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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Dagur B. Eggertsson 
segir ábyrgan rekstur að baki 
góðri afkomu borgarsjóðs. 10 

SPORT Everton stendur í stað í 
ensku úrvalsdeildinni. 16

TÍMAMÓT Hvernig rætist 35 ára 
spádómur um árið 2019? 22

LÍFIÐ Postprent er markaður 
með prentverk íslenskra lista-
manna á netinu. 32
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Halldór

Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir. 

Vel heppnað gamlárskvöld er að baki. Að venju huguðu færri að brennunni á Ægisíðu á nýársdag heldur en hafði verið á sjálft gamlárskvöld þegar fjörið var mest og logaði skærast í bál-
kestinum. Það voru þó enn glæður í leifum brennunnar í gær og þær minnkuðu ekki þegar öflugir plokkarar vörpuðu afrakstri sjálfboðastarfa sinna í eldtungurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LÖGREGLUMÁL Um 350 mál voru 
skráð í málaskrá lögreglunnar á 
höfuðborgarsvæðinu á hverjum 
einasta sólarhring í fyrra að meðal-
tali og fjölgaði málunum um 70 að 
meðaltali á hverjum einasta degi. 
Tilkynnt innbrot hafa aukist um 
nærri 60 prósent frá því árið 2017.

Þetta kemur fram í bráðabirgða-
niðurstöðum lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu um afbrotatölfræði 
ársins 2018.

Um 45 þúsund umferðarbrot 
eru skráð hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu í fyrra og hefur þeim 
fjölgað mikið frá síðustu árum, svo 
mikið að umferðarlagabrot hafa 

tvöfaldast á síðustu sjö árum. Einn-
ig eru tilkynnt hegningarlagabrot 
tæplega tíu þúsund, sem er fimm 
prósent fjölgun milli ára.

Jafnframt hefur tíðni kynferðis-
brota og heimilisofbeldisbrota 
aukist. Sigríður Björk Guðjónsdóttir 
lögreglustjóri segir mikinn árangur 
felast í því að þau mál komist inn á 

borð lögreglunnar. Slík mál komi 
einnig í miklum mæli í gegnum 
Bjarkarhlíð sem sérhæfir sig í mót-
töku við þolendur ofbeldis. Að mati 
Sigríðar Bjarkar hefðu mál sem 
koma frá Bjarkarhlíð alla jafna ekki 
ratað á borð lögreglu og því er það 
vel að þau mál séu tilkynnt.

„Það er komið meira fé sem skilar 
sér í hraðari málsmeðferðartíma. 
En fyrst og fremst, það að setja 
kynbundið ofbeldi á oddinn sem 
áhersluatriði og að hugsa um þetta 
sem þjónustustofnun en ekki valda-
stofnun, það er að skila sér líka hvað 
þetta varðar,“ segir Sigríður Björk.
– sa / sjá síðu 4

Metfjöldi lögreglumála
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnir að meðaltali um 350 málum á hverjum 
sólarhring. Að sögn lögreglustjórans vinnur lögreglan vel í erfiðum aðstæðum.

LÖGREGLUMÁL Eldur kom upp á svöl-
um fyrstu hæðar í fjölbýlinu Eddu-
felli 8 í Breiðholti í gærkvöldi.

Dreifði eldurinn sér eftir klæðn-
ingu utan á húsinu að því er slökkvi-
liðið á höfuðborgarsvæðinu sagði 
við Fréttablaðið. Íbúi sem rætt var 
við sagði alla hafa yfirgefið bygging-
una eftir að að brunavarnarkerfið fór 
af stað. Höfðust íbúarnir við í strætis-
vagni fyrir utan húsið er rætt var við 
hann í gær.

Allar stöðvar voru á vettvangi 
og slökkvistarf í gangi er Fréttablaðið 
fór í prentun. Þá voru engar upplýs-
ingar um hvort nokkur hefði meiðst 
en ástandið væri viðráðanlegt.

Eldurinn  hafði læst sig í klæðn-
ingu utan á blokkinni og þurfti að 
rífa hana af og klæðningu á þaki 
líka til að ganga úr skugga um að 
þar leyndust engar glæður áður en 
íbúunum var hleypt inn aftur. – oæg

Blokk rýmd í 
Eddufelli í gær



Veður

Sunnan strekkingur eða allhvass 
vindur og rigning eða súld, en þurr-
viðri norðaustan- og austanlands. 
Hiti 4 til 9 stig.  SJÁ SÍÐU 24

Forsetinn heiðrar fjórtán

Fjórtán þáðu í gær fálkaorðu úr hendi Guðna Th. Jóhannessonar, forseta Íslands. Þetta voru Agnes Anna Sigurðardóttir framkvæmdastjóri, Árni 
Magnússon, fyrrverandi skólastjóri,  Björg Thorarensen lagaprófessor, Georg Lárusson, forstjóri Landhelgisgæslunnar, Guðríður Ólafs Ólafíudóttir, 
fyrrverandi formaður Sjálfsbjargar, Guðrún Sveinbjarnardóttir fornleifafræðingur, Haraldur Briem, fyrrverandi sóttvarnalæknir, Kristín Aðal-
steinsdóttir, fyrrverandi prófessor, Margrét Frímannsdóttir, fyrrverandi alþingismaður, Páll Óskar Hjálmtýsson, Ragnar Aðalsteinsson hæstaréttar-
lögmaður, Tómas Knútsson, stofnandi Bláa hersins, Valdís Óskarsdóttir kvikmyndagerðarmaður og Þórhallur Sigurðsson, Laddi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

UMHVERFISMÁL Nýjung björgunar-
sveitanna, að bjóða landsmönnum 
upp á að kaupa græðling til gróður-
setningar í nýjum áramótaskógi 
Skógræktarfélags Íslands, var afar 
vel tekið og seldust þúsundir rótar-
skota vítt og breitt um landið fyrir 
þessi áramót.

Formaður Slysavarnafélags-
ins Landsbjargar segir samstarfið 
komið til að vera og hugmyndin 
þróuð áfram.

„Við erum nú ekki komin með 
nákvæmar tölur um hversu mörg 
rótarskot voru seld um þessi ára-
mótin en öll 15.000 eintökin sem 
við létum útbúa fóru út til björg-
unarsveitanna. Langflestar þeirra 
þurftu að panta inn rótarskot aftur 
því þau seldustu upp í upphafi,“ 
segir Jón Svanberg Hjartarson, fram-
kvæmdastjóri Landsbjargar. „Því er 
ljóst að nokkur þúsund rótarskot 
hið minnsta hafa selst.“

Verkefnið er samstarfsverkefni 
Landsbjargar og Skógræktarfélags 
Íslands. Þar er formaður Jónatan 
Garðarsson, hann er að vonum 
ánægður með þetta verkefni. „Við 
tökum við þessum græðlingum og 
næsta sumar munum við planta 
þessu í nýjum skógi við Þorláks-

höfn. Þetta samstarf er mjög jákvætt 
og þegar fram líða stundir verður 
þessi skógur orðinn stór og fallegur 
sem allir geta heimsótt og átt góðar 
stundir í,“ segir Jónatan. „Þessi hug-
mynd Rakelar Kristinsdóttur mun 

vonandi verða þess valdandi að ein-
staklingar geti stutt við björgunar-
sveitirnar og hugað að náttúrunni í 
leiðinni.“

Jón Svanberg segir flugeldasöluna 
um þessi áramót hafa verið kannski 
örlítið minni en um síðustu áramót.

„Sumir voru á pari en aðrir aðeins 
undir því sem var í fyrra. Það er lík-
legt að við verðum mjög nálægt 
sölunni um síðustu áramót. Þetta 
fer auðvitað í smá sveiflum eins og 
gengur og gerist.“

Jón segir rótarskotið hafa laðað 
að nýja viðskiptavini. „Það kom fólk 
inn á sölustaðina sem hafði aldrei 
stigið fæti inn til okkar. Nú gerðu 
þeir það til að kaupa rótarskot sem 
er auðvitað frábært fyrir alla. Því 
bindum við miklar vonir við þessa 
fjáröflun.“ sveinn@frettabladid.is

Samstarfi hjálparsveita 
og skógræktar vel tekið

Skógræktarfólk gróðursetur rótarskot hjálparsveita í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Svokölluð rótarskot sem 
björgunarsveitirnar
buðu í fyrsta skipti nú 
um áramótin seldust vel. 
Verkefnið er í samstarfi 
við Skógræktarfélagið. 
Þar eru menn ánægðir. 
Flugeldarsala er síðan 
sögð hafa verið á pari við 
það sem hún var í fyrra 
hjá hálparsveitunum.

Það kom fólk inn á 

sölustaðina sem 

hafði aldrei stigið fæti inn til 

okkar.

Jón Svanberg 
Hjartarson, fram-
kvæmdastjóri 
Landsbjargar 

TRÚMÁL Enn eru þjófar að verki, enn 
býr fólk við fátækt og húsnæðisekla 
er á landinu, sagði Agnes M. Sig-
urðardóttir, biskup Íslands, í nýárs-
predikun sinni í Dómkirkjunni í 
Reykjavík í gær. Agnes sagði hina 
íslensku þjóðkirkju vera fólkinu til 
halds og trausts.

„Á ferðum mínum í sóknir lands-

ins mæti ég hinni eiginlegu kirkju 
sem er fólkið í kirkjunni. Fólkið sem 
ann sinni sóknarkirkju og er þakk-
látt fyrir þá þjónustu sem kirkjan 
veitir. Sú kirkja mætti oftar vera í 
kastljósi miðlanna,“ sagði Agnes M. 
Sigurðardóttir. – sa

Fái athygli fyrir 
kirkjuþjónustu

Agnes M. 
Sigurðardóttir, 
biskup Íslands.

BANDARÍKIN Upptaka af nýju uppi-
standi grínistans Louis C.K. hefur 
farið eins og eldur í sinu um inter-
netið. Þar gerir hann grín að þúsald-
arkynslóðinni svokölluðu og nánar 
tiltekið fórnarlömbum úr Parkland 
skotárásinni víðfrægu í Bandaríkj-
unum.

Segist grínistinn ekki skilja af 
hverju hann þurfti að hlusta á unga 
krakka sem lent hefðu í skotárás 
tala frammi fyrir bandarísku full-
trúadeildinni.

„Að bera vitni frammi fyrir full-
trúadeildinni, þessir krakkar, hvað í 
fjandanum? Hvað eruð þið að gera?! 
Af því að þið fóruð í skóla þar sem 
krakkar voru skotnir, af hverju þýðir 
það að ég þurfi að hlusta á ykkur? Af 
hverju gerir það ykkur áhugaverð? 
Þið voruð ekki skotin. Þið ýttuð ein-
hverjum feitum krakka í línuna fyrir 
framan ykkur og núna þarf ég að 
hlusta á ykkur tala?“ sagði Louis C.K.

Sautján létust í árásinni í Park-
land skólanum. Vöktu krakkarnir 
sem lifðu athygli fyrir baráttu gegn 
almennri byssueign.

Fórnarlömb og aðstandendur 
fórnarlamba Parkland árásarinnar 
hafa lýst yfir vonbrigðum sínum.

„Dóttir mín dó í Parkland skot-
árásinni. Sonur minn flúði undan 
kúlunum. Ég og konan mín kljáumst 
við missinn á hverjum degi. Af 
hverju kemurðu ekki í heim til mín 
og prófar þessa ömurlegu brand-
ara?“ segir Fred Guttenberg sem 
missti dóttur sína í árásinni.  – oæg

Grínisti hæðist 
að börnum sem 
lifðu af skotárás

Louis C.K. NORDICPHOTOS/GETTY
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MARKAÐSMÁL Tryggvi Axelsson, for-
stjóri Neytendastofu, telur að við 
fyrstu sýn sé uppstilling á drykkjun-
um Bola og Kristal, sem stóðu á borð-
inu undir umræðum forystumanna 
stjórnmálaflokkanna á Alþingi í 
Kryddsíld Stöðvar 2 á gamlársdag sé 
svokölluð innsetning.

Í Kryddsíldinni  var nokkrum 
flöskum af bjórnum Bola og sóda-
vatnsdrykknum Kristal stillt upp á 
borðinu svo greinilega sást í vöru-
merkin.

„Ég tók sjálfur eftir þessu en ég 
get ekki sagt hvort þetta sé brot á 
reglum eða ekki án þess að hafa rætt 
við framleiðendur og fengið alla sög-

una,“ sagði Tryggvi við Fréttablaðið í 
gær.  Málið verði tekið til skoðunar 
hjá Neytendastofu

Í Kryddsíldinni var aldrei tekið 
fram að veitingarnar væru í boði 
Ölgerðarinnar eða sagt að um aug-
lýsingu væri að ræða. Hins vegar 
voru Ölgerðinni færðar þakkir í lok 
þáttarins, í svokölluðum kredit-lista.

Svanur Valgeirsson, auglýsinga-
stjóri Stöðvar 2, sagði alveg ljóst að 
ekki væri verið að rukka fyrir mark-
aðssetningu á áfengi. „Við höfum 
fundað ítrekað með fjölmiðlanefnd 
eftir að hafa brennt okkur nokkrum 
sinnum á þessum reglum áður og 
lögin eru alveg skýr,“ sagði Svanur.

„Þessu er ekki stillt svona upp að 
okkar ósk, heldur eru það þjónarnir 
sem stilla þessu svona upp,“ bætti 
Svanur við. Rekstaraðili salarins þar 
sem Kryddsíldin var tekin upp sé 
með samning við Ölgerðina.

Spurður að því hvers vegna 
Ölgerðinni eru færðar þakkir í lok 
þáttarins kvaðst Svanur ekki vita 
það. „Þetta kom mér á óvart,“ sagði 
auglýsingastjórinn. „Við erum ekki 
að þakka fyrir þessar veitingar.“

Þórir Guðmundsson, ritstjóri 
fréttastofu, sagði áfengi hafa verið 
haft um hönd í Kryddsíldinni að 
venju. „Hann er á borðinu af því  að 
menn eru að drekka,“ sagði Þórir.  – jt

Neytendastofa mun skoða hvort áfengi var auglýst í Kryddsíldinni

Bjór frá Ölgerðinni var sýnilegur í Kryddsíldinni og fyrirtækið fékk þakkir í 
lokin. Auglýsingastjóri Stöðvar 2 segir það hafa komið sér á óvart. MYND/STÖÐ 2

STJÓRNMÁL „Fátæktar og misréttis 
gætti hér lengi og gætir enn; goð-
sagnir um annað þarf að varast,“ 
sagði forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, í nýársávarpi í gær.

„Nú eiga mun fleiri þess kost að 
mennta sig og ferðast, vinna við 
og sinna því sem hugurinn girnist, 
elska, trúa og tjá sig um hvaðeina, 
ráða eigin lífi í samfélagi frelsis og 
jafnréttis, fjölbreytni og mildi. Í gleði 
yfir þessu og öðru á framfarabraut 
skulum við samt ekki gleyma hinu 
sem miður fór,“ sagði Guðni.

Að sögn forsetans er  nauðsyn-
legt að fela ekki það sem aflaga fór. 
„Hugsum til þeirra sem mættu mót-
byr á árinu, þeirra sem búa við sorg 
og missi, þeirra sem þurfa stuðning 
okkar og samkennd,“ brýndi hann 
fyrir þjóðinni.

„Fatlaðir og þroskahamlaðir voru 
að mestu utangarðs, þeir sem helst 
þurftu aukið atlæti. Í fyrra urðu 
þau ánægjulegu tíðindi að lög um 
notendastýrða persónulega aðstoð 

gengu í gildi og ný lög voru sett um 
þjónustu við fatlað fólk með lang-
varandi stuðningsþarfir,“ sagði for-
setinn og minnti á erfitt hlutskipti 
þroskahamlaðra og fólks með geð-
rænar raskanir á vistheimilum. 
„Fagnaðarefni er að fórnarlömb 
þeirrar rangsleitni hafa hlotið sann-
girnisbætur þótt áfram megi huga að 

stöðu þeirra sem brotið var á.“
Forsetinn sagði sjálfsvíg helsta 

dánarorsök ungra karlmanna.
„Í þessu landi frelsis og framfara 

verða of mörg ungmenni háð fíkni-
efnum og ávanalyfjum. Við megum 
ekki bara leyfa þeim að falla, æsku-
fólk sem á skilið aðstoð og von,“ 
sagði forseti Íslands. – gar

Goðsögn að ekki gæti fátæktar á Íslandi

Guðni Th. Jóhannesson forseti tók á móti gestum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

LEIÐRÉTTING

Í Fréttablaðinu á gamlársdag 
var mynd af Dr. Birni Karlssyni, 
forstjóra Mannvirkjastofnunar, 
ásamt tveimur stúlkubörnum 
að kaupa flugelda. Björn er faðir 
stúlknanna en ekki afi þeirra eins og 
ranglega sagði í myndatexta.

