2 Sport 2
06.45 Arsenal - Sunderland Í enska
deildabikarnum.
08.25 Brentford - Chelsea
10.05 Liverpool - Leicester
11.45 Tottenham - West Ham
13.30 Swansea - Fulham Í ensku 1.
deildinni.
15.10 Football League Show
15.35 Cowboys - Cardinals
17.55 Chelsea - Tottenham Í undanúrslitum enska deildabikarsins.
19.40 Arsenal - Liverpool Bein
útsending frá leik í undanúrslitum enska deildabikarsins.
21.40 The Fifth Quarter
21.55 NFL Gameday
22.20 HM í pílukasti

Frír forrétta miði að andvirði
allt að 2.000 kr fylgir öllum
pöntunum yfir 5.990 kr

S: 578-0100
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n Allra best

Vetrarbrautarrýni Hrafnkels
vakti meiri
athygli en hann
þorði að vona
enda engin
bilun í gangi.

Sjónvarp

Brian Cox í úrvalsdrama
HBO-þættirnir
Succession eru
líklega best skrifuðu þættir síðari
tíma. Þriðju seríu
er nýlokið, en allir
þættirnir eru enn
aðgengilegir hjá
Stöð 2. Brian Cox
á stórleik sem ættfaðirinn aldraði,
Logan Roy og er dyggilega studdur
úrvalsliði, þar sem Jeremy Strong,
Kieran Culkin og Sarah Snook
glansa, ásamt öflugu fólki í minni
hlutverkum. Seríurnar hafa unnið
til fjölda verðlauna og Cox fékk
þannig Golden Globe verðlaunin
í fyrra og Jeremy Strong Emmy
verðlaunin. Þættir sem óhætt er
að mæla með fyrir alla sem kunna
gott sjónvarp að meta.

FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Bíó

Hreyft við nördahjörtum

Eins og staðan er í kvikmyndahúsum Reykjavíkur í dag má frekar
auðveldlega færa rök fyrir því
að Spider-Man: No Way Home
sé, að öðrum ólöstuðum, sú
besta sem er í boði. Enda sækir
hún slagkraft sinn ekki fyrst og
fremst í geggjaðan hasar, heldur
er kafað á tilfinningaleg djúpmið
og merkingarþrungin samtöl þar
sem þrír ólíkir Köngulóarmenn
fara á kostum í mjög skemmtilegu meta-gríni. Besta Spider-Man
myndin til þessa og bara sturlað
góð og hugljúf skemmtun sem
hreyfir við nördahjörtum.
Hlaðvarp

Smásálaglaðningur
Tvíhöfða hlaðvarpið sem er
eyrnamerkt RÚV,
en að sjálfsögðu
aðgengilegt
á Spotify, er
sannkallaður
gimsteinn í fjölskrúðugri podcastflórunni. Þættirnir detta alla jafna
inn á sunnudögum og þá er alltaf
jafn gott að fá Tvíhöfðann sinn,
sem þeir Jón Gnarr og Sigurjón
Kjartansson skila, með fulltingi
tæknitröllsins Dodda litla, eins
og þeir hafi aldrei hætt og byrjað
aftur. Samtöl þeirra eru sem fyrr
sprúðlandi fjörug og Smásálin
toppar enn símatíma Útvarps
Sögu áreynslulaust. n

Rýnt í tómið á milli vetrarbrautanna
Myndlistarmaðurinn Hrafnkell Sigurðsson sýndi verk sín
á auglýsingaskjám víða um
höfuðborgina á fyrstu dögum
ársins. Verkin eru unnin upp
úr einum pixli úr mynd frá
Hubble geimsjónaukanum.
Sýningin vakti mikla athygli
enda héldu margir að um
tölvubilun væri að ræða.
tsh@frettabladid.is

