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Segir N4-málið 
líta illa út

Ættarsaga sem 
teygir sig víða

Fréttir  ➤ 6 Menning  ➤ 30

Allt til jóla
Skannaskund

Opið allan 
sólarhringinn
Í Nettó Mjódd
og Granda 

Þetta er mjög stór 
þáttur í útgjöldum 
heimilanna og Seðla-
bankanum á að koma 
þetta við.

Runólfur 
Ólafsson, 
framkvæmda-
stjóri FÍB

Tryggingafélögin hafa hækkað 
iðgjöld sín á bílatryggingum 
til einstaklinga umfram 
almennar verðlagshækkanir. 
Bæði lögboðnum og frjálsum. 
Formaður FÍB segir að Seðla-
bankinn eigi að fylgjast með.

kristinnhaukur@frettabladid.is

NEYTENDUR Iðgjöld bílatrygginga 
heimilanna hækkuðu um 1.840 
milljónir króna umfram verðlags-
hækkanir á fimm árum, árin 2016 
til 2021. Um 1.093 milljónir af lög-
boðnum tryggingum og 747 millj-
ónir af frjálsum tryggingum.

Tölur um hækkanir koma fram 
í svari Bjarna Benediktssonar fjár-
málaráðherra við fyrirspurn Ágústs 
Bjarna Garðarssonar, þingmanns 
Framsóknarf lokksins, um hækk-
anir á tryggingagjöldum.

Voru heildariðgjöld af lögboðn-
um ökutækjatryggingum einstakl-
inga 14.171 milljón árið 2016. Hefðu 
þær átt að vera 20.749 milljónir árið 
2021 miðað við verðlagshækkanir 
og 11,8 prósenta fjölgun skírteina. 
Iðgjöldin voru hins vegar 21.842 
milljónir. Svipað á við um frjálsu 
tryggingarnar.

Runólfur Ólafsson, framkvæmda-
stjóri Félags íslenska bifreiðareig-
enda, segir hækkanirnar til marks 
um græðgi. „Við höfum reynt að 
vekja athygli á þeim fákeppnistil-
burðum sem virðast vera í gangi á 
þessum markaði,“ segir hann.

Bendir Runólfur á að samkvæmt 
samanburði sem félagið gerði við 
hin Norðurlöndin séu Íslendingar 
að greiða miklu hærri iðgjöld af 
ökutækjum. „Í sumum tilvikum er 
íslenski neytandinn að borga 100 
prósentum hærra iðgjald en neyt-
endur í viðmiðunarlöndunum.“ 

Hvað þetta ástand varðar beinir 
félagið spjótum sínum að Seðla-
banka Íslands, það er Fjármálaeftir-
litinu.

„Við höfum biðlað til þess að 
Fjármálaeftirlit Seðlabankans geri 
úttekt á þessum markaði með það 
fyrir augum að ekki sé verið að 
bjóða neytendum upp á óeðlilega 

viðskiptahætti. Okkar mat er að 
óeðlilega há iðgjöld séu óeðlilegir 
viðskiptahættir,“ segir Runólfur.

Seðlabankinn svaraði fyrirspurn 
félagsins fyrir um ári síðan. Kom þar 
fram að lagakrafa um að Fjármála-
eftirlitið ætti að hafa eftirlit með 
iðgjaldagrunni tryggingafélaganna 
hefði verið lögð af árið 2016. Þar 
með væri það ekki í verkahring Fjár-
málaeftirlitsins, heldur einungis að 
hafa eftirlit með því að félögin væru 
nægilega fjárhagslega burðug til 
þess að geta mætt áföllum.

Runólfur segir Fjármálaeftir-
lit Seðlabankans hins vegar hafa 
neytendatengt hlutverk. Það er að 
neytendum séu ekki boðnir afar-
kostir, því að hluti trygginganna sé 
lögboðinn. Eðlilegt sé að þær séu 
undir verðlagssjá opinberra aðila.

„Þetta á að vega mjög þungt, sér-
staklega innan vébanda Seðlabank-
ans sem er að reyna að passa að verð-
lag fari ekki hér úr böndum,“ segir 
Runólfur. „Þetta er mjög stór þáttur 
í útgjöldum heimilanna og Seðla-
bankanum á að koma þetta við.“ n

Tryggingar bíla 
hækkað umfram 
verðlagshækkanir

Þetta fagra fley hafsins sveif í lausu lofti yfir Sundahöfn og höfðum manna þar í gær í öruggum greipum hafnarkrana. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK



Kærleikskúlan  
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Kúla með stroku 
eftir Karin Sander

Fáanleg til 23. desember

kærleikskúlan.is

Tímamót í Sundahöfn

Landtenging flutningaskipa Eimskips við Sundahöfn var formlega tekin í notkun í gær um borð í Dettifossi. „Um er að ræða tímamótaverkefni á sviði loftslags-
mála á Íslandi og þó víðar væri leitað þar sem unnið er að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og loftmengandi efna frá flutningastarfsemi,“ segir á vef 
Eimskips. Er þetta samstarfsverkefni Eimskips, umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins, Reykjavíkurborgar, Faxaflóahafna og Veitna.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Skrásetningargjald í Háskóla 
Íslands hækkar um 20.000 
krónur. Skólanum er ætlað að 
skera niður. Erfitt er að reka 
skóla þegar nemendafjöldi 
sveiflast mikið til, segir rektor.

bth@frettabladid.is

MENNTUN Háskólaráð Háskóla 
Íslands hefur samþykkt harðorða 
bókun þar sem ráðið lýsir yfir 
áhyggjum af fyrirhuguðum niður-
skurði fjárveitinga árið 2023.

„Eftir mikla fjölgun nemenda í 
kjölfar Covid þar sem brugðist var 
við óskum stjórnvalda um að opna 
skólann fyrir f leiri nemendum er 
boðuð lækkun fjárveitinga með 
skömmum fyrirvara,“ segir í bókun 
Háskólaráðs.

Einnig segir í bókuninni að erfitt 
sé fyrir háskólann að bregðast við. 
Rektor muni ræða við stjórnvöld 
um stöðuna sem komin er upp.

Jón Atli Benediktsson, rektor 
HÍ, sagði í samtali við Fréttablaðið 
í gærkvöld að hann vonaðist til 
að samtöl sem hann hefði átt við 
stjórnvöld síðustu daga skiluðu 
árangri með auknum fjármunum. 
Fyrir aðra umræðu fjárlaga sé um 
500 milljóna króna gat.

Fréttablaðinu er kunnugt um að 
óvinsælar hagræðingar- og niður-
skurðaraðgerðir bitni með mis-
miklum hætti á deildum skólans að 
óbreyttu. Meðal annars eru til skoð-
unar tillögur sem munu þrengja að 
einkaskrifstofum kennara. 

Jón Atli rektor segir þó ekki alla 
von úti og óvíst sé hve harkalega 
þurfi að bregðast við. Erfitt sé að 
reka skóla þegar nemendafjöldi 
sveiflist svo mikið til vegna heims-
faraldurs.

Fyrir liggur einnig að skrásetn-
ingargjald verður hækkað verulega 
næsta ár, það fer að líkindum úr 
75.000 krónum í 95.000.

Í bókun Brynhildar Ásgeirsdóttur 
fulltrúa stúdenta í Háskólaráði 
segir: „Það er sorgleg staða að óskað 
sé eftir því að stúdentar beri uppi 
rekstur opinberrar háskólamennt-
unar með þessum hætti. 95.000 
krónur er margfalt meira en tíðkast 
á Norðurlöndunum.“

Stúdentar telja að gjaldið sé í 
raun dulbúið skólagjald en rektor 
bendir á að gjaldið hafi lengi verið 
óbreytt og nauðsynlegt sé að hækka 
það. Ekki sé um skólagjald að ræða 
heldur tryggingu fyrir að geta veitt 
ákveðna þjónustu.

„Almenningi og þar á meðal stúd-
entum hefur verið talin trú um að 
hér sé búið þannig um að opinber 
háskólamenntun sé gjaldfrjáls að 
öðru leyti en að gjald renni í skrá-
setningu.

Þegar betur er að gáð stenst það 
ekki, enda eiga umræddar 95.000 
krónur að renna í skipulag prófa, 
skipulag kennslu, og ýmsan rekstur,“ 
segir í bókun fulltrúa stúdenta. n

Ósammála um hvort gjöld 
við HÍ séu ígildi skólagjalda

Rektor HÍ, Jón Atla Benediktsson, og fulltrúa stúdenta í Háskólaráði greinir á 
um hvort hækkun á skrásetningargjaldi megi kalla skólagjald eða ekki.
 MYND/KRISTINN INGVARSSON

benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Sögufélag mælir ekki 
með tillögu um að setja upp að nýju 
skjaldarmerki sem var á Alþingis-
húsinu á vígsludegi þess 1. júlí 1881.

Um er að ræða tvö skjaldarmerki, 
annars vegar hinn krýnda þorsk 
Íslands og hins vegar hin krýndu 
ljón Danmerkur. Færa eigi framhlið 
hússins í upprunalegt horf.

Í umsögn sögufélagsins sem 
Brynhildur Ingvarsdóttir ritar segir 
að ekki sé endilega ljóst að gömlu 
skjaldarmerkin tvö hafi verið fastur 
hluti af ytri gerð þess þótt þau hafi 
vissulega hangið þar á vígsludegi og 
í rúmlega tvo áratugi eftir það.

Þá bendir félagið á að núverandi 
framhlið hússins hafi fyrir löngu 
áunnið sér fasta hefð í huga þjóðar-
innar og þykir ekki rétt að hrófla 
við henni nú með þeim hætti sem 
lagt er til með tillögunni. Að lokum 
bendir félagið á að merki Kristjáns 
IX. Danakonungs prýði enn húsið 
og virðist það fullnægjandi til að 
halda sögulegum tengslum land-
anna tveggja á lofti. n

Skjaldarmerkið á 
Alþingi óbreytt

Alþingi.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

benediktarnar@frettabladid.is

KÓPAVOGUR Lukasz Frydrychewicz, 
íbúi við Marbakkabraut í Kópavogi, 
segir að Kópavogsbær og trygginga-
félögin vilji ekki hjálpa honum og 
kærustu hans, eftir að kaldavatns-
lögn við Kársnesbraut rofnaði og 
vatn lak inn í íbúðir í hverfinu. 

Sagði Lukasz  í gær að hann vissi 
ekki hvar hann og Ewa Jaszczuk, 
kærasta hans, ættu að sofa .

„Við eigum enga fjölskyldu á 
Íslandi til að hjálpa okkur og hvorki 
Kópavogsbær né tryggingafélögin 
vilja hjálpa,“ sagði Lukasz. Hann hafi 
spurt Kópavogsbæ hvort það væri 
hægt að koma þeim fyrir í félagslegri 
íbúð á meðan þau leysa úr stöðunni. 
„Þau sögðu mér að fara á vefsíðuna 
sína og sækja um, það væru engar 
íbúðir lausar núna. Ég hef ekki tíma 
í þetta núna, ég get varla hugsað.“ n

Á köldum klaka eftir kaldavatnsleka

Lukasz Frydryc-
hewicz og Ewa 
Jaszczuk í gær. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ 
 ANTON BRINK

95.000 krónur er 
margfalt meira en 
tíðkast á Norðurlönd-
unum. 

Úr bókun fulltrúa stúdenta 
í Háskólaráði HÍ

2 Fréttir 15. desember 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:benediktboas@frettabladid.is


Velkomin í hlýjuna

öll kvöld til jóla
OPIÐ TIL TÍU



Flóttinn frá krónunni 
er almennur.

Þorbjörg Sigríður 
Gunnlaugsdótt-
ir, þingmaður 
Viðreisnar

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
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BÍLL Á MYND: RAM 3500 LARAMIE CREW CAB MEÐ 37” BREYTINGU, KASTARAGRIND OG LJÓSKÖSTURUM

EIGUM BÍLA TIL AFHENDINGAR STRAX!

VERÐ FRÁ 10.371.732 KR. ÁN VSK. 
12.860.948 KR. M/VSK. 

ÖFLUG 6,7 LÍTRA CUMMINS DÍSELVÉL, 370/420* HESTÖFL OG 
*AISIN SJÁLFSKIPTING. RAM 3500 ER MEÐ MESTA INNRARÝMIÐ 

(MEGA CAB) Í SÍNUM FLOKKI.

BJÓÐUM UPP Á 35”, 37” OG 40” BREYTINGAPAKKA.

Mikil fjölgun er í hópi þeirra 
fyrirtækja hér á landi sem gera 
upp í erlendri mynt, þrátt fyrir 
að ákvæði laga um það efni 
hafi verið þrengd til muna.

ser@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Hátt í 250 íslensk fyrir-
tæki, jafnt opinber og í einkageira, 
höfðu árið 2022 heimild hjá árs-
reikningaskrá til að færa bókhald 
sitt í erlendum gjaldmiðli í stað 
íslenskrar krónu. Flest þeirra gera 
upp í evrum, 129 að tölu, en næst-
flest í Bandaríkjadal, 101 félag.

Þetta kemur fram í nýju svari 
viðskiptaráðherra við fyrirspurn 
frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugs-
dóttur, þingmanni Viðreisnar. 
Samkvæmt því hefur ársreikninga-
skrá ríkisskattstjóra veitt alls 248 
félögum heimild til að færa bók-
hald og semja ársreikning í erlendri 
mynt.

Meðal þessara fyrirtækja eru 27 
útgerðar-, fiskvinnslu- og eldisfyrir-
tæki, auk tólf fyrirtækja sem starf-
rækja umboðsverslun eða heild-
verslun með fisk og fiskafurðir.

Flest fyrirtækjanna á listanum 
tengjast eignarhaldsfélögum, alls 
68 að tölu. Þá eru þrettán fyrir-
tæki í hugbúnaðargerð á listanum, 
fjórir lyfjaframleiðendur og fjögur 
álfyrirtæki.

„Það vekur athygli hvað stór-
útgerðin og stóriðjan eru þarna 
áberandi,“ segir Þorbjörg Sigríður, 
„og einnig hitt hvað f lóttinn frá 
krónunni er almennur í öllum 
atvinnugreinum,“ bætir hún við.

Íslenskum fyrirtækjum sem 
fengið hafa þessa heimild til að gera 
upp í öðrum gjaldmiðli en íslenskri 
krónu hefur fjölgað að mun á síð-
ustu árum, þrátt fyrir að ákvæði 

Vel á þriðja hundrað fyrirtæki hér 
gera nú upp í erlendum gjaldmiðli

Samtals hefur 
á sjöunda tug 
nýrra félaga 
fengið heimild 
til að gera upp 
í erlendri mynt 
á síðustu fimm 
árum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Svanhildur 
Hólm Valsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri Viðskipta-
ráðs

laga um þetta efni hafi verið þrengt 
til muna fyrir tæpum áratug. Mesta 
fjölgunin var á síðasta ári, þegar 23 
fyrirtæki bættust við listann, en 
samtals hefur á sjöundi tugur nýrra 
félaga fengið heimildina á síðustu 
fimm árum.

„Það stendur auðvitað upp á 
stjórnvöld að útskýra af hverju 
almenningur einn þarf að glíma 

við krónuhagkerfið og taka á sig 
kostnaðinn af því,“ segir Þorbjörg 
Sigríður.

Fram kemur í svari ráðherra til 
þingmannsins að félögin, sem hafa 
óskað eftir því að færa bókhalds-
bækur sínar í erlendum gjaldmiðli, 
fá heimildina á þeim grundvelli að 
viðkomandi mynt sé starfrækslu-
gjaldmiðill viðkomandi félags og 
vegi hlutfallslega mest í aðalefna-
hagsumhverfi þess.

„Ástæða þess að fyrirtæki sem 
starfa í alþjóðlegu umhverfi sækja 
í þessa heimild er að þetta auð-
veldar samanburð á uppgjöri við 
samkeppnisaðila og eykur á allt 
gagnsæi,“ segir Svanhildur Hólm 
Valsdóttir, framkvæmdastjóri Við-
skiptaráðs. n

kristinnpall@frettabladid.is

GARÐABÆR Rekstur nýs knatt-
spyrnuhúss í Garðabæ hefur reynst 
sveitarfélaginu þungur en bæjar-
ráð Garðabæjar samþykkti á fundi 
sínum í vikunni að bæta þrjátíu 
milljónum í rekstur knatthússins 
á fjárhagsáætlun ársins í Garðabæ. 
Það var hluti af kostnaðaraukningu 
upp á 145 milljónir frá fyrri áætl-
unum sveitarfélagsins.

Knatthúsið var tekið í notkun 
fyrr á þessu ári og kostaði um fjóra 
milljarða króna en fyrsta árið hefur 
ekki reynst áfallalaust. Í vor varð 
vatnstjón fyrir utan höllina sem 
barst að hluta til inn í hana. Í haust 
fannst svo jarðvegssveppur undir 
gervigrasinu en talið er að hann hafi 
borist með flóðinu fyrr um árið.

Fyrir vikið hefur rekstrarkostnað-
ur knatthússins farið fram úr fyrri 
áætlunum og hluta þess má rekja til 
beiðni forstöðumanns um að bæta 
einu stöðugildi við. n

Rekstur Miðgarðs 
fram úr áætlunum

bth@frettabladid.is

VERSLUN „Krónan hefur ekki farið 
varhluta af þessari umræðu,“ segir 
Bjarni Friðrik Jóhannesson, for-
stöðumaður innkaupa og birgða-
st ý r ingar hjá K rónunni, um 
hvatningu á samfélagsmiðlum til 
að almenningur sniðgangi vissar 
vörur í mótmælaskyni við 30 pró-
senta hækkun hjá Ölmu leigufélagi.

Alma er í eigu Langasjós sem og 
ýmis matvörufyrirtæki sem fram-
leiða þekkt vörumerki.

„Við höfum ekki fundið fyrir 
minni sölu á umræddum vöru-
merkjum frá því að umræðan hófst 
og hyggjumst ekki hætta sölu á 
vörum frá umræddum fyrirtækjum 
á þessari stundu,“ segir Bjarni. „En 
við fylgjumst áfram grannt með 
stöðu mála.“

Í Fréttablaðinu í gær sagði fram-
kvæmdastjóri Bónuss mikil brögð 
að því að neytendur hringdu eða 
sendi póst til að fá upplýsingar um 
sniðgöngu á vörumerkjum. Sama á 
við um Hagkaup.

Talsmenn stærstu verslanakeðja 
eru sammála um að of snemmt sé að 
spá fyrir um hvort brýning um snið-
göngu hafi áhrif. Meðal vörumerkja 
eru Freyja, Ali og Matfugl. n

Krónan fylgist með sniðgönguumræðunni

Ekki ber mikið á sniðgöngu í versl-
unum Krónunnar.

gar@frettabladid.is

UMFERÐ Hámarkshraði verður lækk-
aður í Reykjavík á næsta ári.

„Markmið hámarkshraðaáætl-
unarinnar er að stuðla að bættu 
umferðaröryggi í Reykjavík til að 
koma í veg fyrir alvarleg slys á fólki í 
umferðinni,“ segir í tilkynningu frá 
Reykjavíkurborg.

Lækka á hraðann um alla borg i í 
annað hvort 30 eða 40 kílómetra á 
klukkustund þar sem hámarkshraði 
var áður 50 kílómetrar. Breytingar á 
á Suðurlandsbraut, Höfðabakka/
Gullinbrú og víðar muni bíða.

Þá segir að áætlunin nái ekki til 
hámarkshraða á vegum Faxaflóa-
hafna og Vegagerðarinnar. Dæmi 
um það séu Sæbraut, Kringlumýrar-
braut, Miklabraut, Hringbraut, Vest-
urlandsvegur og Reykjanesbraut.  n

Borgaryfirvöld 
draga úr hraða 
bíla í Reykjavík

Ætlunin er að bæta umferðaröryggi. 
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útsala
Jóla

30-50%
Gildir ekki af ferskvöru og skreytingum

Jólaljós 30% • Jólaseríur 30% • Ljósahús 50% • Aðventuljós 50% • Gervijólatré 30%  
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Því miður er raunin sú 
að sumir hafa greiðari 
aðgang að nefndinni 
en aðrir.

Kristrún Frosta-
dóttir, formaður 
Samfylkingar-
innar

Allar jólavörur á  
25% afslætti

Jólatrén 
eru komin

Verð frá 5.995

Það er eitthvað við lyktina af grenitrjám.  
Sumir elska að skreyta það á meðan öðrum  

finnst skemmtilegast að velja það 
Öll okkar tré eru sérvalin og ættu því öll að  

geta fundið sitt fullkomna jólatré

Danskur nordmannsþinur og 
sérvalin stafafura frá Skógræktinni

Í fjárlaganefnd var 100 millj
óna króna styrkur sem N4 
bað um kynntur sem almenn 
aukning við fjölmiðlastyrk. 
Framkvæmdastjóri fjölmiðla 
hjá Sýn segir stjórnmálamenn 
vilja geta refsað eða umbunað 
fjölmiðlum.

kristinnhaukur@frettabladid.is

ALÞINGI Tillaga um að styrkja sjón
varpsstöðvar á landsbyggðinni um 
100 milljónir króna, sem einungis 
getur átt við um tvær stöðvar, var 
kynnt sem almenn hækkun á fram
lögum til fjölmiðla í fjárlaganefnd. 
Var þessu svo breytt þegar erindið 
fór frá nefndinni.

„Þegar tillaga um hækkun fjöl
miðlastyrks var borin upp af hálfu 
meirihlutans í nefndinni fyrir 
úttekt málsins var hún ekki eyrna
merkt neinu sérstöku verkefni,“ segir 
Kristrún Frostadóttir, formaður 
Samfylkingar sem situr fyrir minni
hlutann í fjárlaganefnd. „Það var 
minn skilningur framan af að þetta 
snerist um að styrkja einkarekna 
fjölmiðla almennt um 100 milljónir 
króna sem myndu bætast við fram
lögin.“

Minnihluti nefndarinnar styður 
ekki neina fjárbeiðni heldur ákvarð
ar meirihlutinn þær einhliða.

Málið hefur vakið nokkra furðu, 
enda eru N4 og Víkurfréttir afar 
starfsmannafáir fjölmiðlar. 100 
milljónir eru meira en fimmtungur 
af heildarfjölmiðlastyrkjunum. 

Meðal annars hefur Blaðamanna
félag Íslands gagnrýnt þetta, sem 
og ritstjórar einstakra miðla en N4, 
sem er að stórum hluta í eigu Sam
herja og Kaupfélags Skagfirðinga, 
báðu fjárlaganefnd um 100 milljóna 
króna styrk.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, for
maður fjárlaganefndar, segir það 
vilja nefndarinnar að styrkja sér
staklega sjónvarp á landsbyggðinni 
en nefnt hefur verið að hún og fleiri 
Norðlendingar séu fjölmennir í fjár
laganefnd.

Kristrún segir að beiðnir líkt og 
frá N4 ættu ekki lengur að koma inn 
til fjárlaganefndar, heldur beint til 
ráðherra sem beri ábyrgðina. „Ég tel 
að það sé hægt að setja spurningar
merki við að fjárlaganefnd sé enn þá 

að afgreiða stakar beiðnir,“ segir hún. 
„Því miður er raunin sú að sumir 
hafa greiðari aðgang að nefndinni 
en aðrir.“

Þórhallur Gunnarsson, fram
kvæmdastjóri fjölmiðla hjá Sýn, 
segir þennan gjörning meirihluta 
fjárlaganefndar segja allt sem segja 
þurfi um styrkjakerfið í heild sinni. 
Stjórnvöld þurfi að klára þá umræðu 
hvernig rekstrarumhverfi fjölmiðla 
verði best fyrir komið.

„Þetta hefur verið rætt í áratugi í 
ansi mörgum rándýrum nefndum 
sem skila alls kyns álitum sem eng
inn tekur mark á,“ segir hann.

Bendir hann á að ríkisstjórnin 
hafi aukið framlög til RÚV um millj
arð frá árinu 2021 án þess að ræða 
umsvifin á auglýsingamarkaði. Það 
þó að Lilja Alfreðsdóttir ráðherra 
hafi sagt að minnsta kosti sex sinn
um að hún vildi stofnunina af þeim 
markaði.

Ekki hafi heldur verið tekið á 
erlendum streymisveitum eða sam
félagsmiðlum sem starfi á íslenskum 
markaði án þess að greiða skatta eða 
gangast undir þær skyldur sem hvíli 
á íslenskum fjölmiðlum.

„Ég er kominn á þá skoðun að 
stjórnmálamönnum finnist gott að 
hafa þetta svona,“ segir Þórhallur. 
„Að með þessum hætti hafi þeir 
betri tök á fjölmiðlaumhverfinu og 
telji sig geta refsað með skerðingum 
eða umbunað með fjármunum úr 
ríkissjóði.“ Skapa þurfi fyrirsjáanlegt 
fjölmiðlaumhverfi, laust við kenjar 
stjórnmálanna. n

Sagt vera almennur styrkur 
til fjölmiðla í fjárlaganefnd

Bjarkey Olsen 
Gunnarsdóttir 
og aðrir í meiri-
hluta fjárlaga-
nefndar hafa 
legið undir 
gagnrýni vegna 
styrksins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

bth@frettabladid.is

ALÞINGI Björn Leví Gunnarsson, 
þingaður Pírata og nefndarmaður í 
fjárlaganefnd, segist hafa sent fyrir
spurn á alla meðlimi í fjárlaganefnd 
Alþingis um hvort úttekt hefði verið 
gerð á tengslum þingmanna við það 
sem hann kallar „bitlingaúthlutun“ 
meirihluta nefndarinnar.

„Þá vissi ég ekki um tengsl Stefáns 
Vagns Stefánssonar,“ segir Björn 
Leví.

Fr a m hef u r kom ið veg na 
umsóknar N4 sem virðist hafa 
tryggt sér bróðurpartinn af hund
rað milljóna króna aukastyrk frá 
Alþingi í gegnum fjárlaganefnd, að 
María Björk Ingvadóttir, sjónvarps
stjóri N4, sem ritaði bréfið þar sem 
hún óskaði fjárframlags, er mág
kona Stefáns Vagns, nefndarmanns 
Framsóknarflokksins í meirihluta 
nefndarinnar.

Björn Leví telur að mögulega sé 

um að ræða brot á siðareglum. Eng
inn fyrirvari hafi verið gerður þrátt 
fyrir fyrirspurn hans.

„Ég gef þessari afgreiðslu núllein
kunn, þetta á ekki að gerast,“ segir 
Björn Leví.