STJÓRNMÁL „Við verðum ekki öll 
friðarverðlaunahafar Nóbels en við, 
sem eigum því láni að fagna að búa í 
einu friðsælasta landi heims, getum 
öll lagt okkar af mörkum, munað 
hvert eftir öðru, hlúð hvert að öðru 
og lagt okkar lóð á vogarskálarnar 
til að gera samfélagið aðeins betra; 
heiminn aðeins fallegri,“ sagði Katr-
ín Jakobsdóttir forsætisráðherra  í 
áramótaávarpi sínu.

Katrín sagði blikur á lofti í heims-
málum. „Nýjar áskoranir á alþjóða-
sviðinu krefjast þess að við stöndum 
styrkari vörð um mannréttindi en 
nokkru sinni fyrr,“ sagði hún.

Þá sagði forsætisráðherra að vegna 
þess að sala náttúruauðlinda sé 
hverful atvinnugrein hafi aldrei verið 
mikilvægara að horfa til hugvits og 
nýsköpunar. „Við lifum þá tíma að 
öllu skiptir að við horfum til lengri 
tíma en ekki einungis umræðna 
augnabliksins og líðandi stundar,“ 
sagði Katrín.

Forsætisráðherra sagði ríkisstjórn-
ina mundu leggja sitt af mörkum til 
að greiða fyrir kjarasamningum. „Við 
verðum öll að nálgast viðfangsefnið 
af virðingu fyrir þeirri ábyrgð sem 
við berum,“ sagði Katrín Jakobs-
dóttir. – gar

Íslendingar geri 
heiminn fallegri

Katrín Jakobs-
dóttir forsætis-
ráðherra.

LÖGREGLUMÁL Verkefnum lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu 
fjölgaði í fyrra, samanborið við árin 
þar á undan.

Skráð voru sextán prósent fleiri 
mál hjá lögreglunni árið 2018 en að 
meðaltali árin 2015 til 2017. Einnig 
voru afskipti höfð af fjórðungi fleiri 
einstaklingum í fyrra og lögreglan 
sinnti 27 prósent fleiri verkefnum. 
Á hverjum einasta degi voru að jafn-
aði skráð um 350 verkefni í málaskrá 
lögreglunnar en þau voru um 280 að 
meðaltali hin þrjú árin á undan.

Þetta kemur fram í bráðabirgða-
niðurstöðum lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu um afbrotatölfræði 
ársins 2018.

Til að mynda var tilkynnt um 
9.762 hegningarlagabrot til lögregl-
unnar sem er fimm prósent fjölgun 
milli ára. Umferðarlagabrotum 
fjölgaði mikið á árinu sem leið og 
voru um 45 þúsund brot skráð á 
höfuðborgarsvæðinu sem er fimm-
tán prósent fjölgun milli ára.

„Hegningarlagabrotum fjölgar 
og þar er það aðallega heimilisof-
beldismálum sem fjölgar. Einnig er 
aukning í kynferðisbrotum með 
aukinni tiltrú á kerfinu og meiri 
umræðu í samfélaginu með tilkomu 
Me too hreyfingarinnar. Allt slíkt 
umtal hjálpar,“ segir Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, lögreglustjóri lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinuþ

Þá segir Sigríður Björk fleiri mál 
koma inn til lögreglu frá Bjarka-
hlíð sem hún telji að að hefðu ekki 

að  öðrum kosti  komið inn á borð 
lögreglu.

„Brotaþolar eiga kannski auð-
veldara með að koma þangað en 
inn á lögreglustöð til okkar beint. 
Við auðvitað viljum að öll lögbrot 
komi á borð lögreglunnar.“

Að mati Sigríðar Bjarkar hafa 
lögreglumenn unnið afar gott starf 
á árinu og mikill kraftur sé í starfi 
þeirra. Markmiðið sé að veita lands-

mönnum góða þjónustu og auka 
öryggið. 

Við sjáum hins vegar núna að 
innbrotum fjölgar og þar eru oft 
skipulagðir erlendir hópar að verki 
sem koma inn þegar velmegun hér 
er mikil. Við höfum á árinu upprætt 
nokkra slíka hópa en svo virðist sem 
nýir hópar komi inn í staðinn,“ segir 
Sigríður Björk Guðjónsdóttir.
sveinn@frettabladid.is

Mikil fjölgun skráðra afbrota á 
höfuðborgarsvæðinu árið 2018
Bráðabirgðaniðurstöður benda til þess að afbrotum hafi fjölgað umtalsvert í fyrra hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. Innbrotum fjölgaði um tæp 60 prósent. Umferðarlagabrot voru um 45 þúsund. Tilkynnt 
var um 9.762 hegninarlagabrot. Í heild voru skráð 16 prósent fleiri mál en var að meðaltali 2015 til 2017.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu skráði um 350 mál hvern dag. Lögreglustjóri þakkar öflugu liði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Afbrot árið 2018
44.984 umferðarlagabrot voru 
skráð árið 2018.

34% fjölgun tilkynntra nauðgana 
í fyrra miðað við árið 2017.

59% fjölgun tilkynntra innbrota í 
fyrra miðað við árið 2017.
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REYKLAUS
VERTU

Í EITT SKIPTI FYRIR ÖLL MEÐ

Nicotinell

Nicotinell Mint/Fruit/Lakrids/IceMint/Spearmint lyfjatyggigúmmí, Nicotinell Mint munnsogstöflur, Nicotinell forðaplástur. Inniheldur nikótín. 
Til meðferðar á tóbaksfíkn. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf 
á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Ð

ogstöflur, Nicotinelll forðaplástur. Inniheldur nikótín

*
* 15% afsláttur af öllu lyfjatyggigúmmí, öllum styrkleikum
og pakkningarstærðum. Afslátturinn gildir út janúar 2019.

Ný vefsíða

www.Nicotinell.is

UMHVERFISMÁL Sveitarstjórn Hruna-
mannahrepps segir Umhverfis-
stofnun beita alltof víðtækri túlkun 
í tillögu að friðlýsingu svæðis vegna 
vatnasviðs Jökulfalls og Hvítár í 
Árnessýslu sem snerta Gýgjarfoss-
virkjun og Bláfellshálsvirkjun.

Umrædd svæði eru í verndar-
flokki rammaáætlunar. Sveitar-
stjórn Hrunamannahrepps frestaði 
afgreiðslu málsins á fundi hinn 
4. október og bað í samstarfi við 
Bláskógabyggð um skýringar frá 
Umhverfisstofnun um útfærslu 
friðlýsingarinnar. Haldinn var 
upplýsingarfundur með Umhverf-
isstofnun og umhverfisráðherra. Á 
síðasta fundi sveitarstjórnarinnar 
í desember  var síðan vitnað til 
umsagnar Húnavatnshrepps frá 24. 
október þar sem því er mótmælt að 

friðlýsingin eigi að teygjast inn á 
vatnasvið Blöndu

„Sveitarstjórn telur fráleitt að 
miða við vatnasvið alls svæðisins 
og leggur til að það lendi undir frið-
lýsingu,“ segja Hrunamenn sem taka 
undir gagnrýni Húnvetninga. Vísað 
er til ákvæða í náttúrverndarlögum. 
„Þar er ekki talað um að friðlýsa 
heilu vatnasviðin heldur friðlýsa 
svæði sem falla í verndarflokk. Allt 
of víðtæk túlkun á sér ekki stoð í 
lagaákvæðinu og er ekki tilgangur 
þess.“

Sveitarstjórnin hafnar því þann-
ig alfarið að vatnasvið alls svæðisins 
verði lagt til grundvallar í friðlýsing-
unni. Bent er á að í vinnu faghóps í 
2. áfanga rammaáætlunar sé málið 
ekki lagt upp með þessum hætti.

„Sveitarstjórn leggur því til að 

friðlýsingin nái einungis til árfar-
vegs Hvítár og Jökulfalls, sem þessar 
virkjanir hefðu haft áhrif á og þau 
lónstæði sem hefðu þurft til að afla 
þessum tveim virkjunarkostum 
orku. Friðlýsingin nái ekki til ann-
arra hluta þess svæðis sem afmarkað 
er á uppdrætti sem fylgdi tillögunni, 
enda hafi friðlýsing á grundvelli 53. 
gr. náttúruverndarlaga engan til-
gang utan árfarvegs viðkomandi 
vatnsfalla,“ segir sveitarstjórn 
Hrunamannahrepps.

Í umfjöllum sveitarstjórnar Blá-
skógabyggðar eru gerðar sambæri-
legar athugasemdir. Bent er á að hið 
friðlýsta verndarsvæði myndi verða 
yfir 139 þúsund hektarar að flatar-
máli. Svæðið er á milli Langjökuls 
og Hofsjökuls og nær að jaðri beggja 
jöklanna. gar@frettabladid.is

Telja friðlýsingu yfir landshluta fráleita
Sveitarstjórnir frá Húnvatnshreppi nyrðra til Hrunamannahrepps að sunnan segja tillögu Umhverfisstofnunar um friðlýsingu vegna 
Gýgjarfossvirkjunar og Bláfellshálsvirkjunar fráleita. Gert sé ráð fyrir allt of víðtækri friðlýsingu sem teygi sig yfir í vatnasvið Blöndu.

Frá flúðasiglingum í Hvítá í Árnessýslu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Nýju ári fagnað á glerhjúpnum

Nýtt ár er gengið í garð. Það fór ekki fram hjá starfsliði tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu. Þar prýðir hið nýja ártal glerhjúpinn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

UMHVERFISMÁL Magn svifryks og fíns 
svifryks var vel yfir heilsuverndar-
mörk strax klukkan tíu á gamlárs-
kvöld.

Mengunin mældist síðan lang-
hæst klukkan eitt á nýársnótt og var 
svifryk  þá tæplega 21-sinni hærra 
en heilsuverndarmörk. Mælingar á 
fínu svifryki voru hæstar 45-sinnum 
hærri en mörkin. Áramótin 2017 
og 2018 mældist loftmengun miklu 
meiri á höfuðborgarsvæðinu og var 
þá slegið Evrópumet í loftmengun.

 Á gamlárskvöld nú, eins og fyrir 
ári, var hæð yfir landinu og veður 
stillt. Heilsuverndarmörk eru 50 
míkrógrömm á rúmmetra. Klukkan 
tíu mældist magn svifryks 73,4 
míkró grömm.

Klukkan eitt á nýársnótt mældist 
svifryk 1.037 míkrógrömm á rúm-
metra, tæplega 21-föld heilsuvernd-
armörk. Um áramótin í fyrra mældist 
þessi mengun í Dalsmára í Kópavogi 
vera rúm 4.000 míkrógrömm á rúm-
metra. Svifryk í andrúmslofti borgar-
búa var svo aftur komið niður fyrir 
heilsuverndarmörk klukkan sex á 
nýársmorgun. – jt, gar

Heilsuspillandi 
nýársfögnuður

Er svifrykið sest. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

2 .  J A N Ú A R  2 0 1 9   M I Ð V I K U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



OPIÐ TIL 19 Í KVÖLD

ÚTSALA

O P I Ð :  V I R K A   DAG A  1 1 –1 9    F I M M T U DAG A  1 1 –2 1    L AU GA R DAG A  1 1 –1 8    S U N N U DAGA  1 3 –1 8    W W W. S M A R A L I N D. I S  



www.apotekarinn.is - lægra verð

20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis, 20 mg magasýruþolin hörð hylki, innihalda 
virka efnið ómeprazól. Lyfið er ætlað fullorðnum til skammtíma-
meðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). 
Gleypið hylkin í heilu lagi með hálfu glasi af vatni fyrir mat eða 
á fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og 
fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræð-
ings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverk-
anir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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Gleypið hylkin í heilu lagi með hálfu glasi af vatni fyrir mat eða 
á fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og 
fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræð-
ings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverk-
anir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis, 20 mg magasýruþolin hörð hylki, innihalda
virka efnið ómeprazól. Lyfið er ætlað fullorðnum til skammtíma-
meðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). 
Gl ið h lki í h il l i ð hálf l i f t i f i t ð

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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BRETLAND Lögreglan í Manchester 
borg í Bretlandi rannsakar stungu-
árás gegn þremur einstaklingum, 
þar af einum lögreglumanni, á 
nýársnótt sem hryðjuverk.  Tutt-
ugu og fimm ára gamall maður var 
handtekinn grunaður um aðild að 
árásinni sem átti sér stað í Victoria-
lestarstöðinni.

Er árásinni lýst þannig að 
árásarmaðurinn hafi með handa-
hófskenndum hætti ráðist að 
fórnarlömbunum með eldhúshníf. 
Lögreglan notaði piparúða til þess 
að yfirbuga manninn á vettvangi en 
hann er sagður hafa verið í miklu 
æðiskasti þegar hann var hand-
tekinn.

Fórnarlömbin þrjú eru á batavegi 
og úr lífshættu en um er að ræða karl 
og konu á fimmtugsaldri, auk lög-
reglumannsins. Hlutu þau stungusár 
á maga og konan einnig stungusár  í 
andliti. Þau voru í borginni til að 
taka þátt í áramótafögnuði. Búist er 
við því að þau verði einhvern tíma á 
spítala til þess að jafna sig af sárum 
sínum sem eru talin alvarleg. Lög-
reglumaðurinn, sem er á þrítugsaldri 
hlaut stungusár á öxl. Hann hefur 

verið útskrifaður af spítala.
Lögreglan hefur í kjölfar árásar-

innar gert húsleit í íbúðum sem 
taldar eru tengjast árásarmanninum. 
Þrátt fyrir að árásin sé rannsökuð 
sem hryðjuverk segir lögreglustjór-
inn Ian Hopkins að lögreglan útiloki 
ekki að um annars konar tilefni hafi 
verið að ræða. Engar upplýsingar 
hafi komið fram sem sýni fram á að 

maðurinn hafi unnið með öðrum.
„Í gærkvöldi þurftum við að takast 

á við hræðilega árás,“ sagði Hopk-
ins á blaðamannafundi. „Árás sem 
beindist að fólki sem kom saman til 
að fagna nýju ári í Manchester.“

Tveir hnífar voru teknir af mann-
inum á vettvangi en ekki hefur 
komið fram hvort báðir hafi verið 
notaðir við árásina. „Ég veit að 

þessi atburður hefur snert marga 
og valdið mörgum áhyggjum. Það 
að þessi árás skuli eiga sér stað svo 
stutt frá staðnum þar sem hryðju-
verkaárás var gerð þann  22. maí 
2017 gerir þetta enn ömurlegra,“ 
sagði Hopkins og vísaði þar  til 
sjálfsmorðssprengjuárásarinnar við 
Man chester-leikvanginn þar sem 23 
létust. odduraevar@frettabladid.is

Hnífaárás í Manchester 
rannsökuð sem hryðjuverk

Árásin átti sér stað við Victoria-lestarstöðina í Manchester á nýársnótt. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Þrír særðust í hnífaárás í 
Manchester í Bretlandi. 
Einn hefur verið hand-
tekinn og er árásin rann-
sökuð sem hryðjuverk. 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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NORÐUR KÓREA Leiðtogi alræðis-
ríkisins Norður-Kóreu, Kim Jong 
Un, segist reiðubúinn til þess að 
hitta Donald Trump, Bandaríkja-
forseta, á ný hvenær sem er til þess 
að ganga úr skugga um að þeir nái 
sameiginlegu markmiði sínu, sem er 
afkjarnorkuvæðing Kóreuskagans, 
en varar við því að hann sé reiðubú-
inn til þess að „kanna aðrar leiðir“ 
verði refsiaðgerðum Bandaríkjanna 
gagnvart landinu fram haldið. Þetta 
kom fram í nýársávarpi leiðtogans 
til þjóðar sinnar en líkt og kunnugt 
er hitti Kim Bandaríkjaforseta í júní 
á síðasta ári, 2018.

„Ég er alltaf reiðubúinn til þess 
að setjast niður með Bandaríkja-
forseta hvenær sem er í framtíðinni 
og ég mun vinna hart að því að ná 
niðurstöðu sem verður fagnað af 
alþjóðasamfélaginu án þess að 
mistakast,“ sagði einræðisherrann 
meðal annars.

Hann fullyrti að yfirvöld í Pyong-
yang hefðu „gripið til nokkurra 
yfirgripsmikilla aðgerða“ í þágu 
afkjarnorkuvæðingar Kóreuskagans 
og að ef Washington myndi svara 
með aðgerðum sem gæfu til kynna 
að traust ríkti á milli landanna 

„myndu tvíhliða samskipti þróast á 
undraverðum tíma“. Norður-Kórea 
sé hins vegar eins og áður segir, til-
búin til þess að „kanna aðrar leiðir“ 
fari svo að Bandaríkin aflétti ekki 
refsiaðgerðum að fullu gagnvart 
landinu.