Vegfarendur ráku margir hverjir
upp stór augu á nýársdag þegar við
þeim blasti heldur óvenjuleg sýn á
auglýsingaskjám víða um höfuðborgina, pixluð form og mynstur í
öllum regnbogans litum.
Sumir héldu að um væri að ræða
bilun, sem reyndist þó vera sýning
eftir myndlistarmanninn Hrafnkel
Sigurðsson. Spurður um hvort viðbrögð fólks hafi komið honum á
óvart, segir Hrafnkell:
„Með bilunina, nei, það kom mér
ekkert á óvart. En ég myndi segja
að viðbrögðin séu langt fyrir ofan
væntingar í rauninni og alveg stórkostleg.“
Verkið sem birtist á auglýsingaskjáunum ber titilinn Upplausn og
er sýningin unnin í samstarfi við
auglýsingafyrirtækið Billboard,
Listasafn Reykjavíkur og Y Gallerí.
Um er að ræða stafræn verk unnin í

tölvu, sem Hrafnkell sýndi fyrst sem
prent í Hverfisgalleríi árið 2018.
„Útgangspunkturinn er einn
pixill úr Hubble sjónaukanum, þeir
(vísindamennirnir) fóru á milli
stjarnanna og tóku mynd og í ljós
komu þúsundir vetrarbrauta. Ég
stækkaði upp myndina af vetrarbrautunum, fór á milli þeirra og
stækkaði upp og leitaði í tóminu á
milli vetrarbrautanna þar til ég var
með eitthvað í höndunum. Þangað
til ég fann þetta sem ég sýni á skiltunum. Það var mjög langt og flókið
ferli að framkalla úr tóminu form
og liti sem ég gat unnið með,“ segir
Hrafnkell.
Þannig að verkin eru svona hálfpartinn á mörkum vísinda og listar?
„Já, ég er mjög ánægður með að
þú skulir taka eftir því hvað þetta
er vísindaleg aðferð. Í rauninni er ég
að herma eftir þeirra aðferð í grunninn, að súmma inn í mynd og fara
lengra. Til þess að framkalla myndirnar af vetrarbrautunum þá þurftu
þeir náttúrlega myndvinnsluforrit
til þess að herða og skerpa og nota
filtera og ég á vissan hátt líki eftir
þeirra aðferð.“
Sýningin er unnin í samstarfi
við fyrirtækið Billboard þannig að
spyrja má hvort listaverk í þessu
samhengi séu orðin auglýsingavara?
„Fyrirtækið notar listina til að
vekja athygli á sjálfu sér, þannig að

En ég myndi segja að
viðbrögðin séu langt
fyrir ofan væntingar í
rauninni og alveg
stórkostleg.

maður sleppur ekkert undan kapítalismanum. En það er bara frábært
að verkin séu sýnileg. Það þýðir
ekki það að þau séu neysluvara. Ég
er fyrst og fremst ánægður með að
fólk sjái verkin og njóti þeirra.“
Með sýningunni dansar Hrafnkell að vissu leyti á mörkum konseptlistar og listar í almenningsrými.
Ýmsir listamenn, á borð við bandaríska listamanninn Jenny Holzer,
hafa nýtt sér auglýsingaskilti í list
sinni. Spurður um hvort hann sé að
tala inn í hefðina eða að feta ótroðnar slóðir, segir Hrafnkell:
„Ég hef kannski aldrei skilið það

fyrr en nú hvað það í raun þýðir að
birta eitthvað svona í almenningsrými. Þetta er nýtt fyrir mér. Ég hef
ekki endilega hugleitt hvar ég stend
gagnvart einhverri hefð varðandi að
nota auglýsingaskilti.
Holzer er miklu meira að vinna
með miðilinn, upplýsingarnar beint
og pólitískt. Það vill bara þannig til
að verkið mitt fær sýningarstað á
einhverju sem er venjulega notað
undir auglýsingar. Sjálfkrafa verður
þá eitthvað samtal og einhver togstreita, sem er bara áhugaverð.
Svona ópólitískt verk verður jafnvel
pólitískt með því að birtast á auglýsingaskiltum.“
Verkefnið lifir áfram
Sýningunni lauk formlega í gær, en
Hrafnkell segir verkefninu þó ekki
vera alveg lokið. Von sé á stóru bókverki um Upplausn í vor og hann
útilokar ekki að hann muni jafnvel
gera framhaldsverk síðar. Þá segist
hann sjálfur vera mjög ánægður
með útkomu sýningarinnar.
„Innbyggt í verkið eru þessar
vegalengdir á milli vetrarbrautanna,
upphaf tímans og svo framvegis,
það er eins og það virkist einhver
sannleikur í verkunum, með því að
birtast úti í þessu stóra rými og bera
við himin. Þannig að það hjálpar
verkunum, hjálpar einhverju inntaki sem er til staðar.“ n