Þingmaðurinn telur að Stefáni 
hafi borið að sanna fyrir fram 
að tengslin hafi ekki haft áhrif á 
afgreiðsluna með sama hætti og 
Bjarna Benediktssyni fjármálaráð
herra hafi borið að sanna að pabbi 
hans hafi ekki notið tengsla við 
hann í Íslandsbankamálinu.

„Þetta er nýja skúffuféð.“ n

Stefán Vagn gat ekki um tengsl sín

Björn Leví 
Gunnarsson, 
þingaður pírata

bth@frettabladid.is

ALÞINGI „Siðferðileg viðmið um 
hvernig kjörnir fulltrúar fara með 
vald hljóta alltaf að vera mats
kennd,“ segir Henrý Alexander 
Henrýsson siðfræðingur um N4
málið.

„En um leið er þessum viðmið
um ætlað að koma í veg fyrir ger
ræðislegar og handahófskenndar 
ákvarðanir, ekki síst þegar kemur 
að fjárveitingarvaldi,“ bætir hann 
við.

Henrý segir að spurningar um 
fagmennsku við fjárveitinguna til 
N4 reyni á siðferðileg viðmið.

„Hér hefur verið komið á kerfi 
sem á að sjá til þess að opinbert fé 
geti skilað sér til einkarekinna fjöl
miðla. Hvaða ástæða getur verið 
fyrir að fara fram hjá því kerfi?“

Þá segir Henrý um hæfi Stefáns 
Vagns að það sé list að kunna að 
spyrja sig hvort ekki sé einhver 
annar betur til þess fallinn að taka 
ákvarðanir ef maður stendur of 
nærri því sem til umfjöllunar er.

„Í þessu máli stingur líka í augu 
hvernig fjárlaganefnd er samsett 
hvað kjördæmin varðar og tengsl 
við það svæði sem N4 þjónustar 
fyrst og fremst.“

Henrý segir að enginn vilji hafa 
svo geirneglt regluverk að kjörnir 
fulltrúar þurfi ekki að læra að beita 

dómgreind sinni þegar kemur að 
ýmsum ákvörðunum.

„Í þessu máli virðist hins vegar 
ljóst að þetta lítur ekki vel út. Það 
er bókstaflega verið að bjóða upp 
á að gagnrýnum spurningum sé 
varpað fram.“ n

Siðfræðingur segir að 
N4-málið líti ekki vel út

Í þessu máli stingur 
líka í augu hvernig 
fjárlaganefnd er sam-
sett.

Henrý  Alexander 
Henrýsson, 
 siðfræðingur
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5 ÁRA ÁBYRGÐ**

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

NÝR

RENAULT
MEGANE E-TECH
100% rafmagn

Renault Megane E-Tech er spennandi 100% rafbíll með allt að 
470 kílómetra drægni*. Hrein hönnun, hrein tækni og hrein tilfinning 
í rúmgóðum og snjallvæddum bíl sem er tilbúinn að flytja þig inn 
í framtíðina. Hafðu samband og við tökum einn frá fyrir þig.

Verð frá: 5.390.000 kr.

Eigum bíla til afgreiðslu
í desember
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**Skilyrði fyrir ábyrgð eru að eigandi tryggi og kosti reglulegt þjónustueftirlit hjá viðurkenndum aðilum. Nánari upplýsingar á www.renault.is

FLEX leiguverð frá: 135.990 kr. á mánuði.
Miðað við 36 mánuði og 18 þ.km. á ári. Nánar á flex.is
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Hafsbotn undir sjókvíum í 
Dýrafirði er ekki steindauður, 
segir ráðgjafi Artic Fish. Bent 
er á að fyrirtækið annist sjálft 
eftirlit og sýnatökur.

odduraevar@frettabladid.is

SJÁVARÚTVEGUR Daníel Jakobsson, 
ráðgjafi hjá Arctic Fish og fyrrver-
andi bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, 
hafnar því alfarið að hafsbotn undir 
sjókvíum fyrirtækisins í Dýrafirði 
sé steindauður líkt og Elvar Örn 
Frið riks son, fram kvæmda stjóri 
Verndar sjóðs villtra laxa stofna, full-
yrti á Fréttavaktinni á Hringbraut á 
dögunum. Vísar hann til sýnatöku á 
svæðinu.

Segir Elvar að fyrirtækið fari í raun 
sjálft með slíkar sýnatökur og hefur 
sent Fréttablaðinu myndir, sem hann 
segir vera af botninum, teknar í júlí í 
ár, og séu því nýrri en þær sýnatökur 
sem fyrirtækið vísar til.

Elvar segir myndirnar hafa valdið 
titringi innan Umhverfisstofnunar 
sem lítið geti gert því hendur stofn-
unarinnar séu bundnar. Athygli 
veki að fyrirtækið tali ekki um þá 80 
þúsund eldislaxa sem sloppið hafi.

Daníel segir sýnatökurnar hins 
vegar gerðar af ábyrgum aðilum. 
Fyrirtækið sinni öllum lögbundn-
um skyldum sínum. „Það er í það 
minnsta ekkert sem bendir til þess 
að botninn í Dýrafirði sé steindauð-
ur,“ segir Daníel og bendir á niður-
stöður úr sýnatökum sem finna má 
á vef Umhverfisstofnunar máli sínu 
til stuðnings.

Þar vísar Daníel til tveggja sýna 
sem tekin voru við sjókvíar fyrir-
tækisins að Gemlufalli. Annað var 
tekið í júlí 2021 og hitt í nóvember 
2021. Í skýrslu um síðari sýnatökuna 
segir meðal annars að engin áhrif séu 
á lífríkið undir sjókvínni miðað við 
sýnatöku.

„Við erum skuldbundnir til að 
taka þessar sýnatökur samkvæmt 
starfsleyfinu okkar og það er þriðji 
aðili sem gerir þær. Svo koma nátt-
úrulega MAST og Umhverfisstofnun 
líka í úttektir hjá okkur. Á þessu 
ári fórum við athugasemdalaust 
í gegnum allt í Dýrafirði á öllum 
okkar staðsetningum í úttektum 
frá báðum aðilum. Auðvitað getum 
við ekki fullyrt að menn séu ekki 
að vinna vinnuna sína, en þetta eru 
aðilar sem eru að skila inn gögn-
unum til ríkisstofnana þannig að 
maður skyldi nú ætla það.“

Varðandi myndirnar sem Frétta-
blaðið hefur undir höndum og sem 

Segja hafsbotninn ekki dauðan en 
Arctic Fish sagt stunda eigið eftirlit

Ráðgjafi Arctic Fish segir fiskeldisfyrirtækið sinna öllum lögbundnum skyldum sínum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Daníel Jakobs
son, ráðgjafi hjá 
Arctic Fish 

Þó að Umhverfis-
stofnun sé eftirlitsaðil-
inn þurfa þau að 
treysta á sýni og tölur 
frá innra eftirliti fyrir-
tækjanna.

Elvar Örn Frið
riks son, fram
kvæmda stjóri 
Verndar sjóðs 
villtra laxa
stofna

kristinnpall@frettabladid.is

ALÞJÓÐAMÁL Þjóðarleiðtogar Evr-
ópusambandsríkjanna ákveða í dag 
hvort Bosnía Hersegóvína fái stöðu 
aðildarríkis hjá Evrópusambandinu 
eftir að ráðherraráð Evrópusam-
bandsins gaf Bosníu meðmæli sín 
í vikunni.

Ef af verður bætist Bosnía við 
hóp umsóknarríkja þar sem einn-
ig eru Albanía, Norður-Makedónía, 
Moldóva, Serbía, Svartfjallaland, 
Tyrkland og Úkraína.

Oliver Varhelyi, stækkunarstjóri 
ESB, gaf til kynna í vikunni að það 
væri ekkert lengur því til fyrirstöðu 
að Bosnía fengi stöðu umsóknar-
ríkis og bætti við að hann hefði fulla 
trú á því að Bosnía myndi fallast á 
kröfur Evrópusambandsins um 
samfélagslegar breytingar. n

Átta ríki eru í umsóknarferli hjá ESB.

benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Utanríkisráðuneytið 
hefur beðið um tíma til 4. janúar til 
að svara fyrirspurn frá Birni Leví 
Gunnarssyni um hvaða dagblöðum, 
tímaritum og öðrum miðlum ráðu-
neytið og stofnanir og aðrir aðilar 
sem heyra undir það séu í áskrift að.

„Ráðuneytið tilkynnir hér með 
að úrvinnsla fyrirspurnarinnar 
hefur reynst tímafrekari en ætlað 
var,“ segir í bréfi ráðuneytisins 
til Birgis Ármannssonar, forseta 
Alþingis. n

Þurfa tíma til að 
finna áskriftir

Bosnía gæti færst 
nær aðild að ESB

Það tekur langan tíma að safna 
áskriftum saman. 

Elvar segir vera af sjávarbotninum 
undir sjókvíum í Dýrafirði, segir 
Daníel ekki hægt að segja til um það 
hvar myndirnar hafi verið teknar.

„Það blasir þannig við okkur, í 
fyrsta lagi, að við vitum ekki hvar 
þessar myndir voru teknar. Í annan 
stað vitum við ekki hvernig botninn 
leit þarna út þar sem þessar myndir 
voru teknar áður en eitthvert eldi fór 
af stað. Í þriðja lagi er ekki að okkar 
mati hægt að fullyrða það út frá 
þessu myndum að botninn sé stein-
dauður.“

Hann segir alveg ljóst að sýnatök-
urnar séu gerðar af ábyrgum aðilum. 
„Þeir skila skýrslum og það eru ekki 
gerðar athugasemdir við þær skýrsl-
ur af hálfu MAST eða UST. Það er það 
lögbundna kerfi sem er til staðar og 
við fylgjum því náttúrulega bara í 
einu og öllu. Það eru þær kröfur sem 
eru settar á okkur, þannig að ég stend 
við að fullyrðing um það í frétt hjá 

þér að botninn í Dýrafirði sé stein-
dauður, er röng. Alröng.“

Elvar segir að gagnrýni sín snúi 
fyrst og fremst að því að eftirlitið sé í 
höndum iðnaðarins sjálfs. Þá bendir 
hann á að myndefnið frá botninum 
sé nýrra en þær sýnatökur sem Arctic 
Fish vísi til.

„Við erum alla vega með mynd-
efni sem sýnir hvernig botninn lítur 
út þarna 13. nóvember 2021 og svo 
aftur 12. júlí 2022,“ segir Elvar.

„Það sem meira er, þetta mynd-
efni rataði til Umhverfisstofnunar 
og Umhverfisstofnun hefur ekki 
lagalega heimild til þess að fara 
sjálf og taka sýni, heldur þurfa þau – 
lögin eru sett þannig upp – að þó að 
Umhverfisstofnun sé eftirlitsaðilinn 
þurfa þau að treysta á sýni og tölur 
frá innra eftirliti fyrirtækjanna eða 
undirverktakafyrirtækja. Sem mér 
finnst svolítið merkilegt.“

Þá segir Elvar það vekja athygli að 
fyrirtækin beini athyglinni frá þeim 
eldislöxum sem sýnt hafi verið fram 
á að hafi sloppið úr kvíunum í Arnar-
firði.

„Þau ræða bara þennan eina hluta 
af viðtalinu en bera engin kennsl á 
þessi 80 þúsund laxa sem sluppu eða 
umhverfisábyrgð fyrirtækjanna sem 
var aðalefni viðtalsins.“ n

8 Fréttir 15. desember 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ

mailto:odduraevar@frettabladid.is
mailto:odduraevar@frettabladid.is


 

50%

MIÐAÐ VIÐ ALMENNT 
VERÐ

AFSLÁTTUR
AF ÖLLU 

JÓLASKRAUTI
OG JÓLALJÓSUM

 
Tilboðin gilda frá fimmtudeginum 15. desember til og með laugardeginum 31. desember

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - upplysingar@bauhaus.is - www.bauhaus.is

LAUGARDAGUR 17. DESEMBER ...... 10-18

SUNNUDAGUR 18. DESEMBER ........ 10-18

MÁNUDAGUR 19. DESEMBER ............ 8-21

ÞRIÐJUDAGUR 20. DESEMBER ......... 8-21

MIÐVIKUDAGUR 21. DESEMBER ........ 8-21

FIMMTUDAGUR 22. DESEMBER ........ 8-21

FÖSTUDAGUR 23. DESEMBER ........... 8-21

AÐFANGADAGUR 24. DESEMBER .... 10-12

JÓLADAGUR ...................................LOKAÐ

ANNAR Í JÓLUM .............................LOKAÐ

ÞRIÐJUDAGUR 27. DESEMBER ....... 10-19

MIÐVIKUDAGUR 28. DESEMBER ........ 8-19

FIMMTUDAGUR 29. DESEMBER ........ 8-19 

FÖSTUDAGUR 30. DESEMBER ........... 8-19

GAMLÁRSDAGUR 31. DESEMBER ... 10-12

NÝÁRSDAGUR 01. JANÚAR............LOKAÐ

MÁNUDAGUR 02. JANÚAR ................10-19

ÞRIÐJUDAGUR  03. JANÚAR .............. 8-19

Opnunartímar um 
jól og áramót

JÓLABLAÐ BAUHAUS 
Skoðaðu nýja glæsilega 
jólablaðið okkar, sem er fullt 
af hugmyndum og spennandi 
vörum. Þú finnur blaðið í 
póstkassanum þínum, hjá okkur 
í BAUHAUS eða á heimasíðu 
okkar, www.bauhaus.is



Niðurstöðurnar verða 
kynntar á nýju ári.

Halla Hrund 
Logadóttir, 
 orkumálastjóri

Það er mögulegt að 
nýta þessa auðlind þar 
sem það er ráð fyrir 
verulegri fjölgun á 
höfuðborgarsvæðinu á 
næstu árum.

Rósa Guðbjarts-
dóttir, bæjar-
stjóri Hafnar-
fjarðarbæjar

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Laxdal er í leiðinniFylgið okkur á FB 

SKOÐIÐ
LAXDAL.IS

Glæsilegar 
síðar dúnkápur 

frá 

Dagskrá:
Hefðbundin ársfundarstörf samkvæmt samþykktum sjóðsins
Tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins
Önnur mál

Við bjóðum sjóðfélaga velkomna á fundinn.  

Stjórn Gildis-lífeyrissjóðs.

Grand Hótel Reykjavík, 
fimmtudaginn 28. apríl kl. 17:00

Gildi-lífeyrissjóður 
Ársfundur 2022

▪
▪
▪

Lífeyrissjóður www.gildi.is

ser@frettabladid.is

SAMGÖNGUR Umferðarmet var 
slegið á höfuðborgarsvæðinu í nóv-
ember. Hún jókst hún um fimm af 
hundraði miðað við sama tíma í 
fyrra.

Á vef Vegagerðarinnar segir að 
umferðin í ári verði líklegast rétt 
undir því sem hún var árið 2019. 
Gamla nóvembermetið er einmitt 
frá því ári. Í ár reyndist umferðin 
vera ríf lega þremur prósentum 
meiri en nóvembermetið frá 2019. n

Metumferð á höfuðborgarsvæðinu

Umhverfis- og framkvæmda-
ráð Hafnarfjarðarbæjar ýjaði 
að mikilvægi þess að rannsaka 
virkjunarmöguleika í Krýsu-
vík á nýjasta fundi sínum. 
Bæjarstjóri segir að ef það 
verði gert á réttan máta geti 
þetta reynst mikilvæg orku-
lind fyrir höfuðborgarsvæðið.

kristinnpall@frettabladid.is

ORKUMÁL „Við skrifuðum undir 
viljayfirlýsingu við HS Orku um 
rannsóknir á þessu svæði. Þau hafa 
verið að sækjast eftir því undan-
farin ár og það náðist samstaða 
innan bæjarstjórnar um að ræða 
samstarf og það gæti farið svo að 
það verði gert samkomulag f ljót-
lega,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir, 
bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar, 
spurð um möguleikann á virkjun 
í Krýsuvík.

Umhverfis- og framkvæmda-
ráð Hafnarfjarðarbæjar lýsti yfir 
áhyggjum af heitavatnsöryggi á 
nýjasta fundi sínum og talaði um 
möguleikann á því að reisa virkjun 
í Krýsuvík. Með því væri hægt að 
skapa tengingu við kerfi Veitna 
sem dregur úr álagi á virkjunum á 
Hellisheiði og Nesjavöllum og það 
sé því gild ástæða til að f lýta fyrir 
rannsóknum á nýtingu jarðvarma 
á svæðinu.

„Það er mögulegt að nýta þessa 

auðlind þar sem það er ráð fyrir 
verulegri fjölgun á höfuðborgar-
svæðinu á næstu árum og aukningu 
ferðamanna sem eykur eftirspurn 
eftir heitu vatni.“

Í bókuninni er fjallað um að 
skerðing á heitu vatni sé að verða 
að föstum lið í kuldaköstum sem 
sé miður þegar umhverfis- og 
framkvæmdaráðið leggi áherslu á 
afhendingaröryggi heita vatnsins 
á álagstímum. Telur ráðið að með 
nýtingu jarðvarma í Krýsuvík væru 
komin tvö samtengd kerfi sem gætu 

aukið öryggi og fyrirsjáanleika 
afhendingaröryggis á heitu vatni 
inn á höfuðborgarsvæðið.

Rósa segir að það sé að mörgu 
að huga ef til samstarfsins kemur, 
meðal annars að gæta upp á nátt-
úruna á svæðinu.

„Það er mikilvægt að gera þetta 
af skynsemi og í jafnvægi við nátt-
úruna þar sem þetta er viðkvæmt 
og fallegt svæði. Þessi umræða hefur 
verið til staðar í langan tíma og við 
viljum gera þetta með umhverfis-
sjónarmið að leiðarljósi.“

Ólafur Ingi Tómasson, sem situr 
í ráðinu, segir að þessi umræða sé 
ekki ný af nálinni.

„Það eru sennilega um fimmtán 
ár síðan síðan þetta kom fyrst til 
umræðu og rataði á deiliskipulagið. 
Sjálfur hef ég lengi velt þessu fyrir 
mér og sérstaklega eftir eldgosið og 
umræðuna um hitaveituöryggi á 
Suðurnesjum.“

Hann segir þörfina til staðar að 
finna nýjar lausnir í þessu málefni 
og kuldakast eins og gengur yfir 
Ísland þessa dagana sé áminning 
um það.

„Þetta er mikið háhitasvæði og 
það hefur verið talað um að það sé 
þörf á tvöfalt meiri afköstum árið 
2060. Veitur hafa talað um að þau 
séu komin að þolmörkum með heita 
vatnið og það er talið að Krýsuvík 
gæti þjónustað allt að 30 prósent af 
höfuðborgarsvæðinu.“ n

Skoða að virkja í Krýsuvík

Jarðhitasvæðið 
í Krýsuvík 
hefur lengi verið 
áfangastaður 
innlendra og 
erlendra ferða-
manna. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kristinnhaukur@frettabladid.is

ORKUMÁL Halla Hrund Logadóttir 
orkumálastjóri segir stöðuna á heitu 
vatni á höfuðborgarsvæðinu í lagi 
til skamms tíma þó að kuldatíðin 
sé óvenju löng. Hins vegar sé þörf á 
heildarmati á heitu vatni. Það sé á 
döfinni, bæði hvað varðar flutning 
og leit að heitu vatni á Íslandi.

Hitaveitur  eru í nokkru basli, bæði 
vegna kuldatíðar og annarra óhappa. 
Hafa veitustjórar kallað eftir lands-
átaki í leit að heitu vatni.

„Orkustofnun vinnur nú að því, í 
samvinnu við ÍSOR og ráðuneytið, 
að gera áhættugreiningu á landinu 
öllu. Til að sjá hvar þörfin er mest og 
hvernig stjórnvöld geta komið að,“ 
segir Halla. Þetta sé undanfari þess 
að átak geti hafist. „Þetta er mjög 
mikilvæg vinna og niðurstöðurnar 
verða kynntar á nýju ári,“ segir hún.

Síðasta átak í hitaveitu var ein-
mitt í síðustu orkukreppu, 20 kerfi 
sem byggð voru á árunum 1961 til 
1983. „Við erum enn þá að njóta 
góðs af þeirri fjárfestingu,“ segir 
Halla. „Það er eðlilegt að þegar fólki 

fjölgar og heitavatnsneysla eykst til 
annarrar notkunar að geta kerfisins 
sé skoðuð.“ En með annarri notkun 
á hún til dæmis við fiskeldi, þar sem 
aukningin er einna mest, og upp-
byggingu nýrra baðlóna.

Varðandi skerðingar segir Halla að 
ástæður þeirra geti verið ólíkar, hvort 
vatn sé lítið eða að flutningskerfinu 
sé forgangsraðað til heimila. „Það er 
mikilvægt að allir séu meðvitaðir um 
að heitt vatn er takmörkuð auðlind,“ 
segir hún og minnir á að mikilvægt 
sé að sólunda henni ekki. n

Meti heitt vatn í heild
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Landsvirkjun fær hæstu einkunn í ár fyrir stýringu eigin loftslagsáhrifa 
og afleiðinga loftslagsbreytinga á starfsemi fyrirtækisins hjá 
alþjóðlegu samtökunum CDP.

Undanfarin tvö ár höfum við verið með einkunnina A-, fyrst íslenskra 
fyrirtækja til að til að ná svo góðum árangri, en í ár bættum við enn 
um betur með því að hljóta hæstu einkunn, einkunnina A.

Landsvirkjun, orkufyrirtæki þjóðarinnar, telst þar með til leiðandi 
fyrirtækja í loftslagsmálum á heimsvísu.

Hæsta einkunn
í loftslagsmálum



Að segja „áfengi og 
eiturlyf“ er eins og að 
segja „epli og ávextir“.

Johann Hari,
rithöfundur og 
blaðamaður

Heimsþekktur 
rithöfundur 
segir það sorg-
legt að þjóð 
eins og Ísland 
sé á svo miklum 
villigötum þegar 
kemur að eitur-
lyfjalöggjöf.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Helgi Steinar 
Gunnlaugsson

helgisteinar 
@frettabladid.is

Umræðan um afnám refsingar 
fyrir notkun vímuefna hefur 
verið áberandi í íslensku sam
félagi undanfarin misseri. 
Heilbrigðisráðherra sló frum
varp um afglæpavæðingu af 
borðinu og skipaði þess í stað 
starfshóp. Breskur rithöf
undur segir Íslendinga hafa 
tvo valkosti þegar kemur að 
stríðinu gegn vímuefnum.

Fimm frumvörp um afnám refsingar 
fyrir neysluskammta hafa hingað 
til verið lögð fram á þingi. Nýr heil
brigðisráðherra hætti við áform sín 
um að leggja fram frumvarp og setti 
þess í stað á fót starfshóp í mars sem 
átti að hafa það hlutverk að skil
greina magn neysluskammta.

Refsing yrði þá afnumin fyrir 
veikasta hóp samfélagsins en ein
ungis í ákveðnum tilvikum og þegar 
um tiltekið magn fíkniefna væri að 
ræða. Ráðherra hefur ekki enn skil
greint hverjir tilheyra þessum við
kvæma hópi eða hvaða magn fíkni
efna verði leyfilegt.

Halldóra Mogensen, formaður 
þingflokks Pírata, sagði í þingræðu 
í lok september að áframhaldandi 
refsistefna stjórnvalda yki áföll, 
jaðarsetningu og dauðsföll og að 
stríðið gegn vímuefnum væri stríð 
gegn fólki.

„Það er skylda yfirvalda að verja 
fólkið í landinu en ekki að fara í stríð 
gegn þeim. Afleiðing stríðsins er sú 
harða refsistefna sem verið hefur við 
lýði á Íslandi í áratugi. Hún byggir á 
þeirri hugmynd að besta leiðin til 
að draga úr neyslu sé að banna alla 
vörslu og meðferð vímuefna og refsa 
öllum þeim sem gerast sekir um 
slíkt,“ segir Halldóra.

Sjónarmið hefur komið fram 
í umræðunni um að skipta sam
félaginu í tvennt, það er að segja, 
að halda áfram að refsa fólki sem á 
ekki við vanda að stríða en hætta að 
refsa þeim sem eiga við vandamál að 
stríða. Halldóra segir þennan hugs
unarhátt f letta ofan af gríðarlegri 
vanþekkingu og skorti á skilningi 
á málaflokknum. Helsta hindrunin 
sé vanþekking á því hvað fíkn í raun 
og veru er.

Árangurslaust stríð
Rithöfundurinn og blaðamaðurinn 
Johann Hari hefur verið áberandi í 
umræðunni um afnám refsinga 
fyrir notkun vímuefna á heims
vísu og gaf meðal annars út bókina 
Chasing the Scream árið 2015 sem 
fer ítarlega í málefnið. Hann flutti 
tvo fyrirlestra á Íslandi árið 2019 
og segir í samtali við Fréttablaðið 
að Íslendingar eigi enn langt í land 
hvað varðar viðhorf til fíkniefna.

„Mér finnst Ísland vera ótrú
lega aðdáunarvert land og það er 
mjög sorglegt að land sem hugsar 
svo vel um íbúa sína og sýnir svo 
mikla samstöðu sé á svona miklum 
villigötum hvað fíkniefnalöggjöf 
varðar,“ segir Johann.

Hann segir Íslendinga í raun hafa 
tvo valkosti. Þjóðin getur annað
hvort haldið áfram að fylgja þeim 
löndum sem viðhalda árangurs
lausu stríði sínu gegn vímuefnum 
eða hún geti skoðað þau lönd sem 
hafa raunverulega náð að draga úr 
vímuefnatengdum vandamálum.

„Bandaríkin eru dæmi um land 
sem hefur virkilega reynt þetta. 
Þau studdu fíkniefnastríð í hundrað 
ár, eyddu að minnsta kosti trilljón 
Bandaríkjadölum, hafa fangelsað 
milljónir manna, rústað nágranna
löndum sínum, eins og Mexíkó, El 
Salvador og Kólumbíu, en þegar upp 
er staðið þá ná þeir ekki einu sinni 
að stöðva eiturlyfjasölu í eigin fang
elsum. Það er ekki til land í heimin
um þar sem stríðið gegn eiturlyfjum 
hefur borið árangur,“ segir Johann.