Í umfjöllun Reuters um ummæli 
einræðisherrans kemur fram að 
ekki sé vitað nákvæmlega hvað 
hann meini með þessu orðfæri en 
að það muni líklegast ýta undir 
efasemdir meðal bandarísku ríkis-
stjórnarinnar um að yfirvöld í 
Norður-Kóreu vilji raunverulega 
láta af hendi kjarnorkuvopn sín.

Bandarísk yfirvöld hafa enn ekki 
tjáð sig um nýársávarp einræðis-
herrans en yfirvöld í Suður-Kóreu 
hafa fagnað ávarpinu og segja það 
sýna staðfestu yfirvalda þar til þess 
að bæta samskiptin við Seoul og 
Washington. – oæg

Segist reiðubúinn til 
fundar við Trump

Frá nýársávarpi Kim Jon Un, leiðtoga Norður-Kóreu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Ég er alltaf reiðu-

búinn til þess að 

setjast niður með Banda-

ríkjaforseta

Kim Jon un, leiðtogi Norður-Kóreu



Er brjálað að gera?

Við nýtum oft áramótin til þess að taka framfaraskref í lífinu. Hvernig væri 
að við heitum á okkur sjálf á nýju ári að leita jafnvægis? 

Við óskum ykkur gleðilegs árs og þökkum samfylgdina á liðnu ári.

Vinnum saman að jafnvægi

Kynntu þér gagnleg ráð á velvirk.is 
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Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

  

Hlutur í 

kyrrstöðu á 

það nefnilega 

til að vera í 

kyrrstöðu

 

Komandi ár 

verður lykilár 

í jákvæðri 

umbreytingu 

borgarinnar.
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laugardaga    8.00 -16.00
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Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 
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3 TEGUNDIR AF SÚRDEIGSBRAUÐUM

Á síðasta degi ársins getum við horft stolt til baka 
og hlakkað til komandi árs í Reykjavík. Borgin 
er að vaxa og dafna á öllum sviðum. Þriðja árið í 

röð mun rekstur borgarinnar skila afgangi. Þar skipta vel 
heppnaðar björgunaraðgerðir hjá Orkuveitunni lykil-
máli en ekki síður ábyrgur rekstur borgarsjóðs. Vegna 
bættrar stöðu höfum við aukið fjárveitingar til skóla- og 
velferðarmála umtalsvert, fjármagnað nýja mennta-
stefnu og framþróun í þjónustu við börn, atvinnulíf, eldri 
borgara og fatlað fólk.

Aldrei hafa verið fleiri íbúðir í byggingu í borginni. Til 
viðbótar við þær fjölmörgu sem eru að koma á sölu-
markað bætast við á þriðja þúsund íbúða sem reistar eru 
í samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, auk hag-
kvæmra íbúða fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Þessi 
verkefni munu hafa afgerandi, jákvæð áhrif á húsnæðis- 
og leigumarkaðinn og koma mjög til móts við marga.

Komandi ár verður lykilár í jákvæðri umbreytingu 
borgarinnar. Við sjáum Hafnartorg og Austurhöfn taka 
á sig mynd. Fjölda uppbyggingarreita við Hverfisgötu 
mun ljúka og endurnýjun Hlemmtorgs er næst á dag-
skrá. Stærstu fjárfestingarverkefni borgarinnar eru skóli, 
menningarmiðstöð og sundlaug í Úlfarsárdal, nýjar 
leikskóladeildir og íþróttamannvirki fyrir ÍR í Breiðholti. 
Uppsteypa á nýju hverfi á Hlíðarenda verður líka langt 
komin og nýtt hverfi í Vogbyggð komið af stað. Fram-
tíðarsýn og rammaskipulag fyrir Borgarlínu frá Hlemmi 
austur á Ártúnshöfða og suður á Kársnes mun líta 
dagsins ljós, ásamt því að skipulag vegna Miklubrautar í 
stokk fer af stað.

Fyrstu stórmyndirnar verða líklega festar á filmu í 
kvikmyndaverinu í Gufunesi, frumkvöðlasetrið Gróska 
rís í Vatnsmýrinni, Hús íslenskunnar á Melunum og lang-
þráður meðferðarkjarni Landspítalans við Hringbraut. 
Skipulagssamkeppni og uppbygging á nýrri samgöngu-
miðstöð á svæði BSÍ mun einnig marka tímamót. Þannig 
mætti áfram telja. Borgir þróast í samvinnu borgarbúa, 
borgaryfirvalda og öflugs og fjölbreytts atvinnulífs. Við 
erum sannarlega að þróa kraftmikla, skemmtilega og 
fjölbreytta lífsgæðaborg í Reykjavík, borg fyrir fólk. Takk 
fyrir samstarfið 2018 og gleðilegt ár 2019!

Gleðilegt ár!

Dagur B. 
Eggertsson
borgarstjóri

Fréttablaðið gerði helstu framförum 
og áföngum vísindanna á liðnu ári 
skil á dögunum. Í þessari upptaln-
ingu, sem var langt því frá tæmandi, 
kennir vitaskuld ýmissa grasa; allt frá 
fæðingu fyrsta barnsins úr ígræddu 

legi látinnar konu og tímabærri endurskilgrein-
ingu kílógrammsins, til birtingarmynda lofts-
lagsbreytinga og þess þegar vísindi, hugvit og 
hugrekki urðu til þess að tólf fótboltastrákum 
var bjargað úr helli í norðurhluta Taílands.

Okkur er tamt að hugsa um vísindin út frá 
byltingarkenndum uppgötvunum og söguleg-
um áföngum. Bæði virðast spretta fram á ólík-
legustu tímum, stundum fyrir algjöra tilviljun 
eða lukkulega hugljómun. Þegar betur er að gáð 
er það alls ekki raunin. Undirstaða vísindalegra 
framfara er elja, þolinmæði og auðvitað sam-
starf við samtímafólk, og innblástur frá þeim 
sem ruddu brautina.

Uppgötvanir og framfarir ársins 2018 í 
vísindum eru merkilegur vitnisburður um 
þá grósku sem einkennir vísindin um þessar 
mundir á erlendum jafnt sem innlendum vett-
vangi. En af þessum framförum sprettur engin 
úr höfði eins manns eða konu, eða úr tóminu 
sjálfu. Þær eru afrakstur þess berggrunns sem 
vísindin eru reist á, og þeirra fjölmörgu mistaka, 
reikningsskekkna og misheppnuðu tilrauna 
sem fylgja öllu vísindastarfi.

Gott dæmi um þetta er átta daga ferðalag 
Apollo 11 til Tunglsins og heim. Ævintýri sem 
fagnar hálfrar aldar afmæli í sumar. Aðdragandi 
þessa stórfenglega augnabliks mannsandans 
var ekki markaður með risastórum skrefum, 
heldur mörgum litlum en þó þýðingarmiklum 
skrefum. Þýðing framfaranna fyrir samfélag 
mannanna er hins vegar ávallt meira virði en 
það sem varið var í sjálft átakið. Þar hafði Neil 
Armstrong sannarlega rétt fyrir sér. Vísindin 
borga sig alltaf, þó svo að ávinningurinn sé ekki 
augljós við fyrstu sýn.

Af hverju að rifja þetta upp? Viljinn til að 
framkvæma, betra sig og bæta, og óttinn við að 
mistakast er mörgum hugleikinn þegar árið er 
ungt og ný tækifæri virðast opnast. 

Lexían sem skrykkjótt ferðalag vísindanna í 
gegnum aldirnar færir okkur er áminning um 
að vonbrigði og mistök eru eðlilegur — jafnvel 
nauðsynlegur — þáttur í framförum. Það eina 
sem þarf til í raun er tilhneiging til framfara; 
hlutur í kyrrstöðu á það nefnilega til að vera 
í kyrrstöðu, öfugt á við þann sem knúinn er 
áfram á nýja braut.

Tilhneiging til 
framfara

Engin tímamót biskups
Á þeim tímamótum er nýtt ár 
gengur í garð flytja helstu leið-
togar landsins ávörp sín.

Frú Agnes M. Sigurðar-
dóttir, biskup yfir Íslandi, er 
einn þessara helstu leiðtoga 
okkar og flutti nýárspredikun 
sína í gær. Þar gerði hún að 
umtalsefni sínu að áramótin 
væru í sjálfu sér engin tímamót. 
Reyndi hún þannig að gera sem 
minnst úr hátíðarhöldum okkar 
almúgans.

„Það eina sem breytist er að 
við þurfum að venja okkur á 
að skrifa nýtt ártal,“ sagði hinn 
trúarlegi foringi kirkjunnar 
manna á fyrsta degi nýs árs.

Fólk á flótta
Þegar rýnt er í ávörpin þrjú; það 
er biskups, forseta og forsætis-
ráðherra, kemur oftar en ekki 
í ljós að boðskapur þeirra er í 
mörgum tilfellum sá sami eða 
líkindi með þeim.

Við eigum að vera betri mann-
eskjur; hjálpa þeim sem eru 
hjálparþurfi og huga að þeim 
sem minna mega sín, jafnt í 
okkar þjóðfélagi sem utan land-
steinanna.

Hins vegar er afar áhugavert 
að í þessum þremur ávörpum 
minnast bæði forseti og biskup á 
stöðu fólks á flótta og við hvaða 
aðstæður það fólk býr, fjarri 
stríðshrjáðum heimkynnum 
sínum. Forsætisráðherra, minn-
ist hvorki á stríð, hælisleitendur 
né flóttamenn.
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LÍ telur hugmyndir um 

aukið hlutverk forstjóra heil-

brigðisstofnana óheppilegt 

fyrirkomulag. Gæta þurfi 

þess að þeir hafi ekki bæði 

með framkvæmd og eftirlit 

að gera eins og skilja má á 

drögunum með vanreifun 

á hugmynd um umdæmis-

stjórn þeirra.

TRAUST FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI FRÁ 1998

SÍÐUMÚLA 8
108 REYKJAVÍK

SÍMI 568 8410
VEIDIHORNID.IS

Læknafélag Íslands hefur fjallað 
um drög að Heilbrigðisstefnu 
til ársins 2030 og telur margt 

vera jákvætt sem fram hefur komið, 
en þó þurfi málið frekari umfjöll-
unar við. Þeir þættir, sem LÍ telur 
að betur megi fara og eða vanti í 
stefnudrögin hafa verið tíundaðir í 
ítarlegri greinargerð og sendir heil-
brigðisráðuneytinu.

Í fyrsta lagi telur LÍ að eðlilegt og 
rétt hefði verið að hafa viðameira og 
ítarlegra samráð við hagsmunaaðila 
við undirbúning þessarar stefnu-
mótunar. Þá er miður að ekkert 
samráð virðist hafa verið haft við 
veitendur sérhæfðrar heilbrigðis-
þjónustu utan sjúkrahúsa og stefnu-
mörkun um þann hluta heilbrigðis-
kerfisins of takmarkaður að mati LÍ 
og þarfnist frekari skoðunar.

Í heilbrigðisstefnuna vantar 
ákvæði um að öll þjónusta innan 
heilbrigðiskerfisins sem greidd er 
af opinberum aðilum skuli byggjast 
á gagnreyndum fræðum. Umönnun 
sem veitt er án þess að til hafi komið 
sjúkdómsgreining og stofnað hafi 
verið til viðeigandi meðferðar af 
hálfu læknis er ógnun við gæði og 
öryggi heilbrigðis þjónustu, segir í 
sameiginlegri yfirlýsingu stærstu 
læknasamtaka í Evrópu 2018, um 
áherslu á lykilhlutverk lækna í sjúk-
dómgreiningu, meðferð og þverfag-
legri umönnun sjúklinga. Þá hefur 
sóttvarnalæknir bent á að ekkert 
eða lítið er fjallað um mikilvæg 
atriði er snerta varnir og viðbrögð 
við alvarlegum smitsjúkdómum 
og öðrum sjúkdómum er ógnað 
geta almannaheill, þ.m.t. vöktun og 
viðbrögð við smitsjúkdómum, sýk-
ingum eða heilsuvá vegna eiturefna 
eða mengunar. Í heilbrigðisstefnu 
þarf að fjalla um heilbrigðisöryggi 
landsmanna.

Ekkert um réttindi sjúklinga
Í drögunum er ekkert ákvæði um 
réttindi sjúklinga og sjúkratrygg-
ingarétt. Hvergi er vikið að umboðs-
manni sjúklinga og ekki er fjallað 
um sjúklingasamtök. LÍ leggur til 
að í stefnuna komi markmið um að 
árið 2030 verði búið að stofna heild-
arsjúklingasamtök sem hafi tryggan 
faglegan og rekstrarlegan grunn.

LÍ varar við þeim hugmyndum 
í heilbrigðisstefnunni að not-
endur heilbrigðisþjónustunnar séu 
sviptir réttindum til að velja sér þá 
þjónustu sem þeir telja sig þurfa og 
þjónustu aðila til að veita hana. LÍ er 
ósammála þeim uppgjafartóni sem 
er í heilbrigðisstefnunni gagnvart 
því verkefni að manna grunnheil-
brigðisþjónustu á landsbyggðinni 
og að fullnægjandi geti talist að í 
hennar stað komi fjarheilbrigðis-
þjónusta. Ekkert er fjallað um rétt 
til öldrunarþjónustu eða endur-
hæfingar.

Einnig vantar í stefnuna umfjöll-
un um velferð og starfsþróun mann-
auðs heilbrigðiskerfisins. Hvergi er 
minnst á úrbætur er varða vinnu-

Heilbrigðisstefnan 2030, athugasemdir
Reynir  
Arngrímsson
formaður 
Læknafélags 
Íslands

tilhögun, sveigjanleika í starfi, heil-
brigði og vellíðan starfs manna, né 
að stuðlað skuli að mótvægisað-
gerðum gegn álagsþáttum í starfi 
og vinnuumhverfi. Alveg vantar 
ákvæði um lágmarksöryggisviðmið 
í mönnun starfseininga innan heil-
brigðiskerfisins. Ekkert markmið er 
um öryggi starfsmanna.

Efling læknisþjónustunnar 
lykilatriði
Endurskoðunar á stjórnskipulagi 
heilbrigðisstofnana er hvergi getið. 

LÍ telur hugmyndir um aukið hlut-
verk forstjóra heilbrigðisstofnana 
óheppilegt fyrirkomulag. Gæta 
þurfi þess að þeir hafi ekki bæði 
með framkvæmd og eftirlit að gera 
eins og skilja má á drögunum með 
vanreifun á hugmynd um umdæmis-
stjórn þeirra. LÍ leggst gegn því að 
stofnað verði til fleiri stjórnunar-
laga í heilbrigðiskerfinu. Bent skal 
á að hlutfall heimilislækna er lágt 
á Íslandi og þarf að auka. Hlutfall 
lækna í starfsmannahópi Land-
spítala er lægra en á sambærilegum 

háskólasjúkrahúsum skv. skýrslu 
McKinsey og Company frá 2016 
um lykilinn að fullnýtingu tæki-
færa Landspítalans, íslenska heil-
brigðiskerfið á krossgötum sem 
unnin var fyrir Alþingi. Með fjölgun 
lækna verður þjónusta heilbrigðis-
kerfisins skilvirkari, legudögum á 
sjúkrahúsum getur fækkað og þörf 
á hjúkrunarþjónustu og kostnaður 
vegna hennar getur lækkað skv. 
skýrslunni. Í drögum að heilbrigðis-
stefnu 2030 er horft fram hjá þessum 
mikilvægu ábendingum. Tryggja 

þarf óhindrað aðgengi að læknis-
þjónustu og sérhæfðri heilbrigðis-
þjónustu utan sjúkrahúsa. Heil-
brigðisöryggi landsmanna byggir 
á stöðugri endurnýjun og nýliðun í 
hópi lækna og aðgengi að þjónustu 
þeirra og þekkingu.