Myllur við Bankastræti og Suðurgötu
n Sérfræðingurinn
ninarichter@frettabladid.is

Guðjón
Friðriksson
sagnfræðingur
Myllur hafa
verið til umræðu
síðustu daga,
eftir að ónýt
vindmylla var
sprengd með
mikilli fyrirhöfn
í Þykkvabæ í fyrradag. Þótt vindmyllur hafi ef til vill ekki verið
áberandi í umræðunni fyrr en í
seinni tíð, eru þær ekki nýtt fyrir-

bæri á Íslandi og eru til að mynda
samofnar borgarsögunni.
Sagnfræðingurinn Guðjón Friðriksson er með fróðari mönnum
um sögu Reykjavíkur og nefnir
tvær frægustu myllur borgarinnar,
sem notaðar voru til að mala
korn.
„Önnur var á Hólavöllum, hún
kom á undan. Síðan var önnur í
Bakarabrekkunni,“ segir hann.
Hólavellir eru við Suðurgötu og
Bakarabrekkan er í dag Bankastræti. Forgöngumaður beggja
mylla var danskur kaupmaður að
nafni Peter Christian Knudtson,
sem byggði hús Bernhöftsbakarís
á Torfunni.
Guðjón segir að myllan hafi

Myllan við
Bankastræti.
Teikning eftir
Robert Talbot
Kelly 1890.

síðar verið nýtt sem íbúðarhús.
„Rannveig í Myllunni bjó þar og
var með veitingasölu,“ segir hann.
Hvað örlög myllanna í Reykavík
varðar, segir Guðjón að þær hafi

verið rifnar. „Vængirnir voru teknir
af myllunni í Bankastræti. Hún
stóð svolítið lengi þannig þangað
til hún var rifin, um aldamótin
1900, til að víkja fyrir húsi.“ Sú

mylla var í daglegu tali kölluð Hollenska myllan. Hólavallamylla var
rifin um 1880. Myllurnar misstu
notagildið þegar hætt var að
flytja inn mjöl til mölunar.
Myllutæknin var þó ekki bundin
við Reykjavík og kornvinnslu.
Myllur voru notaðar fram eftir
síðustu öld á einstaka sveitabæjum.
„Þetta voru einfaldar myllur
sem framleiddu rafmagn áður
en það kom í sveitirnar,“ segir
Guðjón.
Hann bætir við að ennþá standi
vindknúin kornmylla í Vigur. „Hún
er ansi skemmtileg. Svolítið falleg
og ekki mjög stór, en samt svona
ekta mylla í hollenskum stíl.“ n

Áramótasveifla í
Fríkirkjunni við Tjörnina
í kvöld kl. 19.00
Páll Óskar Hjálmtýsson, Monika Abendroth, Ellen Kristjánsdóttir,
KK og Eyþór Gunnarsson, fagna nýju ári í Fríkirkjunni. Einnig koma
fram sönghópurinn Við Tjörnina og hljómsveitin Mantra undir stjórn
Gunnars Gunnarssonar.
Séra Hjörtur Magni Jóhannsson og dr. Sigurvin Lárus Jónsson
hugleiða orðin gleði og gæsku, sem koma upp í hugann þegar
áramótin eru annars vegar og minnast fallinna hetja á borð við
Desmond Tutu, sem geislaði af mannkærleika.
Eggert Gunnarsson sá um dagskrárgerð.
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Dr. Páll djassaði ungur með
goðsögninni Art Farmer
Dr. Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur er einna þekktastur fyrir vísindastörf sín,
en færri vita að með fram
fræðimennskunni á hann
að baki langan og blómlegan tónlistarferil. Páll hefur
komið víða við, en árið 1965
lék hann, þá aðeins 18 ára, á
tónleikum í Reykjavík með
djassgoðsögninni Art Farmer.
ninarichter@frettabladid.is