Hann segist skilja það vel að 
margir Íslendingar séu efins um 
afnám fíkniefnastríðsins, enda sé 

Svarið við fíkn er aukin samfélagsleg tengsl

það eina stefnan sem flestir heims
búar hafi þekkt í nær hundrað ár. 
„Ég fór til landa eins og Portúgal, 
Úrúgvæ og Kanada og það var alltaf 
sama sagan. Fyrir afglæpavæðingu 
halda allir að þú sért geðveikur 
og þetta málefni er mjög umdeilt. 
En þegar fólk sér árangurinn þá 
umturnast almenningsálit og sam
félagið byrjar að styðja við stefn
una.“

Epli og ávextir
Svala Jóhannesardóttir, sérfræð
ingur í skaðaminnkun, segir það 
áhugavert hvernig hugmyndafræði 
innan stjórnmálaf lokka virðist 
skapa ákveðna goggunarröð hvað 
málefnið varðar. Hún nefnir til að 
mynda Sjálfstæðisf lokkinn sem 
hefur ekki sýnt neinn stuðning við 
afglæpavæðingu vörslu vímuefna 
en hefur aftur á móti unnið hörðum 
höndum að því að auka aðgengi 
almennings að áfengi.

Johann Hari segir þetta algengan 
hugsunarhátt og tengir hann við 
misskilninginn um fíkniefni. „Hver 
einasti fullorðni einstaklingur 
á Íslandi getur farið og keypt sér 
vodkaflösku og farið á fyllerí hvern 

einasta dag. Langflestir eru ekki að 
fara gera það og það hefur ekkert 
með löggjöfina að gera. Fólk gerir 
það ekki vegna þess að það hefur 
ástæðu til að vera með fulla með
vitund í sínu daglega lífi.“

Hann spyr hversu margir Íslend
ingar myndu nota heróín ef þeir 
kæmust að því að varsla á efninu 
yrði afglæpavædd á morgun. Hann 
bætir við að það að segja „áfengi og 
eiturlyf“ sé eins og að segja „epli og 
ávextir“.

Innviðir fyrir meðferð
Algeng afstaða innan íslensks 
samfélags er sú að ekki sé hægt að 
afglæpavæða vörslu vímuefna fyrr 
en það sé búið að byggja upp með
ferðarinnviði til að mæta þeirri 
aukningu á vímuefnavanda sem 
gæti orðið í kjölfarið.

Svala Jóhannesardóttir segir að 
rannsóknir sýni að afglæpavæðing 
neysluskammta auki ekki hlutfalls
lega almenna vímuefnanotkun.

„Með afglæpavæðingu er fólk 
mun líklegra til að leita sér aðstoðar 
vegna þess að þá er fólk ekki hrætt 
við neikvæðar lagalegar afleiðingar 
sem geta fylgt því að nota ólögleg 

vímuefni. Við viljum að fólk leiti 
fyrr eftir aðstoð, svo hægt sé að 
grípa mun fyrr inn í vanda fólks og 
veita því aðstoð. Við erum einmitt 
að byrja á rétta endanum með því 
að afglæpavæða neysluskammta.“

Johann Hari vitnar í fyrrverandi 
íhaldssaman borgarstjóra Vancou
ver, Philip Walter Owen. Árið 
2001, eftir fjögurra ára rannsókn 
á fíkniefnum, leiddi borgarstjór
inn póli tíska herferð þar sem lögð 
var áhersla á forvarnir, meðferð 
og skaðaminnkun. Nýja stefnan 
hans naut 80 prósent stuðn
ings frá íbúum borgarinnar og 
árið 2003 opnaði Vancou
ver fyrstu heilbrigðisstöð í 
NorðurAmeríku þar sem 
fíklar gátu neytt eiturlyfja 
undir eftirliti heilbrigðis
starfsfólks.

„Það sem hann sagði við mig 
og það sem hann segir við aðra 
íhaldssama stjórnmálamenn 
í svipaðri stöðu er: Hversu oft 
á ævi þinni færð þú tækifæri til 
að bjarga viðkvæmasta fólkinu í 
samfélagi þínu? Ekki mjög oft. 
Þetta er eitt af þeim tæki
færum,“ segir Johann. n

Það er skylda yfirvalda 
að verja fólkið í land-
inu en ekki að fara í 
stríð gegn þeim.

Halldóra 
Mogensen, 
formaður þing-
flokks Pírata

Við viljum að fólk leiti 
fyrr eftir aðstoð.

Svala Jóhann-
esardóttir, 
sérfræðingur í 
skaðaminnkun
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OPNUNARTÍMI:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18, 
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland og Hyundai notaðir
K7 – Krókhálsi 7, 110 Reykjavík 

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

Rnr. 131653

Rnr. 149667

Rnr. 131598

Rnr. 149662

Rnr. 149591

Rnr. 149432

Rnr. 410341

Rnr. 131642

Rnr. 333880

Rnr. 149326

Rnr. 131599

Rnr. 393369

JÓLATILBOÐ:
3.490.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
4.290.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
5.690.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
3.290.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
5.290.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
4.190.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
5.590.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
5.490.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
5.490.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
4.390.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
6.390.000 kr.

JÓLATILBOÐ:
4.390.000 kr.

VOLVO V40 Cross Country 4wd
Nýskr. 09/17, ekinn 52 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 3.890.000 kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 01/20, ekinn 86 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 4.590.000 kr.

SUBARU Outback LUX
Nýskr. 07/21, ekinn 86 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 6.290.000 kr.

NISSAN Juke Acenta 2wd
Nýskr. 08/21, ekinn 47 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 3.790.000 kr.

MMC Outlander Instyle PHEV
Nýskr. 04/21, ekinn 56 þ.km,     
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð: 5.890.000 kr.

RENAULT Kadjar Bose 2wd
Nýskr. 04/20, ekinn 38 þ.km,     
dísil, sjálfskiptur. 
Verð: 4.590.000 kr.

JEEP Compass Trailhawk PHEV
Nýskr. 12/20, ekinn 42 þ.km,     
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð: 6.190.000 kr.

TOYOTA Rav4 GX
Nýskr. 05/21, ekinn 56 þ.km,     
bensín, sjálfskiptur. 
Verð: 5.890.000 kr.

LAND ROVER Discovery Sport
Nýskr. 04/19, ekinn 94 þ.km,     
dísil, sjálfskiptur. 
Verð: 5.990.000 kr.

RENAULT Captur Intens PHEV
Nýskr. 12/20, ekinn 27 þ.km,     
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð: 4.690.000 kr.

SUZUKI Across GLX PHEV
Nýskr. 12/20, ekinn 50 þ.km,     
bensín/rafmagn, sjálfskiptur. 
Verð: 6.890.000 kr.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd
Nýskr. 01/19, ekinn 100 þ.km,     
dísil, sjálfskiptur. 
Verð: 4.990.000 kr.

Tilboðsbílar
í jólagírnum

400.000 kr.

300.000 kr.

600.000 kr.

500.000 kr.

600.000 kr.

400.000 kr.

600.000 kr.

400.000 kr.

500.000 kr.

300.000 kr.

500.000 kr.

600.000 kr.

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Afsláttur

Við förum í jólasveinabúning og gjafastuð fyrir hátíðarnar.
Bílaland býður ykkur velkomin á nýtt og glæsilegt plan K7

 WWW.BILALAND.IS



Eigum nokkra nýlega Hyundai notaða á 
Krókhálsi 7, Reykjavík sem eru enn í ábyrgð. 
Komdu og gerðu frábær kaup!

MEÐ ALLT AÐ
7 ÁRA ÁBYRGÐ!*

OPNUNARTÍMI: 
Mánud. 10-18,
þriðjud.–fimmtud. 9-18,
föstud. 9-17, laugard. 12-16

Hyundai notaðir
K7 – Krókhálsi 7, 110 Reykjavík 

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

*Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is

Rnr. 432870

Rnr. 149751

Rnr. 148958

Rnr. 149589

Rnr. 149599

Rnr. 432871

Rnr. 149747

Rnr. 334283
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HYUNDAI Ioniq 5 Premium 4wd
Nýskr. 10/21, ekinn 21 þ.km, 
rafmagn, sjálfskiptur

HYUNDAI Bayon Intro MHEV
Nýskr. 08/21, ekinn 15 þ.km,
bensín/rafmagn, beinskiptur

HYUNDAI I30 Classic Wagon
Nýskr. 04/19, ekinn 93 þ.km,
bensín, beinskiptur

HYUNDAI Tucson Comfort PHEV
Nýskr. 06/21, ekinn 26 þ.km,
bensín/rafmagn, sjálfskiptur

HYUNDAI Santa Fe IV Premium
Nýskr. 08/18, ekinn 72 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur

HYUNDAI Tucson N-Line
Nýskr. 12/19, ekinn 37 þ.km,
dísil, sjálfskiptur

HYUNDAI Ioniq Style PHEV
Nýskr. 03/21, ekinn 18 þ.km, 
bensín/rafmagn, sjálfskiptur

HYUNDAI I20 Comfort MHEV
Nýskr. 04/21, ekinn 100 þ.km, 
bensín/rafmagn, beinskiptur

VERÐ:

8.490.000 kr.

VERÐ:

3.990.000 kr.

VERÐ:

2.590.000 kr.

VERÐ:

6.290.000 kr.

VERÐ:

6.990.000 kr.

VERÐ:

5.590.000 kr.

VERÐ:

4.990.000 kr.

VERÐ:

3.690.000 kr.

Mjög krefjandi er að reka 
flugstöð og flugvöll, sem alltaf 
er á byggingarstigi. Búist er 
við að 2028–29 verði búið að 
stækka Keflavíkurflugvöll 
og Leifsstöð nægjanlega til 
að flugstöðin anni vel þeirri 
umferð sem fer um völlinn. 

olafur@frettabladid.is

Í Markaðnum á Hringbraut í gær-
kvöldi sagði Sveinbjörn Indriða-
son, forstjóri Isavia, frá því að þrátt 
fyrir að settar hefðu verið nokkuð 
brattar forsendur fyrir fjölgun far-
þega við gerð þróunaráætlunar 
fyrir Kef lavíkurf lugvöll 2015 til 
næstu 30–40 ára hefði farþegavöxt-
urinn verið umfram þær árin fram 
að faraldri.

Eftir að takmörkunum vegna 
Covid var af létt fyrr á þessu ári 
hefur farþegum fjölgað mun meira 
en búist var við. Spáð hafði verið 
að 4,7 milljónir farþega færu um 
Kef lavíkurf lugvöll á þessu ári en 
nú lítur út fyrir að talan verði 6 
milljónir.

„Þetta setur álag á allt hjá okkur,“ 
segir Sveinbjörn, „bæði reksturinn 
og framkvæmdirnar og f lugturn-
inn sem stýrir umferð. Við erum 
alltaf að bregðast við óvæntum 
hlutum. Við erum alltaf með f lug-
völlinn á einhvers konar bygg-
ingarstigi og eins og staðan er nú 
lítur út fyrir að við komumst yfir 
einhvern kúf svona 2028–29.“

Hann segir stærstu einstöku 
framkvæmdina sem fram undan sé 
vera að skipta út því sem stundum 
er kallað tannstöngullinn. „Þetta er 

rauði landgangurinn milli norður- 
og suðurbygginganna. Honum 
þurfum við að skipta út og setja 
svona miðju inn í f lugstöðina. Þetta 
er risaframkvæmd upp á 40–43 
milljarða. Þarna verður nýtt hjarta 
f lugstöðvarinnar. Við þurfum að 
byrja að gera þetta áður en við 
förum að byggja vængi út úr f lug-
stöðinni sem landgöngubrýrnar 
raðast svo utan á.“

Að sögn Sveinbjörns verður þröngt 
í flugstöðinni meðan á þessum fram-
kvæmdum stendur, næstu sex árin 
eða svo. Á meðan verður talsvert um 
að flugumferðin fari um fjarstæði, 
sem þýðir að vélarnar leggja ekki 
upp að landgöngubrúm við flugstöð-
ina heldur eru farþegar fluttir milli 
vélar og flugstöðvar með rútum.

Jafnvel þegar f lugstöðin hefur 
náð fullri stærð miða áætlanir við 
að um 30 prósent af f lugumferð á 
sumrin fari um fjarstæði.

Það sem gerist svo, og þetta er 
líka jákvætt, er að f lugumferðin 
teygist á jaðrana – byrjar fyrr á 
vorin og nær lengra inn á haustið 
– sem er frábært fyrir okkur, betri 
nýting fyrir innviðina og frábært 
fyrir bæði ferðaþjónustuna og 
Ísland út af f lugtengingunum. Svo 
gerist það líka að veturinn fer að 
byggjast upp og við erum komin 
á þann stað að við erum heilsárs-
áfangastaður.

Á næstu árum verður innleidd 
ný tækni við öryggisleit í Leifsstöð 
sem felur í sér að farþegar munu í 
mun minna mæli en nú verða fyrir 
óþægindum við öryggisskoðun, 
auk þess sem hlutirnir munu ganga 
enn hraðar fyrir sig en nú.

Fram undan eru útboð á versl-
unar- og veitingarýmum enda er 
f lugstöðin að stækka. „Við bjóðum 
þetta allt út og viljum að það sé 
samkeppni um þetta. Þetta eru 
takmörkuð gæði og við viljum að 
aðilar sem eru að keppast um það 
komi þarna að. Fyrir okkur snýst 
þetta bæði um fjölbreytileikann og 
að fá spennandi tækifæri inn á f lug-
völlinn. Svo eru þetta líka tekjur 
fyrir okkur. Tekjurnar sem við 
fáum frá þessum rekstri eru ekki 
síður mikilvægar en þær tekjur 
sem við erum að fá frá farþegum 
og f lugfélögum.“

Sveinbjörn segir stefnt að því 
að óf lugtengdar tekjur verið ríf-
lega helmingur allra tekna Isavia, 
þær séu mikilvægur þáttur í því að 
niðurgreiða f lugtengdan kostnað 
svo hægt sé að bjóða f lugfélögum 
lægri notendagjöld. „Við erum að 
keppa á fullu við aðra f lugvelli og 
aðra áfangastaði um það að f lug-
félögin vilji f ljúga til okkar.“ n

Stærsta framkvæmdin að 
setja nýtt hjarta í Leifsstöð

Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, býst við að framkvæmdum í Leifsstöð verði lokið 2028.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Við erum alltaf með 
flugvöllinn á einhvers 
konar byggingarstigi 
og eins og staðan er nú 
lítur út fyrir að við 
komumst yfir einhvern 
kúf svona 2028–29.

olafur@frettabladid.is

Þórunn Reynisdóttir, forstjóri 
Úrvals-Útsýnar, segir útlitið fyrir 
næsta ár vera ágætt hjá ferðaskrif-
stofum, helst sé það óstöðugleiki 
krónunnar sem setji strik í reikn-
inginn.

„Auðvitað hefur gengið áhrif hjá 
okkur sem erum að selja ferðir til 
útlanda. Það gefur augaleið að á 
þessu ári hafa orðið hækkanir út 
af gengisbreytingum á okkar vöru 
þó að í sjálfu sér séu ekki hækkanir 
á stöðunum sjálfum. Gengisbreyt-
ingin gerir það að verkum að okkar 
vara hækkar, hvort sem það er flug-
verð eða hótel eða önnur þjónusta 
á viðkomandi stöðum,“ segir Þór-
unn, sem var gestur í Markaðnum á 
Hringbraut í gærkvöldi.

„Það erum við sem stýrum þess-
um hækkunum sjálf, að mínu mati. 
Auðvitað er þetta mjög gott fyrir 
Ísland sem áfangastað. Það breytir 
hins vegar ekki því að aðföng sem 
eru nýtt í ferðaþjónustuna fyrir 
útlendinga sem hingað koma 

hækka og ég geri ráð fyrir að þetta 
rýri tekjur.“

Hún segir ferðaskrifstofur, og 
ferðaþjónustuna almennt, gera 
samninga í erlendri mynt marga 
mánuði og jafnvel ár fram í tímann 
og þetta skapi mikla óvissu um 
útkomuna því að enginn viti hvert 
gengið verði þegar til kemur.

„Auðvitað vildum við sem erum 
í þessum rekstri, og ég held að það 
eigi líka við ferðaþjónustuna til 
Íslands, að það væri meiri stöðug-
leiki í þessu því annars er þetta 
bara rússnesk rúlletta í sjálfu sér. 
Við erum svona að spá í kúluna. 
Þetta á við um íslensk f lugfélög 
líka, eins og hefur komið í ljós bæði 
hjá Play og Icelandair. Það er heil-
mikið verið að geta í hlutina,“ segir 
Þórunn. n

Eins og rússnesk rúlletta með krónuna

Þórunn Reynisdóttir, forstjóri Úrvals-
Útsýnar, segir krónuna þvælast fyrir.

MARKAÐURINN 15. desember 2022  FIMMTUDAGUR

mailto:olafur@frettabladid.is
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En vinstri-
menn, sem 
farið hafa 

fyrir stjórn 
borgar-

innar um 
árabil, 

verða líka 
að horfa í 

eigin barm.

Samfélag 
þar sem 
öll hafa 
tækifæri 

til að njóta 
þeirra 

gæða óháð 
efnahag 

eða félags-
legum 

aðstæðum.

Sigmundur Ernir  
Rúnarsson

ser 
@frettabladid.is

Vandi æðstu stjórnenda Reykjavíkur-
borgar við að hlífa viðkvæmustu 
þjónustunni við borgarbúa á 
kostnað meintra gæluverkefna og 
óþarfa í rekstri hennar er pólitískt 

stórverkefni. 
Að hluta til er þessi vandi aðfluttur, en að 

ríkari hluta heimagerður.
Hvað fyrrnefnda atriðið varðar má heita aug-

ljóst að nágrannasveitarfélög Reykjavíkur, sem 
flest hver eru undir stjórn hægrimanna, reiða 
sig á þjónustu höfuðborgarinnar, einkum hvað 
félags- og velferðarmál varðar.

Í því efni má benda á að þriðjungur þeirra 
sem nýta sér þjónustu gistiskýlanna í Reykjavík 
kemur frá öðrum nærliggjandi sveitarfélögum. 
Og eins er athyglisvert að einungis Reykjavík og 
Hafnarfjörður, af öllum kaupstöðunum á höfuð-
borgarsvæðinu, sjá sér fært að taka á móti flótta-
mönnum frá stríðshrjáðum svæðum á borð við 
Úkraínu. Aðrir bæir telja sig vera stikkfrí.

Þetta er auðvitað ekkert annað en pilsfalda-
kapítalismi af aumustu sort, en svona á pólitíkin 
það til að haga sér á kaldari kantinum.

En vinstrimenn, sem farið hafa fyrir stjórn 
borgarinnar um árabil, verða líka að horfa í eigin 
barm. Og þeir geta síst af öllu velt ábyrgðinni af 
fjárhagsvanda borgarinnar yfir á aðra, þótt þeir 
teiki hana í ofantéðum málaflokkum.

Tvennt er augljósast. Mannaráðningar hafa 
farið úr böndunum á undanförnum árum. 
Borgin hefur verið engu skárri en ríkisvaldið við 
að soga til sín mannskap úr einkageiranum – og 
fyrir vikið hefur borgarstarfsmönnum fjölgað 
um tuttugu og fimm af hundraði á sama tíma 
og borgarbúum hefur fjölgað um tíu prósent. Af 
sjálfu leiðir að einhvers staðar hanga jakkarnir á 
auðum stólum skriffinnskunnar.

Þetta leiðir auðvitað hugann að því að Reykja-
víkurborg hefur á síðustu árum verið að færa 
út kvíarnar hvað margvíslega starfsemi varðar, 
sem nær langt út fyrir lögbundið kjarnahlutverk 
hennar. Hún er farin að sinna málaflokkum sem 
eiga ekkert að vera á hennar forræði.

Það er hvergi að finna heimild í sveitar-
stjórnarlögum um að Reykjavíkurborg skuli eiga 
og reka upplýsingadreifingarfyrirtæki á borð við 
Ljósleiðarann ehf., malbikunarfyrirtækið Höfða 
ehf., eða koltvísýringssöfnunar- og jörðunar-
fyrirtækið Carbfix.

Samkvæmt sveitarstjórnarlögum fer líklega 
nærri að borginni sé óheimilt að stunda starf-
semi af þessu tagi sem er að miklu leyti í sam-
keppni við einkarekin fyrirtæki.

Fyrirtækin þrjú, sem hér eru nefnd, eru líklega 
um 100 milljarða króna virði. n

Borgarvandinn

Gott nærsamfélag skiptir miklu máli fyrir okkur öll. 
Vel sé séð fyrir mismunandi þörfum fólks. Tekið sé vel 
utan um þau sem á aðstoð þurfa að halda, börnin njóti 
þroskandi uppeldis og góðrar fjölbreyttrar menntunar 
í heildstæðu skólastarfi, hollra skólamáltíða og heil-
næms umhverfis. Stutt sé við æskulýðs- og félagsstarf 
við allra hæfi. Samfélag þar sem öll hafa tækifæri til 
að njóta þeirra gæða óháð efnahag eða félagslegum 
aðstæðum. Það er verkefni sveitarfélaganna að tryggja 
þessa innviði, byggja upp og næra. Sveitarfélögin eru 
misjafnlega stödd fjárhagslega, aðstæður ójafnar, bæði 
hvað varðar tekjustofna, samsetningu og landfræðilega 
legu og ljóst að þau þurfa í heild sinni styrkari tekju-
stofna. Hér skiptir hins vegar forgangsröðun grund-
vallarmáli og í þágu hverra.

Fjöldi sveitarfélaga hefur sýnt áræðni og seiglu við 
uppbyggingu félagslegra innviða, skólastarfs og ekki 
síður leikskólastarfs. Bjóða upp á ókeypis eða ódýr leik-
skólapláss og skólamáltíðir, styðja við tómstunda- og 
félagsstarf sem hæfir öllum, þar sem enginn er skilinn 
eftir. Það eru sveitarfélög sem setja velferð og hag 
barnafjölskyldna í forgang og hlífa þeim sérstaklega 
þegar herða þarf ólina. Hér skiptir öllu pólitískur vilji 
og sýn kjörinna fulltrúa.

Í aðhaldi reynir á pólitíska forgangsröðun, líkt og í 
höfuðborginni, sem stýrt er af Samfylkingu og Fram-
sókn. Það er pólitísk ákvörðun að taka mikilvæg úrræði 
af ungmennum sem þurfa mest á að halda. Þar skortir 
heildarsýn í málefnum barna og ungmenna, það er 
engin heildræn stefna í aðhaldi, nú eða uppbyggingu. 
Aðgerðir sem skila sér í skammtímalausnum og meiri-
háttar skerðingu á lífsgæðum ungmenna, áhrif sem 
vara alla ævi. Þessar pólitísku ákvarðanir Samfylkingar 
og fylgifiska ógna nú andlegri heilsu og félagsfærni ung-
menna sem hafa ekki í mörg hús að venda. Hóp ung-
menna sem eru í viðkvæmastri stöðu. Þegar á reynir 
kemur í ljós hvar áherslurnar hjá Samfylkingunni liggja 
í raun og þær eru ekki í átt að jöfnuði. Það skiptir máli 
hver stjórna. n

Forgangsröðun í þágu 
barna og viðkvæmra hópa

Bjarni Jónsson 
þingmaður  

Vinstri grænna

ser@frettabladid.is

Litlu jólin
Fram undan eru stystu mögu-
legu hátíðarnar um margra, 
margra ára bil – og það verður 
bara að segjast alveg eins og er 
að það er varla að það taki því 
að halda jólin að þessu sinni – 
og jafnvel enn síður að kveðja 
árið og heilsa því nýja. Altso, 
eftirtekjan af þessu öllu saman 
er einn og stakur aukafrídagur. 
Einn. Og það er annar í jólum. 
Einn ræfilslegur mánudagur á 
eftir aðfangadegi og jóladegi sem 
lenda að þessu sinni á laugar-
degi og sunnudegi. Minni geta 
ekki litlu jólin orðið, að minnsta 
kosti fyrir launafólk þessa lands 
sem er þessa dagana á fullu að 
undirbúa það sem er og verður 
eiginlega ekki neitt, neitt …

Lagabreytingar
Þetta kallar auðvitað á laga-
breytingar. Annað eins hefur 
verið gert. Enda má hneisa af 
þessu tagi ekki endurtaka sig. 
Þess vegna þarf að lögfesta 
þriðja og fjórða í jólum – og 
sömuleiðis annan og þriðja í 
nýári. Minna má það ekki vera. 
Til vara er hægt að hugleiða 
hvort ekki megi festa þessa hefð-
bundnu hátíðisdaga við sömu 
virku daga vikunnar. Til dæmis 
beri aðfangadag ávallt upp á 
miðvikudag. Annað eins er gert. 
Sumardagurinn fyrsti er til 
dæmis alltaf á fimmtudegi. For-
dæmið er sumsé fyrir hendi. n
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Þorsteinn 
Pálsson

n Af Kögunarhóli 

Fjárlagafrumvarpið er heil bók 
og því að jafnaði þykkasta málið, 
sem lagt er fyrir Alþingi. Að auki 
er það þungt aflestrar og fremur 
þurrt.

Fjárlagaumræðan tekur yfirleitt 
drjúgan tíma en vekur sjaldnast 
almennan áhuga úti í samfélag
inu.

Oftast er það þannig að efna
hagsleg prinsipp og kerfisleg við
fangsefni falla í skuggann af fjár
veitingum til einstakra verkefna.

Ábyrgðin
Atvinnulífið og sum samtök 
launafólks reyna alla jafna að 
beina athyglinni að efnahags
pólitíkinni í fjárlagafrumvarpinu. 
Þau hreyfa þó sjaldnast við 
þingmönnum og ná ekki eyrum 
almennings.

Þyngsta gagnrýnin á efnahags
stefnu núverandi ríkisstjórnar 
eins og hún birtist í fjárlagafrum
varpinu kemur frá atvinnulífinu. 
Forystumenn þess staðhæfa að 
ríkisstjórnin ýti skuldavandanum 
yfir á næstu ríkisstjórn og kyndi 

þannig undir verðbólgu. BHM 
hefur sett fram svipaða gagnrýni.

Á Alþingi eru það einkum þing
menn Viðreisnar sem tala fyrir 
meiri ábyrgð í þessum efnum. En 
slíkur boðskapur er ekki nógu 
skemmtilegur til að þykja gott 
fréttaefni.

Heimsmetið
Hlutfall skulda og vaxtaútgjalda 
eru tveir sjálfstæðir mælikvarðar. 
Nauðsynlegt er að lesa af þeim 
báðum til að sjá hvort lausung eða 
ábyrgð ræður för.