LÍ treystir því að ábendingar 
félagsins um breytingar og viðbætur 
við stefnudrögin fái hljómgrunn 
þannig að í tillögum að Heilbrigðis-
stefnu til ársins 2030, þegar hún 
verður lögð fyrir Alþingi á vorþingi, 
verði búið að taka tillit til þeirra.
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Loftmynd af hamfarasvæðinu í Palu í Indónesíu 6. október. Rúmlega 1.500 fórust þegar jarðskjálfti sem mældist 7,5 stig reið yfir eyjuna. Sjötíu þúsund heimili skemmdust. NORDICPHOTOS/GETTY

Christine Blasey Ford gaf skýrslu fyrir dómsmálanefnd öldungadeildar Banda-
ríkjaþings þar sem hún lýsti kynferðislegri áreitni af hálfu Bretts Kavanaugh, 
sem síðar var skipaður í hæstarétt Bandaríkjanna. NORDICPHOTOS/GETTY

Myndin var tekin 18. september í Al Khawkhah í Jemen. Hjúkrunarfræðingar 
hlúa að Ammar Khalid, tíu mánaða, sem þjáist af alvarlegri vannæringu.
Þúsundir barna í Jemen eru á barmi hungursneyðar. NORDICPHOTOS/GETTY

Golfarar létu ekki hamfaraeldgosið á Stóru eyjunni á Havaí stöðva sig. Eldfjallið Kilauea gnæfir yfir sjóndeildarhringn-
um í fjarska. Ekki er útilokað að fjallið muni láta á sér kræla á næstunni, og þá með miklum látum. NORDICPHOTOS/GETTY

Bandarísk ungmenni boðuðu til mótmæla í Washington í febrúar í kjölfar skotárásar í Parkland-skólanum. Skólaskot-
árásir í Bandaríkjunum voru fjölmargar á liðnu ári og kostuðu marga nemendur og kennara lífið. NORDICPHOTOS/GETTY

Fréttamyndir 
ársins 2018
Fjölmargir stóratburðir áttu sér stað á liðnu ári. Ham-
farir, ýmist náttúrulegar eða knúðar fram af loftslags-
breytingum, voru áberandi í öllum heimsálfum.
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Skoðaðu myllan.is

Fræhvíta
Orkugjafi, inniheldur
kolvetni og prótein

Heilkorn

Klíð
Ytri skel sem ver fræið,

inniheldur trefjar,
B-vítamín og steinefni

Kím
Næring fyrir fræið, inniheldur

andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

LÍFSKORN  
HEIL FJÖLSKYLDA  
AF HOLLUSTU
- Lífskorn er næring fyrir heilsuræktina
Lífskorn er góð hugmynd að vellíðan og hluti 
af heilsurækt þinni. Í Lífskorni finnur þú 
þín góðu frækorn, trefjarnar, próteinin og 
bragðgæðin. 

Lífskorn er trefjagjafi þinn - fræsafn þitt og 
heilsurækt - hefur hátt hlutfall heilkorns, 
með lágt fituhlutfall og inniheldur lítið af 
salti. Lífskorn inniheldur B- og E-vítamín og 
steinefni sem líkaminn þarfnast.

Þú finnur plöntuefni, prótein og kolvetni 
heilkornsins í Lífskorni og undirbýrð þig 
þannig fyrir heilsuræktina. Lífskorn færir 
þér máltíð af akrinum, hollustu og orku 
fyrir heilsuræktina - Bragðaðu öll brauðin 
og veldu þitt uppáhalds Lífskorn. Öll 
Lífskornabrauðin eru vegan. 

Ræktaðu huga og líkama  
    Fáðu þér Lífskorn heilkornabrauð  
 frá Myllunni - strax í dag

LÍFSKORN
Lífskorn færir þér máltíð af akrinum

Myllu heilkornabrauð

LÍFSKORN,  
SJÖ TEGUNDIR AF 
FRÆJUM OG KORNUM 
- ekkert ger  
- ekkert hvítt hveiti

LÍFSKORN,  
ÍSLENSKT BYGG OG 
SPÍRAÐUR RÚGUR

LÍFSKORN, 
TRÖLLAHAFRAR 
OG CHIA-FRÆ

LÍFSKORN, 
HEILT 
HVEITIKORN 
OG RÚGUR

LÍFSKORN, 
SÓLBLÓMAFRÆ 
OG HÖRFRÆ



Þessi mynd af palenstínskum manni með teygjubyssu var tekin í Gasaborg þann 13. júlí á meðan fjöldamótmæli fóru fram við landamærin að Ísrael. NORDICPHOTOS/GETTY

Táknræn mynd frá ráðstefnu Atlantshafsbandalagsins í Brussel 11. júli. Bandaríkjaforseti mætti til fundarins með kröfu 
um að aðildarríkin legðu meira til málanna þegar fjármögnun bandalagsins er annars vegar. NORDICPHOTOS/GETTY

Fullt tungl brýst fram handan reykjarmakkar í mýrlendi við Stalybridge í 
Manchester á England þann 26. júní. NORDICPHOTOS/GETTY

Hert útlendingalöggjöf í Bandaríkjunum hafði miklar afleiðingar, fyrir utan börn sem hneppt voru í varðhald fyrir að 
fylgja foreldrum sínum, þá þurftu önnur börn að verða vitni að niðurlægjandi tilburðum landamæravarða. 

Mark Zuckerberg gaf skýrslu fyrir dómsmálanefnd öldungadeildar eftir að 
Cambridge Analytica-hneykslið komst í hámæli. NORDICPHOTOS/GETTY

MYNDIR AF ERLENDUM VETTVANGI
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Tilkynning um framboðsfrest 
til stjórnarkjörs

Samkvæmt 37. gr. laga Félags íslenskra rafvirkja 
skal fara fram allsherjaratkvæðagreiðsla um kjör 

stjórnar og trúnaðarráðs. 

Með hliðsjón af framansögðu og 34 gr. tilkynnist hér 
með að framboðsfrestur hefur verið ákveðin til 

kl. 16.00 þriðjudaginn 15. janúar 2019.

Skila ber tillögum ásamt meðmælendum fyrir þann 
tíma á skrifstofu félagsins. Kosið verður um 
varaformann, gjaldkera, tvo meðstjórnendur 

og níu fulltrúa í trúnaðarráð.

meðmæli minnst 18 fullgildra félagsmanna.

Reykjavík 2. janúar 2019

Stjórn Félags íslenskra rafvirkja



Nýjast

Everton - Leicester 0-1 
0-1 Jamie Vardy (58.). 

Arsenal - Fulham 4-1 
1-0 Granit Xhaka (25.), 2-0 Alexandre Laca-
zette (55.), 2-1 Aboubakar Kamara (69.), 
3-1 Aaron Ramsey (79.), 4-1 Pierre-Emerick 
Aubameyang (83.). 

Cardiff - Tottenham 0-3 
0-1 Harry Kane (3.), 0-2 Christian Eriksen 
(12.), 0-3 Son Heung-Min (26.).

Enska úrvalsdeildin

KÖRFUBOLTI Það eru engin gífuryrði 
að segja að James Harden, leikmað-
ur Houston Rockets í NBA-deildinni 
í körfubolta, hafi farið mikinn í 
desember. Raunar héldu manninum 
með skeggið engin bönd.

Í síðasta leik Houston á árinu 
2018, 113-101 sigri á Memphis 
Grizzlies var Harden með þrefalda 
tvennu; skoraði 43 stig, tók tíu frá-
köst og gaf 13 stoðsendingar. Hann 
hitti aðeins úr átta skotum utan af 
velli og tapaði boltanum níu sinn-
um en skoraði 21 stig af vítalínunni. 
Þetta var fjórði leikurinn í röð þar 
sem Harden skorar 40 stig eða 
meira. Hann er fyrsti leikmaðurinn í 
sögu Houston sem skorar 40 stig eða 
meira í fjórum leikjum í röð.

„Ég veit ekki hvernig er hægt að 
spila betur en hann er að gera,“ 
sagði Mike D’Antoni, þjálfari Hou-
ston, um Harden eftir sigurinn á 
Memphis. „Hann stelur boltum og 
nær þreföldum tvennum eins og að 
drekka vatn. Frammistaða hans er á 
allt öðru plani en hjá öðrum.“

Harden lék 15 leiki í desember. 
Í þeim skoraði hann 36,4 stig að 
meðaltali, tók 5,9 fráköst og gaf 7,9 
stoðsendingar. Í síðustu tíu leikjum 
Houston á árinu 2018 skoraði Har-

den 40,8 stig að 
meðaltali, tók 6,8 
fráköst og gaf 8,9 
stoðsendingar.

Samkvæmt töl-
fræðingum vestan-
hafs er Harden þriðji 
leikmaðurinn í NBA á 
síðustu 30 árum sem 
skorar a.m.k. 400 stig 
yfir tíu leikja tímabil. 
Hinir eru Michael Jor-
dan og Kobe Bryant.

Í síðustu átta leikj-
um Houston hefur 
Harden skorað a.m.k. 

35 stig og gefið fimm stoð-
sendingar. Með því sló 

hann met sem var í eigu 
Oscars Robertson.

Á  ý m su  h e f u r 
gengið hjá Houston á 
þessu tímabili. Í fyrra 
var liðið með besta 

á r a n g u r i n n  í 
NBA; vann 65 
leiki og setti í 
leiðinni félags-
met. Houston 
komst í úrslit 
Vesturdeildar-
innar þar sem 
liðið tapaði 

fyrir Golden 
State  Warr-
iors í odda-

leik. Harden lék stórvel í fyrra og 
var valinn verðmætasti leikmaður 
deildarinnar (MVP).

Nokkrar breytingar urðu á leik-
mannahópi Houston í sumar og 
liðið fór illa af stað. Fimm af fyrstu 
sex leikjunum töpuðust og í byrjun 
desember var Houston með ellefu 
sigra og 14 töp og við botninn í 
Vesturdeildinni. En þá fór Harden 
á flug og gengi Houston tók stakka-
skiptum. Liðið hefur unnið tíu af 
síðustu ellefu leikjum sínum og er 
komið í baráttuna um heimaleikja-
rétt í úrslitakeppninni.

Harden er líka kominn inn í 
umræðuna um verðmætasta leik-
mann tímabilsins. Hann hefur borið 
lið Houston á herðum sér og snúið 
gengi þess algjörlega við á síðustu 
vikum. Harden er með 33,3 stig að 
meðaltali í leik á tímabilinu. Clint 
Capela er næststigahæstur hjá Hou-
ston með 17,0 stig að meðaltali í 
leik.

Harden er ekki bara langstiga-
hæsti leikmaður Houston á tíma-
bilinu heldur einnig langstigahæsti 
leikmaður deildarinnar. Stephen 
Curry, leikmaður Golden State 
Warriors, kemur næstur með 28,7 
stig að meðaltali í leik. – iþs

Harden óstöðvandi í jólamánuðinum
Frammistaða James 
Harden í desember  
(15 leikir)

● 36,4 stig
● 5,9 fráköst
●  7,9 stoðsend-

ingar
●  5 leikir með 

meira en 40 stig
●  3 þrefaldar 

tvennur

FÓTBOLTI Hjá Everton byrjaði árið 
2019 eins og árið 2018 endaði; 
með tapi. Leicester City gerði góða 
ferð til Liverpool í gær og vann 0-1 
útisigur á Everton. Jamie Vardy 
skoraði eina mark leiksins sem var 
jafnframt fyrsta mark ársins 2019 í 
ensku úrvalsdeildinni.

Þetta var fjórða tap Everton í síð-
ustu fimm leikjum og uppskeran í 
síðustu átta leikjum er aðeins fimm 
stig. Eftir 21 leik er Everton með 
27 stig, jafn mörg og á sama tíma 
á síðasta tímabili. Líkt og í fyrra 
hefur Everton unnið sjö leiki, gert 
sex jafntefli og tapað átta leikjum. 
Liðið er í 10. sæti deildarinnar og 
gæti hrapað enn lengra niður töfl-
una eftir leiki dagsins.

Síðasta tímabil var skrautlegt 
hjá Everton. Eftir slaka byrjun var 
Ronald Koeman sagt upp og eftir 
langa leit var Sam Allardyce ráðinn í 
hans stað. Stóri Sam stýrði Everton-
skútunni í örugga höfn en var afar 
óvinsæll hjá stuðningsmönnum 
félagsins og það kom því lítið á 
óvart að hann fékk ekki að halda 
áfram með liðið.

Við tók Portúgalinn Marco Silva 
sem Everton reyndi að fá þegar 
Koeman var rekinn. Silva kom fyrst 
í enska boltann þegar hann tók við 
Hull City í erfiðri stöðu í janúar 
2017. Liðið féll en spilamennska 
þess undir stjórn Silvas var nóg til 
að forráðamenn Watford leituðu til 
hans um sumarið. Watford byrjaði 
tímabilið af krafti en halla fór undan 
fæti um svipað leyti og Everton 
byrjaði að sýna Silva áhuga. Eftir að 
hafa aðeins fengið fimm stig úr tíu 

deildarleikjum var Silva rekinn frá 
Watford í janúar 2018.

Forráðamenn Everton sáu fram 
á betri tíð með draumastjórann í 
brúnni en það hefur ekki gengið 
eftir. Allavega ekki enn. Everton er 
sókndjarfara en á síðasta tímabili 
og hefur skorað sex mörkum meira 
en á sama tíma í fyrra en vörnin 
er hriplek og Everton hefur aðeins 
haldið fjórum sinnum hreinu á 
tímabilinu.

Everton fór rólega af stað en var 
komið á gott ról þegar það mætti 
Liverpool á Anfield 2. desember. 
Allt stefndi í markalaust jafntefli 
en þegar sex mínútur voru komnar 
fram yfir venjulegan leiktíma skor-
aði Divock Origi sigurmark Liver-

pool eftir slæm mistök Jordans Pick-
ford í marki Everton. 

Eftir þennan dramatíska granna-
slag hefur allt loft farið úr Everton-
blöðrunni og aðeins einn sigur 

komið í hús. Fíflagangurinn hjá 
enska landsliðsmarkverðinum virð-
ist hafa slegið strákana hans Silva út 
af laginu.

Nokkrir leikmenn Everton hafa 
átt gott tímabil (Gylfi Þór Sigurðs-
son, Richarlison og Lucas Digne) en 
árangur liðsins er ekki merkilegur 
og framfarirnar frá síðasta tíma-
bili ekki nógu miklar. Silva hefur 
nú stýrt liðum í 63 leikjum í ensku 
úrvalsdeildinni. Tuttugu þeirra hafa 
unnist, 14 endað með jafntefli og 29 
tapast. Markatalan er 84-111. Ever-
ton lagði mikið í að fá Silva en hann 
á enn eftir að standa undir þeim 
miklu væntingum sem til hans voru 
gerðar á Goodison Park 
ingvithor@frettabladid.is

Á sama stað á sama tíma að ári 

Lítið gengur hjá Marco Silva og félögum sem hafa aðeins unnið einn af síðustu átta leikjum sínum. NORDICPHOTOS/GETTY

 
 
 
James Harden 
hefur skorað 
40 stig eða 
meira í síðustu 
fjórum leikj-
um Houston 
Rockets. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Árangur Everton eftir 
21 umferð
2017-18 
7 sigrar 6 jafntefli 8 töp  
Markatala: 25-32 27 stig

2018-19 
7 sigrar 6 jafntefli 8 töp  
Markatala: 31-31 27 stig

Everton tapaði fyrir 
Leicester City í fyrsta leik 
ársins í ensku úrvalsdeild-
inni. Liðið er með sama 
stigafjölda og á sama 
tíma á síðasta tímabili 
þrátt fyrir að hafa fengið 
draumastjórann í sumar. 
Betur má ef duga skal.

Búið að velja 
Noregsfarana
HANDBOLTI Guðmundur Guðmunds-
son, þjálfari íslenska karlalands-
liðsins í handbolta, hefur valið þá 
17 leikmenn sem fara á æfingamót í 
Noregi í dag. Auk Íslands og Noregs 
taka Brasilía og Holland þátt í mót-
inu. Þetta eru síðustu leikir íslenska 
liðsins fyrir heimsmeistaramótið.

Stefán Rafn Sigurmannsson fer 
ekki með íslenska liðinu til Noregs 
vegna veikinda og þá er Arnar Freyr 
Arnarsson meiddur. Línumaðurinn 
Heimir Óli Heimisson fer á mótið en 
hann var ekki í 20 manna æfinga-
hópnum fyrir HM sem var valinn í 
síðasta mánuði. 

Ágúst Elí Björgvinsson, mark-
vörður Sävehof, fer með til Noregs. 
Hann var ekki í æfingahópnum og 
lék ekki vináttulandsleikina gegn 
Barein á dögunum. 

Þrír leikstjórnendur eru í hópn-
um sem fer til Noregs: Janus Daði 
Smárason, Gísli Þorgeir Kristjáns-
son og Elvar Örn Jónsson. Haukur 
Þrastarson er ekki í hópnum sem 
má sjá í heild sinni á vef Frétta-
blaðsins.

Ísland mætir Noregi á morgun, 
Brasilíu á laugardaginn og Hollandi 
á sunnudaginn. – iþs

Heimir Óli Heimisson fer með til 
Noregs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Stefna á fjórða 
sigurinn í röð
FÓTBOLTI Sex leikir fara fram í ensku 
úrvalsdeildinni í kvöld. Manchester 
United sækir Newcastle United 
heim. Liðið hefur unnið alla þrjá 
leikina undir stjórn Ole Gunnars Sol-
skjær. Sir Matt Busby er eini knatt-
spyrnustjórinn í sögu United sem 
hefur stýrt liðinu til sigurs í fyrstu 
fjórum deildarleikjum sínum við 
stjórnvölinn en Solskjær getur jafnað 
þann árangur í kvöld.