Fréttaumfjöllun
fyrir alla

Jarðeðlisfræðingnum Dr. Páli Einarssyni er margt til lista lagt. Þegar hann
var tíu ára gamall sá hann danska
sellistann Erling Blöndal Bengtsson
spila á tónleikum hér á landi.
„Það hefur haft mikil áhrif á mig,“
segir Páll, sem síðan hefur komið
víða við í íslenskri tónlistarsenu og
meðal annars gegnt formennsku Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna í 30
ár. Kontrabassinn bættist síðan við
og strax á menntaskólaaldri var Páll
farinn að leysa af bestu bassaleikara
Íslands.
„Það stóð þannig á að það var
svolítið bassaleikarahallæri,“ segir
Páll. „Það var stundum leitað til
mín þegar eitthvað brást, og ég var
munstraður inn.“
Hringt á elleftu stundu
Árið 1965 spilaði Art Farmer á
Íslandi, en hann hélt tvenna tónleika
með stuttu millibili. „Þetta var eitt af
þessum tilfellum sem allt í einu komu
upp,“ segir Páll og bætir við að heimsóknin hafi verið skipulögð með
löngum fyrirvara. „Þegar til átti að
taka var enginn bassaleikari tiltækur.
Þá var hringt í mig á síðustu stundu,
rétt áður en Art kom til landsins.“

FRÉTTAVAKTIN
kl. 18.30 á virkum dögum
Fréttavaktin býðum landsmönnum upp
á fjölbreytta fréttaumfjöllun í opinni
dagskrá. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir
fréttayfirlit dagsins ásamt því að fá til
sín góða gesti að ræða helstu mál líðandi
stundar. Fréttavaktin er á dagskrá alla
virka daga kl. 18.30 á Hringbraut
og frettabladid.is

Margir góðir á Íslandi
Rúnar Gunnarsson, ljósmyndari og
kvikmyndagerðarmaður, var gestur
á tónleikunum og ljósmyndaði.
Hann minnist orða Árna Scheving
um að Art hafi verið mjög hissa á
því hversu margir góðir bassaleikarar væru á Íslandi. Hann hafi spilað
með þremur í gegnum æfingar og
að lokum hafi þessi frambærilegi
menntskælingur birst.
„Ég hafði verið að spila á þessum
djasskvöldum, en við vorum með
kvartett í Tjarnarbúð og vorum
búnir að spila nokkrum sinnum. Ég
var langyngstur og allir hinir svona
nokkrum árum eldri og reyndari,“
segir Páll.
„Art Farmer var heimsfrægur. Það
fór ekki fram hjá neinum að það var
verið að bjóða stórstjörnu að koma
þarna.“

Dr. Páll Einarsson er þekktastur fyrir störf sín á sviði jarðeðlisfræði, en tón
listin hefur þó aldrei verið langt undan.
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Art Farmer
Art Farmer var
bepop djass
trompetleikari
og einnig
liðtækur á
flügelhorn og
rúmlega það.
Hann lék einnig
á „flompet“,
bræðing af trompeti og flügel
horni, sem var sérhannað
fyrir hann. Art sló í gegn árið
1952 með útgáfu plötunnar
Farmer‘s Market. Hann gerði
út frá New York og tók upp
tónlist með Horace Silver,
Sonny Rollins og Gigi Gryce.
Art spilaði tvisvar hér á landi, í
bæði skiptin í Tjarnarbúð.
Örugg varaskeifa
Þetta var þó ekki eina stóra verkefni Páls á þessum árum, en hann
lék meðal annars með Savanna
tríóinu á fyrsta útsendingarkvöldi
Ríkissjónvarpsins. „Ég hafði verið
almennt í þessu á þeim grundvelli
að vera varaskeifa. Ég naut þess að
vera vel læs á nótur og það hjálpar
mikið í þessum bransa,“ segir hann.
„Fyrsta k völdið í Sjónvarpinu
var skemmtiþáttur, og þar lék sú
grúppa sem var mest í því á þeim
tíma – Savanna tríóið. Af einhverjum ástæðum komst bassaleikarinn
ekki, og ég var gripinn með.“
Páll birtist þó ekki á skjánum við
þetta tækifæri, þótt hann ætti eftir
að birtast ótal sinnum í fjölmiðlum
seinna meir. „Ég var ekki í mynd! Ég
var undirleikarinn og þetta var allt
á upptöku, en ekki bein útsending,“