Daði Már Kristófersson, hag
fræðiprófessor og varaformaður 
Viðreisnar, vakti í fjárlagaum
ræðunni á Alþingi í síðustu viku 
athygli á sérstöðu Íslands þegar 
kemur að hlutfalli vaxtaútgjalda 
ríkisins. Orðrétt sagði hann:

„Það er athyglisvert að velta 
fyrir sér, þó að íslensk stjórnvöld 
stæri sig oft af því að ríkisskuldir 
á Íslandi séu hóflegar, þá eru 
vaxtagjöld á Íslandi úr öllu hófi. 
Raunar er það þannig að Ísland á 
met innan OECD í vaxtaútgjöldum 
hins opinbera.

Til samanburðar getum við 
tekið gríska ríkið, sem fáum þykir 
sennilega upphefð í að bera sig 
saman við. Ríkisskuldir Grikk
lands eru þrisvar sinnum hærri en 
ríkisskuldir Íslands, en vaxta
byrðin er lægri.

Klípan
Það er með öðrum orðum ekki 
skuldahlutfallið heldur hlutfall 
vaxtaútgjalda, sem segir mest til 

um hvort ríkisfjármálastefnan 
telst ábyrg.

Svo fyllsta hófs sé gætt í orðavali 
er heimsmet í vaxtaútgjöldum 
þróaðra ríkja ekki beinlínis merki 
um ábyrga fjármálastjórn.

Klípan er svo sú að þetta 
heimsmet þrengir stöðu okkar 
til þess að veita fjármunum inn í 
velferðarkerfið án skattahækkana 
eða verðbólguáhrifa.

Einn
Einn þingmaður stjórnarflokk
anna hefur rætt þennan grund
vallarvanda ríkisfjármálanna. Það 
er Bjarni Benediktsson, fjármála
ráðherra og formaður Sjálfstæðis
flokksins. Í vor sem leið skrifaði 
hann sterka pólitíska athugasemd 
með fjármálaáætlun til ársins 
2027. Þar sagði hann:

„Á smáu myntsvæði eins og 
Íslandi hafa miklar vaxtahækkanir 
umfram stærstu hagkerfi heims 
einnig óæskileg hliðaráhrif í formi 
aukinna líkinda á innstreymi 
sveiflukennds skammtímafjár
magns. Meðal annars af þeim 
ástæðum er mikilvægt að stefna 
í fjármálum hins opinbera sé 
almennt aðhaldssamari en í stærri 
hagkerfum.“

Hér segir fjármálaráðherra 
tæpitungulaust að séríslenskur 
kostnaður við krónuna þýði 
meira aðhald í ríkisfjármálum en í 
grannlöndunum.

Þetta aðhaldssama grundvallar
viðhorf fjármálaráðherra endur
speglast hins vegar ekki í fjárlaga
frumvarpinu og hann hefur ekki 

nefnt það í allri umræðunni á 
haustþinginu.

Áhrifin
Erfitt er að trúa því að fjármála
ráðherra hafi skipt um skoðun frá 
vori fram á haust.

Hitt er líklegra að samkvæmt 
eðli stjórnarsamstarfsins ráði for
sætisráðherra meir um útgjöldin 
en fjármálaráðherra meir um tekj
urnar. Þannig er stefnt í gagnstæð
ar áttir á tekjuhlið og útgjaldahlið. 
Afleiðingin er hallarekstur fram 
yfir mitt næsta kjörtímabil.

Á mesta hagvaxtarári í manna 
minnum hefðu ábyrg fjárlög átt að 
leiða til umtalsverðrar lækkunar 
skulda og minni vaxtaútgjalda. 
Veruleikinn fer með okkur í hina 
áttina.

Nýlegar tölur sýna að þrátt fyrir 
methagvöxt hefur framleiðni 
þjóðarbúsins beinlínis minnkað. 
Það þýðir að minna er til skipta 
í þjóðarbúinu, þar á meðal fyrir 
ríkissjóð. En þá loka þingmenn 
meirihlutans bara augunum.

Þörfin
Hermt er að nýir kjarasamningar 
séu innan verðbólguviðmiða 
Seðlabankans. Þá er það bara 
ríkisfjármálastefnan, sem rímar 
ekki við stöðugleikamarkmiðið.

Þessi staða sýnir að það er þörf 
á dýpri umræðu um prinsippin í 
fjárlagafrumvarpinu. Það er engin 
afsökun þótt það sé þykkt, þungt 
og þurrt.

Slík umræða er holl þótt hún sé 
ekki sjálfkrafa skemmtileg. n

Þykkt, þungt og þurrt
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Í þessari vönduðu bók Helga Þorlákssonar  
er fjallað um sex merka sögustaði á Íslandi,  
sagan rakin og grennslast fyrir um það  
á hverju hlutverk þeirra byggist. 

B E S S A S T A Ð I R 

S K Á L H O L T  

O D D I  

R E Y K H O L T  

H Ó L A R  

Þ I N G V E L L I R 

SÖGUSTAÐIR Í NÝJU LJÓSI 

„Það er mikið gagn af þessari bók ... 
Hún leiðir skýrt í ljós að stór  

verðmæti eru falin í sögu  
staðanna sem hann fjallar um.“ 

PÁLL BALDVIN BALDVINSSON / STUNDIN 
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Lifað með öldinni, endurminning-
ar Jóhannesar Nordal, er þrekvirki, 
enda þrettán ár í smíðum. Sjálfur 
er höfundurinn að nálgast 100 ára 
afmælið. Þetta er stjórnmála- og 
hagsaga Íslands á 20stu öld. Hvað 
ætli Jóhannes hafi lifað af marga 
forsætis- og fjármálaráðherra á 
sinni tíð? En alltaf blífur Jóhannes 
– okkar útgáfa af hinum menntaða 
einvalda.

Honum dvaldist við námið í 
London, m.a. vegna þess að hann 
smitaðist alvarlega af berklum 
og var vart hugað líf. Ætli sú lífs-
reynsla hafi ekki ef lt hann að viti 
og þroska? Að lokinni þessari eld-
skírn lukust dyr Landsbankans upp 
fyrir honum. Landsbankinn var 
þá líka seðlabanki með einkarétt 
á seðlaprentun. Hann var Seðla-
bankastjóri á 4ða áratug – heims-
met, ekki satt?

Brautryðjandi
Hann ruddi brautina á f leiri 
sviðum. Hann var hinn eiginlegi 
stjórnarformaður Íslands. For-
maður stóriðjunefndar. Stofnandi 
Landsvirkjunar. Samningamaður 
ríkisins við sérfræðinga fjölþjóð-
legra auðhringa sem vildu nýta 
ríkulegar orkulindir Íslendinga. 
Jóhannes stýrði samningunum 
fyrir okkar hönd, bæði um orku-
verð og skattgreiðslur.

Um leið var hann arftaki föður 
síns sem einskonar menningar-
páfi. Stjórnarformaður vísinda-
sjóðs – bæði hug- og raunvísinda. 
Útdeildi styrkjum. Stóð fyrir útgáfu 
fornrita. Sat í stjórn Almenna bóka-
félagsins. Það var stofnað til að 
andæfa fyrirferð Moskvuhollra 
kommúnista í menningarlífinu. 
Vann með Ragnari í Smára við að 
vekja menningarritið Helgafell 
aftur til lífsins. Áhrifa hans gætti 
víða – ekki síst bak við tjöldin.

Um hvað snýst þetta? Þetta snýst 
um pólitík og hagstjórn – þetta 
tvennt sem ekki verður sundur 
skilið. Með hvaða veganesti snéri 
hann heim? Hugmyndafræðistríð-
ið um hvers konar þjóðfélag geisaði 
á þessum árum í elítuháskólunum 
bresku: Óbeislað markaðskerfi 
(auðræði) eða blandað hagkerfi þar 
sem markaðurinn lyti samfélags-
legri stjórn. Hayek hélt því fram að 
ríkisafskipti væru ævinlega af hinu 
illa og enduðu í alræði.

Keynes sýndi fram á að markað-
urinn leiðrétti sig ekki sjálfur. Hann 
yrði að lúta samfélagslegri stjórn í 
lýðræðisríki, sem vildi halda uppi 
fullri atvinnu og stemma stigu við 
miskiptingu auðs og tekna. Keynes 
vs. Hayek? Hvorum fylgdi Jóhannes 
að málum? Jóhannes segist sjálfur 

hafa verið f lokksbundinn í breska 
verkamannaflokknum. Ég les það 
milli línanna að Jóhannes hafi 
verið einhvers konar hægri krati.

Hugmyndafræðingar 
viðreisnarstjórnarinnar
Þungamiðjan í þessu mikla rit-
verki Jóhannesar er frásögn hans 
af Viðreisnarstjórninni, ríkisstjórn 
Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks (1959-
1971) – þrjú kjörtímabil. Viðreisn-
arstjórnarinnar er minnst fyrir 
það að hún gerði tilraun til „kerfis-
breytingar“. Allt fram að þeim tíma 
höfðu íslendingar, nánast einir 
þjóða í V-Evrópu, viðhaldið hafta-, 
skömmtunar- og leyfisveitingakerfi 
kreppuáranna. Þetta var einskonar 
blanda af hálfsovésku ríkisforsjár-
kerfi og suður-amerískum „vensla-
kapítalisma“ (hvorttveggja spillt 
fyrirgreiðslukerfi).

Sjálfstæðisflokkurinn hafði setið 
í öllum ríkisstjórnum frá árunum 
1944-1956 eða m.ö.o. í meira en 
áratug eftir stríð. Þetta var f lokkur 
sem boðaði einkaframtak, mark-
aðslausnir og lágmarksríkisaf-
skipti af efnahagslífinu. Reynslan 
af þátttöku f lokksins, einnig þar 
sem hann fór með stjórnarforystu, 
var hinsvegar þveröfug á við það 
sem hann boðaði.

Það er á þessum árum sem 
„helmingaskiptareglan“ verður 
grundvallarregla íslenskrar stjórn-
sýslu. Ríkisafskipti á öllum sviðum 
voru allsráðandi. Ráðandi f lokkar, 
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur, 
neyttu aðstöðu sinnar í ríkisstjórn 
til að skipta f lestum gæðum milli 
sín á áhrifasvæðum, annars vegar 
kennt við einkaframtak en hitt við 
SÍS.

Fjármálakerfið var ríkisrekið. 
Bankastjórar voru pólitískt ráðnir. 
Innf lutningur var háður leyfum 
og einokunarfyrirtæki í tengslum 
við f lokkana réðu útf lutningnum. 
Shell tilheyrði íhaldinu, en Esso 
SÍS. Gróðanum af hermanginu 
var skipt milli verktakafyrirtækja 
f lokkanna. Mannaráðningar í 
opinbera kerfinu fóru eftir f lokks-
skírteinum. Lánveitingar og lóða-
úthlutanir sömuleiðis.

„Kerfisbreyting“
Gengi þjóðargjaldmiðilsins var 
pólitískt ákveðið. Undir lokin kvað 
svo rammt að ríkisforsjánni að ein-
staka tegundir útgerðar bjuggu 
við sérstaka gengisskráningu og 
nutu styrkja eða niðurgreiðslna 
til að halda sér á f loti. Þegar allt 
var komið í óefni og samkeppnis-
hæfni útf lutningsins þrotin, var 
gengið fellt eftir þörfum. Efnahags-
lífið gekk í rykkjum og skrikkjum. 

Póli tíkin snerist um að redda hlut-
unum á seinustu stundu.

Viðreisnarstjór nin markaði 
tímamót að því leyti, að hún 
reyndi að uppræta þetta ófremd-
arástand. Hún boðaði kerfisbreyt-
ingu. Grundvallaratriðið var að 
skrá gengi gjaldmiðilsins rétt. Að 
afnema þetta f lókna kerfi milli-
færslna, styrkja og niðurgreiðslna. 
Að afnema leyfisveitingar í inn-
flutningi – gera innflutningsversl-
unina frjálsa.

En eftir sem áður var því þröng 
takmörk sett, hversu langt var 
unnt að ganga í frjálsræðisátt. Það 
strandaði á Sjálfstæðisf lokknum. 
Fjármálakerfið var áfram ríkis-
rekið. Útflutningurinn var áfram í 
höndum einokunarfyrirtækja (SH, 
SÍF og SÍS). Við þurftum enn að bíða 
mörg ár áður en Ísland þótti tækt í 
fríverslun í alþjóðaviðskiptum. Það 
tókst ekki fyrr en með inngöng-
unni í EFTA (1970) og loks endan-
lega með EES-samningnum 1994.

Þríeykið
En hverjir voru helstu hugmynda-
fræðingar Viðreisnarinnar? Það 
fer ekki milli mála, skv. frásögn 
Jóhannesar, í þessari bók. Þeir voru 
þrír: Gylfi Þ. Gíslason, hagfræðing-
ur og formaður Alþýðuf lokksins 
(þáverandi viðskiptaráðherra), 
Jónas H Haralz, forstjóri Þjóðhags-
stofnunar og Jóhannes Nordal, 
Seðlabankastjóri. Jóhannes skýrir 
frá því (bls. 371) að þeir þremenn-
ingarnir hafi komið saman til 
fundar í Seðlabankanum vikulega 
til þess að ræða helstu mál á dagskrá 
ríkisstjórnarsamstarfsins. Einstakar 
tillögur þeirra um kerfisumbætur 
voru svo fyrirferðamiklar á fundum 

ríkisstjórnarinnar að Bjarni Bene-
diktsson, þá dómsmálaráðherra, 
kvartaði undan því að ekkert kæm-
ist að nema efnahagsmálin. Það 
er ljóst að í þríeykinu var að finna 
bæði hugmyndasmiði og talsmenn 
kerfisbreytinga.

Verðbólguáratugirnir
Svo kom bakslagið: Framsóknar-
áratugurinn – óðaverðbólgan, sem 
náði hámarki í 130% verðbólgu á 
ársfjórðungi í ríkisstjórn Fram-
sóknar og Alþýðubandalags undir 
forystu Gunnars Thoroddsen. 
Eilífðarglíman við verðbólguna 
fór ekki að skila árangri fyrr en í 
tíð ríkisstjórnar Steingríms Her-
mannssonar (1988-1991). Þá tókst, 
í kjölfar þjóðarsáttar, fyrst að koma 
verðbólgunni niður í einstafstölu. 
Það var reyndar þessi vinstri stjórn 
Steingríms sem kláraði kerfisbreyt-
inguna, sem Viðreisnarstjórnin 
skildi við hálf karaða. Það gerðist 
með EES samningnum, sem var að 
mestu fullsaminn í tíð þeirrar ríkis-
stjórnar.

Það eru reyndar einhver mestu 
mistök sem gerð hafa verið í 
íslenskum stjórnmálum þegar 
Framsókn og Alþýðubandalag 
hlupust undan ábyrgð á EES samn-
ingnum fyrir kosningar 1991. Þar 
með neyddu þessir f lokkar mig 
til að bjarga EES samningnum 
með því að semja við íhaldið; til 
að tryggja stuðning Sjálfstæðis-
f lokksins við EES, sem hann hafði 
verið andvígur í stjórnarandstöðu. 
En verðið var að gera Davíð Odds-
son að forsætisráðherra. Það var 
dýru verði keypt, eins og síðar 
kom á daginn. Steingrímur viður-
kennir þessi mistök í ævisögu sinni. 
Stjórnmálaþróun seinni áratuga á 
Íslandi hefði orðið öll önnur en 
varð – ef ekki hefði verið fyrir þessi 
mistök.

Það var um þetta leyti sem 
Jóhannes Nordal lét af störfum 
sem Seðlabankastjóri eftir að hafa 
gengt því mikilvæga starfi á fjórða 
áratug. Er hann ánægður með 
árangurinn? Boðskapurinn var 
alla tíð sá sami: Að standa vörð um 
stöðugleika gjaldmiðilsins og að 
skapa fólki og fyrirtækjum traust 
og fyrirsjáanlegt efnahagskerfi 
til frambúðar. Ég læt lesandanum 
eftir að dæma um hvernig til hefur 
tekist. En Jóhannes getur þakkað 
sínum sæla fyrir, að hann ber enga 
ábyrgð á Hruninu, sem sópaði eftir-
mönnum hans burt úr Seðlabanka 
og stjórnarráði, loksins þegar 
nýfrjálshyggjutilraun Eimreiðar-
klíkunnar með Ísland brotlenti.

Ítarlegri útgáfu þessarar greinar 
má lesa á www.jbh.is n

Jóhannesarguðspjall (hið nýja)

Jón Baldvin 
Hannibalsson

 fyrrverandi utan-
ríkisráðherra

Boðskapurinn var alla 
tíð sá sami: Að standa 
vörð um stöðugleika 
gjaldmiðilsins og að 
skapa fólki og fyrir-

tækjum traust og fyrir-
sjáanlegt efnahagskerfi 

til frambúðar. 
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ALLT Lífvirk efni úr 

íslenskri náttúru

taramar.is

TARAMAR

FIMMTUDAGUR  15. desember 2022

Enginn verður ósnortinn  
af þessari stórkostlegu gjöf
Á hverju ári býður Taramar upp á jólagjöf sem er úrval af húðvörum frá fyrirtækinu. 
 Vörurnar frá Taramar eru lífrænar og unnar úr efnum sem finnast í íslensku sjávarfangi  
og lækningajurtum. Mælingar óháðs aðila hafa stutt jákvæða virkni varanna. 2

Vörurnar hlutu gullverðlaun í ár frá Global Makeup Awards Scandinavia.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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„Það er skemmtilegasti tími ársins, 
þegar við sjáum hvað hægt er að 
skapa mikla gleði með jólagjöfinni 
okkar,“ segir Guðrún Marteins-
dóttir, prófessor í fiskavistfræði við 
Háskóla Íslands og frumkvöðull-
inn að baki íslensku húðvöru-
línunni Taramar.

Guðrún segir að um mitt sumar 
hefjist undirbúningur fyrir jólagjöf 
Taramar og þá séu ávallt fengnir 
flottir hönnuðir og ljósmyndarar í 
lið með þeim.

„Í ár unnum við gjöfina með 
Oscari Bjarnasyni, Eyþóri Árna-
syni og Enso. Við hönnuðum höfð-
inglega gjöf sem inniheldur fjórar 
af TARAMAR vörunum. Þessi 
gjöf er í anda ferðasettsins okkar: 
Treasure Chest, en er stærri og 
heitir Treasure Chest II,“ upplýsir 
Guðrún.

„Segja má að enginn verði 
ósnortinn af þessari stórkostlegu 
gjöf, en lífvirknin úr íslensku nátt-
úrunni ómar í gegnum allar þessar 
vörur og byrjar strax að vinna 
með húðina á svo fallegan hátt. Á 
stuttum tíma, jafnvel innan við 
viku, má sjá fyrstu breytingarnar. 
Hrukkur og línur verða grynnri og 
sumar hverfa. Húðin verður raka-
meiri, þéttari og fer að ljóma. Fyrir 
marga er erfitt að ímynda sér meiri 
gleði en þá að sjá andlitið lyftast og 
húðina verða glóandi fallega.“

Guðrún útskýrir að virkni 
TARAMAR varanna hafi verið 
metin af óháðum aðila, Dermscan í 
Frakklandi.

„Niðurstöður úr þessum óháðu 
prófunum sýna afgerandi virkni og 
frábæran árangur sem passar vel 
við niðurstöður okkar og mælingar 
á íslensku innihaldsefnunum. Við 
höfum birt þessar niðurstöður 
í viðurkenndum vísindaritum. 
Þannig sjáum við að þangið sem 
við völdum að vinna með og er 
safnað af Símoni í Bláskel með 
handafli í Breiðafirði, hefur ótrú-
lega virkni og getu til að stoppa 
niðurbrot á kollageni í húðinni. 
Bæði þangið og íslensku lækninga-
jurtirnar sem koma frá lífrænt 
vottuðum búum á Hæðarenda og 
Móður Jörð, hafa svo margvíslega 
virkni sem vinnur með húðina á 
mörgum sviðum,“ segir hún.

Best að nota daglega
Best er að nota TARAMAR vör-
urnar í jólagjöfinni á hverjum degi 
samkvæmt Guðrúnu sem lýsir því 
skref fyrir skref hvernig skal nota 
þær.

„Best er að þvo húðina vel með 
volgu vatni á morgnana og nota 
Purifying Treatment, en það fylgir 
ekki með í gjöfinni. Með þessu eru 
úrgangsefni og sviti frá nóttunni 
skoluð í burtu og húðin er tilbúin 
til að taka á móti lífvirkninni,“ 
útskýrir hún.

„Í næsta skrefi er Serumið borið 
á, stundum bara á svæðin sem 
áhersla er lögð á, svo sem í kring-
um augu og munn eða þar sem 
hrukkur og línur birtast í húðinni. 
Einnig má bera serumið á allt and-
litið en það styður við framleiðslu 
kollagens, aukningin er allt að 20% 
á 6 vikum, það dregur úr vökvatapi 
og fær húðina til að ljóma,“ heldur 
hún áfram.

„Síðan er dagkremið borið á allt 
andlitið. Dagkremið inniheldur líf-
virk efni í náttúrulegum ferjum og 
vinnur mjög djúpt ofan í húðina. 
Lífvirku efnin fá húðfrumurnar til 
að vinna betur og skola út úrgangs-
efnum. Húðin verður þéttari, 
mýkri og teygjanlegri og ákaflega 
skemmtileg viðkomu.

Augnkremið má nota hvort 
sem er að morgni eða kvöldi. Það 
er borið á allt í kringum augun, 
bæði ofan á augnlokin og undir 
augun. Þetta ótrúlega ljúfa krem 
hefur ákaflega mikil áhrif á ásýnd 

augnanna. Það dregur saman fell-
ingarnar sem eru að myndast fyrir 
ofan augun og minnkar poka og 
bauga fyrir neðan augun um leið 
og það nærir og verndar þessa við-
kæmu húð sem rammar af augn-
svæðið. Áhrifin eru stórkostleg og 
öll augnumgerðin lyftist og fær á 
sig unglegri blæ,“ segir hún.

„Að lokum er næturkremið 
borið á allt andlitið. Þetta krem er 
sérstaklega þróað til að aðstoða 
húðina í því mikilvæga verkefni 
sem hún sinnir á nóttunni. Þannig 
verndar kremið húðina gegn raka-
tapi, örvar myndun kollagens og 
tengir saman húðlög sem eru að 
rofna í sundur eins og gerist þegar 
húðin eldist. Áhrifin eru engu 
lík og húðin tindrar af þrótti 
og gleði við að upplifa og 
nýta þessi frábæru efni 
sem finnast í nætur-
kreminu.“

Guðrún segir að á 
kvöldið skuli húðin á 
andlitinu aftur þvegin 
og djúphreinsuð með 
Purifying Treatment.

Jólagjöfin í ár frá 
TARAMAR heitir 
Treasure Chest II 
og inniheldur 
fjórar TARAMAR 
vörur.

Margverðlaunaðar vörur
TARAMAR hefur fengið 30 
alþjóðleg verðlaun og nú í vikunn-
fengu tvær nýjustu vörurnar, Arctic 
Flower og Hydration Treatment, 
gullverðlaun hjá Global Makeup 
Awards Skandinavia 2022.

Stórkostlegt tilboð
Guðrún segir frá því að í dag og 
næstu tvo daga sé stórkostlegt til-
boð, eða 50% afsláttur á TARAMAR 

vörunum í vildarklúbbi 
TARAMAR á taramar.is. 

Meðlimum í vildarklúbbi 
TARAMAR fjölgar á 
hverjum degi og eru nú 
fleiri en 5.000 manns. 
Þeim standa til boða 

mismunandi tilboð í 
hverjum mánuði. Fyrir 

hver kaup fá þeir vildar-
punkta sem þeir geta notað til 

að fá afslátt í næsta skipti sem þeir 
versla. Guðrún útskýrir að á sama 
tíma hækki þeir úr brons yfir í gull 
og fái þannig enn meiri afslátt. Það 
kostar ekkert að skrá sig í vildar-
klúbbinn. Þvert á móti þá eru lagðir 
inn 5.000 punktar (samsvara 5.000 
krónum) á vörslureikning við-
komandi þegar hann skráir sig inn í 
vildarklúbbinn á taramar.is. n

Nýja varan 
Arctic Flower 

Treatment hlaut 
alþjóðleg verðlaun í 

vikunni.

Arctic 
 Flower Treat-

ment inniheldur 
þrjár öflugar lækn-

ingajurtir.

Vörurnar hlutu gullverðlaun í ár frá 
Global Makeup Awards Scandinavia.

Niðurstöður úr 
þessum mælingum 

sýna afgerandi virkni og 
frábæran árangur sem 
passar vel við niður-
stöður okkar og mæl-
ingar á íslensku inni-
haldsefnunum.

Dr. Guðrún Marteinsdóttir er frumkvöðullinn að baki vörunum.  MYND/AÐSEND
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Gjafabréf

Stjórnendur velja YAY aftur og aftur 
YAY hefur fest sig í sessi sem hin fullkomna gjöf sem hentar öllu starfsfólki og stjórnendur fyrirtækja kjósa að gefa 
aftur og aftur. Möguleikarnir til að nota gjafabréfið eru nær endalausir hjá hátt í 250 samstarfsaðilum YAY. 2

Á myndinni eru Sigríður Inga Svarfdal Þokelsdóttir, sölu- og markaðsstjóri YAY, og Ragnar Árnason, einn af stofnendum YAY. YAY hefur gjörbylt gjafabréfamarkaðnum og býður upp á stafræna, um-
hverfisvæna og síðast en ekki síst skemmtilega lausn sem hentar bæði gefanda og þiggjanda einstaklega vel.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Gjafabréf hafa löngum verið vinsæl 
jólagjöf og einstaklega heppileg 
fyrir fyrirtæki þegar starfsfólk 
hleypur á hundruðum. En ekki 
eru öll gjafabréf eins gerð og þeim 
fylgir oft sá fylgifiskur að gleymast 
í einhverri skúffunni og daga þar 
uppi.

Flest gjafabréf þarf svo að prenta 
út eða útbúa sem plastkort sem 
er í raun óþarfa sóun á pappír og 
plasti. YAY er svarið við öllum 
þeim vandamálum sem oft fylgja 
gjafabréfum. „YAY er allt í senn 
gjafabréfakerfi, snjallforrit og 
vefsvæði hannað eftir íslensku 
hugviti. Snjallforritið er í símanum 
þínum og þér ávallt innan handar,“ 
segir Sigríður Inga Svarfdal Þor-
kelsdóttir, sölu- og markaðsstjóri 
YAY. „Enn fremur minnir YAY 
eigandann á tilveru gjafabréfsins 
með reglulegu millibili. Við 
verðum þriggja ára núna um jólin 
og erum afar stolt af því sem við 
höfum náð að afreka síðustu ár,“ 
segir Sigríður.