Chelsea, sem er í 4. sæti deildar-
innar, tekur á móti Southampton 
sem er í harðri fallbaráttu. Jóhann 
Berg Guðmundsson og félagar í 
Burnley, sem unnu síðasta leik sinn, 
sækja botnlið Huddersfield heim. 
Burnley er í fallsæti en getur komist 
upp úr því ef úrslit kvöldsins verða 
hagstæð.

Wolves, sem vann frábæran sigur 
á Tottenham í síðustu umferð, fær 
Crystal Palace í heimsókn. Þá sækir 
Brighton West Ham heim og Bourne-
mouth og Watford eigast við. – iþs
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N236-KU-BK-K-EP

6” LESTÖLVA” LESTÖ
Kobo Aura lestölva, snertiskjár og WIFI

19.990
80TF0032MX

IDEAPAD V110 IDEAPAAD V110
Fislétt með öflugu AC þráðlausu neti

44.990

128GB
SSD

TS305

FFFJJJJÖÖÖLNOOTTAATTÆKI
Canon PIXMA TS305 WiFiCannon PIXMA TS305 WiFi

6.990
NOKIA 1

NOKIA 1 SNJALLSÍMI
með tvær HDR myndavélar á frábæru verði

16.990
OKIA 1 SNJALL Í

FYLGIR FRÁ NOVA*50GB - SnappÓtakmörkuð

0GB - Snapp
0

símtöl og SMS

ÖLLUMNOKIA

ZA1U0083SE

10” LENOVO IT TAB
Frábær 10” spjaldtölva frá Lenovo

19.990
10” LENOVO IT TAB

99.990ONEPLUS 6T 6/128
OnePlus er magnaður sími 
stútfullur af tækninýjungum

6T 8/256
114.990

VIVOMOVE HR SPORT
Stílhreint heilsuúr með 
24/7 púlsmæli og snertiskjá 24.990

56
90

GPS KRAKKAÚR GW400
Vatnsvarið GPS snjallúr 1,22” 
LED snertiskjár og SOS takki 9.990

NÝ
ÚTGÁFAVATNSVARIÐ CE STAÐLAÐ

69.990ACER SWIFT 1
Ný kynslóð Ultra-thin  
lúxus fartölva með 
baklýstu lyklaborði og 
17 tíma rafhlöðu

Ný kynslóð úr fisléttu áli
með ótrúlegar nýjungar

119.990ACER SWIFT 1
Nýja lúxus línan með 
enn öflugri 4 kjarna 
örgjörva, fislétt og ör-
þunn úr gegnheilu áli

Nýja öflugri lúxus línan 
kemur í 5 glitur litum

14” FFHHDD IIPPSS
Narrow skjárammi-NUltra-

Intel N55000000
2.7GHz Pentium Quad Core

8GB minni
DDDDR4R4 2240400M0MHzHz

256GB SSSSDD
M.2 diskur

14” FFHHHHHHHHHHHHHHHHDDDDDDDDDDD IIPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
Ultra-Narrowowowowowowowowowow skkkkjáraammmmmmmimmmmmmmimmmmimimmmm

Intel N44444000000000000000
2.6GHz BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBurururuurururuururururururuururuuuu ststststststtssstssssssss DDDDDDual Core

4GB mmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnni
DDDDR4R4 224040404000000000000M0M0M0M0M0M0M0M0M0M0M0MM0M0MM0M00M0M0MHzHzHzHzHzzHzHzHzzHHzHzHHHzHzzH

64GB SSSSDDSSD
eMMC diskur
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134.990ACER SWIFT 3
Nýjasta kynslóð lúxus 
fartölva úr nano skor-
nu áli, aðeins 1.45kg 
með 12 tíma rafhlöðu

Lúxus fartölva úr nýrri 
2018 haust línu Acer

14” FFHHDD IIPPPPSS 
Ultra-Narrow skjáraammi

Intel i5 82250000000000000UUUUUUUUUUUUUUU
3.4GHz Turbo Quad Core

8GB minni
DDDDR4R4 2240400M0MHzHz

256GB SSSSSSDD
NVMe diskur
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STÓRÚTSALA - GÆÐA MERKJAVARA
30%-50% AFSLÁTTUR  

Ellý Ármanns er öflug spákona, með sjötta skilningarvitið opið og sér gjarnan lengra en flestir þegar hún les í tarotspilin sín. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Eins og  
elskandi faðir

Upp er runnið nýtt ár með óræð örlög, ástir og ævintýr. Spákonan 
Ellý Ármanns leit til gamans í tarotspil sín til að sjá hvað nýja árið 
ber í skauti sér fyrir þjóðina og nokkra nafntogaða Íslendinga. ➛2



Þetta verður mjög gott ár fyrir 
Ísland og Íslendinga en nýja 
árið hefst með mikilli og 

þungri snjókomu og um páskana 
að sama skapi,“ segir Ellý, innt eftir 
tíðinni framan af ári.

„Náttúruhamfarir skekja 
landið líka á nýja árinu og eldur 
kraumar undir Bláfjallasvæðinu, 
en nákvæma tímasetningu fæ ég 
ekki.“

Pólitískur ferill búinn að 
vera
Á hinu háa Alþingi mun draga til 
tíðinda á nýárinu.

„Leiðtogar munu falla og nýir 
stíga fram á sjónarsviðið. Það er 
eins og hreinsun eigi sér stað og 
þegar ég spyr um stjórnarfarið 
sem nú ríkir á Íslandi er talað um 
barnaheimili eða sandkassaleik. 
Sú, eða sá, sem í öndvegi situr mun 
víkja áður en Vetur konungur 
gengur í garð 2019. Nýir leiðtogar 
sem þá taka við koma á stjórnar-
fari í þroskaðri mynd, eins og 
þeim ber að þjóna,“ segir Ellý og 
rýnir nánar í spilin.“ Öflug 
stjórnmálahreyfing er í 
uppsiglingu. Hún á sér 
dýpri rætur en hefur 
ólík stjórnmálaleg 
sjónarmið.“

Í spilum Ellýjar 
kemur fram að 
Klaustursmálið 
eigi eftir að draga 
enn meiri dilk á 
eftir sér.

„Já, þetta er allt 
fyrirfram ákveðið. 
Réttlætið sigrar. 
Hreinsun á sér stað. 
Djúpur lærdómur verður 
numinn. Sannleikurinn nær 
eyrum Íslendinga og Íslend-
ingar efla með sér hugrekki. 
Breytingar munu birtast og 
stjórnmálaferill þeirra sem á 
Klaustrinu komu við sögu er 
búinn að vera.“

Landsliðin ekki farsæl
Heilbrigðismál ber á góma. „Á 
nýja árinu gerist fátt markvert í 
heilbrigðismálum Íslendinga, ég 
sé engar stórmerkar uppgötvanir 
íslenskra vísindamanna til bættrar 
heilsu og í heilbrigðiskerfinu ríkir 
almenn stöðnun,“ segir Ellý.

Landsliðum Íslands í knatt-
spyrnu spáir hún slakara gengi en 
verið hefur undanfarin ár.

„Landsliðin okkar ná ekki tilætl-
uðum árangri. Miklar væntingar 
eru gerðar til landsliðsmanna- og 
kvenna en samstaðan er ekki 
nægilega sterk.“

Óútreiknanlegur Bjarni Ben
Þegar kemur að valdamiklum 
Íslendingum á nýárinu kemur 
margt fram í spilum Ellýjar.

„Bjarni Benediktsson, fjármála-
ráðherra er furðuleg blanda af 
íhaldssömum hefðum og nýjunga-
girni. Valdabröltið byrjaði strax 
í vöggu Bjarna, þar sem hlutverk 
hans var ákveðið. Hann birtist í 
spilunum pirraður, uppstökkur og 
stressaður, og sífellt í vörn en hann 
hefur vit á því að vera með öflugt 
herlið í kringum sig sem vakir og 
sefur yfir verkefnum hans. Þetta 
herlið bíður þolinmótt eftir því 
að setjast í sætið hans og Bjarni  
bæði veit það og nýtir sér það. 
Sérvitur er Bjarni og það er eins og 
sérviska hans nýtist honum árið 
2019. Hann er óútreiknanlegur í 
ákvarðanatöku sem fyrir honum 
liggur í lok febrúar eða byrjun 
mars og kemur öllum á óvart, líka 
flokksfélögunum. Keppnisharka 
og vinnusemi Bjarna er geigvænleg 
en nú þarf hann að hugsa sérstak-
lega vel um jafnvægið, mataræðið 
og heilsuna. Hér er komið inn 

á hjartastöðina hans og það er 
ábending sem hann verður að taka 
alvarlega.“

Sjötta skilningarvit Guðna
Ellý spyr spilin um forseta vorn, 
Guðna Th. Jóhannesson.

„Það er eins og Guðni leiti til 
sjötta skilningarvitsins á nýja 
árinu. Hann treystir best á eigið 
innsæi og framkallar hughrif sín 
í gegnum þá einstöku síu sem 
honum var gefin. Guðni nýtir sér 
þá innri sjón sem hann hefur á 
fólk og sér þá oft það sem aðrir sjá 
ekki. Hann er einstaklega glöggur á 
mannleg málefni en öflugt innsæi 
hans og uppvaxtarárin hafa mótað 
manninn á fallegan máta þrátt 
fyrir erfiða reynslu oft og tíðum. 
Guðni sinnir forsetahlutverki sínu 
ákaflega vel á nýju ári og er bein-
tengdur við almættið. Þeir sem til 
þekkja vita hvað ég er að tala um. 
Í lok ársins 2019 mun Guðni hug-
hreysta þjóðina eins og elskandi 
faðir þar sem íslensk náttúra 
tekur völdin og það all harkalega. 
Guðni kann að óttast mikla hæð 
og snáka, en ótti hans eða óöryggi 
hverfur strax og hann sinnir hag 
þjóðarinnar. Forsetinn er fram-
kvæmdaglaður á árinu fram undan 
en ég minni hann á að sinna konu 
sinni mun betur en hann hefur 
gert undanfarið ár og gefa henni 
meiri tíma fyrir þau tvö. Hann veit 
hvað ég er að tala um.“

Katrín undir sól og sigurboga
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra birtist í spilum Ellýjar.

„Þegar ég skoða Katrínu á nýju 
ári kemur fram vitsmunaleg for-
ysta. Hún ögrar andstæðingum 
sínum og er yfirveguð. Katrín 
uppsker laun erfiðis síns og greiðir 
sitt verð fyrir það í byrjun árs. 
Hún endurskoðar gömul gildi og 
það er eins og vitsmunaleg átök 
séu henni að skapi. Kreddufast 
siðgæði Katrínar og frjálslegar 
skoðanir haldast hér í hendur og 
hún er hvorki of framhleypin né 
feimin; hvorki of persónuleg né 
lokuð; hún er allt þetta og það er 
ekkert að því. Forsætisráðherrann 
okkar er undir sólu og sigurboga, 
sem segir allt sem segja þarf. Hún 
er sennilega mesti mannvinurinn 
af öllum sem ég skoða hér í 
spilunum en samt er hún einhver 
sú tilfinningaheft asta, sem eru 
kostir sem koma sér vel fyrir hana í 
pólitísku, íslensku umhverfi.“

Óskir Svölu rætast
Fræga fólkið sýnir sig líka í spilum 
Ellýjar.

„Svölu Björgvins hungrar í ást 
og gott jafnvægi, og árið 2019 
gefur henni það allt og meira til. 
Hún tekst á við krefjandi verkefni 
en hér kemur fram að heimurinn 
færir henni það sem hún óskar 

sér. Svala má samt ekki gleyma að 
hvíla sig. Þegar ég skoða nánasta 

umhverfi Svölu birtist hér 
sveit og hreint fjallaloft. 

Framúrstefnuleg hugs-
un hennar, uppfinn-

ingasemi, sterkt 
ímyndunarafl og 
samkennd með 
öllu fólki, svo 
ekki sé minnst 
á sjálfstraust 
Svölu, lífgar 

drauma hennar 
við. Langþráð 

ævintýri Svölu 
verður að veruleika 

í lok nóvember eða í 
desember. Það er einnig 

komið inn á að nýtt líf kvikni hér. 
Annað hvort Svala, eða bróðir 
hennar Krummi, eignast barn á 
árinu. Ég fæ ekki að vita hvort. En 
eitt er víst og það er að mikil gleði 
ríkir innan fjölskyldunnar. Móðir 

Svölu brosir hringinn og dansar 
af ánægju yfir því hvað vel gengur. 
Það eru yndislegir tímar fram 
undan.“

Þyngdar sinnar virði í gulli
Fleira frægðarfólk birtist í nýárs-
spádómi Ellýjar.

„Herra Hnetusmjör er svo 
vinnusamur og greindur að hann 
er þyngdar sinnar virði í gulli. 
Hann vinnur hins vegar of mikið 
og leikur sér lítið á nýja árinu. 
Hann birtist sem sterkur áhrifa-
valdur, sem er gott, því smæstu 
smáatriði sem fara kannski fram 
hjá öðrum sleppa ekki fram hjá 
Herra Hnetusmjöri. Skatturinn 
gæti verið með hann undir smá-
sjá en hann er með allt á hreinu 
þegar kemur að bókhaldinu, en 
hér birtist aðvörun og hann er 
minntur á að allur skítur flýtur 
upp í þeim málum. Hann veit hvað 
um ræðir hér,“ segir Ellý.

„Herra Hnetusmjör gerir miklar 
kröfur til sjálfs sín og þarf að 
passa sig þegar kemur að svefni 
og jafnvægi og hann þarf að leita í 
uppbyggjandi félagsskap. Sumarið 
verður annasamt hjá drengnum 
þar sem hann gerir samning við 
erlendan aðila, er ástfanginn og 
festir rætur á erlendri grundu. Hér 
þarf Herra Hnetusmjör að lesa 
smáa letrið áður en hann skrifar 
undir. Ekki er allt sem sýnist en 
tíminn vinnur með honum.“

Valdimar umvafinn ást
Tónlistarmaðurinn Valdimar 
sýnir á sér hlið sem lítt hefur sést á 
nýárinu.

„Eins konar grátt þunglyndi 
hefur hrjáð hann undanfarið ár og 

mikil tilfinningasemi kemur fram í 
spilunum. Hann leitar eftir aðstoð 
sérfræðinga og fer í aðgerð á nýju 
ári. Allt breytist eftir þessa aðgerð, 
en hvaða aðgerð þetta er kemur 
ekki fram. Nýtt líf er um það bil að 
hefjast hjá þessum tónlistarmanni. 
Aðlögunarhæfni skiptir máli hér 
og hann er agaður og jákvæður. 
Valdimar eignast barn á árinu, 
stúlku sýnist mér, og það er eins 
og allt breytist hjá honum. Ástin 
umvefur Valdimar og hann helgar 
sig fjölskyldunni. Hann lagar sig 
að aðstæðum sem einkennast af 
gleði.“

Dagur stendur á tímamótum
Borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur 
B. Eggertsson, er í spilum Ellýjar.

„Þegar árið 2019 er skoðað 
kemur fram geysileg hugarstarfs-
semi hjá Degi. Það er eins og hann 
geti ekki slökkt á huganum. Hann 
ákveður að draga sig í hlé. Það er 
eins og líkaminn hafi sagt: Hingað 
og ekki lengra, Dagur! Virkur 
hugur hans er fljótandi og hann 
hleypur úr einu í annað á eld-
ingarhraða. Fæstir standa honum 
snúning í rökræðum, því bæði 
hugsar hann hratt og hefur komist 
í tæri við svo margt á hugarferðum 
sínum. Dagur hefur dreift kröftum 
sínum eins og óheft kvikasilfur en 
hér birtast kaflaskil. Dagur stendur 
á vegamótum. Ákvörðunartaka 
sem reynist honum mjög erfið því 
hér er hann klofinn; annars vegar 
er honum umhugað um borgina og 
hins vegar veit hann hvað tilveran 
er hverful og kýs þess vegna að 
hlúa að sér og fólkinu sínu. Hver 
tekur við sé ég ekki.“

Tvö dýr Baltasars
Ellý sér tónlistar- og leikkonuna 
Sölku Sól Eyfeld birtast í spilunum.

„Salka Sól velur úr verkefnum 
þegar kemur að listinni. Hún fer 
með fallegasta hlutverkið á nýár-
inu og það er móðurhlutverkið. 
Hún er fótviss og virðir fyrir sér 
útsýnið fram undan. Allt er bjart 
og gott og Salka er sátt. Hugrekki 
hennar er meðfætt og hún sam-
einar móðurhlutverkið og ytri 
ímynd á snilldarmáta,“ segir Ellý.

Annar listamaður knýr dyra 
í spilunum; það er leikstjórinn 
Baltasar Kormákur.