segir hann. „Þetta var eina skiptið
sem ég spilaði með þeim, en þeir
höfðu annars tryggan bassaleikara
allan tímann, Gunnar Sigurðsson.“
Tríó Guðmundar Ingólfssonar
naut einnig liðsinnis Páls á þessum árum. „Guðmundur var mikill
píanóleikari og þessi ár spilaði ég
oft með honum. Það var mikill
skóli og hann var mjög f linkur
músíkant.“
Enginn djass í New York
Árið 1967 urðu síðan kaflaskil í tónlistinni þegar Páll hélt utan í nám,
til Þýskalands og síðan til Bandaríkjanna. „Ég var í burtu í átta ár og
datt alveg út úr þessu. Ég var bara að
spila í útlöndum,“ segir hann. Hann
lék til að mynda með háskólahljómsveitinni í Göttingen í Þýskalandi
og síðar með háskólahljómsveit
Kólumbíuháskóla í New York.
Blaðamaður tekur andköf og sér
fyrir sér djassklúbba New Yorkborgar, baðaða fortíðarljóma. Páll
er þó snöggur að leiðrétta það. „Í
New York fór djassinn alveg, þar
var ég að spila klassíska músík og
kammermúsík á selló og bassa.“
„Ég lék þar sem færi gafst, en
ég var í námi og öðru. Þetta var
frístundavinna,“ segir Páll, jarðbundinn eins og jarðeðlisfræðingi
ber. Hann hefur þó alltaf verið með
annan fótinn í tónlistinni. „Þetta
hefur verið viðloðandi allan tímann, að vera í fjölbreytilegri músík. Í
klassískri tónlist og svo í öllu mögulegu öðru, til dæmis þjóðlagatónlist.“
Aðspurður hvort hann hafi skellt
Art Farmer á fóninn í seinni tíð,
svarar Páll því neitandi og hlær við.
„Það er svo margt annað í boði,“
segir hann. n

Konan sem getur ekki fengið Covid
toti@frettabladid.is

„Þetta gekk vel og ég er að finna
mig vel í þessu nýja hlutverki,“ segir
brosandi Margrét Friðriksdóttir,
ritstjóri vefsíðunnar Fréttin.is, sem
mætti í fyrsta skipti á upplýsingafund almannavarna í gær og bar upp
tvær spurningar eins og aðrir.
Margrét hefur verið áberandi í
gagnrýni sinni á fjölmiðlaumfjöllun
um faraldurinn og látið mjög að sér
kveða í andófi gegn bólusetningum
og öðrum sóttvarnaaðgerðum yfirvalda, en kunni þó vel við sig á fundinum og segist komin til að vera.
„Já, ég mun mæta á alla upplýs-

Margrét Frið
riksdóttir, rit
stjóri Fréttin.is

ingafundi hér eftir,“ segir Margrét og
bætir aðspurð við að henni hugnist
ágætlega möguleikinn á viðurnefninu Magga á Fréttinni, með vísan til
Björns Inga á Viljanum, þótt hún
ætli sér alls ekki í sérstaka samkeppni við hann. „Því ég lít ekki á
þetta sem keppni.“

Margrét hefur áður upplýst að
þrátt fyrir að vera í nánu samneyti
við dætur sínar, sem eru báðar
greindar með Covid, virðist henni
ómögulegt að smitast af þeim.
Ertu ekki bara að verða efni í einhvers konar grínskets? Konan sem
gat ekki fengið Covid?
„Mér hefði fundist þetta æðislegt
í skaupið. Konan sem getur ekki
smitast af Covid og sýna mig sleikja
handföngin á innkaupakerrum og
diska inni á Covid-deildinni sem ég
hefði náð að smygla mér inn á. Það
hefði verið hrikalega fyndið,“ segir
Margrét og hlær á meðan hún bíður
þess að veiran þori í hana. n
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ÚTSALA
ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Kringlunni og Urðarhvarfi 4, Kópavogi

www.zo-on.is

30%

25%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

CANNES hægindastóll

MIAMI lyftistóll

Hægindastóll og skammel.
Saddle, grár, rauður eða svartur í PVC
áklæði. Fullt verð: 199.990 kr.

Aðeins

Stillanlegur hægindastóll með tveimur öflugum mótorum. Leður á slitflötum.
Aðstoðar þig á fætur. Svartur, grár eða brúnn. Fullt verð: 259.900 kr.