Gjafir sem henta þér
YAY hefur algerlega umbylt því 
hvernig það er að fá, gefa og nota 
gjafabréf. „Það er fátt leiðinlegra en 
að finna gamalt og útrunnið gjafa-
bréf grafið ofan í skúffu sem hefði 
getað nýst, ef maður hefði bara 
munað eftir því. YAY er afar einfalt 
í notkun, hvort sem þú notar appið 
eða vefsvæðið til að kaupa gjöfina. 
Þú einfaldlega velur hvað þú vilt 
gefa, bætir við persónulegri kveðju 
og sendir gjöfina beint í símann 
hjá viðtakanda. Viðtakandi fær 
skilaboð í símann um að honum 
hafi borist gjöf, opnar pakkann og 
fær kveðjuna. Þegar þar að kemur 
notar hann svo appið til að greiða 
með gjafabréfinu.“

Samstarfsaðilar YAY eru að 
nálgast 250 talsins um land allt og 
því eru möguleikarnir nær enda-
lausir. „Langvinsælustu gjafirnar 
í YAY eru Opin YAY gjafabréf. 

Notandi nýtir það einfaldlega 
hjá þeim samstarfsaðila YAY sem 
honum hentar, allt í einu eða smá 
í hvert sinn. Einnig er hægt að gefa 
gjafabréf frá ákveðnum sam-
starfsaðila ef fólk kýs það frekar. Í 
báðum tilfellum velur gefandinn 
upphæðina í gjafabréfinu. Ef þú 
færð gjafabréf á ákveðnum stað, 
sem mögulega hentar þér ekki, 
þá getur þú gefið gjöfina áfram í 
snjallforritinu, pakkað henni inn í 
stafrænan pappír og sent á annan 
aðila eða selt það á endursölu-
markaðnum og keypt þér það sem 
þú óskar þér í staðinn. Gjafabréfin 
hjá YAY gilda almennt í fjögur ár 
og við minnum notendur reglu-
lega á gjafabréfin svo það gleymist 
ekki að nota þau.“

Einfalt, fljótlegt og persónulegt
Sigríður segir persónulegu 
kveðjuna eitt af því sem gerir 
YAY gjafir svo ótrúlega skemmti-
legar. „Það er mjög gaman þegar 
myndbandsmöguleikinn er nýttur 
með gjöfinni, það hlýjar manni 
um hjartað þegar yfirmaðurinn, 
bæjarstjórinn eða forstjórinn gefur 
sér tíma, setur á sig jólasveinahúf-
una eða umvefur sig með fallegum 
jólaljósum og tekur upp mynd-
band til síns fólk, þakkar fyrir árið 
og óskar þeim gleðilegrar hátíðar. 
Svo er líka hægt að hafa texta eða 
mynd með, bara það sem hentar 
hverju sinni.

YAY er skemmtilegt, það eru allir 
svo glaðir yfir að fá gjöf og það er 
gaman frá upphafi til enda. Það er 
skemmtilegt að kaupa YAY gjöf því 
það er gott að vita til þess að við-
takandinn mun pottþétt hafa not 
fyrir hana. Það er gaman að hafa 
möguleika á að bæta við skemmti-
legu myndbandi við gjöfina, til að 
gera hana enn persónulegri. Það er 
gaman að fá YAY gjöf, „opna pakk-
ann“ í appinu og skoða svo hvað er 
í boði. Svo er gaman að nota gjafa-
bréfin, því það er svo einfalt.“

Eitt sem hentar öllum
YAY er með stórsniðuga fyrirtækja-
þjónustu sem hefur verið afar 
vinsæl hjá stofnunum og fyrirtækj-
um sem vilja gleðja og umbuna 
starfsfólki sínu og viðskipta-
vinum. „Hægt er að senda út fjölda 
gjafabréfa eða inneigna í YAY á 
örfáum sekúndum og sparar þessi 
þjónusta stjórnendum gríðarlegan 
tíma, án þess að gjöfin verði minna 
persónuleg. Okkar viðskiptavinir 
eru allt frá fyrirtækjum með fáeina 
starfsmenn upp í stofnanir og 
fyrirtæki þar sem starfsfólk skiptir 
þúsundum, oft í mörgum löndum. 
Einnig hafa erlend fyrirtæki með 
starfsstöðvar hérlendis nýtt sér 
þjónustu okkar.“

Hér áður fyrr eyddu stór fyrir-
tæki með margar starfsstöðvar oft 
mörgum dögum í að velja gjafir 
handa starfsfólki sínu, pakka þeim 
inn og koma þeim á rétta staði. En 
það gefur auga leið að einn hlutur 
getur ómögulega hentað öllum. 
„Með því að velja YAY þá getur 
þú verið viss um að allir fái eitt-
hvað fallegt og það sem allir hafa 
not fyrir, því viðtakandinn velur 
gjöfina sjálfur.

Kaupandi greiðir ekkert auka-
lega fyrir gjafirnar. Aðgangur að 
Fyrirtækjaþjónustu YAY er gjald-
frjáls, það bætist enginn auka-
kostnaður við gjafabréfin og við 
erum alltaf til staðar til að aðstoða. 
Þannig fæst mikil hagræðing í 
jólagjafainnkaupin og mögulega 
nýtist sú hagræðing í veglegri gjöf 
fyrir starfsfólkið, ef svo ber undir.“

Umhverfisþátturinn heillar
Umhverfisþátturinn hefur líka 
gríðarlega mikið að segja hjá 
notendum YAY, ekki síst hjá fyrir-
tækjum og stofnunum. „Gjafabréf 
YAY eru að öllu leyti stafræn og 
þeim fylgir ekkert óþarfa rusl. 
Mörg fyrirtæki og stofnanir, líkt og 
Hafnarfjarðarbær, kjósa stafrænar 
leiðir í gjöfum einmitt til að gera 
það sem í þeirra valdi stendur til 
að vera umhverfisvænni og sem 
skref í sinni stafrænu vegferð. Til 
samanburðar má nefna að ef 
öll YAY gjafabréf í fyrra 
hefðu verið gefin út 
í plastkortum þá 
samsvarar það 2,5 
tonnum af plasti. 
Þá teljum við ekki 
með umbúðirnar 
sem hefðu verið 
utan um kortin 
sem og orkuna 
sem hefði farið í að 
sendast með og dreifa 
gjöfunum á rétta staði. 
Við erum stolt af því að vera 
umhverfisvæn og skemmtileg leið 
til þess að gleðja aðra.“

Landspítalinn gefur starfsfólki 
sínu YAY jólagjöf í annað sinn í ár. 
„Ávinningur spítalans er augljós, 
því nú fá allir þeirra rúmlega 6.000 
starfsmenn það sem þeir óska sér 
um jólin og það fer ekki óþarfa 
tími eða orka frá þeirra mikilvæga 
starfi til að dreifa eða nálgast gjöf-
ina á annan hátt. Fleiri stórfyrir-
tæki og stofnanir kjósa YAY fyrir 
sitt fólk og þar má nefna til dæmis 
Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ, 
Lögreglustjórann á höfuðborgar-
svæðinu og fjölmargar stofnanir 
og fyrirtæki. Við skulum þó ekki 
nefna þau öll því gjöfin á eftir að 
koma starfsfólkinu á óvart.“

YAY um allan heim
Viðtökurnar við YAY-lausninni 
hafa farið fram úr björtustu 
vonum. „Við þökkum kærlega við-
tökurnar og erum spennt að takast 
á við ný ævintýri. Það er gaman að 
sjá að verslanir og þjónustuaðilar 
hafa samband við YAY reglulega 
til að bætast í hóp samstarfsaðila, 
því þeir sjá klárlega ávinning í því 
að vera með. Sama gildir um við-
skiptavini okkar.

YAY leysir vanda sem fyrirtæki 
og stofnanir um allan heim glíma 
við en þess má geta að YAY hefur 
skrifað undir samning við fyrir-
tæki í Kanada sem mun opna YAY 

innan skamms. Fleiri lönd 
verða síðan YAY-lönd á 

næsta ári og við erum 
spennt að sjá fleiri 

#YAYmoments um 
víða veröld,“ segir 
Sigríður. n

Hafðu samband 
við okkur á info@

yay.is. um fyrir-
tækjaþjónustuna og 

hvernig þú getur orðið 
samstarfsaðili YAY. Þú finnur 

YAY appið í App store og Google 
Play.

Sigríður Inga 
segir fyrirtæki 
og stofnanir 
vera afar ánægð 
með YAY gafa-
bréfalausnina. 
Það er gaman að 
gefa og þiggja 
YAY gjafabréf og 
þau nýtast mun 
betur en út-
prentuð gjafa-
bréf eða inneign 
í plastkortum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ 
 ANTON BRINK

Hægt er að senda út 
fjölda gjafabréfa í 

YAY á örfáum sekúndum 
og sparar þessi þjónusta 
stjórnendum gríðar-
legan tíma.
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Hugbúnaðarfyrirtækið 
Dineout, sem er þekktast 
fyrir borðabókunarkerfi sitt, 
er með mörg járn í eldinum 
en fyrirtækið, sem hefur 
verið í miklum vexti, er 
sífellt að þróa nýjar lausnir 
og það nýjasta eru Dineout 
rafrænu gjafabréfin.

„Dineout var stofnað árið 2017 og 
byrjaði sem þróun á hugbúnaði 
fyrir veitingastaði. Við byrjuðum 
að þróa borðabókunarkerfi sem er 
notað á flestöllum veitingastöðum 
landsins og þetta kerfi er þróað af 
okkur alveg frá grunni. Svo kom 
Covid og þá fóru borða bókanirnar 
niður í núll þar sem veitinga-
staðirnir meira og minna lokuðu. 
Þá var bara tvennt í stöðunni fyrir 
okkur. Það var annað hvort að 
bíða af okkur storminn og vona 
það besta eða nýta tímann og þróa 
eitthvað nýtt. Það er það sem við 
gerðum,“ segir Inga Tinna Sig-
urðardóttir, forstjóri og stofnandi 
Dineout.

Inga Tinna segir að Dineout hafi 
þróað matarpöntunarkerfi til að 
almenningur gæti pantað sér „take 
away“-mat.

„Í kjölfarið þróuðum við kassa-
kerfi sem er núna notað á tugum 
staða til þess að greiða fyrir 
máltíðir á veitingastöðum. Svo 
þróuðum við rafræn gjafabréf 
og ýmislegt fleira sem stuðlar að 
rekstri veitingastaða, kaffihúsa 
og ölstofa. Staðan er sú í dag að ef 
fólk opnar veitingastað eða er með 
veitingastað þá getur það fengið 
allar lausnir sem þarf hjá Dineout. 
Allar lausnirnar tala saman þannig 
að þær eru allar í einu kerfi og fólk 
getur bara valið hvað það þarf. 
Bæði verður utanumhald á við-
skiptavinum betra ásamt því að 
starfsfólk þarf bara að læra á eitt 
kerfi fyrir allan reksturinn.“

Tilnefnt sem besta vörumerkið
Inga Tinna segir að Dineout taki 
að sér að hanna vefsíður fyrir veit-
ingahús og bari og að fyrirtækið sé 
hreinlega með allan pakkann.

„Þegar Covid tók að dvína þá 
var hægt að skrúfa frá öllum okkar 
lausnum og það var alveg geggjað. 
Dineout hefur þar með tekið 
gríðarlegt stökk og er tilnefnt sem 
besta vörumerki á Íslandi. Það er 
gríðarlega gaman að vera í þeim 
fámenna hópi en það eru bara sex 
fyrirtæki sem eru tilnefnd. Úrslit 
verða ljós í upphafi næsta árs og 
okkur þykir mjög vænt um þessa 
viðurkenningu að vera tilnefnd. 
Það sem við gerum líka er að tengja 
allar þessar lausnir inni á veitinga-
stöðunum yfir til almennings í 
gegnum vefsíðu og app. Vefsíðan er 
dineout.is og appið er Dineout Ice-
land. Þar getur almenningur bókað 
borð og allt fer beint inn á veitinga-
staðinn í hugbúnaðarlausn okkar 
sem eru í tölvum og spjaldtölvum 
sem við útvegum stöðunum,“ segir 
Inga Tinna og bætir við:

„Fólk fer inn á dineout.is og sér 
laus borð og bókar, það getur líka 
pantað mat, keypt rafræn gjafa-
bréf á stökum stöðum og nýjungin 
er Dineout rafræn gjafabréf. Þau 
eru frábrugðin öðrum rafrænum 
gjafabréfum að því leytinu til að 
þú kaupir rafrænt Dineout gjafa-
bréf sem þú getur notað á tugum 
staða. Þú þarft ekki bara að kaupa 
eitt gjafabréf sem gildir á einn 
ákveðinn stað heldur kaupir þú 
bara Dineout gjafabréf og þá getur 
þú valið á hvaða stöðum þú notar 
gjafabréfið. Þú getur notað sama 
bréfið á mörgum stöðum en allt 
fer eftir því hvaða upphæð þú átt 
eftir á bréfinu. Þú getur gefið bréfið 
annað hvort með því að gefa það 
rafrænt í gegnum tölvupóst eða þú 
getur gefið það með því að prenta 
það út. Þá er líka hægt að hafa sam-

band við okkur og við útvegum 
þér bréfið í gjafaöskju sem þú getur 
sótt til okkar,“ segir Inga Tinna.

Gjafabréfin tilvalin gjöf
Hún segir þetta vera tilvalda jóla-
gjöf. „Þetta er bæði tilvalin jólagjöf 
og gjöf fyrir fyrirtæki sem ætlar 
að gleðja starfsfólk sitt. Þetta er 
mjög fljótlegt og þú ert ekki að gera 
upp á milli veitingastaða. Við-
komandi getur valið á milli fjölda 
staða og ákveðið sig sjálfur,“ segir 

Inga Tinna en hún segir að yfir 
100 staðir verði í boði til að velja 
úr. „Síðan fór í loftið í dag og er 
aðgengileg í gegnum dineout.is,“ 
segir hún.

Inga Tinna bendir á að á dineout.
is sé hægt að styðja á jólahlað-
borðshnapp en þar er hægt að 
sjá fjölda staða sem bjóða upp á 
jólahlaðborð eða jólamatseðla í 
hádeginu og á kvöldin. „Við erum 
búin að safna þessum stöðum 
saman og það má líka benda á að 

það verður áfram hægt að kaupa 
rafræn gjafabréf á staka staði,“ segir 
Inga Tinna og bætir við að rafrænu 
gjafabréfin hafi notið mikilla vin-
sælda.

„Það var mikil ásókn í gjafa-
bréfin í kringum afsláttardagana í 
nóvember. Við vorum alveg vongóð 
um viðtökurnar en þær fóru fram 
úr okkar björtustu vonum. Þetta er 
að leggjast gríðarlega vel í landann. 
Við náðum ekki að koma Dineout 
rafrænu gjafabréfunum út fyrir 

afsláttardagana en það er betra að 
það gerist núna fyrir jólin og við 
erum viss að þau muni slá í gegn.“

Ekki verður annað sagt en að 
landsmenn taki Dineout vel en 570 
þúsund manns settust við borð 
í nóvember í gegnum lausnina 
frá fyrirtækinu. Markaðstorgið 
þeirra dineout.is er það allra vin-
sælasta á landinu fyrir veitinga-
staði og í þessum mánuði fagna 
þau tíu milljónustu heimsókninni 
á vefsíðuna. „Það er líka fullt af 
ferðamönnum að nota þjónustu 
okkar og við erum í samstarfi við 
fjölda aðila sem sjá um að ferja 
ferðamenn til landsins. Við viljum 
hvetja veitingastaði til að vera með 
okkur í rafrænu gjafabréfunum 
og setja sig í samband við okkur 
í gegnum dineout@dineout.is og 
óska eftir því að fá að vera með. Við 
erum með gríðarlega mikið úrval, 
erum búin að uppfæra glæsilega 
heimasíðu, dineout.is, og það er 
fleira skemmtilegt í kortunum sem 
mun koma í ljós á næstu vikum,“ 
segir Inga Tinna. n

Dineout gjafabréfin nýjasta útspilið
Inga Tinna 
Sigurðardóttir, 
forstjóri og 
stofnandi 
Dineout, sem 
hefur verið í 
miklum vexti 
undanfarin ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 SIGTRYGGUR ARI

Dineout gjafabréfin eru bæði tilvalin jólagjöf og gjöf fyrir fyrirtæki til að gefa starfsfólki sínu. Dineout gjafabréf 
er hægt að nýta á tuga staða og þá getur notandinn þess vegna notað sama bréfið á mismunandi veitingastöðum.  
 MYND/AÐSEND

Fólk fer inn á 
dineout.is og sér 

laus borð og bókar, það 
getur líka pantað mat, 
keypt rafræn gjafabréf á 
stökum stöðum og 
nýjungin er Dineout 
rafræn gjafabréf.
Inga Tinna Sigurðardóttir
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Við erum 
alltaf með 
drjúgan 
lager af 
vinsælustu 
leikföng-
unum til 
að tryggja 
að öll börn 
fái sína 
drauma-
jólagjöf.

Vinsælustu gjafabréfin 
handa börnum og ungmenn-
um fást í KiDS Coolshop, 
stærstu dótabúð landsins.

„Ég held að KiDS Coolshop-gjafa-
bréf sé besta jólagjöfin því það er 
draumur hvers barns að geta valsað 
um í dótabúð með gjafabréf upp 
á vasann og valið sér leikföng að 
vild.“

Þetta segir Ólafur Hrafn Hall-
dórsson, rekstrarstjóri KiDS Cool-
shop sem er langstærsta leikfanga-
verslun landins, með yfir 9.000 
mismunandi vörur í verslunum 
sínum á Smáratorgi í Kópavogi og á 
Glerártorgi á Akureyri.

„Því má til sanns vegar færa að 
það er engu líkara en að maður sé 
kominn á verkstæði jólasveinsins í 
aðdraganda jóla í KiDS Coolshop, 
enda er úrvalið ómótstæðilegt og 
alltaf nóg af jólaálfum til aðstoðar,“ 
segir Ólafur í jólaskapi.

Gjafabréf in hitta í mark
Gjafabréf KiDS Coolshop fást við 
afgreiðslukassana og er hægt að 
leggja inn á þau hvaða upphæð sem 
er.

„Gjafabréf KiDS Coolshop verða 
sífellt vinsælli enda frábær kostur í 
gjöf til barna og ungmenna, og þau 
hitta alltaf í mark. Þau eru full-
komin gjöf handa þeim sem eiga 
allt og líka þeim sem eru að safna 
ákveðnum leikföngum og vita best 
hvað vantar í safnið, sem og þeim 
sem geta ekki skrifað óskalista, en 
reyndar er úrvalið hjá okkur svo 
skemmtilegt að flestir eru með 
langan óskalista fyrir jólin,“ segir 
Ólafur.

Hann bætir við að óskalistarnir 
fylgi gjarnan leikfangabæklingi 
KiDS Coolshop sem berist inn um 
lúgur landsmanna í nóvember.

„Bæklingurinn er ómissandi 
þarfaþing til að átta sig á nýjungum 
og öllu úrvalinu fyrir jólin og fólk 
kemur í stórum stíl til að kaupa það 
sem er sýnt í honum. Því fyrr, því 
betra, er auðvitað alltaf í gildi þegar 
kemur að kaupum á vinsælustu 
leikföngunum en við erum alltaf 
með drjúgan lager til að tryggja að 
öll börn fái sína draumagjöf.“

Hvolpasveitin og Blæja
Ólafur segir erfitt að svara því hver 
séu vinsælustu leikföngin fyrir 
þessi jól. Af mörgu sé að taka og svo 
sé aldursbilið frá núll upp í sextán 
ára.

„Eitt af því sem stendur upp 
úr fyrir þessi jól eru mjúkdýrin 
Squish mallows sem kalla má lif-
andi sykurpúða. Þau eru undur-
mjúk og frábær, fást í mismunandi 
tegundum og stærðunum 19 til 50 
sentimetrar. Við sjáum sykurpúð-
ana á óskalista ungra barna sem og 
ungmenna sem velja sitt uppáhald 
til skrauts og kúrs í herberginu og 
sumir safna þeim,“ segir Ólafur 
innan um litríkar sykurpúða-
fígúrurnar.

Önnur sívinsæl leikföng eru þau 
sömu og hafa verið á toppnum 
síðustu tuttugu ár. 

„Það eru Lego, Playmo, Baby Born 
og Barbie sem alltaf halda velli. Við 
höldum því enn okkar striki þegar 
kemur að úrvali í þeim deildum 
og erum ávallt með það nýjasta til 
taks,“ segir Ólafur.

„Baby Born-dúkkurnar eru 
hágæða vara og með dýrari 
dúkkum, en þetta eru dúkkur sem 
endast og bæði foreldrar, ömmur 
og afar sem geta staðfest það. Þess 
vegna bjóðum við alltaf það nýjasta 
frá Baby Born-ungbörnum og stóru 
systrum, sem er ákaflega flott fram-
leiðsla og vandað vörumerki.“ 

Þá er ótalin Hvolpasveitin sem 
íslensk börn elska. „Hvolpasveitin 
heldur sínum gríðarlegu vinsældum 
og við erum með stærðarinnar deild 
bara fyrir Kappa og félaga hans í 

Jólaóskir barna rætast í stærstu dótabúð landsins

Dúkkurnar frá 
Baby Born eru 
yndislegar, 
vandaðar og lifa 
kynslóð fram af 
kynslóð.

Ólafur Hrafn rekstrarstjóri með Hjördísi verslunarstjóra í bangsafangi í anddyri KiDS Coolshop.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hvolpasveitinni, allar fígúrur, tæki 
og tól. Krökkum þykir spennandi 
að eiga fígúrur úr sjónvarpsþáttum, 
eins og Hvolpasveitaræðið hefur 
sýnt, en nú hefur Blæja á RÚV 
bæst við, enda mjög skemmtilegur 
karakter. Við eigum bæði Blæju og 
vin hennar Bingó, húsið sem þau 
búa í, bílinn og tjald sem er hægt að 
skella upp í stofunni og sitja inni 
í á meðan horft er á Blæju í réttu 
stemningunni,“ segir Ólafur kátur.

Líka dótabúð fyrir ungmenni
Í KiDS Coolshop fást jólagjafir fyrir 
jafnt nýfædd börn og upp í sextán 
ára ungmenni.

„Það er klárt mál að KiDS Cool-
shop er líka dótabúð fyrir ung-
menni og við erum til dæmis með 
flott úrval af tölvuleikjum. Við 
reynum að hitta í mark hjá sem 
flestum. Við erum líka góð í spilum 
og nú var að detta í hús afmælis-
útgáfa Gettu betur og Hrærigrautur 
sem er nostalgískt aldamóta-spil 
sem foreldrar hafa áður spilað og er 
að slá í gegn,“ segir Ólafur. Púslu-
spil fást líka í miklu úrvali í KiDS 
Coolshop.

„Við sjáum aukinn áhuga á 
púslum fyrir lítil börn, á aldrinum 
tveggja til fjögurra ára. Þau eru í 
senn frábær verkfæri og leikföng 
sem eru þroskandi fyrir hugann og 
fínhreyfingar, bæði skemmtun og 
lærdómur,“ segir Ólafur.

Börnin vita alltaf best
KiDS Coolshop er dönsk verslana-
keðja og nýtur KiDS Coolshop á 
Íslandi góðs af því hversu fljótt 
vöruúrvalið skilar sér frá Dan-
mörku. „Allt okkar starfsfólk er 
mjög frótt um hvað er eftirsóttast 
hverju sinni og það er alltaf gaman 
að taka á móti ömmum og öfum 
sem vita ekki nákvæmlega hverju 
þau eru að leita að en eru þá með 
myndir eða lýsingu á því. Það er 
líka bráðsniðugt að koma með 
krakka í búðirnar okkar til að 
uppgötva hvað þau eru spenntust 
fyrir og skrifa það þá niður eða taka 
myndir af því og senda jafnvel til 
ættingja sem vita ekki hvað skal 
gefa í jólagjöf,“ segir Ólafur.

Hann segir gjafabréf frábæran 
kost því mikil áskorun sé fyrir full-
orðna að vita hvað sé vinsælast eða 
nýjasta nýtt í leikfangaheiminum.

„Þar vita börnin alltaf best og 
oftar en ekki miklu betur en við í 
KiDS Coolshop líka, en við reynum 
að vera með allt það nýjasta. Þegar 
eitthvað nýtt kemur á markað er 
orðsporið fljótt að berast á milli 
krakkanna, og við reynum að 
hlusta á alla okkar viðskiptavini, 
sama á hvaða aldri þeir eru. Ef þau 
leita að einhverju sem við eigum 
ekki til þá reynum við að koma því í 
verslanirnar sem allra fyrst, það má 
bóka,“ segir Ólafur.

Í KiDS Coolshop er svo vitaskuld 
alltaf hægt að skipta jólagjöfum og 
þar eru engin tímatakmörk.

„Við höfum að leiðarljósi að börn 
fái það sem þau óska sér og gerum 
allt sem í okkar valdi stendur til að 
láta drauma þeirra rætast.“ n

KiDS Coolshop er á Smáratorgi 
í Kópavogi, sími 550 0800 og á 
Glerártorgi á Akureyri, sími 461 

4500. Skoðið úrvalið á kids.is

Lego-deild-
in í KiDS Cool-

shop hefur mikið 
aðdráttarafl enda 

alltaf með allt 
það nýjasta.

Lifandi 
sykurpúðar 

eru eitt það allra 
vinsælasta í jóla-
pakka barna og 
ungmenna nú.

Hvolpasveitin á 
sér stóran aðdá-
endahóp og í 
KiDS Coolshop 
er allt til; fígúrur, 
tæki og tól.

4 kynningarblað 15. desember 2022 FIMMTUDAGURGJAFABRÉF



577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

Það hefur aldrei verið 
einfaldara að gleðja 
starfsfólkið!

Óskaskrín í öskju eða rafrænt Óskaskrín 
beint í símann.