„Hér birtast tvö dýr innra með 
Baltasar. Þau leita sífellt í sitthvora 
áttina. Dýrin eru hann. Hið eigin-
lega markmið hans er að velja réttu 
brautina og halda sig við hana. 
Hann hefur ekki fyrir svo löngu 
síðan valið erfiðari leiðina og þar 
með loksins fært sér í nyt geysi-
frjótt ímyndunarafl sitt og næmi 
sem hann nýtir á uppbyggilegan 
hátt. Baltasar kemur sífellt á óvart 
en hans stærsta verk eða verkefni 
hefst fyrir alvöru í byrjun nýársins. 
Hann gerir sér háar hugmyndir 
fyrirfram og það er eins og þær ein-
faldlega rætist,” útskýrir Ellý.

„Hér er líka komið inn á nei-
kvæðar tilfinningar eða einhvers 
konar hömlur sem Baltasar 
dílar við á hverjum degi en hann 
hefur lært að skilja þær frá þeim 
jákvæðu. Í byrjun júlí er eins og 
hann nánast drukkni í smámuna-
semi í leit að fullkomnun varðandi 
eitthvað sem hann vinnur að. Þetta 
birtist mér sem bardagi en Baltasar 
sigrar með því að tala hreint út, 
segja hug sinn og tilfinningar.“

Ást og umhyggja hjá Ellý
Nýár Ellýjar sjálfrar er sömuleiðis 
kortlagt, í það minnsta hjá henni 
sjálfri.

„Ég ætla að halda áfram að mála 
myndir fyrir íslensk heimili, kenna 
í Reebok Fitness-stöðvunum, elska 
manninn minn og börnin mín, og 
vera góð við alla í kringum mig.“

Lengri útgáfu af spádómum 
Ellýjar er að finna á frettabladid.is

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
is, s. 550 5761  Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766   Brynhildur Björnsdóttir, bryn-
hildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri 
Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Ellý Ármanns hefur undanfarin misseri sinnt myndlistargyðjunni og er vinsæll listamaður.MYND/SIGTRYGGUR ARI.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Salka Sól Eyfeld

Katrín Jakobsdóttir

Svala Björgvinsdóttir

Valdimar

Herra Hnetusmjör
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ÚTSALAN ER HAFIN!
30-50% afsláttur



Bílar 
Farartæki

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 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

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Þjónusta

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla

intellecta.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 2TB SG US

2TB ULTRA SLIM
Seagate Backup Plus ferðaflakkari

14.990
CHXFS 2TB L PO

2TB FLAKKARI
LaCie Porsche USB-C 3.1 flakkari

19.990

2TB

CHROMECAST 2

CHROMECAST 2
Stjórnaðu sjónvarpinu með snjallsímanum

4.990
PRIMO 13000

FERÐARAFHLAÐAARAFHLAÐAFERÐAFFEERRRRRÐÐÐÐÐA
með 13.000mAh hleðslu og vasaljósi

4.990

VERÐ ÁÐ ÁÁÐUÐURÐÐ  

66.966 90

FRÁBÆRT

TILBOÐ
VERVERÐ ÁÐUR 

7.97.9.9990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

40BHD1200

SALORA HD MINI
Risasmár HD Ready LED skjávarpi

19.990
SALORA HD MINI

2TB

FLAKKARI+MINNISLYKILL
Glæsilegur 1TB flakkari og 
8GB minnislykill saman í pakka

SENNHEISER HD 4.40
 
Glæsileg þráðlaus heyrnartól fyrir 
þá sem vilja góðan hljómburð 12.990

Mi BOX S 4K HDR
Sjónvarpstölva með innbyggðu 
Chromecast. Spilar efni í 4K HDR16.9909.990

2019
ÚTGÁFAN
SJÓÐHEITT VAR 

AÐ LENDAVERRÐ ÁÐ ÐUR 

16.6 99090

FRÁBÆRT

TILBOÐ

19.990 29.990BENQ GW2480
Glæsilegur skjár með 
örþunnan ramma og 
enn betri myndgæði 
með IPS tækni

BENQ GW2780
Ultra þunnur rammi og 
IPS tækni með sjálfvir-
kan birtuskynjara sem 
skilar fullkominni mynd

Lúxus BenQ skjár með 
Edge to Edge Slim Bezel

Lúxus BenQ skjár með 
Edge to Edge Slim Bezel

24” IPSSSSSSSSS FFFFFFFFHHHHHHHHHHDD
Edge to Edgeeeeee SSSSSSSSlilililililimmmmm mmm BeBeBezezezeelllllll

VEVEVERÐRÐR ÁÁÐUÐUUÐUR RR
24.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

Glæsilegur 32” skjár 
með QHD upplausn

32” WQHD IPS
17171717717171717111717178°8888888888888888 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUltlltlttlttttltltlttltltlttlltraraaaararrararaarararararararraarra WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWiddidididdidididddididididididdididdidideeeeeeeeeeeeeeeee ee jjjjjjjsjsjsjsssjsjssjsssjsjóóóóóóóóóóóónónónónónónónnónnnnnnóónnnnnaarararararaaraaraaaraaaaaara hhhhohhohohoohohohohohohohohhorrnrnrnrnnrnnrrn

ACER EB321HQU
Glæsilegur 32’’ IPS 
skjár með 2560x1440
upplausn á flottum 
burstuðum álstandi 

49.990

VEVEEVEV RÐRRR  ÁÐUR 

69.990

FRÁBÆRT

TILBOÐ

27” IIIIIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSSSSSS FHD
EdEdEddgggeeggge to EEEdEddddddddgeggegegegegg SSSSSSSliliiiliiiiiiil m Bezel

Mi BOX S 4K HDR
Sjónvarpstölva með innbyggðu 
Chromecast. Spilar efni í 4K HDR
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Opið virka daga frá 10-18 og laugardaga frá 11-16

199.990

SWITCHSWITCH
Nýjasta leikjatölvan frá Nintendo

54.990
NINSW GYBK GXT 310

TRUUSSTT GXT 310
Glæsileg leikjaheyrnartól með hljóððnema

4.990
ZOWIE

ZOWIE LEIKJAMÝSS
Sem atvinnuspilarar velja í úrvali frá

9.990
EMITA USB

EMITA USSBBBBBB
Streaming hljóðnemi á standiStreaming hljóðnemi á standi

14.990
XBONE S 1T 2CT

XBOX ONE S
1TB með 2 stýripinnum og Game Pass

49.990

GAMING 3
Ný kynslóð öflugri leikja-
turna frá GIGABYTE 199.990DUCKY ONE2

 
Baklýst leikjalyklaborð
með MX Cherry hnöppum 19.990

VERÐ ÁÁÐUR   
VVERÐ ÁÁÐUU24.990

FRÁBÆRT TILBOÐ

VERERERERÐ ÁÐ ÁÐ ÁÐ ÁÐ ÁÐUÐURÐURÐURÐURURURUR   8 98.98.98.98.99090909090

FRÁBÆRT TILBOÐ

9.990STAR WARS DRÓNAR
3 gerðir dróna frá Propel
með Laser keppnisham

STAR WARS DRÓNAR

GTX1060 sssssssssskkkkkjjjááááákkkkoorrrrtttt
3GB3G3G GDDDR5DRD 8.88 0GHz,, 1282 0 ccccores

jj
Intel i5 96600KKKKK
Quad Core 4.6GHz TTurbo

8GB minni 
DDR4 2666MHz

500GB SSSD
NVMe diskur

39.99049.990 ZOWIE XL2411P
144Hz leikjaskjárinn fyrir 
atvinnuspilarana. FPS 
mode og Game Mode 
loader fyrir leiki

PS4 SLIM 1TB
Ótrúlegt tilboð á einni 
vinsælustu leikjatölvu í 
heimi og nú með 2.STK 
Dual Shock 4 stýripinna

144Hz leikjaskjár 
með FHD upplausn

Sony PS4 leikjatölva 
með 2 stýripinnum

NITRO 5 2019
Ný og öflugri kynslóð 
með 144Hz leikjaskjá,
baklýstu lyklaborði og 
VR Ready leikjaskjákorti 

219.990
Carbon Fiber laser skel
og 144Hz leikjaskjár!

PPPLLAYYYYSSTTTTATIOOONNNPPLLAAYYYYYYSSSSSTTTTATIOOOONNNN VR
49.990

VVERÐ ÁÐURRRR RR   449.990

FRÁBÆRT TILBOÐ

VERÐ ÁÁÁÁÁÁÁÁÐÐÐÐUÐ RRRRR   54.99990909090909

FRÁBÆRT TILBOÐ

15"
144Hz
IPS

24” 144Hz FFHHD
920200000xxx1x 080, 11msm , Black eQualilizezerr191

GTX 10606000000000
6GB V6GB V Ready leVR R d lVR kjaskjákorteikkkkkkkkkj kják tikkkkkk

Intel i5 8300H88888888883
4.0G Turbo QuHz d Core örgjörviuaaaaaaad

8GB minni nnnnnnnnnnnn
DDR4DDDDR4R44 2666666 MHMHzz44 2266

512GB SSSSDDSSSS
NVMe diskur

LEIKJADEILDIN
FYRIR KRÖFUHARÐA LEIKJASPILARAAL





Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomulag  
útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til samtals um 
það sem er þér mikilvægast við lífslok þín. Viljayfirlýsing 
þín verður eftirlifendum mikilvægt leiðarljós. Samtalið 
og varðveisla upplýsinga er þér að kostnaðarlausu. 

Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  
okkur að halda

Elín Sigrún Jónsdóttir,  
lögfræðingur

  Útfararþjónusta
                      & lögfræðiþjónusta

Með kærleik og virðingu

Útfararstofa Kirkjugarðanna
Vesturhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkæra, yndislega móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, langamma  

og langalangamma, 
Hrefna Svava 

Guðmundsdóttir
lést á dvalarheimilinu Grund 
mánudaginn 17. desember. 

Útför hennar fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði,  
þann 3. janúar 2019 kl. 15.00.

Kolbrún Sveinsdóttir
Erla Sveinsdóttir Pétur J. Eiríksson
G. Ágúst Pétursson Sesselja Auður Eyjólfsdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir Hartwig Müller
Pétur Pétursson Dóra Kristín Björnsdóttir
Guðrún Pétursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Halldóra Snorradóttir
frá Syðri-Bægisá, Öxnadal, 

húsfreyja í Stóra-Dunhaga, Hörgárdal,
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju  

föstudaginn 4. janúar kl. 10.30.

Þórlaug Arnsteinsdóttir  Jóhann Þór Halldórsson
Sigrún Arnsteinsdóttir  Jóhannes Axelsson
Árni Arnsteinsson Borghildur Freysdóttir
Hulda Steinunn Arnsteinsd.
G. Ingibjörg Arnsteinsd.  Þórður Ragnar Þórðarson
Unnur Arnsteinsdóttir  Friðrik Sæmundur Sigfússon
Heiðrún Arnsteinsdóttir  Friðjón Ásgeir Daníelsson

og fjölskyldur.

Ástkæra, yndislega móðir okkar,
tengdamóðir, amma,  

langamma og langalangamma,
Sunneva Jónsdóttir

Melalind 12,
sem lést á heimili sínu í Kópavogi  

15. desember, verður jarðsungin frá 
Bústaðakirkju fimmtudaginn 3. janúar kl. 13.

Sigþór Guðmundsson  Lilja Hafsteinsdóttir
Hannes Freyr Guðmundsson  Hanna Sigr. Jósafatsdóttir
Sigurborg Guðmundsdóttir
Lárus Þór Guðmundsson  Ásgerður Baldursdóttir
Elín B. Björgvinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

TÍMAMÓT „Hvernig mun heimurinn líta 
út árið 2019?“ Þetta var það sem ritstjórn 
kanadíska fréttablaðsins The Star velti 
fyrir sér í desembermánuði árið 1983, 
eða fyrir 35 árum.

Til að fá svarið við þessari spurningu 
leitaði The Star á náðir bandaríska rit-
höfundarins og lífefnafræðingsins Isaacs 
Asimov sem á þeim árum var farinn að 
vekja athygli fyrir vísindaskáldskap sinn. 
Síðar meir átti Asimov eftir að verða 
einn áhrifamesti ritari vísindaskáld-
skapar fyrr og síðar.

Að mati Asimov átti innreið upp-
lýsingatækninnar og hröð framþróun í 
tæknilegri getu mannkyns — sérstaklega 
með tilliti til tölvunnar — eftir að bylta 
samfélagi mannanna enn frekar.

„Sú staðreynd að samfélag okkar 
verður æ margþættara felur í sér að það 
verður ómögulegt að vera án tölvutækni, 
ekki nema með því að daðra við glund-
roðann,“ ritaði Asimov.

Hann sá fyrir sér að tæknifram-
farir myndu fækka störfum, en það væri 
hvorki óvænt né neikvæð afleiðing.

„Störfin sem hverfa verða þau sem 
skrifræðið kallaði á á sínum tíma og þau 
sem eiga sinn stað við færibandið í verk-
smiðjum hvers konar. Þetta eru  störf 
sem eru nógu einföld, tilgangslaus og 
staglkennd til að eitra huga fólks.“

Þannig væri þörf á nýju menntakerfi 

sem svar við kröfunni um vinnuafl sem 
býr yfir tæknilegri þekkingu, rétt eins og 
krafa var um eftir iðnaðarbyltinguna.

„Breyting núna, hins vegar, þarf að 
eiga sér stað mun hraðar. Mögulega 
hraðar en mögulegt er. Þetta þýðir að við 
þessa breytingu munu milljónir manna 
vera ófær um að sinna þeim störfum sem 
sannarlega þarf að sinna.“

Asimov taldi —  réttilega að mörgu 

leyti — að árið 2019 væri almennt viður-
kennt að samstarf þjóðríkja væri nauð-
synlegt til að taka á allra mikilvægustu 
málum heimsins. Þá sérstaklega með til-
liti til mengunar og verndunar umhverf-
isins.

„Árið 2019 er líklegt að svo vel fari á 
með þjóðum heimsins að þær geti tekið 
höndum saman  og unnið að þessum 
markmiðum, sameinaðar undir einum 
fána, jafnvel þó svo að enginn hafi sér-
stakan áhuga á að viðurkenna tilvist 
slíkrar heimsstjórnar.“

Asimov taldi öruggt að könnun sól-
kerfisins væri vel á veg komin árið 2019 
og mat það svo réttilega að hópur manna 
hefði varanlegt aðsetur í geimnum. En 
Asimov sá einnig fyrir sér að námugröft-
ur á tunglinu væri hafin seint á öðrum 
áratug 21. aldarinnar og að mannkyn 
hefði þróað getu til að safna sólarorku 
með hjálp gervitungla á sporbraut um 
Jörðu sem síðan myndu koma orkunni 
til jarðar í formi örbylgja.

Asimov lauk pistli sínum á áminningu 
til lesenda árið 2019.

„Staðreyndin er sú að þó svo að 
heimurinn árið 2019 verði sannarlega 
frábrugðinn þeim sem við þekkjum 
árið 1984, þá verður sú breyting aðeins 
barómeter fyrir þá miklu breytingar sem 
verða í farvatninu enn síðar.“
 kjartanh@frettabladid.is

Framandi heimur 2019
Árið 1984 var bandaríski vísindasagnahöfundurinn Isaac Asimov beðinn um framtíðar-
spá sína fyrir árið 2019. Hann taldi réttilega að könnun sólkerfisins yrði þá langt komin.

Mannkynið hefur óþrjótandi áhuga á að velta fyrir sér framtíðinni; hvers konar samfélag bíður þess eftir 35 ár? NORDICPHOTOS/GETTY

Rithöfundurinn og lífefnafræðingurinn 
Isaac Asimov. NORDICPHOTIS/GETTY

Stöðulög voru sett 2. janúar 
1871 um að fjárhagur Íslands 
og Danmerkur skyldi að-
skilinn frá og með 1. apríl 
þetta sama ár. Þá var settur 
á laggirnar Landssjóður 
Íslands og þegar Stjórnar-
skrá Íslands var samþykkt 
árið 1874 fékk Alþingi vald 
til þess að semja lög um hann. 
Fram að þessum tíma voru ríkis-

dalir opinber gjaldmiðill 
á Íslandi, sem fylgdi til-

skipun 20. mars 1815. 
Þeir voru prentaðir af 
Kurantbanken í Kaup-
mannahöfn sem var 
fyrsti banki Dan-

merkur. Landssjóður 
fékk leyfi með lögum 

árið 1885 til þess að gefa 
út íslenska peningaseðla 

fyrir allt að hálfri milljón króna og skyldi 
það verða fyrsta starfsfé Landsbanka 
Íslands. Fyrsti seðillinn, fimm krónur, 
fór í umferð 21. september 1886. Hann 
var 105 sinnum 160 mm að stærð, grár 
að lit en brjóstmynd af Kristjáni IX og 
letur var í svörtu. Í júlí sama ár komu 
tíu og fimmtíu króna seðlar. Bakhliðin 
á fimmtíu króna seðlinum var með 
áprentaðri fjallkonu en bakhliðin á 
hinum seðlunum var auð.