139.993 kr.

Aðeins

194.925 kr.

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

MEGA U-SÓFI
opið horn hægri
TWIGGY sófi

Fallegur u-sófi í West gráu áklæði. 382 x 241 x 85 cm.
Fullt verð: 299.900 kr.

3ja sæta sófi í Fiesta gráu áklæði. 180 x 92 x 95 cm.
Fullt verð: 129.900 kr.

Aðeins

Aðeins

239.920 kr.

103.920 kr.
BOGGIE sófi

20%

3ja sæta sófi í Fiesta brúnu áklæði.
180 x 92 x 95 cm. Fullt verð: 119.900 kr.

AFSLÁTTUR

Aðeins

LICATA sófar

95.920 kr.

20%

20%

Ýmsar stærðir og gerðir af sófum úr
fallegu og slitsterku áklæði. Komdu
og skoðaðu úrvalið.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Licata tungusófi hægri/
vinstri Kentucky koníak
265x164x82cm.
244.990 kr.

Licata u-sófi hægri /
vinstri Kentucky koníak
366x226x82 cm.
369.990 kr.

Licata hornsófi vinstri
River 66 Graphite
262x226x82 cm.
269.990 kr.

Nú: 195.920 kr.

Nú: 295.920 kr.

Nú: 215.920 kr.

MORFEO svefnsófi
Vandaður og veglegur ítalskur svefnsófi. Bakið er dregið fram á
einfaldan hátt til að opna fjaðrandi stálgrind Þar liggur heil (laus)
194×140×13 cm svampdýna sem fylgir. Þægilegur fyrir gestina þína
hvort sem þeir sitja eða liggja. Stærð: 207 x 93 x 103 cm.
Fullt verð: 269.900 kr.

Aðeins
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga Smáratorg kl. 13-17

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

215.920 kr.

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

www.DORMA.is

ALLT AÐ

60%

AFSLÁTTUR

Er hafin - ekki missa af þessu
C&J SILVER stillanlegur botn + Natures Rest Luxury heilsudýna
• C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.
• Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi.
• Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.
• Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu.

Stærð í cm

20%
AFSLÁTTUR AF
C&J SILVER

Luxury 80x200
Luxury 90x200
Luxury 90x210
Luxury 100x200
Luxury 120x200
Luxury 140x200

Fullt verð:
C&J botn + Natures
Rest Luxury

Útsöluverð

187.900 kr
193.900 kr
201.900 kr
201.900 kr
207.900 kr
223.900 kr

158.900 kr
164.100 kr
170.900 kr
170.900 kr
176.100 kr
190.100 kr

Nature’s LUXURY heilsudýna
Frábær heilsudýna með yfirdýnu fyrir enn betri hvíld.
Natures Luxury er frábær heilsudýna með 20cm háum pokagormum sem eru
svæðaskiptir, mýkri á mjöðmum og öxlum til að halda náttúrulegri sveigju í líkama
okkar á meðan við sofum. Dýnan er samansett úr 5 lögum af mismunandi svampi með
4 cm minnissvampi sem aðlagast fullkomlega að líkamanum. Hæð Natures Luxury

er 33 cm, en þar af er þykk yfirdýna sem gerir dýnuna einstaklega þægilega.
Natures Luxury er með vönduðu áklæði sem andar einstaklega vel.
Dýnan er millistíf en aukalögin af svampinum gefa sérstaka lúxustilfinningu þegar lagst
er í hana. Natures Luxury er tilvalin á venjulegan botn sem og í stillanleg rúm.
Sérlega vönduð gormadýna.

Stærð í cm

30%
AFSLÁTTUR AF
DÝNUM

Luxury 80x200
Luxury 90x200
Luxury 90x210
Luxury 100x200
Luxury 120x200
Luxury 140x200
Luxury 180x200

Fullt verð:
Útsöluverð:
Dýna + Classic botn Dýna + Classic botn
120.900 kr.
124.900 kr.
127.900 kr.
128.900 kr.
134.900 kr.
144.900 kr.
184.900 kr.