RAFRÆNT
ÓSKASKRÍN
BEINT 
Í SÍMANN

Rafræn Óskaskrín eru send með tölvupósti til viðtakanda. 
Getum sérhannað tölvupóstinn og rafræna gjafakortið.
Bjóðum líka sérmerktar öskjur fyrir fyrirtækjagjafir 
með merki, lit og persónulegri kveðju frá fyrirtækinu.
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Ef einhver kaupir 
gjafabréf er sölu

aðilinn kominn með 
peninga í hendurnar og 
þá á ekki að skipta máli 
hvenær bréfið er síðan 
notað. Almenna reglan 
ætti að vera að gjafabréf 
mætti nota hvenær sem 
er.

Brynhildur 
Björnsdóttir

brynhildur 
@frettabladid.is 

Gjafabréf eru vinsæl gjöf frá 
fyrirtækjum til starfsfólks 
sem með því fyrirkomulagi 
getur valið sínar gjafir sjálft 
úr þeim varningi sem gjafa-
bréfið nær yfir. 

Breki Karlsson, formaður Neyt-
endasamtakanna, varar þó við 
því að gildistími gjafabréfa sé 
stundum óþarflega stuttur og segir 
öryggi neytenda best tryggt með 
því að leysa gjafabréfið inn sem 
fyrst.

„Oftast er kvartað yfir því að 
seljandi leyfi viðskiptavininum 
ekki að nýta gjafabréf sem er 
útrunnið. Slíkir viðskiptahættir 
verða að teljast mjög sérstakir 
enda hefur seljandi ekki orðið fyrir 
neinum skaða, þvert á móti. Búið 
er að greiða fyrir ákveðna vöru eða 
þjónustu og í raun má því segja 
að kaupandinn veiti seljandanum 
vaxtalaust lán. Við fáum aðal-
lega spurningar frá neytendum 
varðandi gjafabréf en sem betur fer 
eru það líka einhverjir verslunar-
eigendur og söluaðilar sem leita til 
okkar til að hafa allt klappað og 
klárt varðandi gjafabréfin og við 
fögnum því,“ segir Breki sem bætir 
við að engar reglur eða lög gildi um 
gjafabréf. 

„Til eru eldgamlar verklagsreglur 
sem viðskiptaráðuneytið þáver-
andi gaf út árið 2000 en þær eru 
valkvæðar sem þýðir að það þarf 
ekki að fylgja þeim. Það eru engin 
lög sem gilda um gjafabréfin og 
væri mjög erfitt að setja slík lög því 
það er samningsfrelsi í landinu og 
fólk getur samið eins og það vill.“ 
Samkvæmt leiðbeinandi reglum 
um skilarétt á gildistími gjafabréfa 
að vera fjögur ár. 

Breki segir að gjafabréf séu í raun 
ígildi peninga og því ætti gildistími 
þeirra ekki að renna út, frekar en 
peningaseðla. 

„Ef einhver kaupir gjafabréf er 
söluaðilinn kominn með peninga 
í hendurnar og þá á ekki að skipta 
máli hvenær bréfið er síðan notað. 
Almenna reglan ætti að vera að 
gjafabréf mætti nota hvenær sem 
er.“ 

Hann segir að oftast sé hægt 
að leysa úr ágreiningsmálum 
varðandi gildistíma. 

„Enda gera flestir seljendur sér 
grein fyrir mikilvægi þess að veita 

góða þjónustu. Lendi fólk í því að 
vera meinað að nota gjafabréf á 
þeirri forsendu að það sé útrunnið 
vilja Neytendasamtökin gjarnan 
vita af því.“

Vanda valið og pappírinn
Breki segir gildistímann ekki vera 
það eina sem fólk hefur áhyggjur af 
varðandi gjafabréf. 

„Fólk er kannski að gefa gjafa-
bréf í fyrirtækjum sem síðan hætta 
rekstri og þá er það tapað fé. Þá 
er hægt að stofna almenna kröfu 
fyrir gjafabréfið en það er ekki 
vænlegt til árangurs. Þannig að við 
hvetjum fólk til að velja vandlega 
frá hverjum það gefur gjafabréf og 
þá helst frá fyrirtækjum sem veita 
rúman rétt.“

Hann segir fólk oft ekki kanna 
smáa letrið þegar gjafabréf eru 
keypt sem komi síðan þiggjand-
anum í koll síðar. 

„Sum fyrirtæki setja fyrirvara 
við að nota gjafabréf á útsölum 
sem er skrýtið þegar haft er í huga 
að gjafabréf eru í raun bara pen-
ingar sem þegar er búið að festa hjá 
fyrirtækinu. Í ár hefur verið ansi 
mikið um fyrirspurnir vegna gjafa-

bréfa á gististöðum sem kemur 
væntanlega til vegna faraldursins 
þegar fólk fékk kannski gjafabréf 
sem það síðan gat ekki nýtt. Margir 
af þeim stöðum sem kvartað var 
yfir voru með alls konar varnagla 
þegar síðan átti að fara að bóka um 
að bréfið gilti bara á ákveðnum 
tímum eða í ákveðnum herbergj-
um svo fólki var gert erfitt fyrir að 

nýta það. Ef það eru takmarkanir 
fyrir notkun gjafabréfa þarf það 
að koma skýrt fram á gjafabréfinu 
svo ekki sé hægt að koma með alls 
konar skilmála eftir á.“ 

Þá segir hann form gjafa-
bréfanna líka skipta máli. 

„Stundum er kvartað yfir að 
gjafabréf eru prentuð á pappír sem 
eyðist með bleki sem máist út svo 
þá er mjög erfitt að sjá gildistím-
ann. Viðskiptavinir ættu að gera þá 
kröfu að gjafabréfin séu prentuð 
á vandaðan pappír með bleki sem 
ekki eyðist svo allar upplýsingar 
um hvernig má verja þeim séu 
skýrar.“

Reglur í smíðum
Neytendasamtökin vinna nú 
að því að semja reglur varðandi 
gjafabréf. „Við getum ekki krafist 
þess að farið verði eftir þeim en 
þær verða þá allavega til og þeir 
sem kaupa gjafabréf geta þá notað 
þær til viðmiðunar til hagsbóta 
þeim sem bréfin eiga að fá. Og við 
mælum með að þeir sem kaupa 
gjafabréf hafi hag þess sem á að fá 
bréfið í huga við kaupin og í sam-
skiptum sínum við seljendur.“ n

Gæta þarf 
vel að smáa 
letrinu

Breki Karlsson segir gjafabréf í raun ígildi peninga og því ættu þau ekki að renna út frekar en peningaseðlar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Mátulegir
Sviðsútgáfa af kvikmyndinni Druk 9líf

Bubbi Morthens
Söngleikur

Gefðu
upplifun
í jólagjöf

SMÁSTUND!
BARA 

Tryggðu þér gjafakort
á borgarleikhus.is



Gjöfin sem gleður
Þín heilsa skiptir okkur máli

15% afsláttur 

af gjafabréfum 

til 24.desember

Heilsa og útlit • Hlíðasmári 17 • 200 Kópavogur • Sími: 562 6969 • www.heilsaogutlit.is

Opnunartími
Mán-fim 9:00-18:00

Fös 9-16.00
www.heilsaogutlit.is



Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

YEST Catharina kjóll 
Stærðir 38-48 
Verð 12.980 kr

YEST/YESTA kjóll 
Fæst líka í bláu 
Stærðir 38-60 
Verð 11.980 kr

YEST/YESTA kjóll 
Stærðir 38-52 
Verð 19.980 kr

YEST/YESTA tunika 
Stærðir 36-56 
Verð 13.980 kr

ZE ZE tunika Juvel tunika 
Fæst líka í grænu 

Stærðir 38-48 
Verð 11.990 kr

FRANDSEN síð dúnúlpa með hettu 
Fæst líka í silfurlituðu 

Stærðir 38-52 
Verð 64.980 kr

FRANDSEN létt úlpa 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-54 
Verð 29.980 kr

FRANDSEN síð dúnúlpa með skinni 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 59.980 kr

NORMANN dúnúlpa með skinni 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-54 
Verð 64.980 kr

FRANDSEN létt dúnúlpa 
Fleiri litir til 

Stærðir 38-52 
Verð 22.980

JANA grófbotna ökklaskór 
Stærðir 37-42 
Verð 22.990 kr

TAMARIS Comfort leður kuldaskór 
Fást líka í svörtu 

Stærðir 37-42 
Verð 27.990 kr

TAMARIS fóðraðir leður kuldaskór 
Stærðir 37-42 
Verð 24.990 kr

TAMARIS leður kuldaskór 
Stærðir 37-41 
Verð 25.990 kr

JANA fóðraðir ökklaskór með rennilás 
Stærðir 37-42 
Verð 14.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Bílar 
Farartæki

TIL AFHENDINGAR STRAX 
 Á FRÁBÆRU VERÐI!!!

SUZUKI VITARA GL++. Árgerð 
12/2021, “NÝR” ÓEKINN, bensín/
hybrid, framdrifinn, sjálfskiptur. 
Mjög vel útbúinn og sparneytinn 
jepplingur á mjög góðu verði. Eigum 
til fleiri liti. Verð aðeins kr.4.977.000- 
Sjá fleiri myndir og frekari 
upplýsingar á www.adalkaup.is 
Rnr.120766.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

100% RAFMAGN -  
TIL AFHENDINGAR STRAX!!!

RENAULT KANGOO Express z.e. 
100% rafmagn. 12/2021, “NÝR” 
ÓEKINN, rafmagn, sjálfskiptur. 
Uppgefin WLTP drægni 240km. Verð 
aðeins kr.4.977.000-. Erum með 10 
stk. til afhendingar strax á þessu 
frábæra verði fyrir áramót! Sjá fleiri 
myndir og frekari upplýsingar á 
www.adalkaup.is Rnr.120765.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

2022 ónotaður Ford Transit 350 
L3H2 Trend. Vinsælasta stærðin 
og hæðin. Framhjóladrif. Já dömur 
mínar og herrar hér er ekki eins 
og hálfsárs bið eftir sendibíl. 
Þennan getur þú fengið strax ! Verð: 
5.990.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

Þjónusta

 Málarar

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

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

 Nudd

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun
DYRASÍMAR WIFI-NET 
SJÓNVARP Uppsetning - viðhald 
Rafeindameistarinn ehf 777-4944

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Álit Skipulagsstofnunar 

Efnistaka í Seyðishólum, Grímsnes– 
og Grafningshreppi 

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 111/2021. Álitið og umhverfismatsskýrslu Suðurtaks er 
að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. 

intellecta.is

RÁÐNINGAR

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

4 SMÁAUGLÝSINGAR 15. desember 2022 FIMMTUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is
íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og 
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar 
og öll almenn bólstrun. Við erum 
þekktir fyrir fljóta og góða 
þjónustu. Skoðið video af vinnslu 
á www.hsbolstrun.is

FYRIR EFTIR

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• 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



JU
LE
GA
LL
INN

Stakt:

Buxur 10.490
Peysan 11.990
Bolurinn á 4.990

Peysa+buxur:

Gallinn: 18.900

Til í öllum stærðum

Afhendingadagur
er 19. des. kl. 16–18

Maturinn frá manninum
með svarta beltið í Þorranum,

Jóa í Múlakaffi TT

Jóhanna Guðrún
Stebbi Hilmars

TÓNLISTARATRIÐIBALL HLJÓMSVEIT

Albatross &
Stefanía Svavars

VEISLUSTJÓRI

Gísli EinarssonVU

ÞORRABLÓTOPÞORRABLÓT
i 13 JANÚAR i

MIÐAVERÐ: 13.900,-
Í VEFVERSLUN FH

SJÁUMST Í KAPLAKRIKA

Með þessu gjafabréfi átt þú inni 
nýju FH treyjuna frá Nike en hún 
kemur í nýju FH Verslunina okkar 
sem opnar eftir áramót.

Fylgstu með á samfélagsmiðlumokkar eða á fh.is

Kveðja

GEFÐU NÝJU
FH TREYJUNA

Í JÓLAGJÖF
VERÐ FULLORÐINS: 6.990

VERÐ BARNA: 5.990



Þetta er höfuðverkur 
en alvöru þjálfarar láta 
svona ekki verða sér að 
falli.

Kristján Óli Sigurðsson, fyrrver-
andi leikmaður Breiðabliks

Tímasetn-
ingin á 
lekanum 
vekur 
verulega 
athygli.

Það var áhugavert að setjast niður 
með Arnari Þór Viðarssyni lands-
liðsþjálfara í síðustu viku og ræða 
við hann í löngu máli um ár karla-
landsliðsins í knattspyrnu. Liðið 
vann ekki marga leiki á árinu en 
tapaði heldur ekki mörgum. Í 
þeim hlutum sem Arnar Þór og 
hans teymi hefur lagt áherslu á er 
mælanleg bæting á spilamennsku 
liðsins.

Arnar Þór er hins vegar meðvit-
aður um að bætingin þarf að vera 
meiri og að hann verður dæmdur 
af verkum sínum á næsta ári. Arnar 

var settur í það verkefni að byggja 
upp svo gott sem nýtt landslið, hann 
hefur fengið einhverja eldri menn 
til baka en stærstur hluti lands-
liðshópsins hefur undanfarna 14 
mánuði verið að stíga sín fyrstu 
skref. Breyta þarf jafnteflum í sigra 
svo Arnar og liðið fái þjóðina með 
sér í lið.

Spjallið við Arnar er sýnt á sjón-
varpsstöðinni Hringbraut, fyrri 
hlutinn var á mánudag og síðari 
hlutinn verður næsta mánudag. 
Eitt af því áhugaverðasta í spjallinu 
við Arnar var að ræða þær viðræður 

Mistókst að búa til gjá milli Arnars og Vöndu
 n Utan vallar

Hörður Snævar  
Jónsson
hordur 

@frettabladid.is

sem KSÍ átti við Heimi Hallgrímsson 
í sumar um að taka við starfi Arnars.

Arnar segir sjálfur að viðræðurn-
ar hafi verið hinn eðlilegasti hlutur 
en þær áttu sér stað um mitt sumar, 
tekist hafði að halda þeim leyndum 
í nokkra mánuði. Í septembermán-
uði var hins vegar ákveðið að leka 
þeim upplýsingum út, eftir besta 
landsleikjaglugga Arnars í starfi.

Hefur blaðamaður staðfestar 
heimildir fyrir því að starfsmaður 
sambandsins hafi á þeim tíma-
punkti komið þessum upplýsingum 
áfram um viðræður Heimis við 

Vöndu Sigurgeirsdóttir, formann 
KSÍ. Heimir var á þessum tíma-
punkti kominn í starf hjá Jamaíka 
og ekki að taka við landsliðinu.

Það er því ekki hægt að sjá neinn 
annan tilgang með þessum leka en 
að koma höggi á Arnar og reyna að 
búa til gjá á milli hans og Vöndu.

Það virðist ekki hafa tekist því 
Arnar fer borubrattur inn í næsta ár 
með stuðningi Vöndu. Landsliðið 
leikur tíu leiki í undankeppni Evr-
ópumótsins á næsta ári, takist vel til 
á liðið veruleg góðan möguleika á að 
komast inn á stórmót. n

Íslandsmeistarar Breiðabliks 
hafa verið liða duglegastir að 
styrkja lið sitt fyrir átökin á 
næsta ári í Bestu deildinni. 
Óskar Hrafn Þorvaldsson, 
þjálfari liðsins, hefur fengið 
sex nýja leikmenn til félags-
ins, allar línur vallarins hafa 
verið styrktar og breiddin í 
hópnum er gríðarlega.

hoddi@frettabladid.is

FÓTBOLTI Samkeppnisaðilar Breiða-
bliks í Bestu deild karla hafa f lestir 
setið og horft á þá kaupa inn nýja 
leikmenn eftir að tímabilinu lauk 
fyrir sjö vikum síðan. Breiðablik 
sem var með yfirburða lið í Bestu 
deildinni hefur styrkt sig mikið 
eftir að f lautað var til leiksloka. Á 
sama tíma hefur liðið aðeins misst 
út einn leikmann sem spilaði stórt 
hlutverk á síðustu leiktíð. Ísak Snær 
Þorvaldsson var seldur til Noregs 
og hefur Breiðablik nýtt þá fjár-
muni í að styrkja lið sitt.

„Það er nú bara betra að gera 
þetta fyrr en seinna og heitustu bit-
arnir eru heitastir þegar tímabilið er 
búið. Ef þú ætlar að kaupa leikmenn 
þá þarftu að hafa hraðar hendur, ég 
held að Blikar séu líka brenndir eftir 
titilvörn sína árið 2011.Það er erfitt 
að verja titil eins og við sáum með 
Víking í sumar,“ segir Kristján Óli 

Sigurðsson fyrrverandi leikmaður 
Breiðabliks og sparkspekingur.

Breiðablik hefur í tvígang orðið 
Íslandsmeistari í karlaf lokki og 
eins og Kristján vitnar til var síð-
asta titilvörn félagsins ekki vel 
heppnuð. „Af þeim sem spiluðu í 
fyrra er Ísak Snær sá eini sem byrj-
aði meira en fimm leiki, hitt voru 
uppfyllingarefni. Ég man ekki eftir 
öðrum eins hóp og breidd, það eru 
tveir menn í hverri einustu stöðu 
og rúmlega það í sumum þeirra,“ 
segir Kristján

Færeyskt kraftaverk
Sjötti leikmaðurinn sem Breiðablik 
fékk eftir tímabilið var Klæmint 
Olsen, framherji frá Færeyjum. 
Hann kemur á láni frá NSÍ Runa-
vík þar sem hann hefur spilað allan 
sinn feril og raðað inn mörkum. 
„Ég hef heyrt „spekinga“ tala um 

að Leiknir hafi fengið Mikkel Dahl 
sem markahæsta leikmanninn frá 
Færeyjum og að hann hafi ekki 
skorað mikið, hann var í Leikni 
en Klæmint er að mæta í besta lið 
Íslands. Þú færð f leiri færi þar, að 

Hausverkurinn verður að halda öllum góðum
Breiðablik vann Bestu deildina með miklum yfirburðum á þessu ári en hefur bætt verulega í hóp sinn og mætir sterkt til leiks á næsta ári.   FRÉTTABLAÐIÐ/HELGI VIÐAR

Nýir leikmenn Breiðabliks í vetur:

Alex Freyr  
Elísson

Kom frá: Fram
Aldur: 25 ára
Staða: Varnar-
maður

Arnór Sveinn 
Aðalsteinsson

Kom frá: KR
Aldur: 36 ára
Staða: Varnar-
maður

Ágúst Eðvald 
Hlynsson

Kom frá: Horsens
Aldur: 22 ára
Staða: Miðju-
maður

Eyþór Aron 
Wöhler

Kom frá: ÍA
Aldur: 20 ára
Staða: Sóknar-
maður

Klæmint Olsen

Kom frá: NSÍ 
Runavík (lán)
Aldur: 32 ára
Staða: Sóknar-
maður

Patrik  
Johannesen

Kom frá: Keflavík
Aldur: 27 ára
Staða: Sóknar-
maður

skora tíu mörk fyrir landslið Fær-
eyja telst nánast sem kraftaverk,“ 
segir Kristján Óli.

Á sama tíma og Blikar hafa látið 
til skarar skríða á markaðnum hafa 
önnur lið farið rólegar í hlutina. 

„Víkingar fá Matthías Vilhjálmsson 
inn og eru með stóran hóp, kannski 
22 leikmenn sem geta spilað í þessu 
liði. Þeir fá Adam Ægi Pálsson aftur, 
hann var stoðsendingahæsti leik-
maður deildarinnar með Keflavík 
og hann fer annað ef hann fær ekki 
byrjunarliðssæti þar. Valur á ekki 
að þurfa að styrkja sig mikið meira 
en mun sjálfsagt gera það. Svo er 
spurning hvað önnur félög gera,“ 
segir Kristján Óli.

Höfuðverkur fyrir Óskar
Ljóst er að Óskar Hrafn Þorvalds-
son, þjálfari Blika, þarf að halda 
mörgum leikmönnum góðum, það 
verður hans stærsta verkefni. „Það 
er pressa á þjálfaranum og leik-
mönnum sem unnu titilinn í fyrra. 
Margir hverjir verða í vandræðum 
með að halda sér í byrjunarliðinu, 
stærsta áskorun Óskars er að halda 
öllum góðum. Ég treysti honum 
alveg til þess. Þegar mótið byrjar 
verður eitthvað að láta undan, það 
verða einhverjir lánaðar. Þú velur 
bara 18 leikmenn í hóp og eins og 
staðan er í dag eru þetta í kringum 
27 leikmenn. Þetta er höfuðverkur 
en alvöru þjálfarar láta svona ekki 
verða sér að falli, þú þarft að hafa 
fyrir því að komast í liðið og það 
ætti að auka gæðin á æfingum,“ 
segir þessi fyrrverandi kantmaður 
Breiðabliks. n

20 Íþróttir 15. desember 2022  FIMMTUDAGURÍÞRÓTTIR FRÉTTABLAÐIÐ 15. desember 2022  FIMMTUDAGUR



Heill heimur 
af útivistarfatnaði, 
skóm og fylgihlutum

Gleðilega útivist

LAUGAVEGUR 91

JÓLAGJAFAHANDBÓK

ICEWEAR



Afreksferillinn getur verið 
miklu lengri en í flestum 
öðrum greinum, nema þá 
kannski pílu.

Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda 

tölvupóst á timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Föðurbróðir minn og frændi okkar,
Gylfi Garðarsson

frá Uppsölum í Eyjafjarðarsveit,
lést á Dvalarheimilinu Hlíð Akureyri mánudaginn  

12. desember. Útförin verður auglýst síðar.

Hafdís Pálsdóttir Ragnar Kr. Guðjónsson
Guðjón Freyr Ragnarsson
Sandra Sif Ragnarsdóttir Andri Bollason
Hákon Heiðar Ragnarsson Aníta Ársól Torfadóttir

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

Guðjón Hreinn Daníelsson
Ásvegi 19, 
Akureyri,

lést á Öldrunarheimilinu Hlíð 
þriðjudaginn 6. desember.  

Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju  
mánudaginn 19. desember kl. 13.

Anna Jóhanna Þorsteinsdóttir
Daníel Heiðar Guðjónsson Aðalheiður Sigurjónsdóttir
Þorvaldur Garðar Guðjónsson Henrietta Kristinsdóttir
Erna Björg Guðjónsdóttir Gunnar Helgi Rafnsson
Adam Örn Þorvaldsson Rakel Þorgilsdóttir 

afa- og langafabörn

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðný Ragna 
Gunnþórsdóttir

lést á Landspítalanum við Hringbraut 
laugardaginn 10. desember.  

 Útför hennar fer fram frá Hveragerðiskirkju 
þriðjudaginn 20. desember kl. 15.

Skafti G. Ottesen
Björn Marinó Vilhjálmsson Gunilla Carlberg
Þórhildur Vilhjálmsdóttir Níels Ragnarsson
Jónína Vilhjálmsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn

Ástkær eiginkona og móðir,
Kittý Stefánsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
sunnudaginn 4. desember.  

Útförin hefur farið fram í  kyrrþey að 
ósk hinnar látnu.

Ólafur Ólafsson
Helga Ósk Ólafsdóttir
Ólafur Ólafsson yngri

Okkar ástkæra móðir, tengdamóðir, 
amma og systir,

María E. Ingvadóttir
viðskiptafræðingur  

og skógarbóndi,
lést á heimili sínu laugardaginn  

 10. desember. Útför hennar fer fram í 
Digraneskirkju miðvikudaginn 21. desember kl. 13.

Guðrún Jónasdóttir
Ingvi Jónasson       Sigurrós Hallgrímsdóttir

Nökkvi Reyr, Jónas Nói, Högni Hallgrímur og María Elena 
og systkini

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristín B. Jónsdóttir
Logafold 134,

sem lést þann 17. nóvember á 
líknardeild Landspítalans verður 

jarðsungin þann 19. desember kl. 13  
frá Grafarvogskirkju.

Helgi Sigvaldason
Elín Guðbjörg Helgadóttir Kristján Jónasson
Svanfríður Helgadóttir Ellert Berg Guðjónsson
Kristrún Halla Helgadóttir Þorfinnur Skúlason

barnabörn og barnabarnabörn

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

Guðfinnur H. Pétursson
yfirvélstjóri,  

Kleppsvegi 62,
lést á líknardeild Landspítalans í 

Kópavogi föstudaginn 9. desember. 
Útför fer fram frá Langholtskirkju föstudaginn 6. janúar  
kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hans er bent á Krabbameinsfélagið.

Kristín Ása Ragnarsdóttir
Ragnheiður Guðfinnsdóttir Sighvatur Kjartansson
Guðbjörg Guðfinnsdóttir  Þórlindur Hjörleifsson
Kristján Þór Guðfinnsson

barnabörn og barnabarnabörn

Okkar ástkæra 
Silja Kjartansdóttir 

Stakkahlíð 17 A, Reykjavík, 
lést á Landspítalanum í Fossvogi, 
föstudaginn 25. nóvember. Útför 

hennar fer fram frá Seltjarnarneskirkju 
mánudaginn 19. desember kl. 15. 

Gísli Óskarsson 
Kjartan Magnússon 

Magnús Ingi Kjartansson Erla María Sveinsdóttir 
María Ósk Beck Jakub Biegaj 
Hildur Petersen Halldór Kolbeinsson

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma,
Guðmunda Pálína 

Hermannsdóttir
Munda frá Ysta-Mói, 

Sauðárhæðum, Sauðárkróki,
lést á HSN Sauðárkróki, laugardaginn 26. nóvember. 
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju, laugardaginn  

17. desember, klukkan 13.00.  
Athöfninni verður streymt frá Sauðárkrókskirkju:  

(https://www.youtube.com/watch?v=3KwlqYhTDIw) 
Jarðsett verður í Barðskirkjugarði, Fljótum.

 Sigurhanna Ólafsdóttir
Jóhanna Petra Haraldsdóttir Jónas S. Svavarsson
Linda Nína Haraldardóttir Jón Eðvald Friðriksson
Lára Gréta Haraldsdóttir Magnús Sigfússon
Þröstur Georg Haraldsson Guðrún Haraldsdóttir
Ellen Hrönn Haraldsdóttir Gunnar Björn Ásgeirsson
Stefán Logi Haraldsson Inga S. Baldursdóttir
Róbert Steinn Haraldsson Erla Valgarðsdóttir
Haraldur Smári Haraldsson Eydís Eysteinsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Í tilefni af þrítugsafmæli Keilu-
sambands Íslands verður boðið 
upp á afmælishátíð í Egilshöll 
annað kvöld.

arnartomas@frettabladid.is

Keilusamband Íslands (KLÍ) fagnar 
þrjátíu ára afmæli á árinu. Í tilefni þess 
verður boðið til afmælishátíðar í Keilu-
höllinni Egilshöll á morgun þar sem 
verður nóg um fellur, ískrandi skósóla 
og skemmtiatriði.

„Við ætlum að bjóða bæði núverandi 
og eldri keilurum, sem og þeim gestum 
sem vilja fagna með okkur, í afmælis-
mót KLÍ,“ segir Þórarinn Már Þorbjörns-
son, framkvæmda- og íþróttastjóri hjá 
KLÍ. „Við ætlum að gera það eins og við 
gerum best.“

Keiluferill Þórarins er eilítið styttri en 
líftími KLÍ.

„Ég byrjaði allt of seint, svona í kring-
um ’97,“ segir hann. KLÍ var stofnað árið 
1992 en þar áður höfðu verið starfrækt 
nokkur keilufélög og -deildir. „Upprun-
inn er eiginlega í kringum 1984 þegar 
Tennis- og veggboltafélag Reykjavíkur 
er stofnað, sem síðar var breytt í Keilu-
félag Reykjavíkur.“

Þegar félögin voru orðin heldur mörg 

þótti eðlilegt að setja á fót einhvers 
konar samtök í kringum samfélagið. 
Þórarinn segir að samtökin hafi verið 
stofnuð því það þurfti að vinna að mikil-
vægum málum tengdum íþróttinni.

„Þetta var eina íþróttin sem var skatt-
lögð af ríkinu – eina íþróttin sem þurfti 
að greiða virðisaukaskatt,“ segir hann. 
„Á þessum tíma tengdu menn keiluna 
meira við skemmtanahald en íþrótt. 
Það hefur alla tíð verið baráttumál 
keilunnar sem íþróttar að kljúfa sig frá 
skemmtanahaldinu.“

Þórarinn segir íþróttir og skemmtana-
hald auðvitað geta farið saman en eins 
og þetta fékkst í gegn losnaði keilan við 
virðisaukaskattinn 1993.

Jafnvægi og ró
„Við erum í talsverðri lægð,“ svarar 
Þórarinn aðspurður um stöðu keilunn-
ar í dag. „Við tókum gríðarlegan skell í 
Covid. Sem betur fer er töluverð aðsókn 
núna af ungu fólki en það vantar inn 
alveg heilu árgangana. Þetta er aðeins að 
koma til baka núna og við sjáum fram á 
bjartari tíma.“

Fyrir utanaðkomandi áhugafólk 
virðist keila þó vera einhvern veginn 
ódauðleg dægradvöl.

„Það finnst engum leiðinlegt í keilu,“ 

segir Þórarinn og bendir líka á hversu 
vel hún henti eldra fólki. „Afreksfólk 
í íþróttinni keilu getur oft haldið sig 
nálægt toppnum til rúmlega fimmtugs. 
Afreksferillinn getur verið miklu lengri 
en í f lestum öðrum greinum, nema þá 
kannski pílu.“

En hvað er það sem þarf til að verða 
góður keilari?

„Það er fyrst og fremst einbeiting, gott 
jafnvægi og almenn ró,“ segir Þórarinn. 
„Þetta er fyrst og fremst tækniíþrótt og 
það þarf gott jafnvægi til að ná góðu 
skoti, annars fer kúlan bara út um allt.“

Afmælisdagskráin hefst annað kvöld 
klukkan 18 og er aldurstakmark átján 
ára. Einnig verður boðið upp á afmælis-
mót fyrir unglingana á sunnudaginn 
sem hægt er að kynna sér á heimasíðu 
KLÍ. n

Það finnst engum leiðinlegt í keilu

Þórarinn segist 
hafa byrjað allt 
of seint í keilu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR
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 „Sagan rennur vel og hvergi er  
dauður punktur.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

„Frábær bók ... á aðfangadags- 
kvöld með konfektinu og jólaölinu.“
Jana Hjörvar / Lestrarklefinn

 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið 10–19 alla daga til jóla  | www.forlagid.is

ÍSKRANDI 
SKEMMTILEG OG 
SPENNANDI 

„Textinn rennur vel hjá Lilju sem fyrr,  
samtölin eru eðlileg, sagan skemmtileg.“
Steinþór Guðbjartsson / Morgunblaðið

„Æsi spennandi og skemmti leg saga sem  
heldur lesandanum í gíslingu. Höfundur  
dansar fína línu á milli raun veru leikans, 
vísinda skáld skapar og spennu sögu.“
Umsögn dómnefndar Ís lensku glæpa sagna verð launanna Blóð dropans

SPENNUÞRUNGIN  
OG SNÖRP



LÁRÉTT
1 lyfta
5 málmur
6 íþróttafélag
8 urga
10 tveir eins
11 ónóg
12 sýnt
13 kríki
15 argar
17 róta

LÓÐRÉTT
1 refsing
2 stakur
3 laus
4 að baki
7 útbúa
9 hringsóla
12 spýtnarusl
14 tímabils
16 rykögn

LÁRÉTT: 1 hefja, 5 eir, 6 fh, 8 gnísta, 10 nn, 11 
van, 12 bent, 13 nári, 15 gramar, 17 skara.
LÓÐRÉTT: 1 hegning, 2 einn, 3 frí, 4 aftan, 7 
hantera, 9 sveima, 12 brak, 14 árs, 16 ar.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Pondus  Eftir Frode Øverli

Sudoku
Þrautin felst í 
því að fylla út 
í reitina þann-
ig að í hverjum  
3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita 
línu, bæði lárétt 
o g  l ó ð r é t t , 
birtast einnig 
tölurnar 1-9 og 
aldrei má tví-
taka neina tölu 
í röðinni.

Dagskrá
Dæmdi guðlastarinn segir söguna alla

Það mun engum leiðast að 
sjá og hlusta á rithöfundinn 
Úlfar Þormóðsson í Mannamáli á 
Hringbraut í kvöld, en þar lætur 
hann svo að segja allt flakka um 
feril sinn í blaðamennsku og við 
ritstörf, en hann braut í blað á 
sínum tíma með bókum sínum 
tveimur um Frímúrararegluna. 
Æska Úlfars er líka merkileg, 
enda er hann á meðal síðustu 
íbúa Málmeyjar á Skagafirði. n

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4

Eins og ég þá þarfn-
ast þessi staður 

andlitslyftingar! Ég 
bjó til lista af því 
sem við þurfum!

Lof mér 
að sjá! Já... 

einmitt!

Ég get 
skaffað 

þetta allt 
saman!

Og með skaffa 
meinarðu...?

Skaffa! Og það er allt 
sem við þurfum 

að vita!

18.30 Fréttavaktin  Fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.  

19.00 Mannamál  Einn sígild-
asti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Sig-
mundur Ernir ræðir við 
þjóðþekkta einstaklinga 
um líf þeirra og störf.  

19.30 Suðurnesja-magasín 
Víkurfrétta  Mannlífið, 
atvinnulífið og íþróttirnar 
á Suðurnesjum. 

20.00 Fjallaskálar Íslands (e)  
20.30 Fréttavaktin (e)  Fréttir 

dagsins í opinni dagskrá. 
(e)  

21.00 Mannamál (e)  Einn sí-
gildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi.

Hringbraut Sjónvarp Símans

Stöð 2

RÚV Sjónvarp
08.25 HM í sundi  Bein útsending
11.35 Biðin
12.25 Lífsstíll og heilsa 
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Útsvar 2015-2016  Reykjavík 

- Árborg
14.20 Jól með Price og Blomster-

berg
14.45 Á tali hjá Hemma Gunn 

1991-1992  Jólaþáttur
16.00 Sögustaðir með Evu Maríu 

 Hvalfjörður
16.30 Jólalag dagsins  Stefán 

Hilmarsson - Það má ekki 
gleyma því

16.35 Djók í Reykjavík
17.05 Sætt og gott - jól
17.20 Landinn
17.50 KrakkaRÚV
17.51 Sögur af apakóngi
18.17 Áhugamálið mitt
18.25 Jólamolar KrakkaRÚV
18.30 Krakkafréttir
18.35 Randalín og Mundi. Dagar í 

desember
18.40 Aðstoðarmenn jólasvein-

anna  Duushús
18.50 Græn jól Susanne
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Randalín og Mundi. Dagar í 

desember 
20.05 Jólaminningar
20.20 Okkar á milli
20.50 Ljósmóðirin. Jólin nálgast -  

Call the Midwife - Christmas 
Special

21.40 Z-kynslóðin Gen Z
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin Chicago PD  
23.05 Framúrskarandi vinkona III
00.20 Dagskrárlok

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
08.55 Bold and the Beautiful
09.20 Cold Case
10.00 Britain’s Got Talent
10.50 Skítamix
11.15 30 Rock
11.40 Lífið er ljúffengt - um jólin
11.45 30 Rock
12.25 Nágrannar
12.50 Þetta reddast
13.15 All Rise
14.35 All Rise
15.20 The Great Christmas Light 

Fight
16.00 Lego Masters USA
16.45 Professor T
17.25 Bold and the Beautiful
17.50 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Annáll 2022  Fréttastofa 

Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunn-
ar rifjar upp árið.

19.00 Ísland í dag
19.10 First Dates
19.55 One December Night
21.25 NCIS
22.10 Sorry for Your Loss
22.40 Blinded
23.25 The Mentalist
00.05 Cold Case
00.45 Britain’s Got Talent
01.35 30 Rock
02.40 The Great Christmas Light 

Fight

11.30 Dr. Phil
12.10 The Late Late Show
12.55 Gordon, Gino and Fred’s 

Road Trip - Christmas 
Specials 

13.55 Love Island Australia 
15.00 Jóladagatal Hurðaskellis og 

Skjóðu - Jólamóðir (15.24)
15.05 Tilraunir með Vísinda Villa 
15.15 Ávaxtakarfan  (4.11)
15.30 The Lorax - ísl. tal  Frábær 

teiknimynd með íslensku 
tali. 

16.55 Jóladagatal Hurðaskellis og 
Skjóðu - Jólamóðir (15.24)

17.15 How We Roll
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island Australia 
20.10 Heima
20.40 The Resident
21.30 Coming to America
23.25 The Late Late Show
00.10 Love Island Australia 
01.10 Footloose
03.00 Yellowstone
03.45 The Handmaid’s Tale
04.35 Tónlist

Benedikt Jónasson (2.205), átti 
leik gegn Björgvini Jónssyni 
(2.339), 

48. g6+! Ke6 49. Dc8+ Kf6 50. g7 
Dg2+ 51. Ka3 Bxc3 52. Df8+ Ke5 
53. Dc5+ Kf6 54. Dxc3+ Kxf5 55. 
Dxd3+ Ke5 56. Dc4! Dh1 57. Dc3+ 
1-0. 

www.skak.is: Nýjustu skákfréttir.    

Hvítur á leik
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Fischer Ranger 96
96mm breidd

Verð 139.995,- 
97.997,-

Fischer Ranger 102
102mm breidd

Verð 139.995,-  
97.997,-

Fischer Hannibal 
96mm breidd

Verð 117.995,- 
82.597,-

Fischer Transalp 90 
90mm breidd

Verð 117.995,- 
82.597,-

Fischer Transalp 86
86mm breidd

Verð 107.995,- 
75.597,-

Ogso Danaides
90mm breidd

Verð 119.995,- 
83.997,-

Head Kore 91
91mm breidd

Verð 106.995,- 
74.897,-

Head Kore 93
93mm breidd

Verð 107.995,-  
75.597,-

Head Kore 99
99mm breidd

Verð 107.995,- 
75.597,-

Head Kore 105
105mm breidd 

Verð 109.995,- 
76.997,-

Ogso Thor
90mm breidd

Verð 125.995,- 
88.197,-

Ogso Coutourer
100mm breidd 

Verð 125.995,- 
88.197,-

Fischer Transalp Pro
120 Flex

Verð 147.995,- 
103.597,-

Fischer Transalp Tour
110 Flex

Verð 129.995,- 
90.997,-

Fischer Transalp TS
100 Flex

Verð 105.995,- 
74.197,-

Fischer Transalp Tour W
110 Flex

Verð 129.995,- 
90.997,-

Fischer Travers GR
90 Flex

Verð 111.995,- 
78.396,-

Fischer Travers GRW
90 Flex

Verð 111.995,- 
78.396,-

Fischer Ranger 130
130 Flex

Verð 119.995,- 
83.997,-

Fischer Ranger 120
120 Flex

Verð 112.995,- 
79.097,-

Fischer Ranger 115
115 FLex

Verð 111.995,- 
78.396,-

Fischer Ranger 110
110 Flex

Verð 95.995,- 
67.197,-

Fischer Ranger 105
100 Flex

Verð 95.995,- 
67.197,-

Head kore 2
120 Flex

Verð 99.995,- 
69.997,-

Fjal laskíðadagar
30% afs láttur  af
f ja l laskíðabúnaði
15.-17 .  desember



Verð gildir til og með 18. desember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

Skata
kæst og söltuð

Sveitabjúgu 
6 stk 
1,26 kg

Stóruvellir hamsatólg 
500 g

3.998
kr./kg

Hátíða
veisla

Hangilæri
kofareykt 
með beini

Norðlenska fjalla hangilæri
úrbeinað

Íslandslamb hangilæri
Skagfirskt 
úrbeinað

Hangiframpartur
kofareyktur 
með beini

3.598
kr./kg

1.998
kr./kg

2.598
kr./kg

998
kr./pk. 798

kr./pk.

1.998
kr./kg

 úrbeinaður 1.398
kr./kg

Sama verð 
og í fyrra

Skannið QR kóðann fyrir eldunarleiðbeiningar

1.679
kr./kg

m/beini

Saltminni 
og þarf ekki 

að sjóða 

Topp 10
bókalistinn 

1 2 3

Skannið QR kóðann til að sjá allan listann

Kofareykt

4 5
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Ég öskraði í símann 
þegar ritstjórinn minn 
hringdi. Blessunarlega 
er fótboltamót í gangi 
þannig að nágrann-
arnir hafa ekki haldið 
að ég væri neitt alltof 
ruglaður.

Þórdís Gísla-
dóttir, skáld, 
rithöfundur og 
þýðandi, segir 
lesendum Frétta-
blaðsins frá list-
inni sem breytti 
lífi hennar.

„Sem unglingur 
las ég endur-

minningabók Tove Ditlevsen, 
Barndom. Sögu-
hetjan talaði til 
mín, stúlka sem 
var utangátta í 
skólanum og sem 
fullorðnir hlógu að 
þegar hún reyndi 
að vera alvarleg, 
en þótti hún ófor-
skömmuð þegar 
hún spaugaði. 
Setning úr bókinni 
um að hver mann-
eskja búi yfir eigin 
sannleika brenndi 
sig inn í huga mér og 
höfundurinn varð 
uppáhald.

Nokkrum árum 
síðar, í námi við HÍ, 
tók ég námskeið þar 
sem verkefni var að 
þýða kafla úr bók að eigin vali. Ég 
þýddi upphaf Barndom, en þegar 
verkefninu var lokið langaði mig 

n Listin sem 
breytti lífi mínu

Pedro Gunnlaugur hannaði kápuna 
á nýjustu skáldsögu sinni, Lungum, 
með hjálp gervigreindar. 
 MYND/AÐSEND

Nýjasta skáldsaga Pedro Gunnlaugs Garcia, Lungu, er ættarsaga sem teygir anga sína víða í tíma og rúmi. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Pedro Gunnlaugur Garcia 
hefur sent frá sér sína aðra 
skáldsögu, sem ber heitið 
Lungu. Bókin hlaut á dög-
unum tilnefningu til Íslensku 
bókmenntaverðlaunanna í 
flokki skáldverka.

tsh@frettabladid.is

„Lungu er ættarsaga sem teygir 
anga sína víða í tíma og rúmi. Utan 
um ættarsöguna er rammafrásögn 
sem gerist í framtíðinni, árið 2089. 
Þar kynnumst við feðginum sem 
hafa fjarlægst hvort annað – en eitt 
af þemum bókarinnar er einmitt 
fjölskyldusambönd og nándin og 
gremjan sem sprettur úr þeim. Sam-
hliða frásögninni um það hvernig 
þeim reiðir af er rakin saga forfeðra 
og formæðra þeirra, sem koma frá 
Toskanahéraði á Ítalíu,“ segir Pedro.

Sleppur við herkvaðningu
Ein af þeim persónum sem lesendur 
fá að kynnast í Lungum er hinn 
ítalski Enzo sem er kvaddur í herinn 
þegar fyrri heimsstyrjöldin brýst út.

„Það á að senda hann á víglínuna 
en hann kemst undan með því að 
gleypa ólífur, sem er saga sem er 
byggð á sönnum atburðum. Langafi 
minn lék sama leik í Portúgal, eða 
þannig var sagan sem afi sagði mér af 
föður sínum. Hann gleypti ógrynni 
af ólífum og fór svo í röntgenmynda-
töku þar sem komu í ljós hrikalegir 
skuggar. Langafi var sendur heim 
með þá greiningu að hann væri með 
ólæknandi krabbamein og slapp – en 
nánast hver einasti kjaftur sem var 
sendur á víglínurnar í Frakklandi 
og Belgíu lenti í sinnepsgasárásum 
Þjóðverja og lést. Þannig að ef langafi 
hefði ekki gert þetta þá væri ég 
sennilega ekki hér í dag,“ segir Pedro.

Sonur og sonarsonur Enzo reyna 
að leika sama leik þegar þeir eru 
kvaddir í herinn, annars vegar í 
seinni heimsstyrjöldinni og hins 
vegar í Víetnamstríðinu, eftir að 
fjölskyldan flytur til Bandaríkjanna. 
Í tilviki sonarsonarins Anthony mis-
lukkast það hins vegar.

„Hann er svo óheppinn að vera 
með ofnæmi fyrir ólífum. Þannig 
að bjargræðið klikkar, hann stokk-
bólgnar bara og getur ekki notað 
sömu undankomuleið og pabbi 
hans og afi. Tony f lýr til Kanada 
þar sem hann kynnist fyrir tilviljun 
fjölskyldu víetnamskra flóttamanna 
sem er að byrja nýtt líf í innflytj-
endahverfi Toronto. Heimasætan 
Thảo er lífsleið og starir löngum 
stundum út um gluggann en verður 

smám saman ástfangin úr fjarlægð af 
umkomulausum vesalingi sem hún 
sér reika um almenningsgarðinn í 
hverfinu, liðhlaupanum Tony.“

Fær sýnir í samförum
Ættarsagan heldur svo áfram hjá 
dóttur Anthony og Thảo, Söru, sem 
endar á því að fá vinnu á Íslandi.

„Sara lærir erfðafræði og er boðið 
starf hjá Íslenskri erfðagreiningu. 
Hún flytur hingað og veit ekki alveg 
hvað henni á að finnast um land og 
þjóð, gerir grín að einsleitninni og 
smæðinni, en endar svo sjálf á því að 
verða færsla í Íslendingabók þegar 
hún eignast barn með Íslendingi.“

Sara er með óvenjulega skyggni-
gáfu sem birtist einungis þegar hún 
stundar kynlíf.

„Þetta er hádramatískt verk um 
líf og dauða og þá verður sagan að 
vera skemmtileg líka. Hún þurfti að 
vekja furðu og ánægju, koma á óvart 
og helst vera fyndin. Eitt af því sem 
mér fannst nauðsynlegt að blanda 
inn í frásögnina var töfraraunsæi. 
Það á til dæmis við í tilviki Söru, því 
að hún býr yfir undarlegri skyggni-
gáfu sem birtist eingöngu þegar 
hún stundar kynlíf. Þá birtast henni 
sýnir úr lífi formæðra mannanna 
sem hún sefur hjá,“ segir Pedro.

Bjó til kápuna með gervigreind
Kápan á Lungum á sér nokkuð 
skemmtilega baksögu því Pedro 
hannaði kápumyndina sjálfur með 
aðstoð gervigreindar.

„Það er eitthvað sem vekur ugg 
hjá fólki sem starfar í grafískri 
hönnun og myndlist – að gervi-
greind sé að ryðja sér til rúms – og 
skiljanlega, þetta er ekkert endilega 
heillavænleg þróun. Ég notaði gervi-
greindarforrit sem virkaði þannig 
að ég skrifaði skipun í textaformi og 
gervigreindin spýtti samstundis út 

mynd af því sem ég bað um. Ég tók 
mér nokkra mánuði í að leika mér 
að því að skapa kápur með mynd-
efni sem tengdist bókinni og átti 
yfir hundrað tillögur á endanum.“

Kápan var svo sett saman af graf-
ískum hönnuði.

„Þetta auðvitað kitlar mann, það 
kitlar einhverja guðsduld að geta 
sagt „Verði ljós. Verði Lungu,“ og sjá 
þau birtast. En fyrir mér var þetta 
fyrst og fremst leikur,“ segir Pedro.

Gekk dálítið nærri sér
Lungu hlaut nýlega tilnefningu til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
og kveðst Pedro hafa verið himin-
lifandi.

„Ég hef lagt talsvert á mig við að 
skrifa þessa sögu og gekk dálítið 
nærri mér á tímabili. Það er mikið 
af mínum eigin sársauka þarna. En 
væntingar eru oft það hættulegasta 
við það að skrifa. Það eina sem 
maður getur haft stjórn á er hvort 
maður sjálfur sé sáttur. Allt annað 
er úr manns eigin höndum. Þegar ég 
fékk að skoða bókina í fyrsta sinn, 
viku áður en hún kom í búðir, þurfti 
ég að eiga smá samtal við sjálfan mig 
um væntingar. Minna mig á að ég er 
sáttur við þessa bók jafnvel þótt 
enginn lesi hana.“

Pedro segist þó engu að síður hafa 
fagnað ákaft við fréttirnar.

„Ég öskraði í símann þegar rit-
stjórinn minn hringdi. Blessunar-
lega er fótboltamót í gangi þannig 
að nágrannarnir hafa ekki haldið að 
ég væri neitt allt of ruglaður,“ segir 
hann. n

Öskraði þegar hann var 
tilnefndur til verðlaunanna

ekkert að hætta og hélt áfram 
og þýddi nokkra kafla í viðbót. 
Þarna höfðu tvær bækur eftir 
Tove komið út á íslensku og mér 
fannst áhugavert að halda áfram. 
Ég prentaði kaflana út, setti í 
umslag, skrifaði bréf og sendi á 
útgáfustjóra virðulegs bókafor-
lags og spurði hvort forlagið gæti 
hugsað sér að gefa út þessa góðu 
bók. Löngu síðar kom kurteislegt 
svar um að enginn áhugi væri á 
Bernsku eftir Tove Ditlevsen.

Síðan liðu þrjátíu ár. Endur-
minningabækur Tove; Barndom, 
Ungdom og Gift eru sígildar 
danskar bókmenntir og fyrir 

skömmu voru þær 
þýddar á ensku 
og gefnar út hjá 
Penguin Classics. 
Bækurnar slógu 
í gegn í hinum 
enskumælandi 
heimi og gagn-
rýnendur New 
York Times völdu 
þær með tíu 
bestu þýddum 
bókum 2021.

Í fyrra fékk 
ég póst frá 
forleggjara og 
einmitt núna sit 
ég á bernsku-
slóðum Tove 
Ditlevsen í 
Kaupmanna-

höfn og þýði Barndom fyrir 
virðulegt bókaforlag. Þrjátíu árum 
eftir að ég hóf verkið gefst mér 
tækifæri til að ljúka því.“ n
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Allt fyrir 
helgina!

Safnaðu
inneign og
fáðu betra
verð á
matvöru með
Samkaupa-
appinu

Tilboð gilda  15.–18. desember

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

24%1.489kr/kg

1.959 kr/kg

Hamborgar-
hryggur



TÓNLIST

Windbells
plata eftir Huga Guðmundsson
Flytjendur: Kammersveit 
Reykjavíkur, ásamt Áshildi 
Haraldsdóttur og Hildigunni 
Einarsdóttur
Útgefandi: Sono Luminus

Jónas Sen

Einu sinni las ég fantasíubók sem 
hefst í helvíti. Þar kveljast sálir for-
dæmdra um alla eilífð, en illu and-
arnir passa upp á að logarnir brenni 
sem heitast. Á meðan er spiluð tón-
list. Þetta er eingöngu tónlist eftir 
misheppnuð tónskáld, verk sem 
voru í mesta lagi flutt einu sinni á 
jörðinni. Sagan dæmdi þau úr leik, 
en í helvíti eru þau spiluð endalaust, 
hinum fordæmdu til enn meiri skap-
raunar.

Tónsmíðarnar eftir Huga Guð-
mundsson enda ekki þarna, svo 
mikið er víst. Á geisladiskinum 
Windbells er að finna sautján ár 
af tónlist hans og ber hann ríkum 
hæfileikum fagurt vitni. Verkin eru 
aðgengilegri en oft er uppi á ten-
ingnum þegar nútímatónlist er ann-
ars vegar. Hefðbundnar tóntegundir 
koma fyrir og laglínurnar eru gríp-
andi. Hljómarnir eru oftar en ekki 
töfrandi og áferðin sem skapast af 
samhljómandi röddum ólíkra hljóð-
færa er fíngerð og heillandi. Hvergi 
er neitt sem er ódýrt eða klisjukennt. 
Maður finnur að Huga liggur ávallt 
mikið á hjarta með skáldskap sínum.

Nákvæmt samspil
Entropy er líklega klassískasta verkið 
á geisladiskinum. Það er mjög fágað 
og er í tveimur köflum. Hinn fyrri er 
fremur fjörlegur, en sá seinni miklu 
rólegri. Tónlistin varpar upp mynd 
af tilvist sem byrjar í föstu formi, full 
af lífi, en missir smám saman lífs-
kraftinn. Kammersveit Reykjavíkur 
flytur verkin og gerir það prýðilega. 
Tónarnir eru meitlaðir, tónhend-
ingarnar fagurlega mótaðar og sam-
spilið er agað og nákvæmt.

Næsta tónsmíð á geisladiskinum 

er Lux, eða Ljós, og er einleikari 
þar Áshildur Haraldsdóttir f lautu-
leikari. Stemningin er dularfull, 
byrjunin samanstendur af leitandi, 
bergmálandi f laututónum sem 
líkt og f leyta kerlingar yfir gár-
óttan geim. Djúpur, síendurtekinn 
hljómur myndar dáleiðandi and-
rúmsloft. Útkoman er einstaklega 
áhrifamikil, eins og djúp hugleiðsla.

Tilraunakennt og leitandi
Elsta verkið hér er Equilibrium IV: 

Windbells, sem er í fjórum köflum. 
Það er ekki eins hnitmiðað og annað 
á geisladiskinum; kannski var Hugi 
þá ekki fyllilega búinn að finna sína 
eigin rödd. Tónlistin er fremur til-
raunakennd, rétt eins og verið sé 
að prófa hljóðfærin til að finna út 
hvaða möguleika þau bjóða upp á.

Brot, sem er næst, er hins vegar 
fastmótuð tónlist sem ferðast 
ýmist fram eða aftur í tíma. Kafl-
arnir eru þrír, en þeir eru fleygaðir 
með tveimur millispilum. Þar eru 

kaflarnir á undan spilaðir aftur á 
bak, með mjög annarsheimlegum 
ef fektum. Raftónlist blandast 
þannig á einkar áhugaverðan hátt 
við formfastari kammertónlist og 
er heildarútkoman afar lokkandi. 
Síðasti kaf linn, Danse Macabre, 
vísar til fortíðarinnar. Fiðlusólóið 
í kaflanum hljómar eins og öfuga 
útgáfan af sólóinu í samnefndu 
verki eftir Saint-Saens, en óneitan-
lega talsvert vélrænni. Útkoman er 
mjög skemmtileg.

Maður er manns gaman
Síðasta tónsmíðin er Söngvar úr 
Hávamálum, þar sem Hildigunn-
ur Einarsdóttir mezzósópran 
er í aðalhlutverki. Söngurinn er 
hástemmdur og laglínurnar fal-
legar. Undirleikshljómarnir eru 
forkunnarfagrir, og maður fær ekki 
nóg af því að hlusta á fyrsta kaflann 
þar sem sungið er um einmanaleika 
og hve félagsskapur er mikilvægur. 
Maður er manns gaman – og tónlist 
er líka manns gaman, sérstaklega 
hér. n

NIÐURSTAÐA: Frábær tónlist, 
magnaður flutningur.

Fleyta kerlingar yfir gáróttan geim

Platan Windbells er nýjasta útgáfa tónskáldsins Huga Guðmundssonar.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvergi er neitt sem er 
ódýrt eða klisjukennt. 
Maður finnur að Huga 
liggur ávallt mikið á 
hjarta með skáldskap 
sínum.

Pussy Riot sýndi verk sitt Riot Days í  
Þjóðleikhúsinu í nóvember. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

tsh@frettabladid.is

Rússneski andófslisthópurinn Pussy 
Riot mun snúa aftur til Íslands í janú-
ar og halda aðra sýningu á gjörninga-
verki sínu Riot Days í Þjóðleikhúsinu 
sem sýnt var við mikinn fögnuð í lok 
nóvember. Sýningin er skipulögð í 
samhengi við fyrstu yfirlitssýningu 
Pussy Riot sem stendur nú yfir í 
Kling & Bang en aukasýningin verð-
ur haldin 15. janúar 2023, sama dag 
og sýningin í Kling & Bang klárast.

Í fréttatilkynningu frá Þjóðleik-
húsinu segir: „Áhorfendur sýndu 
gríðarlega sterk viðbrögð á sýning-
unni í nóvember. Sýningin, sem 
er sambland af tónleikum, gjörn-
ingalist og pólitískum viðburði, 
snart gesti Þjóðleikhússins djúpt og 
hreyfði við þeim á kraftmikinn hátt. 
Nú gefst þeim sem misstu af í nóv-
ember tækifæri til þess að sjá þessa 
mögnuðu sýningu.“

Riot Days hefur verið sýnd víðs 
vegar um Evrópu og hlotið mikla 
athygli og lof. Sýningin var að hluta 
til æfð og þróuð í Þjóðleikhúsinu 
nú á vordögum, rétt eftir að Maria 
„Masha“ Alyokhina, forsprakki 
hópsins, f lúði Rússland hingað til 
lands undan klóm ríkisstjórnar 
Pútíns meðal annars með aðstoð 
Ragnars Kjartanssonar myndlistar-
manns.

Í viðtali við Fréttablaðið í nóv-
ember síðastliðnum lýsti Masha 
Alyokhina verkinu Riot Days svo: 

„Það lítur út eins og tónleikar með 
vídeólist en þetta er meira en bara 
tónleikar. Þetta er á mörkum tón-
listar, leikhúss, heimildarmyndar 
og með nokkrum óútreiknanlegum 
pörtum af performans. Í grunninn 
er þetta stefnuyfirlýsing og fólk má 
búast við baráttuköllum.“ n

Pussy Riot kemur aftur

Verkið Riot Days hefur 
verið sýnt víðs vegar 
um Evrópu og hlotið 
mikla athygli og lof. 

K
AV

IT
A

30 Menning 15. desember 2022  FIMMTUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ



Auður Ava segist ekki ætla að skipta 
sér neitt af framleiðsluferli kvik-
myndarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tsh@frettabladid.is

Tökur eru hafnar suður í Pýrenea-
fjöllum á kvikmynd sem byggð er á 
skáldsögu Auðar Övu, Ör sem kom 
út 2016. Heiti bíómyndarinnar er 
Hotel Silence en það er einmitt 
heiti skáldsögunnar á ensku og fleiri 
tungumálum.

„Ég hef fengið nokkur tilboð í 
bókina, það hafa nokkrir fram-
leiðendur og leikstjórar viljað gera 
mynd eftir henni en ég hef svo-
lítið dregið lappirnar og sagt nei. 

Ég var svona erfiður höfundur en 
svo er ég nú að róast í því og lagast,“ 
segir Auður Ava en þetta er fyrsta 
kvikmyndin sem er gerð eftir bók 
hennar.

Leikstjóri myndarinnar er Léa 
Pool sem er þekktur svissneskur-
kanadískur leikstjóri með langan 
feril að baki.

„Ég hef lengi verið aðdáandi kana-
dískra leikstjóra og mér finnst þeir 
vera að gera alveg rosalega f lottar 
myndir í frönskumælandi Kanada, 
sérstaklega þeim megin. Ég þekkti 

til verka Léu Pool þannig að ég sagði 
bara já,“ segir Auður Ava.

Með aðalhlutverk fer kanadíski 
leikarinn Sébastien Ricard sem 
hlotið hefur fjölmörg verðlaun 
auk þess sem svissneska leikkonan 
Lorena Handschin fer með hlutverk.

Tökutímabilið er frá nóvember 
2022 til febrúar 2023 en gert er ráð 
fyrir að kvikmyndin verði frum-
sýnd í árslok 2023. Spurð um hvort 
hún verði eitthvað viðriðin fram-
leiðsluna segir Auður Ava:

„Þetta er annað hvort eða hjá mér. 

Annað hvort segi ég nei, en þegar ég 
segi já þá læt ég þetta algjörlega í 
hendurnar á öðrum listamönnum. 
Leikstjórinn Léa Pool er hokin af 
reynslu og hún gerir handritið og 
ég veit í sjálfu sér ekkert um hennar 
áherslur.“

Ör hlaut Íslensku bókmennta-
verðlaunin og Bókmenntaverðlaun 
Norðurlandaráðs og hefur verið 
þýdd á mörg tungumál. Auður Ava 
segir þetta vera þá bók hennar sem 
vakið hefur hvað mestan áhuga á 
alþjóðavísu. n

Upptökur hafnar á kvikmynd eftir bók Auðar Övu

Ólafur Jóhann Ólafsson nýtur fá-
dæma vinsælda sem rithöfundur. 

tsh@frettabladid.is

Skáldsagan Játning eftir Ólaf Jóhann 
Ólafsson trónir í fyrsta sæti á met-
sölulista Eymundsson fjórðu vikuna 
í röð. Játning hefur notið mikilla 
vinsælda frá því hún kom út í haust 
en bókin fjallar um tvo íslenska 
námsmenn, Elísabetu og Benedikt, 
sem kynnast í Leipzig skömmu fyrir 
hrun múrsins. Þau fella hugi saman 
en líf þeirra tekur óvænta stefnu 
þegar yfirvöld fara að sýna þeim 
áhuga. Áratugum síðar neyðist 
Elísabet skyndilega til að minnast 
þessara löngu liðnu daga sem hún 
vill síst af öllu rifja upp.

Glæpasögurnar fylgja fast á hæla 
Játningu en bókin Reykjavík eftir 
Ragnar Jónasson og forsætisráð-
herrann Katrínu Jakobsdóttur situr 
áfram í öðru sæti. Í þriðja sæti er 26. 
bók Arnaldar Indriðasonar Kyrrþey 
og í fjórða sæti er einn helsti keppi-
nautur Arnaldar, Yrsa Sigurðardóttir 
með bókina Gættu þinna handa. n

 

Listinn er byggður á sölu í verslun-
um Pennans Eymundsson dagana 7. 
til 13. desember.

1. Játning 
Ólafur Jóhann Ólafsson

2. Reykjavík glæpasaga 
Ragnar Jónasson og  
Katrín Jakobsdóttir

3. Kyrrþey 
Arnaldur Indriðason

4. Gættu þinna handa 
 Yrsa Sigurðardóttir

5. Hamingja þessa heims 
Sigríður Hagalín Björnsdóttir

6. Bannað að ljúga  
Gunnar Helgason

7. Eden 
Auður Ava Ólafsdóttir

8. Tól 
Kristín Eiríksdóttir

9. Keltar: Áhrif á íslenska tungu 
 Þorvaldur Friðriksson

10. Guli kafbáturinn  
Jón Kalman Stefánsson

Játning áfram 
söluhæsta bókin

Húðbókin eftir Láru G. Sigurðardóttur  
og Sólveigu Eiríksdóttur hefur að geyma  
upplýsingar um allt sem þarf til að við- 
halda heilbrigði og ljóma húðarinnar   

  umhirða og æfingar  •  girnilegar mataruppskriftir  •  uppskriftir að húðvörum

GÓÐUR LÍFSSTÍLL, BETRI HÚÐ
,
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Festist í Eyjum  
í þrjár nætur
Rami Harven Gallego kom 
til Íslands tvisvar á þessu ári. 
Seinna skiptið tók hann meðal 
annars brúðkaupsmyndir 
af ókunnugum. Hann segir 
Ísland magnaðan stað og segir 
stórkostlega ferðasögu.

odduraevar@frettabladid.is

„Seinni ferðin mín til Íslands þetta 
árið var stórkostleg!“ segir ljósmynd-
arinn Rami Harven Gallego sem 
ferðaðist hringinn í kringum Ísland 
á dögunum með hópi ókunnugra og 
tók meðal annars brúðkaupsmyndir.

Fréttablaðið ræddi við Rami 
í aðdraganda ferðarinnar og þá 
sagðist hann vongóður um að finna 
brúðhjón sem væru til í að sitja fyrir 
á mögnuðum brúðkaupsmyndum í 
íslenskri náttúru. „Við lentum í svo 
margvíslegum ævintýrum. Ég fór 
með vini mínum Stefáni, við elskum 
útivist og að taka myndir af nátt-
úrunni.“

Rami segir nokkur augnablik hafa 
staðið upp úr í Íslandsferðinni. „Við 
festumst í Vestmannaeyjum í þrjár 
nætur út af óveðri. Svo neyddumst 
við til að breyta ferðaplönum út 
af vegalokunum í kjölfar óveðurs 
og sváfum í bílunum okkar á tjald-
stæðum,“ segir Rami.

Hann segir þá félaga hafa elt 
norðurljósin 90 prósent tímans í 
ferðalaginu sínu án árangurs. „Þar til 
í blálokin þá sáum við þau loksins,“ 
segir Rami sem bætir því við að þau 
hafi verið mögnuð.

Þá hafi það komið vel á óvart að 
sjá hreindýr á miðjum vegi. „Það 
gekk nánast á okkur á miðjum vegi á 
meðan við keyrðum einhvers staðar 
fyrir suðaustan.“

Rami segist hafa kynnst góðu 
fólki á ferðalaginu. „Ég er uppruna-
lega frá Filippseyjum og er vanari 
heitu hitabeltisloftslagi og strönd-
um,“ segir Rami hlæjandi. Hann 
segist heillast af stöðum þar sem 
er kalt í lofti og því hafi hann búið 
í Kanada undanfarin ár.

„En ég er alveg ástfanginn af 
Íslandi. Það var ekki spurning að 
mig langaði aftur þegar ég fór fyrr 
í haust svo ég keypti mér bara miða 
strax,“ segir Rami sem bætir því við 
að það séu þrjár ástæður fyrir því að 
hann elski Ísland.

„Eitt: Ég er ljósmyndari og lands-
lag Íslands er klárlega paradís lista-
mannsins. Miðnætursólin í sumar 
og norðurljósin á veturna. Magn-
aðir jöklar og eldfjöll sem þú finnur 
bara á Íslandi. Númer tvö er klárlega 
lífsreynslan. Þessi tilfinning sem þú 
færð þegar þú stendur á fjallstoppi 
eða upplifir sól, rigningu og snjó allt 
á einum degi. Það er þessi tilfinn-
ing að þú sért að krossa eitthvað af 
 bucket-listanum.“

Rami segir hið þriðja vera 
íslensku þjóðina. „Íslendingar eru 
svo gestrisnir og einstaklega hlýir. 
Það er líka stórt samfélag aðfluttra 
Filippseyinga sem tók okkur opnum 
örmum og aðstoðaði okkur á ferða-
laginu.“ n

Nokkrar af 
myndunum sem 

Rami tók á ferð 
sinni um landið. 
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Um 30 uppskriftir að sjölum  
og barnateppum – sem eru 
eins báðum megin

Falleg gjöf handa 
prjónaranum

Bæði einfaldar uppskriftir  
fyrir byrjendur sem og  
flóknari fyrir vana prjónara 

Seldist upp  hjá útgefanda.  Endurprentun komin í verslanir.
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Bóksalaverðlaun 2022
Bestu bækurnar að mati  
starfsfólks bókaverslana á Íslandi

Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboðsins er til og m

eð 19. desem
ber eða á m

eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m
eð fyrirvara um

 villur og m
yndabrengl. 

3.899 kr.  
VERÐ ÁÐUR 4.999 kr. 

5.799 kr.  
VERÐ ÁÐUR 7.999 kr. 

3.599 kr.  
VERÐ ÁÐUR 4.799 kr.

www.penninn.is 
s: 540-2000

Besta bókakápan1.sæti Þýdd skáldverk 1.sæti Ljóðabækur

4.199 kr. VERÐ ÁÐUR 5.699 kr.

1.sæti Barna  
og ungmennabækur

4.199 kr.  
VERÐ ÁÐUR 5.499 kr. 

1.sæti Handbækur
og fræðibækur

5.999 kr. VERÐ ÁÐUR 7.999 kr. 

1.sæti Þýddar barna  
og ungmennabækur

5.899 kr. VERÐ ÁÐUR 7.999 kr. 

1.sæti Íslensk skáldverk



Þá sagði hún að heim-
urinn þyrfti ekki á 
fleiri leikstjórum að 
halda. Við þurfum 
framleiðendur. Svo 
fékk ég hálftíma fyrir-
lestur um af hverju ég 
ætti að verða fram-
leiðandi.

Arnar Benjamín

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Guðmundur Örn Jóhannsson gudmundur@torg.is   ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: Auður Húnfjörð audur@
frettabladid.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrir@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, Örn Geirsson orn@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: 
Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Kolbeinn Kolbeinsson kolbeinn@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is   
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Gættu þinna handa 
Yrsa Sigurðardóttir3

7

9

8

10
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4

Metsölulisti 
Vikuna 07. desember - 13. desember

5

Reykjavík glæpasaga 
Ragnar Jónasson 
Katrín Jakobsdóttir

Játning 
Ólafur Jóhann Ólafsson

Eden 
Auður Ava Ólafsdóttir

Tól 
Kristín Eiríksdóttir

Kyrrþey 
Arnaldur Indriðason

Guli kafbáturinn 
Jón Kalman Stefánsson

Hamingja þessa heims 
Sigríður Hagalín

Keltar
Þorvaldur Friðriksson

Bannað að ljúga 
Gunnar Helgason

2

Spennumyndin The Mother 
the son the rat and the gun 
frumsýnd í Bíó Paradís í 
kvöld. Framleiðandi myndar-
innar segir eftirminnilegt 
samtal við kollega í faginu 
hafa vakið áhuga hans á fram-
leiðslu umfram leikstjórn.

ninarichter@frettabladid.is

Kvikmyndaframleiðandinn Arnar 
Benjamín Kristjánsson útskrifaðist 
frá Kvikmyndaskóla Íslands árið 
2012. „Ég framleiddi fyrstu kvik-
myndina mína Reykjavik Porno 
árið 2016. Hún var sýnd á fullt af 
hátíðum og gekk vel þar, en ég held 
að það hafi komið þrjátíu manns 
á hana í bíó hérna,“ segir Arnar og 
hlær.

Næst lá leið Arnars í MET Film 
School í London sem er hluti af Uni-
versity of West London. „Ég lærði 
þar framleiðslu og viðskiptafræði.“ 
Þegar Arnar kom heim frá Bretlandi 
höfðu stjórnendur Zik Zak samband 
og buðu honum vinnu. „Ég er búinn 
að vera í framkvæmda- og fjármála-
stjórnarverkefnum hjá þeim síðan,“ 
segir hann.

The Mother the son the rat and 
the gun er að sögn Arnars búin að 
vera aðgengileg alls staðar, nema 
hér á landi. „Okkur langaði að sýna 
hana á Íslandi líka og gefa fólki séns 
á að sjá hana. Myndin hefur gengið 
mjög vel á Norðurlöndum og verið 
aðgengileg á streymisveitunni 
Viaplay.“

Leikstjóri myndarinnar heitir 
Philip Staal og er bekkjarbróðir 
Arnars frá London. „Skólinn okkar 
var í Ealing Studios, sem er elsta 
kvikmyndaver Evrópu. Skólinn er 
með Stage 5, þar sem margar gamlar 
klassískar myndir hafa verið skotn-
ar.“ Ladykillers frá árinu 1955 er þar 
á meðal. „Svo var verið að skjóta The 
Darkest Hour með Gary Oldman 
þegar ég var þar í námi.“

Arnar segir Philip hafa komið 
að máli við hann með bíómynd á 
prjónunum. „Hann sagðist ekki 
nenna að bíða í tíu ár eftir að gera 
bíómynd. Hann var búinn að fara 
yfir IMDb hjá mér og búinn að sjá að 
ég hafði gert myndir eins og Reykja-
vik Porno og Grimmd fyrir engan 
pening,“ segir framleiðandinn.

Að sögn Arnar samþykkti hann 
boðið um leið. „Ég kunni vel við 

 Philip og svo fannst mér spennandi 
að prófa að gera mynd í London.“

Aðspurður um dæmigert verkefni 
á borði framleiðanda svarar hann: 
„Það var miklu erfiðara að fá leyfi til 
að gera hluti. Hérna heima er bara 
hægt að hringja í lögregluna og þau 
lána manni bíla. Úti er það miklu 
erfiðara og kostar fullt af pening. 
Það eru líka reglur í London að ef 
þú ert með þrífót úti á götu þarftu 
að fá leyfi.“

Hefur það ekki áhrif á tíðni hand-
held-mynda í London?

„Jú, ég myndi segja það. En það 
sem aðallega kom mér á óvart var 
til dæmis þetta með leikarana. Við 
auglýstum þetta sem low-budget 
mynd þar sem var ekki mikið 
borgað. En samt voru svo margir 
leikarar sem sóttu um að fá að vera 
með. Hérna heima er mjög erfitt að 
fá leikara,“ segir Arnar.

„Þessi mynd fjallar um það, þegar 
maður sem er yfir glæpagengi er 
myrtur og konan hans tekur við. 
Það er einhver svona rotta – upp-
ljóstrari innan glæpagengisins. 
Fyrri helming myndarinnar er verið 
að finna út hver rottan er og í miðri 
mynd snýst það við. Þá fáum við að 
sjá það frá sjónarhóli uppljóstrar-
ans,“ segir Arnar.

„Þegar ég var nemi fór ég í starfs-
þjálfun hjá Zik Zak og mætti vin-
konu minni Birgittu Björnsdóttur 
framleiðanda. Hún spurði: Hvað er 
planið? Ég sagði henni að mig lang-
aði að verða leikstjóri. Þá sagði hún 

að heimurinn þyrfti ekki á f leiri 
leikstjórum að halda. Við þurfum 
framleiðendur. Svo fékk ég hálf-
tíma fyrirlestur um af hverju ég ætti 
að verða framleiðandi,“ segir Arnar 
og hlær.

„Það seldi mér þetta eiginlega, 
þannig að ég hef ekki haft neinn 
áhuga á að leikstýra síðan. Ef mynd-
in f loppar kennir enginn mér um 
það. En það er stress að halda utan 
um peninga og svona.“

Þú hlýtur að vera góður í því?
„Já, ég held það,“ segir Arnar 

Benjamín léttur í bragði. n

Leikstjórnin fékk að víkja 
fyrir framleiðslu á hálftíma

Arnar Benjamín er framleiðandi The Mother the son the rat and the gun sem 
frumsýnd er í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/NÍNA

Taylor Swift varð 33 ára í vikunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ninarichter@frettabladid.is

Dómari í Bandaríkjunum hefur 
vísað frá málsókn á hendur tón-
listarkonunni Taylor Swift, þar sem 
hún er ásökuð um textaþjófnað í 
slagaranum   Shake It Off.

Lagahöfundarnir Sean Hall og 
Nate Butler héldu því fram að popp-
stjarnan hefði stolið textanum úr 
popplaginu Playas Gon’ Play sem 
flutt var af bandinu 3LW árið 2000. 
Swift þvertók fyrir að hafa vitað af 
laginu. Dómari vísaði málinu frá „í 
heild sinni“ á mánudag, er segir í  
umfjöllun BBC um málið.

Swift sagðist einvörðungu hafa 
sótt í eigin reynsluheim við texta-
smíðarnar og sagðist oft hafa notað 
orðasambönd og orðatiltæki sem 
hún heyrði út undan sér við texta-
smíðar á ferlinum. Haft er eftir 
blaðamanni Variety að málsaðilar 

hafi „komist að samkomulagi“ um 
að vísa málinu frá.

Taylor Swift fagnaði 33 ára afmæli 
sínu á þriðjudag í hljóðveri. 

„Ég myndi ekki vilja hafa daginn 
neitt öðruvísi,“ sagði poppstjarnan 
í færslu á Instagram, alsæl með 
aldeilis góða viku. n

Máli á hendur Taylor Swift vísað frá

Shake it off er vin-
sælasti smellur Taylor 
Swift frá upphafi. Lagið 
kom út á plötunni 
1989 árið 2014 og 
var tilnefnt til þriggja 
Grammy-verðlauna.
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SAMSUNG SJÓNVARP 65 
NEO QLED Q85B 2022

289.990 kr.  349.990 kr.

SAMSUNG SJÓNVARP 65
NEO QLED Q91B 2022

349.990 kr.  429.990 kr.

SAMSUNG SJÓNVARP 65
QD-OLED S95B 2022

369.990 kr.  469.990 kr.

SAMSUNG SJÓNVARP 50 
QLED Q80B 2022

159.990 kr.  199.990 kr.

-40.000
kr.

-60.000
kr.

-80.000
kr.

-100.000
kr.

Jólagjöf ársins 2022?

ormsson.is

Gefðu heimilinu  
gjöf um jólin

SAMSUNG SJÓNVARP 75
519.990 kr.  649.990 kr.

-130.000
kr.
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Allt fyrir  
veisluna
Skreytingar
Borðbúnaður

Búningar
Tækjaleiga

Ebbu Guðnýjar  
Guðmundsdóttur

n Bakþankar

Ég var búin að skrifa, að mér 
fannst, þrælgóðan bakþanka 
fyrir daginn í dag. Ég bað mann-
inn minn að lesa hann yfir. Hann 
sendi mér skilaboð: „Mér finnst 
þetta bara vera eitthvað blaður, 
ekki nógu skemmtilegt.“ Hann 
er ekki búinn þeim hæfileika að 
nota hvíta lygi, til að gleðja mig.

Ég spyr nú sjálfa mig. Þarf allt 
að vera skemmtilegt? Þarf alltaf 
að vera gaman? Augljóst svar 
við þessu er nei. Stundum þarf 
að segja eitthvað leiðinlegt. Og 
það er leiðinlegt að vera leiðin-
legur, en það þarf stundum og 
það krefst hugrekkis. Svo má líka 
segja að það er um leið mjög gott, 
ef maður getur tvinnað saman 
leiðindi og grín.

Stundum er til dæmis eitthvað 
sem þarf að fá fólk til að gera 
eða ræða sem er leiðinlegt. Þá 
getur verið gott að grípa í grín, að 
minnsta kosti í og með. Allavega 
hafa stutt í grínið og léttan tón.

Það er gott þegar fólk nær að 
grínast líka á erfiðum stundum. 
Ég á vinkonu í Svíþjóð sem er 
útfararstjóri, og hún nær alltaf 
að halda í grínið og gleðina. Hún 
hefur sjálf reynt margt en alltaf 
er stutt í hláturinn. Það er indælt.

Ef ég er í vondu skapi finnst 
mér gott ef maðurinn minn er 
hress og glaður og lætur það ekk-
ert á sig fá. Ég reyni að gæta þess 
að segja honum og börnunum 
að ég sé ekki fúl út í þau, heldur 
bara eitthvað öfugsnúin. En 
það er gott að fá rými til að vera 
einstaka sinnum ekki skemmti-
legur.

Hvað sem þessu líður, þá 
þarf stundum að segja og tala 
um eitthvað mikilvægt sem 
er leiðinlegt og passar illa að 
grínast nokkuð með. Pistillinn 
kemur einn daginn. Lengi lifi 
leiðindin. n

Gaman

Opið allan 
sólarhringinn
Í Nettó Mjódd
og Granda 

Novalegt í
jólapakkann!

Apple
iPhone 14
128GB
164.990 kr.

Apple
Watch
Ultra
169.990 kr.

Apple
AirPods Pro
2nd gen.
54.990 kr.

Lenco
Karaoke
Laganemi
6.990 kr.

Nova
Yatzy
2.990 kr.

Snjallar gja�r af öllum stærðum og gerðum. 
Græjaðu jólagja�rnar á nova.is.

STUÐSVELLIÐ
Nova X Orkusalan

Bókaðu þína skautastund á nova.is

Heitur
bolli

5G eSIM

Úrlausn
fylgir í
4 mán.

Apple
Watch Series 8
LTE 41mm
104.990 kr.

Úrlausn
fylgir í
4 mán.

eSIM