Þ ETTA  G E R Ð I ST :  2 .  JA N ÚA R  1 8 7 1

Drög lögð að íslenskri krónu
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HÁFAR

STRAUJÁRN

KAFFIVÉLAR

ELDAVÉLAR

HRÆRIVÉLAR ÖRBYLGJUOFNAR ÞVOTTAVÉLAR

SAMLOKUGRILL

BLANDARAR
ÍSSKÁPAR

RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR MEÐ ÓTRÚLEGUM AFSLÆTTI

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR
FRYSTIKISTURÞURRKARAR

HELLUBORÐ OFNAR

BÍLTÆKI
BÍLHÁTALARAR

DVD SPILARAR

HLJÓMBORÐ

HEYRNARTÓL

REIKNIVÉLAR

MP3 SPILARAR

FERÐATÆKI ÚTVÖRP

MAGNARAR

BÍLMAGNARAR ÞRÁÐLAUSIR SÍMAR

HÁTALARAR

MYNDAVÉLAR

SJÓNVÖRP

UPPÞVOTTAVÉLAR

NOKKUR VERÐDÆMI

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
LG sjónvörp með allt að 300.000kr afslætti
Panasonic sjónvörp með allt að 120.000kr afslætti
1400snúninga og 8kg þvottavélar frá 39.995
Uppþvottavélar með allt að 25% afslætti
Blandarar með allt að 63% afslætti
Sharp örbylgjuofnar frá 9.995
Witt spansuðuhelluborð frá 29.995 – 40% afsláttur
Yfir 100 gerðir af kæliskápum á útsölunni
iRobot ryksugur með allt að 30% afslætti
Barkalausir þurrkarar frá 49.995
Þráðlausir Bluetooth hátalarar og 
heyrnartól með miklum afslætti
Dolce Gusto kaffivélar frá 3.995 

Sjá allt úrvalið 
á ht.is

OPIÐ ALLA 
HELGINA!

OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA 
FRÁ 10-18, LAUGARDAGA 11-18 

OG SUNNUDAG 13-17.



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Nikitin átti leik gegn Isakov 
árið 1947.

1...Dd3+! 2. Kxd3 Bxc6+ 
og svartur vann um síðir. 
Skákþing Reykjavíkur hefst 
á sunnudag.
www.skak.is: Nýjustu skák-
fréttir

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Svartur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

9 1 4 6 2 5 8 3 7
6 2 7 8 3 4 1 9 5
3 5 8 9 7 1 6 4 2
5 3 2 1 8 7 9 6 4
8 4 9 3 6 2 5 7 1
7 6 1 4 5 9 2 8 3
1 8 5 7 4 6 3 2 9
2 7 3 5 9 8 4 1 6
4 9 6 2 1 3 7 5 8

1 5 7 3 2 8 4 6 9
2 6 3 9 7 4 5 8 1
4 8 9 6 5 1 2 7 3
6 2 4 1 8 7 9 3 5
9 7 1 2 3 5 6 4 8
8 3 5 4 6 9 7 1 2
3 9 8 5 4 6 1 2 7
5 4 2 7 1 3 8 9 6
7 1 6 8 9 2 3 5 4

1 7 3 5 9 6 8 2 4
4 6 8 7 1 2 5 9 3
2 5 9 3 4 8 7 6 1
9 2 6 4 3 7 1 5 8
3 8 7 6 5 1 9 4 2
5 1 4 8 2 9 6 3 7
8 3 1 9 6 4 2 7 5
6 4 2 1 7 5 3 8 9
7 9 5 2 8 3 4 1 6

8 3 4 1 2 6 9 5 7
6 9 5 4 3 7 1 2 8
7 1 2 5 8 9 6 4 3
1 4 6 2 5 8 3 7 9
9 8 3 7 6 4 2 1 5
2 5 7 9 1 3 4 8 6
3 7 1 8 9 2 5 6 4
4 2 9 6 7 5 8 3 1
5 6 8 3 4 1 7 9 2

8 1 4 3 7 5 9 2 6
7 5 9 8 6 2 3 1 4
6 2 3 4 9 1 7 8 5
5 8 2 9 1 4 6 3 7
9 6 7 5 8 3 1 4 2
3 4 1 6 2 7 5 9 8
1 3 5 2 4 6 8 7 9
2 7 8 1 5 9 4 6 3
4 9 6 7 3 8 2 5 1

9 4 5 1 3 8 7 2 6
8 3 6 2 5 7 4 9 1
1 2 7 4 6 9 8 3 5
2 1 3 6 8 5 9 4 7
4 5 9 3 7 1 2 6 8
6 7 8 9 2 4 1 5 3
3 8 1 5 9 2 6 7 4
5 9 4 7 1 6 3 8 2
7 6 2 8 4 3 5 1 9

Sunnan strekk-
ingur eða 
allhvass vindur 
og rigning 
eða súld, en 
þurrviðri norð-
austan- og 
austanlands. 
Hiti 4 til 9 stig.

Miðvikudagur

LÁRÉTT
1. bryðja 
5. eyrir 
6. tveir eins 
8. myndamót 
10. samtök 
11. samstæða 
12. viðskipti 
13. skekin mjólk 
15. eldsneyti 
17. skrapa

LÓÐRÉTT
1. refsimál 
2. gusta 
3. kk nafn 
4. skrá 
7. borðflaska 
9. spyrna 
12. málmur 
14. ögn 
16. úr hófi

LÁRÉTT: 1. skass, 5. aur, 6. kk, 8. klisja, 10. aa, 11. par, 
12. sala, 13. áfir, 15. linkol, 17. skafa.
LÓÐRÉTT: 1. sakamál, 2. kula, 3. ari, 4. skjal, 7. 
karafla, 9. sparka, 12. sink, 14. fis, 16. of.

Er rakinn á gleraugunum 
enn að plaga þig?

Af... og 
til!

Hvöss 
 orðaskipti við  

kærustuna?

Jamm.

Þú ert líklega 
búinn að  

heyra að ég er í  
vandræðum á ný.

Um, já. Hvað 
gerðist?

Mamma 
dró línu í 
sandinn.

Og þú fórst 
yfir hana?

Ég varð að 
gera það. 

Sandurinn var 
á gólfinu í  
herberginu 

mínu.

Ó, ég  
skil.
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OPIÐ TIL KL 22:00 Í DAG!

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is
Bætum við 

vörum daglega

Á MÖGNUÐU TILBOÐI!
YFIR 4000 VÖRUR

ÚTSALAN
ER HAFIN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

20-75% 
afsláttur!

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 



Járn & Gler ehf. • Skútuvogur 1h. Barkarvogsmegin
104 Reykjavík • S. 58 58 900 • www.jarngler.is

Bjóðum upp á sjálfvirkan 
hurðaopnunarbúnað, 
hurðir og gluggakerfi 

ásamt uppsetningu 
og viðhaldi á búnaði. 

Áratuga reynsla.

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

Símaveski.is, S. 517 0150 – 2. hæð Smáralind

First Reformed (ENGLISH-NO SUB) .... 17:40

Roma (SPANISH W/ENG SUB) ................... 18:00

Plagi Breslau (POLISH W/ENG SUB) .... 18:00

Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 20:00

First Reformed (ENGLISH-NO SUB) ... 20:00 

Suspiria (ICE SUB) ..................................... 21:00

Milosc jest wszystkim(POL. W/ENG SUB) .22:00

Erfingjarnir//The Heiresses (ICE SUB) ..22:20

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

2. JANÚAR 2019
Viðburðir
Hvað?  SalsaIceland Glitter & glamour 
danskvöld 2. jan. á Iðnó
Hvenær?  19.30
Hvar?  Iðnó
Við hefjum árið með hvelli og 
bjóðum í „Glitter & glamour“ 
danskvöld á Iðnó þar sem öll 
dansflóran fær að njóta sín. Við 
hvetjum alla til að mæta í sínu 
fínasta pússi og bjóðum upp á 
geggjaðar danssýningar í fallegasta 
umhverfi Reykjavíkurborgar á 1. 
hæð Iðnó. Ókeypis prufutíminn 
fyrir byrjendur í salsa er á sínum 
stað kl. 19.30 og eftir það fær salsa, 
bachata og kizomba að njóta sín, 
í takt við vinsældir á dansgólfinu. 
Showtime er kl. 22.00 og kvöldinu 
lýkur kl. 23.30, svo við hvetjum alla 
til að mæta tímanlega.

Hvað?  Sagatid - Nutid
Hvenær?  11.00
Hvar?  Veröld – Hús Vigdísar
Íslendingasögurnar komu út árið 
2014 í nýrri danskri þýðingu, með 
myndskreytingum myndlistarkon-
unnar Karin Birgitte Lund. Sýning 
á verkum hennar fyrir útgáfuna er 
nú haldin í tilefni af 100 ára afmæli 
fullveldis Íslands. Teikningarnar 

byggja á myndskreytingum og 
fagurfræði víkingatímans og 
miðalda, og Karin sækir innblástur 
í norræna myndlist þess tímabils. 
Verkin eru meðal annars undir 
áhrifum af íslenskum miðalda-
handritum, veggmyndum í 
dönskum kirkjum, höggmyndum á 
Gotlandi og norskum stafkirkjum. 
Á sýningunni eru einnig nokkrar 
glænýjar teikningar sem innblásn-
ar eru af Íslendingasögunum.

Sýningar
Hvað?  Innrás IV: Margrét Helga Sess-
eljudóttir
Hvenær?  13.00
Hvar?  Ásmundarsafn
Margrét Helga Sesseljudóttir nýtir 
sér ýmsa miðla og efni í marglaga 
skúlptúrum sínum. Náttúruleg og 
persónuleg nálgun hennar er hríf-
andi og býður samtal hennar og 
verka Ásmundar áhugavert sjónar-
horn. Árið 2018 eru fyrirhugaðar 
fjórar innrásir inn í sýninguna List 
fyrir fólkið í Ásmundarsafni, þar 
sem völdum verkum Ásmundar 
Sveinssonar er skipt út fyrir verk 
starfandi listamanna.

Hvað?  Ingólfur Arnarson: Jarðhæð
Hvenær?  10.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Sýnd eru ný verk eftir myndlistar-
manninn Ingólf Arnarson í A-sal 
Hafnarhúss. Ingólfur hefur verið 
áhrifamikill í íslensku listalífi allt 
frá því að hann lauk listnámi í Hol-
landi snemma á níunda áratugn-
um. Teikning hefur ætíð skipað 

veigamikinn sess í listsköpun hans 
en teikningar Ingólfs einkennast 
af fíngerðum línum, nákvæmni 
og tíma. Hann hefur jafnframt 
unnið verk á steinsteypu þar sem 
þyngd iðnaðarframleiddra eininga 
myndar undirlag næmra litatóna.

Hvað?  Jóhannes S. Kjarval: … lífgjafi 
stórra vona
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-
1972) er einn ástsælasti listamaður 
þjóðarinnar og arfleifð hans lifir í 
fjölbreyttu lífsverki sem nær yfir 
fjölda málverka af náttúru lands-
ins, kynjaverum sem þar leynast 
og fólkinu í landinu. Þannig má 
skipta myndefni Kjarvals gróf-
lega í þrjá hluta; landslagsmyndir, 
fantasíur og mannamyndir. Þó 
skarast þetta oft þannig að í sömu 
myndinni getur verið að finna 
allar myndgerðirnar.

Hvað?  Véfréttir - Karl Einarsson 
Dunganon
Hvenær?  10.00

Hvar?  Listasafn Íslands
Listasafn Íslands efnir til sýningar 
á úrvali verka Karls Einarssonar 
Dunganons sem er ætlað að varpa 
ljósi á líf og list þessa einstaka 
listamanns sem hafði alla tíð 
sterkar taugar til Íslands og arf-
leiddi íslensku þjóðina að verkum 
sínum. Varðveitir Listasafn Íslands 
rúmlega tvö hundruð myndverk, 
en ljóð hans, úrklippubækur og 
önnur gögn eru geymd í Þjóð-
skjalasafni Íslands. Karl Kerúlf Ein-
arsson fæddist á Íslandi árið 1897 
en flutti barnungur til Færeyja og 
síðar til Danmerkur þar sem hann 
bjó lengst af ævinnar og lést þar 
árið 1972. Hann tók sér ungur 
nafnið Dunganon en gekk undir 
öðrum nöfnum sem þjónuðu því 
hlutverki sem hann lék hverju 
sinni. Líklegast er hertoginn af St. 
Kildu þekktasti titillinn sem Karl 
tók sér. Þó hann kæmi aldrei til 
þessa skoska eyjaklasa, sló hann 
eign sinni á hann og lýsti sig æðsta 
stjórnanda, útbjó sér vegabréf, rík-
isstimpil, póststimpil og útdeildi 
riddaraskjölum.

Kjarvalsstaðir eru fullir af fallegri list og fátt betra að gera en kíkja þangað í dag. 

Listasafn Íslands er opið, þannig er það nú bara.
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RISA ÚTSALA
20-70% afsláttur af öllum vörum

            www.gongugreining.is
            Allar vörur eru með sama afslætti á heimasíðu

            Höfum opnað glæsilega sölusíðu 

2.-10. janúar 2019

Allir Brooks skór á 14.000 kr.
Sama útsöluverð og í fyrra þrátt fyrir gengislækkun

www.gongugreining.is

Orkuhúsinu Suðurlandsbraut 34 og Bæjarlind 4 Kópavogi - Sími 55 77 100

30% 
afsláttur
af FootJoy golfskóm

30% 
afsláttur

af Ecco sandölum, 
götuskóm og barnaskóm25% 

afsláttur
af öllum fatnaði.

Sama verð og í USA



Miðvikudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons
07.20 Ævintýri Tinna
07.45 The Middle
08.10 Ellen
08.50 Friends
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Newsroom
10.35 Jamie’s 15 Minute Meals
11.00 The Big Bang Theory
11.20 Fósturbörn
11.45 Bomban
12.35 Nágrannar
13.00 Masterchef The Profess-
ionals Australia
13.45 Kórar Íslands
14.50 Léttir sprettir
15.10 Leitin að upprunanum
15.45 Lego Master
16.35 Kevin Can Wait
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 NÃ¡grannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Víkingalottó
19.30 Mom
19.55 Jamie’s Quick and Easy 
Food
20.20 Ísskápastríð
21.00 The Cry
22.00 Lovleg
22.25 Sally4Ever
23.00 Wentworth
23.50 NCIS
00:35 Counterpart
01.30 Lethal Weapon
02.15 Room 104
02.45 Greyzone
03.30 Greyzone
04.15 Greyzone
05.00 Camping

19.10 Splitting Up Together
19.35 Two and a Half Men
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 It’s Always Sunny in Phila-
delpia
21.15 Mosaic
22.05 Mosaic
22.55 Beware The Slenderman
01.15 Splitting Up Together
01.40 Two and a Half Men
02.05 Friends
02.30 Seinfeld
02.55 Tónlist

11.30 The Little Rascals Save the Day
13.05 Robin Williams. Come 
Inside My Mind
15.00 Tumbledown
16.45 The Little Rascals Save the Day
18.20 Robin Williams. Come 
Inside My Mind
20.15 Tumbledown
22.00 The Fate of the Furious
01:45 Slow West
01.45 Slow West
03.10 The Fate of the Furious

19.00 Jólatónleikar Geir Ólafs
20.00 Mannlíf með Snædísi
20.30 Heilsa og fíknivandi
21.00 Sturlungar á Þingvöllum
22.00 Mannlíf með Snædísi
22.30 Heilsa og fíknivandi
23.00 Sturlungar á Þingvöllum

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
09.30 The Late Late Show with 
James Corden
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Survivor
14.45 Survivor
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 Life in Pieces
20.10 Charmed
21.00 Chicago Med
21.50 Bull
22.35 Elementary
23.20 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon
00.50 NCIS
01.35 NCIS Los Angeles
02.20 The Handmaid’s Tale
03.20 The Handmaid’s Tale
04.20 The Handmaid’s Tale
05.20 Síminn + Spotify

10.40 Cardiff - Tottenham
12.20 HM í pílukasti
15.20 Minnesota Vikings - Chi-
cago Bears
17.40 Chelsea - Manchester 
United
19.40 Derby - Middlesbrough
21.20 New England Patriots - New 
York Jets
23.40 West Ham - Brighton

09.45 Barcelona - Real Madrid
11.30 Arsenal - Fulham
13.10 Derby - Middlesbrough
14.50 Everton - Leicester
16.30 Arsenal - Fulham
18.10 Cardiff - Tottenham
19.50 Newcastle - Manchester 
United
22.00 Chelsea - Southampton
23.40 Huddersfield - Burnley