94.530 kr.
97.930 kr.
100.630 kr.
101.330 kr.
106.730 kr.
114.930 kr.
145.930 kr.

frettabladid.is

VÍTAMÍNDAGAR

550 5000

6.--9. JANÚAR

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

25%
AFSLÁTTUR

Af öllu frá NOW,
Bio-Kult, Better You
og Gula miðanum

n Bakþankar

Þú sérð
öll tilboðin
á byko.is

Kolbeins
Marteinssonar

Bólusetning
bestu útgáfu
Fyrir rétt rúmu ári ritaði ég á
þessa síðu pistil, sem var uppfullur
af væntingum um komandi ár,
2021. Pistilinn kallaði ég Komdu
fagnandi og hefur hann ekki elst
vel. Við upphaf 2021 trúði ég því að
með væntanlegum bólusetningum
yrði Covid-19 veiran úr sögunni um
svipað leyti og lóan færi af landi
brott. Nú þremur bólusetningum
og einu ári síðar, hef ég nýlokið
við að afpanta hótel í Ölpunum af
ótta við að einhver fjölskyldumeðlimur smitist á næstu dögum. En af
einhverjum ástæðum höfum við,
fimm manna fjölskyldan, enn ekki
smitast, en erum undir það búin
þessa dagana. Stóri lærdómurinn
af nýliðnu ári er að þetta ástand
mun vara eitthvað áfram og í stað
væntinga um lok faraldursins blasir
nú við ískalt bólusetningarraunsæi.
Um áramót stöldrum við oft
við og horfumst í augu við eigin
breyskleika, af svipuðu raunsæi og
það sem blasir við okkur núna. Þá
setjum við gjarnan fram mælanleg
markmið, sem miða að því að við
náum að verða besta útgáfan af
sjálfum okkur. Þegar markmiðum
ársins er svo náð, fyllumst við tómleikatilfinningu og um leið áttum
við okkur á að kannski var markið
ekki sett nógu hátt. Var nýklárað
markmiðið kannski bara að verða
næstbesta útgáfan af sjálfum
okkur? Svona heldur þetta áfram ár
eftir ár, þangað til við áttum okkur
á því að markmið eru hálf gagnslaus, ef við vitum ekki af hverju við
erum að stefna að þeim. Annars
verður útkoman alltaf bara næstbesta útgáfan, því sú besta er alltaf
handan við næsta markmið. Það er
nefnilega ferðalagið en ekki ferðalokin sem þetta snýst allt saman
um. Njóttu því ferðalagsins sem
árið 2022 mun verða, sem vonandi
fullbólusett næstbesta útgáfan af
sjálfum þér. n
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30-50% afsláttur af völdu

Gerðu
frábær
kaup!

Tilboðsverð
Eurostyle
Cosmopolitan
Handlaugartæki,
krómað

-30%

15333552

Almennt verð: 22.595

Handúðarinn er með
kalksteinsvörn svo það safnist
ekki upp

með háum krana og einu
handfangi

-30%

15332661

Almennt verð: 32.595

BOSCH IXO VI 3,6V rafhlöðuskrúfvél með 1,5Ah rafhlöðu

-30%

Hvítt, 1850W 220-240
~ 50/60Hz.
Fjórar stillingar

-30%

2.797
41725068

Almennt verð: 3.995

Verslaðu á netinu byko.is

62.647
15327296

Almennt verð: 89.495

Straujárn

Nuddtæki með fjórum
hraðastillingum, "non-slip"
gripi og þremur mismunandi
nuddstillingum.

Almennt verð: 11.995

með stöng, barka, 260 mm
höfuðúðara með 3 stillingum og
handúðara með 3 stillingum.

Tilboðsverð

Nuddtæki

41073449

748640056

-30%

Euphoria sturtusett

Almennt verð: 12.695

Tilboðsverð

8.397

8.887

15327265

Tilboðsverð

Kolalaus rafhlöðuborvél
með höggi R18PD5-220S

-30%

3.987

Almennt verð: 5.695

Tilboðsverð

Almennt verð: 39.995

LAUGARDÖGUM KL. 19.30

Handúðari

Rafhlöðuskrúfvél

7133003734

ENDURSÝNDUR Á

Concetto
eldhústæki

Rafhlöðuborvél

27.997

FÖSTUDAGA KL. 20.00

Tilboðsverð

15.817 22.817

Tilboðsverð

BÍÓBÆRINN

Tilboðsverð

vörum

-30%

-30%