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Karlar prjóna
15.00 Fréttir
15.03 Samtal Frásagnir og sagn-
fræði. Stórsagan og minni sagan
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp Krakka RÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.35 Góði dátinn Svejk
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

13.00 Úr Gullkistu RÚV. Útsvar 
2011-2012
14.10 Úr Gullkistu RÚV. Maðurinn 
og umhverfið
14.35 Úr Gullkistu RÚV. Með 
okkar augum
15.05 Úr Gullkistu RÚV. Ferða-
stiklur
15.45 Úr Gullkistu RÚV. Ferða-
stiklur
16.30 Hreyfifíkn
17.00 Úr Gullkistu RÚV. Grínistinn
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Gló magnaða
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.26 Gullbrá og Björn
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Skáldagatan í Hveragerði
 Íslensk heimildarmynd þar sem 
Illugi Jökulsson fjallar um skáldin 
sem bjuggu í Skáldagötunni í 
Hveragerði á árunum 1940-1960. 
Sýnd eru brot úr gömlum sjón-
varpsviðtölum við skáldin og ný 
viðtöl við ýmsa fræðimenn og 
ættingja skáldanna. 
21.10 Nútímafjölskyldan  Sænsk 
þáttaröð um flækjurnar sem geta 
átt sér stað í samsettum fjöl-
skyldum. Lisa og Patrik eiga bæði 
börn úr fyrri samböndum og 
gera sitt besta til að fjölskyldu-
lífið gangi vel fyrir sig. Það gerir 
þeim þó erfitt fyrir að börnin eru 
ekkert sérlega spennt fyrir nýju 
stjúpforeldrum sínum, fyrri eigin-
maður Lisu hefur ekki enn sætt 
sig við að hjónabandinu sé lokið 
og fyrri konu Patriks finnst þau 
öll vera alveg vonlaus. Aðalhlut-
verk: Vera Vitali, Erik Johansson, 
Fredrik Hallgren og Petra Mede. 
Atriði í þáttunum eru ekki við 
hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Ófærð  Lögreglumaðurinn 
Andri Ólafsson snýr aftur í annarri 
þáttaröð þessara vinsælu ís-
lensku spennuþátta. Reynt er að 
ráða iðnaðarráðherra af dögum 
á Austurvelli og Andra er falið að 
stýra rannsókn málsins sem leiðir 
hann á kunnugar slóðir norður á 
landi. Ýmis leyndarmál leynast 
í sveitunum í kring og þegar 
starfsmaður jarðvarmavirkjunar 
finnst myrtur er ljóst að málið 
er umfangsmeira en það virtist í 
fyrstu. Leikstjórn: Baltasar Kor-
mákur, Börkur Sigþórsson, Ugla 
Hauksdóttir og Óskar Þór Axels-
son. Aðalhlutverk: Ólafur Darri 
Ólafsson, Ilmur Kristjánsdóttir og 
Ingvar E. Sigurðsson. Framleiðsla: 
RVK Studios. Atriði í þáttunum 
eru ekki við hæfi ungra barna. e.
23.15 Nýárstónleikar í Vínarborg
 Upptaka frá árlegum nýárstón-
leikum Sinfóníuhljómsveitar 
Vínarborgar, sem tileinkaðir eru 
Strauss-fjölskyldunni. Stjórnandi 
hljómsveitarinnar er Christian 
Thielemann. e.
01.15 Kastljós
01.30 Menningin
01.40 Dagskrárlok
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MENNINGARUMRÆÐA Á 
VIRKUM DÖGUM Á RÁS 1

þri-fim kl. 16-17
Halla Harðardóttir og Guðni Tómasson varpa ljósi 

á það sem er efst á baugi í menningu og listum.

mán-fim kl. 17-18
Fordómalaus umfjöllun um menningu samtímans, 

dægurmenningu, samfélagsmiðla og allt sem 

mótar líf okkar, í umsjón Eiríks Guðmundssonar, 

Önnu Gyðu Sigurgísladóttur og Kristjáns 

Guðjónssonar.

 

 
föstudaga kl. 17-18 
Farþegarnir í Lestarklefanum ræða um menningar- 

og listviðburði sem athygli vöktu í vikunni. 

Sendur út á Rás 1, RÚVmenning.is og RÚV2.

fyrir forvitna

Menningin finnur sér farveg á RÚVmenning.is

VÍÐSJÁ

LESTIN

LESTAR-
KLEFINN



OKKAR VINSÆLA

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR AF

Laugavegi 26

BY MALENE BIRGER
‘S MAX MARA

 SAMSØE SAMSØE 
MARC JACOBS

FILIPPA K

GERARD DAREL
MISSONI

ZADIG & VOLTAIRE

KRISTENSEN DU NORD

DKNY
CAMBIO

 ROSEMUNDE
7 FOR ALL MANKIND

HARTFORD

PARAJUMPERS
VENT COUVERT

BLANK

STRATEGIA
FREE LANCE

 BILLI BI
FRUIT

CRABTREE & EVELYN

 OPIÐ FRÁ:

12-19

ÖLLUM ÚTSÖLUVÖRUM

HEFST Í DAG!



AYAKO OG 
KEI MORIYA
Hin japanska 
Ayako gekk að 
eiga Kei Moriya 
í október og 
afsalaði sér þar 
með rétti sínum 
til að bera 
titilinn prinsessa 
enda Moriya 
almúgamaður 
sem vinnur hjá 
skipafélagi. 

EUGENIE 
PRINSESSA  
OG JACK 
BROOKSBANK

Vakti eðlilega 
ekki alveg jafn 
mikla athygli og 
brúðkaup Harrys 
og Meghan en 
konunglegt brúð-
kaup er brúðkaup 
og fjölmenni úr 
stjörnustiganum 
kom aftur í Wind-
sorkastalann. 

JUSTIN BIEBER OG HAILEY BALDWIN
Ekki fór það hátt en það fór þó ekki fram hjá neinum að 
Bieber og Baldwin settu upp hringana seint á árinu. 

ANNA SVAVA KNÚTSDÓTTIR  
OG GYLFI ÞÓR VALDIMARSSON
Björg Magnúsdóttir fjölmiðlakona gaf skötuhjúin saman í 
ágúst. Hjónakornin eiga tvö börn saman. 

RAGNHILDUR STEINUNN JÓNSDÓTTIR  
OG HAUKUR INGI GUÐNASON
Hringarnir voru settir upp á Ítalíu í ótrúlegri veislu sem 
enn er talað um. Nýtt viðmið var sett í rómantík og fegurð 
og geislaði fjölskyldan svo eftir var tekið um víða veröld. 

SAGA GARÐARSDÓTTIR  
OG SNORRI HELGASON
Hringarnir voru settir upp á Suðureyri en Ilmur Kristjáns-
dóttir leikkona gaf parið saman í stjörnuhlöðnu brúðkaupi.  

Brúðkaup  
ársins 2018
Fjölmargar stórstjörnur gengu í það 

heilaga á árinu. Fréttablaðið skoðaði þau 
helstu hér heima og erlendis en auðvitað 

falla flest brúðkaup í skuggann af kon-
unglegu brúðkaupi Harrys og Meghan.

FRIÐRIK DÓR JÓNSSON  
OG LÍSA HAFLIÐADÓTTIR
Rosalegt brúðkaup í Toskana á Ítalíu. 
Fjöldi manns og rómantíkin sveif yfir 
vötnum. Hjónin vörðu hveitibrauðsdög-
unum í Marokkó eftir Ítalíudvöldina. 
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Laugavegi 15 og Kringlunni - sími 511 1900 - www.michelsen.is

60%
Allt að

afslát
tur

Stórafsláttur af völdum
úrum og skartgripum 
í verslunum okkar, Laugavegi 15, Kringlunni og á michelsen.is



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir 
heida@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

ALLAR BAÐVÖRUR  
FRÁ ZONE

60%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Janúar
útsalan

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

JANÚAR
ÚTSALAN 

Í FULLUM GANGI 
Smáratorgi  |  Holtagörðum  |  Akureyri  |  Ísafirði

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF 
OPIN

Aðeins  9.950 kr.kr

STÓRI 
BJÖRN
dúnsæng 50%

AFSLÁTTUR

ÚTSALA

QOD Stóri Björn dúnsæng 
50% dúnn & 50% smáfiður

Fullt verð: 19.900 kr.

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til föst. kl. 10–18 (Holtagörðum)
Mán. til föst. kl. 11–18:30 (Smáratorgi)
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Postprent er markaður 
með prentverk eftir 
íslenska listamenn 
á netinu. Þeir Viktor 
Weisshappel Vilhjálms-
son og Þórður Hans 

Baldursson eru mennirnir á bak við 
vefinn sem fór í loftið nú rétt fyrir 
áramót.

„Við höfum báðir verið að fást við 
ýmist myndlist eða grafík en leiðir 
okkar lágu saman fyrst árið 2016. 
Daginn sem við kynntumst var 
Þórður að klára síðasta daginn sinn 
sem verktaki hjá stofu sem ég var að 
byrja að vinna hjá. Við héldum svo 
einhverju sambandi og heyrði Þórð-
ur í mér síðustu tvö jól til að kaupa 
prent eftir mig handa fjölskyldunni. 
Mamma Þórðar er mikill aðdáandi 
minn,“ segir Viktor og bætir við að 
þeir séu ákaflega gott teymi enda sé 
hann, Viktor, listamaður en Þórður 
er forritari og þeir með sameigin-
legan listáhuga.

„Okkur fannst þetta bara meika 
sens, að geta keypt prentverk í tölv-
unni heima hjá sér í rólegheitum. 
Geta skoðað úrvalið, kynnt sér 
listamennina og gefið sér svo góðan 
tíma til að velja vel. Þegar þessi hug-
mynd kom upp hjá okkur lá það 
beinast við að við myndum bara 
láta verða af þessu sjálfir af ofan-
töldum ástæðum og það hjálpar líka 
helling að saman erum við með gott 
tengslanet bæði í grafík- og mynd-
listarheiminum hérna heima. Það er 
rými fyrir síðu af þessu tagi á Íslandi 
og okkur finnst nauðsynlegt að það 
sé fyllt með grasrótarframtaki frekar 
en að eitthvað stærra batterí færi að 
vasast í þessu.“

„Við sitjum líka beggja vegna 
borðsins,“ bætir Þórður við. „Við 
erum báðir með verk á síðunni og 
ég keypti næstum allar jólagjafirnar 
mínar þar líka.

Það skiptir okkur miklu máli að 
gæta þess að allir fái eitthvað fyrir 
sinn snúð. Listamenn geti komið sér 
og sínu á framfæri, gestir síðunnar 

Nýjasta viðbótin í 
listaflóru landsins
Postprent er nýr vettvangur fyrir unga listamenn sem vinna í hvers 
kyns prentmiðlum. Síðan var opnuð formlega fyrir jól í beinni út-
sendingu á 101 útvarpi og áhuginn hefur verið mikill síðan.

Postprent var skellt í loftið í beinni útsendingu í útvarpinu. 

Viktor Weisshappel Vilhjálmsson. Þórður Hans Baldursson. 

VIÐ ERUM BÁÐIR 
GÍFURLEGA STOLTIR 

AF ÞESSU VERKEFNI OG 
FINNST ÞETTA ÞÖRF OG GÓÐ 
VIÐBÓT VIÐ LISTAFLÓRU 
LANDSINS. DRAUMURINN ER 
AÐ POSTPRENT VIRKI SEM 
AUKIN INNSPÝTING Í ÍS-
LENSKT LISTALÍF, HVETJI 
FÓLK TIL GÓÐRA VERKA OG 
GEFI ÖÐRUM TÆKIFÆRI TIL AÐ 
FYLGJAST MEÐ OG NJÓTA 
AFRAKSTURSINS.

hafi aukið aðgengi að "current" 
íslenskri list og við strákarnir höfum 
eitthvað að gera í frítíma okkar.“

Postprent gengur út á að búa til 
vettvang fyrir listamenn, sem vinna 
í hvers kyns prentmiðlum, til að 
koma list sinni á framfæri á netinu. 
Um er að ræða vefsvæði þar sem 
sérvalinn hópur listamanna er með 
prentverk sín til sölu í takmörkuðu 
upplagi.

„Við höfum safnað saman mörg-
um af helstu ungu listamönnum 
landsins sem fást við grafísk- og 
ljósmyndaprentverk og vonumst 
til að brúa bilið milli listamanna og 
fólks sem hefur áhuga á að kaupa 
íslenska list.“

Síðan fór í loftið í beinni útsend-
ingu í Útvarpi 101 og segja Viktor og 
Þórður að það hafi gengið mjög vel 
og að salan hafi farið hratt af stað.

„Það er greinilega áhugi fyrir 
þessu framtaki sem er auðvitað gott 
að fá staðfestingu á. Við héldum svo 
opnunarpartý/jólamarkað í Bíói 
Paradís þar sem listamenn á síðunni 
komu og seldu verkin sín.“

Þeir segjast ákaflega spenntir fyrir 
komandi ári þar sem þeir munu ráð-
ast í að breiða út boðskap síðunnar.

„Við erum báðir gífurlega stoltir af 
þessu verkefni og finnst þetta þörf 
og góð viðbót við listaflóru lands-
ins. Draumurinn er að Postprent 
virki sem aukin innspýting í íslenskt 
listalíf, hvetji fólk til góðra verka og 
gefi öðrum tækifæri til að fylgjast 
með og njóta afrakstursins.“
stefanthor@frettabladid.is
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Er allt k
morgun



lárt fyrir  
daginn?

Enginn veit hvernig morgundagurinn verður. Snjalltækjum  
fjölgar stöðugt og ólíklegustu heimilistæki eru orðin að 
sannkölluðum tækniundrum. Sífellt fleiri bílar ganga fyrir  
rafmagni og heimilið þarf stöðuga orku. Þess vegna viljum  
við hjálpa þér að nýta rafmagnið á snjallari og þægilegri hátt. 

Framtíðin er rafmögnuð – orkusalan.is 

Brandenburg / SÍA



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

GLEÐILEGT 
NÝTT ÁR!
TAKK FYRIR AÐ TAKA FLUGIÐ MEÐ OKKUR

Sendum viðskiptavinum okkar og landsmönnum öllum 
okkar bestu óskir um farsælt komandi ár með bestu 
þökkum fyrir stuðninginn á því liðna.

 WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS

FYRIR SVANGA 
FERÐALANGA

*0,5 l gos í plasti frá Ölgerðinni.  
Tilbúin vara, ekki hægt að breyta.

*0,5 l gos í plasti frá Ölge

PANINI 
OG GOS* 

COMBO VERÐ: 

499KR

Það finnst fæstum gaman að 
eiga afmæli í kringum jól 
og áramót. Afmælisbörnin 

eiga það til að gleymast í öllu til-
standinu. Lokanir vegna frídaga og 
vörutalninga gera það að verkum 
að afmælisgjafirnar verða oft 
óspennandi. Ný þurrkublöð eða 
ilmspjald í bílinn jafnvel það eina 
sem er í boði. Þannig hefur það 
verið með afmælisbarn gærdags-
ins, EES-samninginn. Í gær voru 25 
ár liðin frá því að hann tók gildi.

Samningurinn ber aldurinn vel 
og hefur fært okkur foreldrum 
hans mikla gæfu. Hann hefur fært 
okkur frelsi á ýmsum sviðum og 
aðgang að innri markaði Evrópu 
sem er gulls ígildi fyrir útflutn-
ingsgreinar og þar með alla 
landsmenn. Það verður þó seint 
sagt að hinir íslensku foreldrar 
samningsins hafi sinnt honum 
sérstaklega vel. Það hefur gengið 
hægt og misvel að innleiða þær 
reglur Evrópusambandsins sem 
okkur ber að gera á grundvelli 
hans. Þar hafa norsku foreldrarnir 
staðið sig mun betur.

Það er líka leiðinleg tilhneig-
ing hjá íslensku foreldrunum 
að fara of oft mest íþyngjandi 
leiðirnar að því að innleiða reglur 
samningsins. Þar er nýja persónu-
verndarlöggjöfin nýjasta dæmið. 
Við þyrftum líka að setja ákvæði 
í stjórnarskrá um framsal valds 
til alþjóðstofnana til að taka af 
allan vafa um það. Þótt samn-
ingurinn sé nú orðinn hálfþrí-
tugur þarf samt sýna honum ást og 
umhyggju. Við þurfum að standa 
okkur betur í að uppfylla skyldur 
okkar við hann. Við njótum mun 
meira góðs af honum heldur en 
Evrópusambandið. Það er því alls 
ekki sjálfsagt að við fáum að njóta 
hans eins lengi og við viljum.

Afmælisbarnið

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR


