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F yrir einu og hálfu ári keypti ég fyrsta pakkann af Bio-Kult Candéa. Ég hafði í fjöldamörg ár glímt við 
mikla uppþembu og meltingarvanda. 
Mér leið oftast hálfilla eftir máltíðir og 
var búin að reyna eitt og annað. Fljót-
lega eftir að ég byrjaði á Bio-Kult hvarf 
þessi vanlíðan. Ég tek inn tvö hylki á 
dag í hádeginu. Kláði og pirringur í húðinni hefur stórbatnað og nánast horfið, kláði sem var virkilega að gera 

mér lífið leitt auk mikilla þurrkubletta í 
húðinni heyrir sögunni til. Sykurlöngun 
hefur horfið eftir að ég byrjaði á Bio-Kult Candéa-hylkjunum. Ég hef farið á 
sterka sýklalyfjaskammta án þess að 
þurfa að stríða við sveppasýkingu í kjölfarið. Ég hef aldrei hætt að taka inn 
Bio-Kult Candéa á þessum tíma, það er 
orðið hluti af rútínu hjá mér og ég get 
heilshugar mælt með því við alla og geri það,“ segir Alma Lilja Ævarsdóttir.FANN MIKINN MUN„Ég var með exem í hársverðinum, meltingin var í ójafnvægi og einnig fékk ég þvagfærasýkingar reglulega. 

Eftir að ég byrjaði á að taka hylkin frá Bio Kult Candéa fann ég fljótlega 
mikinn mun á mér. Ég var alltaf með maga-verki en vissi ekki hvað olli þeim. Bio Kult Candéa h lki

• Bio Kult Candéa virkar vel á sveppa-sýkinguna.

Linda Andrésardóttir• Rósroðinn hvarf með notkun á Bio Kult Candéa.
Sigrún Þorsteinsdóttir• Exemið

MELTINGIN Í LAGI YFIR HÁTÍÐIRICECARE KYNNIR  Bio-Kult Candéa hefur hjálpað mörgum sem hafa átt við 

meltingarvandamál að stríða eða barist við candida-sveppasýkingar.

GERIR GAGN „Margir ánægðir viðskiptavinir vitna um að Bio-Kult Candéa 

hjálpar mörgum,“ segir Birna Gísladóttir, sölustjóri hjá Icecare.

JÓL MEÐ KRISTJÁNIGlæsilegir jólatónleikar Kristjáns Jóhannssonar verða í Eld-
borg í Hörpu annað kvöld kl. 20. Með honum koma fram Dís-

ella Lárusdóttir, Kristinn Sigmundsson og Þóra Einarsdóttir. 

Stór kvenna- og stúlknakór verður einnig með á sviðinu undir 

stjórn Margrétar J. Pálmadóttur. 

Rauðrófukristall100% lífrænt og því fullkomlega öruggt30 daga skammtur. 1 teskeið daglega (2 tsk. fyrir æfingar) blandað í 150 ml af vatni. Bætt blóðflæði 30 min eftir inntöku.

Stingur 
keppinautana af.1. Superbeets dós= 22.5 lítrar afrauðrófusafa

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide.    
SUPERBEETS örvar Nitric Oxide framleiðslu strax. Betra blóð-

flæði, allt að 30% æðaútvíkkun, 30% meiri súrefnisupptaka, réttur 

blóðsykur, aukin fitubrennsla, 20% meira þrek orka og úthald, hraðar 

bata eftir æfingar. Bætt ris hjá körlum, aukin kynörvun kvenna. 

Hefur áhrif á og bætir: Blóðþrýsting, kólesteról, hjarta- æða- og 

taugakerfi, þvagblöðru og ristil, lifur, nýru, ofnæmiskerfi, heila, skap-

ferli, þynnku, astma, lungnaþembu. Ríkt af andoxunarefnum.

Náttúruleg kynörvun fyrir karla og konur 
Hvað gerir VIAGRA - SILDENAFIL The release of nitric oxide molecules causes erection.

Fæst í apótekum, heilsubúðum, World Class og Sportlíf

Meiri í desember

Stingur keppinautana af

NO = 22.5 lítrar af rauðrófusafa

Nitric OxideNóbelsverðlaun 1998 Sameind ársins 1992
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V ið erum með f lesta ís-
lenska titla sem koma út 
sem raf- og hljóðbækur 

hér á landi, á eBækur.is. Lestur raf-
bóka hefur vaxið hratt erlendis en 
hér á landi er markaðurinn frekar 
ungur. Hann fer þó stækkandi og 
notkun rafbóka á Íslandi er tölu-
verð. Við erum einnig með mörg 
hundruð þúsund erlenda titla á 
eBækur.is, á ensku og fleiri tungu-
málum,“ segir Stefán Hjörleifsson, 
framkvæmdastjóri eBóka.

„Langstærsti hluti þeirra sem 
nota vefinn okkar, lesa og hlusta í 
gegnum tæki, svo sem Ipad og les-
tölvur og í gegnum snjallsíma. Það 
má hins vegar auðveldlega nota 
hvaða tölvu sem er.

Sérstaða okkar eru öppin sem við 
bjóðum upp á, fyrir bæði Android- 
og iOS- stýrikerfin en eBækur eru 
með eina séríslenska appið til að 
lesa rafbækur. Hægt er að sækja 

ó

til að lesa aðrar bækur en þær sem 
keyptar eru hjá okkur og öll hefð-
bundin pdf-skjöl. Með appinu verð-
ur til einn staður þar sem notand-
inn safnar öllu lesefni. Við leggjum 
einnig mikið upp úr því að viðmótið 
sé einfalt fyrir notandann.“

En eru pappírsbækur þá útleið?
„Nei, það verður seint, en mín 

reynsla er þó sú að þeir sem prófa að 
lesa bækur í símanum eða í lestölv-
um snúa helst ekki til baka, einfald-
lega því þetta er svo þægilegt. Það er 
ákveðið skref að prófa að lesa rafbók 
en kostirnir eru  margir. Til dæmis 
þægindin í því að geta geymt allt 
þetta magn af bókum og lesefni á 
einum stað og ganga hreinlega með 
bókasafnið í farsímanum. 

En talandi um bókasafn. Verður 
hægt að fá rafbækur lánaðar líkt og 
á hefðbundnu bókasafni?

„Sú hugmynd er á teikniborðinu 
og hefur verið á döfinni hjá eBók

Rafbækur eru komnar til að veraeBækur.is er stafræn bókaverslun sem selur bækur á rafrænu formi. Þar má nálgast eitt stærsta safn af íslenskum og erlendum 
bókmenntum sem völ er á á Íslandi. Hægt er að kaupa gjafakort á vefnum sem eru tilvalin jólagjöf. 

NETVERSLAANNNI
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hér á landi, á eBækur.is. Lestur raf-
bóka hefur vaxið hratt erlendis en 
hér á landi er markaðurinn frekar 
ungur. Hann fer þó stækkandi og 
notkun rafbóka á Íslandi er tölu-
verð. Við erum einnig með mörg 
hundruð þúsund erlenda titla á 
eBækur.is, á ensku og fleiri tungu-
málum,“ segir Stefán Hjörleifsson, 
framkvæmdastjóri eBóka.

„Langstærsti hluti þeirra sem 
nota vefinn okkar, lesa og hlusta í 
gegnum tæki, svo sem Ipad og les-
tölvur og í gegnum snjallsíma. Það 
má hins vegar auðveldlega nota 
hvaða tölvu sem er.

Sérstaða okkar eru öppin sem við 
bjóðum upp á, fyrir bæði Android- 
og iOS- stýrikerfin en eBækur eru 
með eina séríslenska appið til að 
lesa rafbækur. Hægt er að sækja 

til að lesa aðrar bækur en þær sem 
keyptar eru hjá okkur og öll hefð-
bundin pdf-skjöl. Með appinu verð-
ur til einn staður þar sem notand-
inn safnar öllu lesefni. Við leggjum 
einnig mikið upp úr því að viðmótið 
sé einfalt fyrir notandann.“

En eru pappírsbækur þá útleið?
„Nei, það verður seint, en mín 

reynsla er þó sú að þeir sem prófa að 
lesa bækur í símanum eða í lestölv-
um snúa helst ekki til baka, einfald-
lega því þetta er svo þægilegt. Það er 
ákveðið skref að prófa að lesa rafbók 
en kostirnir eru  margir. Til dæmis 
þægindin í því að geta geymt allt 
þetta magn af bókum og lesefni á 
einum stað og ganga hreinlega með 
bókasafnið í farsímanum. 

En talandi um bókasafn. Verður 
hægt að fá rafbækur lánaðar líkt og 
á hefðbundnu bókasafni?

„Sú hugmynd er á teikniborðinu 
og hefur verið á döfinni hjá Bók

Rafbækur eru komnar til að vereBækur.is er stafræn bókaverslun sem selur bækur á rafrænu formi. Þar má nálgast eitt stærsta safn af íslenskum og erlen
bókmenntum sem völ er á á Íslandi. Hægt er að kaupa gjafakort á vefnum sem eru tilvalin jólagjöf. 

NextCODE leitar að öguðu og sjálfstæðu hugbúnaðarfólki í hæsta gæðaflokki til 

að taka þátt í þróun lausna sem geta stökkbreytt heilbrigðisþjónustu á heimsvísu.

Upplýsingar veita:

Þórir Þorvarðarson

thorir@hagvangur.is 

Elísabet Sverrisdóttir

elisabet@hagvangur.is 

Umsóknir óskast fylltar út á 

hagvangur.is. Umsóknum skal 

fylgja ítarleg ferilskrá ásamt 

fylgiskjölum. 

Umsóknarfrestur er til og  

með 11. desember. 

NextCODE Health er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsstöðvar í Cambridge (Boston) og hjarta 

Reykjavíkur sem stefnir að því að verða í fremstu röð. NextCODE býður viðskiptavinum sínum 

meðal annars að greina stökkbreytingar í erfðamengi sjúklinga, til að flýta fyrir og bæta 

sjúkdómsgreiningar og meðferð sjúkdóma.

Vefforritarar

Hæfniskröfur

• Umtalsverð þekking á HTML5, 

i t og JQuery er 

Java forritarar

Hæfniskröfur

• Umtalsverð reynsla af forritun í  

   Java eða Scala.

óð þekking á gagnagrunnum 

Vöruþróun á hugbúnaðarsviði

Helstu verkefnin á þessu sviði eru þarfa-

greining, skjölun, gæðastjórnun og prófanir.  

Hæfniskröfur

• Reynsla af verkefnum tengdum vöruþróun 

atvinna
Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is
SÖLUFULLTRÚAR 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426

Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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ENGIN GJÖLD AF SENDINGUM UNDIR 2.000 KRÓNUM 4
Starfshópur um að efl a og auðvelda póstverslun vill fella niður aðfl utningsgjöld á ódýrari 
vörur. Lögmaður Samtaka verslunar og þjónustu segir vegið að kaupmönnum sem berjist í 
bökkum vegna of hárra skatta og gjalda. 

KAUPA TÆKI FYRIR SEX OG HÁLFAN MILLJARÐ 8
Tækjakaupaáætlun heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að 6,5 milljarðar króna gangi til 
Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri á næstu fi mm árum. 

ÓTTAST AUKIN 
INNGRIP 10
Ljósmæður óttast að breytingar á 
fæðingarþjónustu Landspítalans hafi  í 
för með sér aukin inngrip í fæðingar. 

MANDELA ER SAKNAÐ 12
Jafnt íbúar Suður-Afríku sem 
leiðtogar og almenningur um heim 
allan minnast Nelsons Mandela fyrir 
einstaka leiðtogahæfi leika og hlýjan 
persónuleika. 
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SKOÐUN 18➜22

HELGIN 26➜72

SPORT 102➜104

MENNING 82➜110

FIMM Í FRÉTTUM HNÍPIN ÞJÓÐ, INNBROT OG OFBELDI

Jólaþorpið í Hafnarfirði er opið
allar aðventuhelgar kl. 12-17
19. og 20. desember kl. 16-21

Þorláksmessu kl. 16-21

Dagskrá, myndir o.fl. 
á Facebook

➜ Haraldur Johannessen ríkislögreglustjóri segir að árásin í Hraunbæ eigi sér 
engin fordæmi í Íslandssögunni því í fyrsta sinn hafi  maður dáið af völdum skotvopna 
í átökum við lögreglu.

Hrafnhildur Ragnarsdóttir 
segir konur búa við ógnina af kyn-
bundnu ofb eldi. Hún biðlar til karla 
að breyta hegðun sinni og þar með 
heimsmynd kvenna.

Frú Vigdís Finnboga-
dóttir veitti Norrænu 
tungumálaverðlaununum 
viðtöku og segir þau afar 
mikilvæg fyrir hnípna þjóð 
á erfi ðum tímum.

Hanna Birna Kristjáns-
dóttir innanríkisráð-
herra segir innbrotið í 
tölvukerfi  Vodafone gefa 
tilefni til að skoða hvernig 
hægt sé að tryggja betur 
öryggi fólks á netinu.

Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra kynnti 
í ríkisstjórn áætlun um að 
veita tæplega 1,5 milljarða 
króna til tækjakaupa á 
Landspítalanum og Sjúkra-
húsinu á Akureyri.

HEILBRIGÐISMÁL Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins 
hefur sent heilbrigðisráðherra 516 milljóna króna 
kröfu vegna skuldar fyrir sjúkraflutninga. Að auki 
eru Sjúkratryggingar Íslands krafðar um 432 millj-
ónir.

Krafan er sögð vera lögð fram þar sem ríkið hafi 
ekki staðið við „samkomulagsgrundvöll“ frá í febrú-
ar.

Í bréfinu kemur fram að sjúkraflutningum hafi 
verið sinnt í nærri tvö ár án þessi að samningur 
væri í gildi. Stjórn slökkviliðsins hafi gert allt sem í 
þess valdi stóð til að koma á nýjum samningi, meðal 
annars á grundvelli sem náðst hafi samkomulag um í 
febrúar á þessu ári. Ríkið fáist hins vegar ekki til að 
semja. Verklok svo annar geti tekið við rekstrinum 
hafi því hafist í byrjun nóvember.

„Á þessu stigi er ekki unnt að segja með vissu 
hversu mörgum verður sagt upp störfum en áformað 
er að segja ráðningarsamningum upp frá og með 1. 
febrúar næstkomandi,“ segir stjórn Slökkviliðs höf-
uðborgarsvæðisins. Undir bréfið ritar borgarstjórinn 
í Reykjavík og bæjarstjórar Kópavogs, Hafnarfjarð-
ar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. - gar

Slökkvilið höfuðborgarsvæðins boðar uppsagnir vegna vanefnda ríkisins:

Rukka milljarð fyrir sjúkrabíla

SJÚKRAFLUTNINGAR  Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins segir 
uppsagnir sjúkraflutningamanna hefjast innan tveggja mán-
aða. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

RÓMANTÍSKA KAFFIHÚSIÐ 92
Hendur í Höfn í Þorlákshöfn er eina kaffi  hús bæjarins.

LISTAVERKEFNI Á LEIÐ TIL 
LANDSINS 96
Alþjóðlega listaverkefnið Inside Out er á leið til 
Íslands. Afrakstur verkefnisins verður frumsýndur á 
Laugaveginum á Þorláksmessu.

BARGESTIR Í BÓK 110
Ljósmyndarinn Brynjar Snær gefur út Boston 
Reykjavík, 390 blaðsíðna ljósmyndabók með myndum 
af gestum Boston í gegnum árin.

DREGIÐ Í RIÐLA 102 
Dregið var í riðla fyrir 
heims meistarakeppnina 
í knatt spyrnu í gær. Aron 
Jóhannsson og félagar spila 
gegn Þýskalandi og Portúgal. 

ALÞINGI Julian Assange sagði í 
samtali við Chelsea Manning, sem 
þá hét Bradley Manning, í mars 
2010 að Wikileaks ætti upptökur 
úr símum Alþingis Íslendinga yfir 
fjögurra mánaða tímabil, í nóvem-
ber og desember 2009 og janúar og 
febrúar 2010. Á því tímabili sem 
samtalið átti sér stað var Assange 
einmitt staddur hér á landi.

Frétt var birt á Vísi í gær, þar 
sem sagt var frá skjölum sem birt 
voru á síðunni Wired.com. Þar er 
því haldið fram að skjölin komi frá 
bandaríska hernum og merkingar 
á skjölunum benda til þess að þau 
hafi verið notuð sem sönnunargögn 
í málaferlum hersins gegn Mann-
ing.

Í samtali þeirra spyr Mann-
ing hvort eitthvað gagnlegt sé að 
finna í upptökunum, en Assange 

svarar að hann hafi manneskju til 
að fara yfir það, sjálfur hafi hann 
ekki tíma. Assange minnist svo 
aftur á að hann hafi fengið gögn 
frá Alþingi og því svarar Manning 
með broskalli og segir það spreng-
hlægilegt.

„Ég er sleginn yfir þessu og ef 
eitthvað er hæft í þessum frétt-
um er þetta grafalvarlegt,“ segir 
Helgi Bernódusson, skrifstofu-

stjóri Alþingis. „Þetta kemur okkur 
á óvart. Við munum reyna að ganga 
úr skugga um hvort eitthvað sé 
hæft í þessu sem allra fyrst. Þetta 
er mjög alvarlegur hlutur ef rétt er 
og það verður að koma í veg fyrir 
að svona upplýsingar séu birtar. 
Sama hver býr yfir þeim.“

Einar Kristinn Guðfinnsson, 
forseti Alþingis, hafði heldur ekki 
heyrt af þessu máli. „Það kemur 
mér í opna skjöldu að því sé haldið 
fram að símar Alþingis hafi verið 
hleraðir. Það væri auðvitað graf-
alvarlegt mál og ef um svo alvar-
lega hluti væri að ræða þá væri 
það lögbrot,“ segir Einar Kristinn. 
„Þetta er alveg ótrúlegt ef satt er. 
Ég hef ekki fengið neinar vísbend-
ingar um þetta og þetta eru mér 
fullkomlega ný tíðindi ef satt reyn-
ist.“ samuel@frettabladid.is

Símtöl frá Alþingi í 
höndum Wikileaks
Í samtali Julians Assange og Chelsea Manning árið 2010 segir Assange að Wikileaks 
búi yfir hljóðupptökum úr símum Alþingis sem nái yfir fjögurra mánaða skeið. Á 
Alþingi hafa ráðamenn ekki heyrt af málinu, en ef satt er sé það grafalvarlegt.

EINAR KRISTINN 
GUÐFINNSSON

HELGI 
BERNÓDUS SON

CHELSEA MANNING  Samtal Manning og Julians Assange virðist hafa verið sönnunargagn í réttarhöldum Bandaríkjahers gegn 
Manning. MYND/AP

MAÐUR ER MELLA Í MÁNUÐ 36
Eiríkur Guðmundsson rithöfundur var á dögunum 
tilnefndur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna fyrir 
bókina 1983. Hann segist hryggur yfi r árásum stjórn-
valda á íslenska menningu, klofningnum hjá þjóðinni 
og samstöðuleysi.

ALLIR HAFA EITTHVAÐ AÐ FELA 38
Stóra Vodafone-málið vekur upp spurningar um 
netöryggi en það eru fáir sem kjósa að nýta sér þær 
dulkóðunarvarnir sem í boði eru og eru tiltölulega 
einfaldar í notkun.

ENGINN FRIÐUR ÁN JAFNRÉTTIS 50
Steinunn Björk Pieper bjó í nítján mánuði í gámi á 
stríðssvæði í Afganistan þar sem hún sinnti starfi  
jafnréttisfulltrúa á vegum NATO. Hún segir jafnréttis-
mál afar mikilvæg þegar kemur að því að byggja upp 
stríðshrjáð samfélög.

FYNDNAST ÞEGAR FÓLK DETTUR Á RASSINN 62
Óttar M. Norðfj örð rithöfundur hefur heyrt að fólk haldi að hann sé leiðinlegur, sem hann 
segir alls ekki rétt.

ÞEGAR VANDALAR LENTU Á TUNGLINU 64
Illugi Jökulsson sleppir gjörsamlega fram af sér beislinu og býr til–  á mjög hæpnum 
 for sendum–  nýja sögu um öfl ugt stórveldi í Afríku sem í raun var aldrei til.

STÝRIR BESTA KVENNA-
LIÐI HEIMS 104
Selfyssingurinn Þórir Hergeirsson 
stýrir einu besta kvennaliði heims í 
handbolta á HM í Serbíu. Hann hefur 
alltaf skilað verðlaunum.

Á AÐ HRÆÐAST ÞÁ SEM FÆRA GJAFIR? 18
Þorsteinn Pálsson greinir stjórnmálaástandið og samskipti 
þjóðarinnar við erlend ríki í Kögunarhóli sínum. 

AÐ „HJALLAST“ ÚR SAMA FARINU 20
„Núverandi fyrirkomulag grunnskólanáms á Íslandi skilar ekki 
ásættanlegum árangri,“ skrifar Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs. 
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Smákökur og ilmandi kaffi frá Kaffitári frá kl. 14-17   
á laugardag og sunnudag

LAUGARDAGUR  |  OPIÐ kl. 10–18
kl. 14 Ingó sprellar með jólasveinunum

kl. 15 Þór Breiðfjörð syngur ljúfa tóna

kl. 16 Jónas Þórir og Stefán S. spila af fingrum fram
  

SUNNUDAGUR  |  OPIÐ kl. 13–18 

kl. 14 Einar Mikael sýnir magnaðar sjónhverfingar

kl. 15 Íþróttaálfurinn og Solla stirða leika á   
 als oddi með krökkunum 

kl. 16 Helgi Björns skemmtir

kl. 17 Strengjasveit Tónskóla Sigursveins

Jólagjafahandbókin er stútfull af hugmyndum. 
Þú færð handbókina á þjónustuborði 
Kringlunnar og á kringlan.is

Pakkasöfnun Kringlunnar heldur áfram 
í samstarfi við Mæðrastyrksnefnd og 
Fjölskylduhjálpina

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT
FYRIR JÓLIN Á EINUM STAÐ

Njóttu notalegrar aðventu í Kringlunni

KRINGLAN.IS FACEBOOK.COM/KRINGLAN.IS

%
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Náðu þér í eitt vinsælasta 
app á Íslandi og leiktu þér 
að afslættinum!

grum fram
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900.000
manns sóttu tónleika Sigur Rósar 

á stærsta tónleikaferðalagi 
hennar um heiminn frá 
2012 til 2013.

150.000.000.000
er upphæðin sem 
ríkisstjórn Íslands 
ætlar að verja 
í skuldaleið-
réttingar 
heimil-
anna.

60.000
máltíðir verða gefnar af 
Samhjálp á þessu ári til 
fólks sem á um sárt að 
binda.

5.000
er sá fjöldi bleyja 
sem áætlað er að 
hvert barn noti 
fyrstu ár ævinnar.

42 
% 

fjölgun var á 
tilkynningum 

til barnavernd-
arnefnda vegna 

kynferðis-
ofbeldis fyrstu 
níu mánuði 

áranna 2012 til 
2013.

15%
lækkun varð á hluta-
bréfum í Vodafone í 
Kauphöll Íslands eftir 

að gagna-
stuldurinn 
komst í 
fréttirnar.

að 
s

13 metra há 
bronsstytta 
af jóganum 

Chinmoy verður hugsan-
lega reist við Mógilsá.

1.12.2013 ➜ 7.12.2013
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Pfaff  Grensásvegi 13  Sími 414 0400  www.pfaff.is  

Gefðu góða líðan
   í jólagjöf Opið í dag, laugardag

frá kl. 11–16

Veðurspá

Mánudagur
Víða fremur hægur vindur.

DREGUR ÚR FROSTI  Hvassviðri eða stormur syðst á landinu fyrrihluta dags en 
dregur heldur úr vindi síðsegis. Víða snjókoma eða slydda um helgina en úrkomulítið 
N-til. Frost að 10 stigum NA-til síðdegis í dag en dregur enn frekar úr á morgun.
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Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

HALDIÐ TIL HAGA

Í frétt blaðsins í gær var vikið að 
úrskurði Fiskistofu á hendur fyrirtækinu 
Saltveri í Reykjanesbæ. Þeim úrskurði 
var síðar hnekkt og málið fellt niður.

BRETLAND, AP Alexander Black-
man, breskur hermaður sem sak-
felldur var fyrir að myrða særðan 
talibana í Afganistan, hlaut í gær 
tíu ára fangelsisdóm í Bretlandi.

Tveir aðrir breskir hermenn 
voru sýknaðir af morðinu, sem 
framið var árið 2011 í Helmand-
héraði. Afganinn var illa særð-
ur eftir þyrluárás, en Blackman 
gekk upp að honum og skaut hann í 
brjóstið.  - gb

Breskur hermaður dæmdur:

Tíu ár fyrir að 
myrða talibana

BRESKIR HERMENN Í AFGANISTAN  
Blackman skaut illa særðan talibana í 
brjóstið. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

VERSLUN Öll aðflutningsgjöld 
verða felld niður af sendingum frá 
útlöndum að verðmæti undir 2.000 
krónum ef tillögur starfshóps um 
að efla og auðvelda póstverslun 
verða að veruleika. 

Hópurinn var skipaður í fyrra-
haust og var falið að athuga þróun 
og regluverk í póstverslun hér og 
erlendis og gera tillögur um ráð-
stafanir til að „skapa póstversl-
un viðeigandi samkeppnisstöðu 
til hagsbóta fyrir neytendur og 
atvinnufyrirtæki“ eins og segir í 
þingsályktun.

Skýrslan er fullbúin en hefur 
enn ekki verið birt opinberlega. 
Heimildir Fréttablaðsins herma 
hins vegar að þar sé meðal annars 
mælst til þess að aðflutningsgjöld 
verði felld niður af öllum sending-
um að verðmæti undir 2.000 krón-
um að sendingarkostnaði frátöld-
um. Hingað til hafi þetta einungis 
átt við um hraðsendingar til lög-
aðila, en verði þetta að lögum gæti 
Íslandspóstur, samkvæmt heimild-
um Fréttablaðsins, losnað við að 
tollafgreiða handvirkt að minnsta 
kosti 28.000 sendingar á ári. 

„Þetta á eftir að einfalda margt 
hjá okkur,“ segir Brynjar Smári 
Rúnarsson, forstöðumaður mark-
aðsdeildar Póstsins. „Umsýslan 
með svona litlar sendingar er sú 
sama og með stórar sendingar 
þannig að þetta einfaldar og flýtir 
ferlum.“ 

Nýtt fyrirkomulag mun spara 
kaupendum hér á landi bæði tíma 
og peninga, en tekjur af aðflutn-
ingsgjöldum í ríkissjóð voru 

óverulegar, um ellefu milljónir á 
síðasta ári. Slík ákvæði eru í gildi í 
öllum OECD-löndum nema Íslandi.

Jóhannes Gunnarsson, formaður 
Neytendasamtakanna, segir þetta 
fyrst og fremst til bóta fyrir neyt-
endur því það eru þeir sem kaupa 
smápakka og muni niðurfelling 
gjalda ýta undir möguleika neyt-
enda til að kaupa ódýrari vörur á 
ódýrari hátt. 

„Við styðjum þetta eindregið 
og vonum að þetta nái fram að 
ganga. Ég hefði viljað sjá upphæð-
ina hærri en það verður ekki á allt 
kosið og þetta er alla vega áfangi,“ 
segir Jóhannes. 

Þá er einnig lagt til í skýrslunni 
að erlendir seljendur, til dæmis 
Amazon, sem hefur verið lang-
stærsti einstaki seljandinn hingað 
til lands, og fleiri póstverslanir, 
geti skráð sig í VSK-kerfið hér á 
landi og innheimt virðisaukaskatt 
við sölu og skilað beint til ríkisins. 
Það mun bæði koma í veg fyrir að 
sendingar tefjist úr hófi fram, auk 
þess sem flutningafyrirtæki þarf 
ekki að innheimta umsýslugjald 
fyrir að reikna út aðflutningsgjöld 
á sendingar frá fyrirtækjum sem 
skráð eru í kerfið hér á landi. Þess 
má geta að Amazon hefur þenn-
an hátt á við sendingar til um 65 
landa.

Loks má geta þess að í skýrsl-
unni er einnig lagt til að farið 
verði í aðgerðir til að auðvelda 
neytendum að skila eða skipta 
vörum sem hafa verið pantaðar 
frá útlöndum. 
 thorgils@frettabladid.is

Ekki verði innheimt gjöld af 
sendingum undir 2.000 kr.
Starfshópur um að efla og auðvelda póstverslun vill fella niður aðflutningsgjöld á ódýrari vörum. Tillagan ein-
faldar og flýtir póstferli auk þess að vera hagkvæm fyrir neytendur. Lögmaður Samtaka verslunar og þjónustu 
segir vegið að kaupmönnum með innfluttum vörum og þeir berjist í bökkum vegna of hárra skatta og gjalda. 

AMAZON  Lagt er til í skýrslunni að erlendir seljendur, til dæmis Amazon sem er 
stærsti einstaki seljandinn, geti skráð sig í VSK-kerfið hér á landi. MYND/AFP

„Við gerum athugasemdir í skýrslunni um niðurfellingu 
aðflutningsgjalda því okkur finnst varhugavert að stíga 
þetta skref án þess að kanna til hlítar áhrifin á innlenda 
verslun,“ segir Lárus Ólafsson, lögfræðingur hjá Sam-
tökum verslunar og þjónustu. 

„Það eru mjög flókin og há gjöld á innflutning á vöru 
sem endurspeglast í endursöluverðinu hér á landi. Það 
er sjálfsagt að skoða hvernig sé hægt að létta undir með 
neytendum. En það skekkir samkeppnisleg sjónarmið að 
létta undir verslun frá útlöndum á meðan ofurskattlögð 
vara hér heima nýtur ekki sömu réttinda.“

Lárus segir samtökin taka undir margt gott sem komi fram í skýrslunni, 
til að mynda breytingu á VSK-kerfi. „Það sem er jafnt til hagsbóta fyrir alla 
og einfaldar okkar flókna kerfi er af hinu góða en það má aldrei einfalda svo 
mikið að það bitni á einhverjum hagsmunahópi, eins og verslunarmönnum í 
þessu tilfelli.“

Bitnar á ofurskattlögðum innflutningi

EFNAHAGSMÁL Skuldaniðurfelling-
artillögur ríkisstjórnarinnar hafa 
ekki neikvæð áhrif á ríkisfjármál-
in að mati mats fyrirtækisins Fitch 
Ratings.

Í nýrri greiningu Fitch segir að 
sú staðreynd að tillögurnar séu að 
fullu fjármagnaðar og feli ekki í 
sér neinar lántökur ríkissjóðs sé í 
samræmi við markmið um aðhald 
í ríkisfjármálum. Þá segir Fitch 
að skuldaleiðréttingin geti haft 
jákvæð áhrif á íslenskt efnahags-
líf. - ÞÞ

Fitch um niðurfellingu:

Hafi ekki áhrif 
á ríkisfjármál



HLUTI AF BYGMA

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

Eigum einnig til úrvals normannsþin, sérvalinn af sérfræðingum Blómavals, ásamt stafafuru og rauðgreni í öllum stærðum.  Allt á frábæru verði! 

FALLEGRI 
JÓLATRÉ Í 40 ÁR!
AFMÆLISTILBOÐ UM HELGINA Í SKÚTUVOGI

Í 40 ár hefur Blómaval boðið Íslendingum fallegri jólatré. Af því tilefni bjóðum við um helgina afmælisjólatré í Skútuvogi á ótrúlegu verði, meðan birgðir endast. 

TAKMARKAÐ 
MAGN!

Jólasveinar 
heimsækja okkur 

í Skútuvog 
kl. 15 og 17 

á laugardag 
og sunnudag. 

True North útvistarfatnaðurinn fyrir börn 
og fullorðna fæst í Húsasmiðjunni

Allir fá rjúkandi 
heitt kakó og piparkökur 

í jólatrjáasölunni.

AÐEINS Í SKÚTUVOGI

NORMANNSÞINUR STANDARD FLOKKUR

150-240 cm 

3.990 kr.

Komdu í jólastemninguna í Skútuvogi og gerðu frábær kaup!
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KJARASAMNINGAR  „Nú fer þetta 
í gamla farið. Menn rífast og 
skammast í einhverjar vikur og 
vísa svo deilunni til ríkissáttasemj-
ara á sama tíma og þeir undirbúa 
átök á vinnumarkaði,“ segir Krist-
ján Gunnarsson, formaður Verka-
lýðs- og sjómannafélags Keflavík-
ur, og bætir við að tilrauninni um 
samflot og samstarf aðila vinnu-
markaðarins sé lokið.

Samtök atvinnulífsins slitu við-
ræðunum við samninganefnd 
Alþýðusambandsins fyrir helgi. 
Það hefur í för með sér að sérsam-
böndin innan ASÍ og Flóabanda-
lagið reyna hvert í sínu lagi að 
semja. Fyrstu fundir voru í gær 
og í næstu viku eru fyrirhugaðir 
fleiri fundir. 

Taxtalaun hækkuðu um 11 þús-
und krónur 1. febrúar síðastliðinn 
og önnur laun hækkuðu um 3,25 
prósent. 

Þorsteinn Víglundsson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, segir að ASÍ hafi talið að sömu 
hækkanir og urðu 1. febrúar gætu 
skilað annarri niðurstöðu nú en þá.

„Sex ár í röð hefur krónutölu-
hækkun á lægstu laun verið end-
urtekin. Þetta hefur skilað því að 
kaupmáttur lægstu launa hefur 
aukist um 11 prósent frá 2008 á 
meðan kaupmáttur launavísitölunn-
ar hefur minnkað um 5 prósent,“ 
segir Þorsteinn.

Hann bætir við að í síðustu tvö 
skipti sem krónutöluhækkun hafi 
verið beitt hafi hún engu breytt í 
launadreifingu. Þrátt fyrir 3,25 
prósenta hækkun um áramótin 
hafi launavísitalan hækkað um 6 
prósent.

Þorsteinn segir að SA hafi boðið 

upp á aðrar leið-
ir en krónutölu-
hækkun lægstu 
launa en ASÍ hafi 
ekki verið til við-
ræðu um þær. 

„Okkar tak-
mark er að ná 
verðbólgunni 
niður og verja 
kaupmátt laun-

þega og við ætlum ekki að hvika 
frá því,“ segir Þorsteinn.

Kristján segir að SA hafni því 
að hækka lægstu laun meira en 
annarra með krónutöluhækkun-
um. „Þeir eru fastir í mjög lágri 
prósentuhækkun fyrir alla. Fyrst 
buðu þeir 2 prósent og síðan 2,25 
prósent. Við ætlum ekki að skilja 

hina lægst launuðu eftir og fá í 
staðinn einhverja örlitla hækkun 
fyrir ákveðna hópa,“ segir Krist-
ján og gefur lítið fyrir hugmynd-
ir SA um að finna nýjar leiðir til 
að hækka laun þeirra sem minnst 
bera úr býtum. „Það er ekki annað 
en orðhengilsháttur, útúrsnúning-
ur og kjaftæði.“  johanna@frettabladid

  Það er 
ekki annað en 

orðhengils-
háttur, útúr-

snúningar og 
kjaftæði.

Kristján Gunnarsson, 
formaður VSFK

Jólatilboð
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Rífast og skammast 
í einhverjar vikur
Það virðist langt í land að samningar takist á almennum vinnumarkaði. Deil-
endur kenna óbilgirni hvorir annarra um að upp úr viðræðum hefur slitnað. 
Viðræður sérsambanda ASÍ og SA hófust í gær og halda áfram í næstu viku.

ÞORSTEINN 
VÍGLUNDSSON

FRIÐURINN ÚTI   Sérsambönd ASÍ verða hvert í sínu lagi að semja við atvinnurek-
endur eftir að SA sleit viðræðum við ASÍ.  FRÉTTABLAÐID/VILHELM

DÓMSTÓLAR Lögreglumaður fór offari við hand-
töku á ölvaðri konu á Laugavegi í Reykjavík í sumar, 
samkvæmt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í gær. 
Lögreglumaðurinn var sakfelldur fyrir líkamsárás í 
opinberu starfi.

Málið komst í hámæli eftir að myndbandsupp-
taka af handtökunni var birt á netinu. Konan, sem 

var ofurölvi, sat í vegi fyrir lög-
reglubifreiðinni. Þegar hún fór, 
með eftirgangsmunum, úr vegi 
bifreiðarinnar, hrækti hún á lög-
reglumanninn sem ók bílnum. 
Hann brást við með því að hand-
taka konuna, sem meiddist nokkuð 
í atganginum. Lögreglumaður-
inn var dæmdur til að greiða 300 
þúsund krónur í sekt, 229 þúsund í 
skaðabætur til fórnarlambsins og 
68 þúsund krónur í sakarkostnað.

Grímur Hergeirsson, lögmaður lögreglumanns-
ins, segir að látið verði reyna á niðurstöðuna fyrir 
Hæstarétti. „Auðvitað er hann ósáttur við þenn-
an dóm,“ segir hann. „Það liggur í hlutarins eðli 

enda neitaði hann sök.“ Grímur segir að svo virðist 
sem sakfellingin og niðurstaða dómara sé fyrst og 
fremst grundvölluð á því að lögreglumanninum hafi 
átt að vera ljóst að konan væri svo ölvuð að ólíklegt 
væri að hún veitti mótspyrnu.  - hrs / óká

GRÍMUR 
HERGEIRSSON

HANDTAKAN  Myndbrot úr myndbandsupptöku af handtöku 
konunnar á Laugavegi í sumar.  MYND/SKJÁSKOT

Lögreglumaður ætlar að áfrýja sektardómi fyrir harkalega handtöku:

Var gerð 300 þúsund króna sekt

NÁTTÚRA Samkvæmt drögum að 
tillögu verkefnisstjórnar 3. áfanga 
áætlunar um vernd og orkunýtingu 
virkjunarkosta í neðri Þjórsá, verð-
ur Hvammsvirkjun flutt í orkunýt-
ingarflokk. Verkefnastjórnin leggur 
ekki til frekari breytingar á röðun 
virkjunarkosta á þessu stigi. Í grein-
argerð um tillöguna kemur fram að 
stjórnin hafði einungis tíma til að 
fjalla um þrjá virkjunarkosti. Urr-
iðafoss-, Holta- og Hvammsvirkjun 
og áhrif þeirra á laxfiska í Þjórsá.  

Hvammsvirkjun hefur minni 

áhrif á náttúrulega stofna lax-
fiska en hinir kostirnir. Urriða-
fossvirkjun hefur áhrif á nánast öll 
útbreiðslusvæði laxfiska í Þjórsá 
og Holtavirkjun hefur áhrif á nátt-
úrulegt útbreiðslusvæði laxfiska. Á 
svæðinu eru mikilvægustu hrygn-
ingar- og uppeldissvæði laxa í ánni.

Svo hægt væri að taka afstöðu 
til Holta- og Urriðafossvirkjunar 
þyrftu frekari upplýsingar að liggja 
fyrir um mótvægisaðgerðir, eftir-
lits- og viðbragðsáætlun og frekari 
rannsóknir. - skó

Breytingar á rammaáætlun. Tillaga um virkjunarkosti í neðri Þjórsá kynnt: 

Hvammsvirkjun færð um flokk

URRIÐAFOSS  Virkjun í Urriðafossi var 
ekki færð í nýtingarflokk. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA



JÓLASPRENGJA
40% AFSLÁTTUR

AF ÖLLU JÓLASKRAUTI OG JÓLASERÍUM
GILDIR LAUGARDAG OG SUNNUDAG
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www.volkswagen.is

Fullkominn ferðafélagi

Tiguan kostar aðeins frá

5.360.000 kr.

Volkswagen Tiguan eyðir aðeins frá 5,8l /100 km

Volkswagen Tiguan

Í Volkswagen Tiguan sameinast fullkomið fjórhjóladrif, sparneytin dísilvél 
og einstakir aksturseiginleikar sem veita þér algjört ferðafrelsi. BlueMotion 
tæknin frá Volkswagen leggur áherslu á lágmarks eyðslu eldsneytis og 
hámarks umhyggju fyrir umhverfinu. Kynntu þér kosti Volkswagen Tiguan 
og veittu þér sannkallað frelsi til að ferðast.

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is 
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði
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HEILBRIGÐISMÁL Tækjakaupaáætl-
un Kristjáns Þórs Júlíussonar heil-
brigðisráðherra gerir ráð fyrir að 
6,5 milljörðum króna verði varið 
til tækjakaupa á Landspítala 
(LSH) og Sjúkrahúsinu á Akureyri 
(SA) til ársins 2018. 

Tækjakaupin grundvallast á lista 
yfir bráðakaup tækja sem forsvars-
menn spítalanna unnu fyrir vel-
ferðarráðuneytið, til að mögulegt 
sé að viðhalda óbreyttri þjónustu.

Eins og Fréttablaðið greindi 
frá í gær fær LSH 1.262 milljón-
ir á næsta ári og SA 273 milljónir. 
Fjallað var um áætlunina í ríkis-
stjórn á föstudag, og fjárlaganefnd 
hefur hana til umfjöllunar.

Áætlunin í heild nær til árs-
ins 2018, en eins og alþjóð veit er 
mikil uppsöfnuð þörf á endurnýjun 
tækja og búnaðar hjá stóru sjúkra-
húsunum; tæki eru komin til ára 
sinna og stór, fjárfrek og sérhæfð 
lækningatæki eru úr sér geng-
in. Áætluninni er ætlað að leggja 
grunn að úrbótum í þeim efnum. 

Gísli Georgsson, umsjónar-
maður viðhalds og lækninga-
tækja, segir að ef áætlunin standi 
óbreytt verði LSH töluvert mikið 
betur sett í lok tímabilsins en í 
dag. „Listinn hefur lengi legið 
fyrir upp á fjóra til fimm millj-
arða. En þessi áætlun myndi gera 

mikið gott og við færum að sjá kúf-
inn ganga niður á næstu tveimur, 
þremur árum. Það eru 15 til 20 
stór tæki sem kosta 100 milljónir 
plús, sem þarf að endurnýja sem 
fyrst,“ segir Gísli.  

Hann segir að Landspítalinn 
hafi fengið tíunda hluta þess fjár-
magns sem háskólasjúkrahús á 
Norðurlöndunum hafa fengið síð-
ustu tíu ár, svo skiljanlega þurfi að 
taka til höndunum.

Viðmið við endurnýjun tækja í 
þeim löndum sem Ísland ber sig 
saman við eru 1,8 til 5% af veltu 
sjúkrahúsanna. Sömu hlutföll eru 

0,6% á Landspítalanum og 1,3% á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri ef litið er 
áratug aftur í tímann.

Brýn þörf LSH fyrir kaup á 
meiriháttar tækjabúnaði er 3,3 
milljarðar til 2016, og aðrir 2,2 
vegna áranna 2017 og 2018. Sam-
bærilegar tölur fyrir SA eru 540 
milljónir til 2016 og 340 milljónir 
árin tvö á eftir.

Gert er ráð fyrir að sjúkrahúsin 
fái 1,8% af veltu á fjárlögum árið 
2018. Þá fær LSH árlega 786 millj-
ónir til tækjakaupa og SA tæpar 
100 milljónir á verðlagi ársins 
2013. svavar@frettabladid.is

Tækjakaup fyrir 6,5 
milljarða næstu árin
Tækjakaupaáætlun heilbrigðisráðherra gerir ráð fyrir að 6,5 milljarðar króna 
gangi til Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri á næstu fimm árum. Kaupa 
þarf 15 til 20 stór tæki á Landspítalann hið fyrsta. Þau kosta öll yfir 100 milljónir.

RISASKREF   Stóru sjúkrahúsin í Reykjavík og á Akureyri sjá loksins til sólar hvað 
varðar tækjabúnað.

➜ Tækjakaupaáætlun til ársins 2018

LSH SA
1.262  2014 273
1.445 2015 190
1.030 2016 163
1.040 2017 157
   786  2018   99

5.566 Samtals 883
 *í milljónum króna

IÐNAÐUR Orkustofnun 
hefur gefið grænt ljós 
á byggingu og rekstur 
Suðurnesjalínu 2. Hún 
er rúmlega 32 kílómetra 
löng og verður öll lögð 
sem loftlína. Orkustofnun 
tók undir þau rök Lands-
nets að jarðstrengur væri 
óhagkvæmari en loft-
lína og í leyfinu segir að 
hvorki umhverfissjónar-
mið né annað réttlæti kostnaðar-
aukann sem myndi fylgja því að 
leggja línuna í jörðu.

Í niðurstöðum Orkustofnun-
ar kemur fram að framkvæmdin 
hafi sætt mati á umhverfisáhrif-
um, verið útfærð í nánu samráði 
við viðkomandi sveitarfélög og 
uppfylli að öðru leyti þau skilyrði 
laga sem krafist er. Þó þarf Lands-

net að setja fram áætlun 
um vöktun á áflugshættu 
fugla á raflínur á þremur 
stöðum og um merkingu 
línanna.

Ekki tókst að semja um 
25% landsvæðis sem línan 
fer um og hefur Landsnet 
óskað eftir heimild frá 
iðnaðarráðuneytinu um 
eignarnám þeirra jarða. 
„Næsta skref er að ráðu-

neytið tekur afstöðu til að veita 
heimildina eða ekki. Þegar sú 
ákvörðun liggur fyrir munum við 
hefja undirbúning framkvæmdar-
innar,“ segir Þórður Guðmunds-
son, forstjóri Landsnets.

„Ef allt gengur eftir hefjast 
framkvæmdir næsta sumar og 
gert er ráð fyrir að þær taki tvö 
ár.“ - skó

Grænt ljós gefið á lagningu Suðurnesjalínu tvö:

Krefjast eignarnáms

LOFTLÍNA  Suðurnesjalína verður öll lögð sem loftlína. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÞÓRÐUR 
GUÐMUNDSSON



www.rumfatalagerinn.is

FRÁBÆRT 

VERÐSVEFNSÓFI

Tilboðin gilda til 08.12.2013 

HEBE LÍNAN
Fottir jólakappar, fást í 2 breiddum og litum: 

Breidd 40 sm. verð pr. mtr. 1.295 nú 775
Breidd 50 sm. verð pr. mtr. 1.495 nú 895

Einnig fæst dúkur, dúlla og diskamottur í stíl. 
Dúkur 85 x 85 sm. 1.995 nú 1.195

Dúlla st. Ø30 sm. 499 nú 299
Diskamotta 499 nú 299

Vnr. 1005-13-1119

VERÐ FRÁ:

299

Í

GOLD
EINSTÖK
GÆÐI

HEIT

IMPPERIEE AL SÆS NGG
Lúxussæng fyllt með 600 gr.  af 90% hvítum 

evrópskum moskusdúni/10% moskusfjöðrum. 
Vandað, þéttofið áklæði úr 100% bómull. Hentar 

vel fyrir þá sem hættir til að fá ofnæmi því 
áklæðið er þéttofið sem hindrar að rykmaurar og 

bakteríur safnist saman. Burðargeta 11.  Má þvo við 
60°C. Sængurtaska fylgir. 

135x220 sm. 39.950 nú 29.950 
Koddi 50 x 70 sm. 12.950  

Fylling: 90% moskusdúnn Þvottur: 60°C Burðargeta 11

Koddi
50 x 70 sm.

12.121212 9509595095

MOSKUSDÚNSÆNG

135 XX X 200  SSM.

SPARIÐ

10.000
AF SÆNG

SISSY SÆNGURVERASETT
 Efni: 100% bómullarsatín.  Lokað 

að neðan með tölum.  Stærðir: 
140 x 200 sm. 3.995 nú 2.995 
140 x 220 sm. 4.495 nú 3.495
200 x 220 sm. 5.995  nú 4.995

Vnr. 1242080

SISSY SÆNGURVERASETT

FULLT VERÐ: 3.995

PLUS
ÞÆGINDI
& GÆÐI

SPARIÐ 

1000

AFSLÁTTUR
46%

SYNGJANDI 
JÓLAFÍGÚRUR
Vnr. 315000060

FULLT VERÐ: 4.995

2.995
AFSLÁTTUR
40%

LJÓSASKREYTING
Glæsileg stjarna/krans með LED ljósum 

á frábæru verði! Vnr. AX9300310

FULLT VERÐ: 3.995

2.995

LJÓ

AFSLÁTTUR
25%

VERÐ PR. MTR. FRÁ:

775
JÓLAKÚLA

Stærð: Ø15 s
Vnr. AX81000Vnr. AX

A
m.

040

FULLT VERÐ: 1.295

695
AFSLÁTTUR
46%

SSANTAANTA
SMÁKÖKU KRUKKA

VVnr. 554998370

2560% AFSLÁTTUR
         AF VALINNI JÓLAVÖRU  

AFSLÁTTUR
60%

JLJÓSÓSSAASKKSKSKREYTINREYTINGG
Litlar jólaskreytingar 
með einu LED ljósi.

Vnr. 1074092

JÓLASKOPARABOLTI
MEÐ LJÓSI

Vnr. SA4000010

FULLT VERÐ: 499

199
DÚKUR FULLT VERÐ: 1.995

1.195

AFSLÁTTUR
40%

VE

AFSLÁTTUR
40%

GLERKÚLA MEÐ LJÓSI
5 LED ljós. 2 mismunandi gerðir. 

Gengur fyrir rafhlöðum.
Vnr. XX8710700

FULLT VERÐ: 1.295

795

AFSLÁTTUR
38%

HHOOME MMM // L/ LOVOVVO E EE SSSTAFTAFATAFIRIR
Flolottittiiiirr, hvíhv tir stafir.  4 4 stkstk. í 
pakakka.kakakak   HHægtægt að að ve veljalja um

HOMHOHHHHH E eða LOVE.  
VnrVn . 37289001

4 STAFIR

MUNDI 
HNÖTTUR

Flottur hnöttur á 
frábæru verði!  Stærð: 
Ø21 sm.  Hæð: 31 sm.

Vnr. 3967900 1.695
4 STAFIR

R
ur á 
Stærð: 
31 sm.

0

FULLT VERÐ: 2.995

SPARIÐ 

1000

REFLECTION SPEGILL
Fáanlegur með hvítum eða silfur-

lituðum ramma. Stærð: 72 x 162 sm.
Vnr. 3805001, 3805060

ST. 72 X 162 SM.

FULLT VERÐ: 9.995

SPARIÐ 

2000

FULLT VERÐ: 12.950

AFSLÁTTUR
61%

MINNIE OG 
SKYLANDERS

GRJÓNASTÓLAR
Flottir grjónastólar 
á frábæru tilboði!  

Stærð: 140 ltr. 
Vnr. 3612517

140 LTR.

KOS SVEFNSÓFI

FULLT VERÐ: 34.950

KOS SVEFNSÓFI
Svefnsófi úr slitsterku 

áklæði með springdýnu 
og rúmfatageymslu. 

Púðar fylgja. Stærð: B195 
x H94 x D90sm. Í svefn-
stöðu: B120 x L195 sm. 

Litur: Grásvartur. 
Vnr. 3607263

YEAH HANSKAR OG LÚFFUR 
Hanskar og lúffur með endur-

skinsefni stærðir: 3-10 ára.
Vnr. 5862903

R
-

FULLT VERÐ: 1.495

AFSLÁTTUR
33%

4 STAFI

FULLT VERÐ: 1.295

695

FULLT VERÐ: 595

399
OLTI

AFSLÁTTUR
32%

T
ilvalin
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Magimix matvinnsluvélar, blandarar og safapressur.  
Kaffivélar fyrir Nespresso og kaffi frá Caffé Vergnano  

fyrir Nespressovélar.

Kynntu þér málið hjá sölumönnum Eirvíkur

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

JÓLATILBOÐ

Sími 552 2440

www.borgarbilastodin.is

Borgarbílastöðin. ehf
ATH. Ekkert utanbæjargjald.

Eldri borgara og öryrkjar fá 20% Stgr.afslátt!

TAXITAXI

Skátahreyfingin hefur um árabil selt sígræn 
eðaltré í hæsta gæðaflokki og prýða þau 
þúsundir heimila og fyrirtækja.

Sígrænu jólatrén eru seld í Skátamiðstöðinni 
Hraunbæ 123 í Reykjavík, s: 550 9800 og á 
skátavefnum: www.skatar.is

Frábærir eiginleikar:

-eðaltré ár eftir ár!--eððalllttrééé áár effftir ár!
Sígræna jólatréð

10 ára ábyrgð
12 stærðir (90-500 cm)
Stálfótur fylgir
Ekkert barr að ryksuga

Veldur ekki ofnæmi
Eldtraust
Þarf ekki að vökva
Íslenskar leiðbeiningar

HEILBRIGÐISMÁL Fyrirhugaðar 
breytingar á fæðingarþjónustu 
Landspítalans valda ljósmæðr-
um áhyggjum af því að eðlilegum 
fæðingum og möguleikum kvenna 
til að velja sér fæðingarstaði muni 
fækka. Breytingarnar fela meðal 
annars í sér að starfsemi Hreið-
ursins sameinast fæðingardeild 
og meðgöngu- og sængurkvenn-
adeild. 

Ljósmæður Hreiðursins eru 
slegnar yfir fyrirhuguðum breyt-
ingum. Fæðingarþjónusta Hreið-
ursins hefur verið starfrækt 
á Landspítalanum í 15 ár sam-
kvæmt hugmyndafræði um ljós-

móðurleidda 
fæðingarþjón-
ustu og eðli-
legar fæðingar. 
Anna Eðvalds-
dóttir, ljósmóð-
ir í Hreiðrinu 
og varaformað-
ur Ljósmæðra-
félags Íslands, 
segir áhyggjur 
ljósmæðranna 
me ð a l  a n n -

ars koma til vegna rannsókna á 
vinnubrögðum ljósmæðra. Þær 
sýni að á almennum fæðingar-
deildum, þar sem aðstæður bjóða 
upp á inngrip í fæðingar grípi 
ljósmæður oftar inn í að óþörfu. 
Það eigi einnig við, þrátt fyrir 
ljósmóðirin hafi mikla reynslu af 
aðstoð í eðlilegum fæðingum án 
inngripa.

Anna Sigríður  Vernharðsdóttir, 
yfirljósmóðir fæðingardeildar-
innar, segir eitt af markmiðum 
breytinganna á fæðingarþjónust-
unni vera að auka tíðni eðlilegra 
fæðinga á sjúkrahúsinu. Aðspurð 
segir hún ekki vera til viðmið á 
Landspítalanum um hvað teljist til 
eðlilegra fæðinga, en segir að alla 
jafna sé miðað við inngripalausa 
fæðingu. 

Könnun á fæðingum á Land-
spítalanum, sem framkvæmd 
var árið 2011, leiddi í ljós að tæp-
lega 63 prósent fæðinga í Hreiðr-
inu voru án allra inngripa. Á 

Óttast aukin inngrip
Ljósmæður óttast að inngripum í fæðingar fjölgi í kjölfar breytinga á fæðingarþjón-
ustu Landspítalans. Rannsóknir sýna að inngrip er algengara ef aðstæður bjóða upp 
á slíkt. Yfirljósmóðir segir eitt markmiðanna að auka hlutfall eðlilegra fæðinga. 

ANNA SIGRÍÐUR 
VERNHARÐS-
DÓTTIR

„Ég valdi Hreiðrið því að ég stefndi á náttúrulega, inngripalausa fæðingu,“ 
segir Marta Goðadóttir, sem nýtti sér þjónustu Hreiðursins þegar hún átti 
fyrsta barn sitt. Fæðingin endaði þó ekki þar, því útvíkkunin hætti í miðju kafi 
og eftir langa mæðu var hún flutt yfir á fæðingardeildina. Þaðan fór hún svo 
í bráðakeisara. „Ég hef mjög jákvæða reynslu af báðum stöðum og fann ekki 
gríðarlega mikinn mun. Fyrst og fremst er mikilvægt að konur hafi val og það 
sé virt. Valið er svo mikilvægt fyrir konur og eykur sjálfstraust þeirra í fæð-
ingunni,“ segir Marta. Stella Ólafsdóttir hafði stefnt á að eiga fyrra barn sitt í 
Hreiðrinu, en þá reyndist allt vera fullt og hún átti á fæðingardeildinni. Hún átti 
svo sitt annað barn í Hreiðrinu fyrir stuttu og er sammála því að þjónustan sé 
sambærileg á deildunum. Vinkonurnar segja muninn helst að finna í aðstöðu 
fyrir pabbana. „Það er pabbavænna í Hreiðrinu, sérstaklega eftir fæðinguna. 
Þegar ég var komin á sængurkvennadeild eftir keisaraskurðinn þótti mér mjög 
erfitt að ekki var pláss fyrir makann minn og varð lítil í mér,“ segir Marta. 

Um markmið sameinaðrar fæðingardeildar að fjölga eðlilegum fæðingum 
segir Marta: „Í fyrsta lagi spyr ég á móti: Hvað er eðlilega fæðing? Ef átt er 
við inngripalausa fæðingu, þá er það skrýtið markmið því þetta eru mjög ólík 
ferli og kannski ekki hægt að sinna báðum hópum jafn vel og í núverandi 
fyrirkomulagi. Ég upplifði tvískipta fæðingu, þar sem hún var meira úr mínum 
höndum þegar ég fór yfir á fæðingardeildina. Þar þurfti ég að leggja traust 
mitt á starfsfólkið, en í Hreiðrinu treysti ég á sjálfa mig.“ Stella segir jákvætt 
ef fjölga á eðlilegum fæðingum. „Ef hugmyndafræði Hreiðursins verður nýtt 
áfram, þá er það ekkert nema gott,“ segir hún. 

Pabbavænna í Hreiðrinu

REYNSLUNNI RÍKARI  Stella og Marta stefndu báðar að því að eiga í hreiðrinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ungmennafélag Íslands auglýsir húsnæði í Þrastalundi til leigu eða sölu.
Þrastalundur sem staðsettur er í jaðri Þrastaskógar við Sogið í Grímsnesi er ein fallegasta náttúruperla Suðurlands. 

Þrastalundur og Þrastaskógur bjóða upp á mikla möguleika í ferðaþjónustu, s.s. veitingarekstur, tjaldsvæði, 
útivist, menningarviðburði og margt fl eira.

Nánari upplýsingar veitir framkvæmdastjóri Ungmennafélags Íslands 
í síma 568 2929 eða í netfanginu saemundur@umfi .is. 

Frestur til að skila inn tilboðum er til 20. desember.

Þrastalundur – til leigu eða sölu

fæðingar deildinni reyndust þær 
aftur á móti vera 16 prósent, en 
í því samhengi verður að hafa í 
huga að allar áhættusamar fæð-
ingar fara fram á fæðingardeild-

inni. Í heild reyndust 25,6 prósent 
fæðinga á sjúkrahúsinu vera án 
allra inngripa. „Við teljum okkur 
geta hækkað þetta hlutfall,“ segir 
Anna Sigríður.  eva@frettabladid.is



Kæru landsmenn!

Kveðja, starfsfólk

FERÐASKRIFSTOFAN 

ÞÍN Í   ÁR77

VIÐSKIPTAFERÐIR

Að tilefni flutningana gefum við ferð til Tenerife. Það eina sem þú þarft að 
gera er að mæta til okkar í Hlíðasmára 19, Kópavogi og skrá þig í pottinn. 
Vinningshafinn verður dregin út 1. febrúar.

Vilt þú vinna ferð fyrir tvo til Tenerife?

FERÐASKRIFSTOFA ÍSLANDS  |  HLÍÐASMÁRA 19, 201 KÓPAVOGI  |  S. 585 4000  

Reykjanesbraut
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Nicovel®

lyfjatyggigúmmí

VILTU HÆTTAVILTU HÆTTA
AÐAÐ REYKREYKJA?JA?

Nicovel Fruit og Nicovel Mint lyfjatyggigúmmí, innihalda 2 mg af 
nikótíni sem nikótín resinat. Nicovel er ætlað reykingamönnum 18 ára 
og eldri. Ekki má nota Nicovel ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni 
eða einhverju öðru innihaldsefni tyggigúmmísins eða ef þú reykir ekki. 
Leitið ráða hjá lækni áður en Nicovel er notað ef: þú hefur nýlega fengið 
hjartaáfall eða heilablóðfall, þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð (ofsabjúgur) 
eða útbrot með kláða (ofsakláði). Einnig ef þú ert með: brjóstverk, 
hjartakvilla sem hefur áhrif á hraða eða takt hjartsláttar, ómeðhöndlaðan 
háþrýsting, lifrarsjúkdóm, nýrnasjúkdóm, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, 
æxli í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli), magasár eða bólgu í vélinda. 
Einstaklingar undir 18 ára aldri ættu ekki að nota Nicovel nema því sé 
ávísað af lækni. Viðeigandi skammtur fyrir fullorðna getur haft mikil 
eituráhrif eða verið banvænn fyrir lítil börn. Þungaðar konur og konur 
með barn á brjósti skulu eingöngu nota Nicovel í samráði við lækni. 
Skammtar eru einstaklingsbundnir og valdir út frá nikótínþörf. Yfirleitt 
er nóg að nota 8-12 tyggigúmmí á dag. Hámarksskammtur er 24 stykki 
á dag. Nánari upplýsingar um notkun er að finna í fylgiseðli lyfsins. 
Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. 
Markaðsleyfishafi: Orifarm Generics A/S. Umboð á Íslandi: Icepharma hf. 
Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

NEY131007

➜ Brot úr ævi frelsishetjunnar Nelsons Mandela 1918 til 2013 

SUÐUR-AFRÍKA „Við í fjölskyldunni 
áttum okkur á því að Madiba til-
heyrir ekki aðeins okkur heldur 
heiminum öllum,“ segir Mandla 
Mandela, sonarsonur Nelsons 
„Madiba“ Mandela í yfirlýsingu. 
„Allt sem ég get gert er að þakka 
Guði fyrir að ég átti afa sem unni 
okkur öllum í fjölskyldunni og leið-
beindi okkur.“

Leiðtogar allra helstu ríkja 
heims hafa minnst Mandela, sem 
lést á fimmtudag á heimili sínu 
eftir erfið veikindi frá því í sumar.

„Ég er einn þeirra milljóna 
manna sem fengu hvatningu frá 
ævi Nelsons Mandela,“ sagði Bar-
ack Obama Bandaríkjaforseti og 
David Cameron, forsætisráðherra 
Bretlands, sagði Mandela hafa 
gnæft yfir aðra menn.

Meira að segja leiðtogar Ísraels 
og Palestínumanna voru sammála 
um að þarna hefði mikilmenni 
verið á ferð: „Palestínuþjóðin mun 
aldrei gleyma þeirri sögulegu yfir-
lýsingu hans, að byltingin í Suður-
Afríku muni ekki ná markmiði 
sínu fyrr en Palestínumenn verða 
frjálsir,“ sagði Mahmúd Abbas, 
forseti Palestínustjórnar.

Fánar verða í hálfa stöng í Suð-
ur-Afríku alla vikuna, þangað til 

Mandela verður jarðsunginn í 
heimaþorpi hans, Qunu, á sunnu-
daginn eftir viku.

Á morgun verður efnt til bænar- 
og minningardags, en á þriðjudag-
inn verður opinber minningarat-
höfn haldin á íþróttaleikvangi í 
Jóhannesarborg. Frá miðvikudegi 
fram á föstudag mun lík hans 
liggja á viðhafnarbörum í höfuð-
borginni Pretoríu, þar sem fólk 
getur komið og vottað honum virð-
ingu sína. gudsteinn@frettabladid.is

Mandela saknað
Jafnt íbúar Suður-Afríku sem leiðtogar og almenningur um heim allan minnast 
Nelsons Mandela fyrir einstæða leiðtogahæfileika og hlýlegan persónuleika. 

SORG Í SUÐUR-AFRÍKU  Hópur fólks 
safnaðist saman fyrir utan gamla húsið 
hans í Soweto-hverfi í Jóhannesarborg.
 NORDICPHOTOS/AFP

25 ár eru liðin síðan Suður-Afríkusamtökin gegn 
Apartheid héldu rokktónleika á Klambratúni 
í júlí 1988. Þeir báru yfirskriftina Frelsum 
Mandela sjötugan og voru liður í alþjóðlegri 
herferð til að fá Mandela lausan úr fangelsi á 
sjötugsafmæli hans. Ágóði af tónleikunum rann 
til aðstoðar börnum og unglingum í Suður-
Afríku. 

Egill Ólafsson hóf tónleikana með kassagítar 
við hönd og flutti lag Johns Lennon, Working 
Class Hero. Á meðal annarra sem stigu á svið 
voru Síðan skein sól, Bubbi Morthens, Megas, 
Langi Seli og Skuggarnir, Frakkarnir og Sykurmol-
arnir. Skáldið Sjón var kynnir og voru tónleikarnir 
sendir út beint í Sjónvarpinu og á Rás 2. - fb

Rokkuðu á Klambratúni til heiðurs Mandela

SYKURMOLARNIR  Björk Guðmundsdóttir og félagar í Sykurmolun-
um uppi á sviði á Klambratúni í júlí 1988. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Almennt útboð á 
hlutum í N1 ER N1 SPENNANDI FJÁRFESTINGARKOSTUR?

Íslandsbanki  |  Kirkjusandi  |  155 Reykjavík  |  Sími 440 4900  |  vib@vib.is

      facebook.com/VIB.stofan  |        @vibstofan  |  www.vib.is

Starfsfólk VÍB svarar spurningum um skráningu N1 í Kauphöll Íslands

Opinn hluti almenns útboðs í N1 stendur frá 6. desember kl. 10.00 til 9. desember kl. 16.00.

Hringdu í síma 440 4900 eða sendu tölvupóst á vib@vib.is.
Dagana 7. og 8. desember er hægt að hafa samband símleiðis milli kl. 9.00 og 20.00.

Þann 5. desember boðaði VÍB til fundar um N1, fyrirkomulag útboðsins og skráningu almennings 
fyrir hlutum í útboðinu.

Á www.vib.is getur þú séð upptöku af fundinum. E
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LAUS ÚR 
FANGELS-
INU  Nelson 
Mandela 
ásamt Winnie, 
þáverandi 
eiginkonu 
sinni, með 
sigurhnefa á 
lofti í febrúar 
árið 1990.
NORDICPHOTOS/AFP

1956 1990 19991942 1960 1991 20091952 1961 1993 20131953 1962 199422229 2294449 22942

Hefur 
nám í 
lögfræði

111 252229 222219 21952 11111

Dæmdur 
fyrir þátt-
töku í fjölda-
herferð gegn 
lögum sem 
mismunuðu 
fólki eftir 
litarhætti.

11111111996619 111961 1111

Mandela 
verður leið-
togi Afríska 
þjóðarráðs-
ins. Stofnar 
vopnaða 
sveit.

19199933931993 911 9199199

Mandela hlýtur 
friðarverðlaun 
Nóbels ásamt F.W. 
de Klerk, forseta 
Suður-Afríku.

11 99999 99999999919991999 2222222

Lætur af 
embætti 
eftir eitt kjör-
tímabil.

333311111110002222222 33200132013

Mandela deyr 
6. desember 
á heimili sínu 
eftir erfið 
veikindi, 95 
ára gamall.

11199 65566661951956 1191919

Handtekinn 
ásamt 156 
öðrum mót-
mælendum sem 
sakaðir voru um 
að hafa ætlað 
að gera vopnaða 
byltingu.

111 0000999 0090000019901990 11111111 9999 19111199199122222662262

F.W. de Klerk, forseti Suður-
Afríku, afléttir aðskilnaðar-
stefnunni og leyfir starfsemi 
Afríska þjóðarráðsins á ný. 
Mandela látinn laus eftir 27 ára 
fangavist.

Gengur til liðs við 
Afríska þjóðarráðið 
og hefur forystu 
um friðsamlegt 
andóf gegn aðskiln-
aðarstefnu hvíta 
minnihlutans.

Handtekinn, 
dæmdur í ævilangt 
fangelsi og sendur 
til afplánunar á 
Robbin-eyju, þar 
sem hann dvelur 
næstu 18 árin.

Stofnar lögmanns-
stofu ásamt Oliver 
Tambo, sem veitir 
þeldökkum ókeypis 
eða ódýra lögfræði-
þjónustu.

Mandela 
kosinn for-
seti Afríska 
þjóðarráðsins.

Fjöldamorðin í Sharpesville. 
Lögregla drepur 69 manns 
sem eru að mótmæla því að 
einungis þeldökkir borgarar 
þurfi jafnan að vera með 
skilríki á sér. Sama ár er 
Afríska þjóðarráðið bannað.

Kosinn forseti Suð-
ur-Afríku, fyrstur 
þeldökkra manna, 
með yfirgnæfandi 
stuðningi í fyrstu 
frjálsu kosningum 
landsins.

Sameinuðu 
þjóðirnar lýsa 
fæðingardag 
hans, 18. júlí, 
alþjóðlegan 
dag Nelsons 
Mandela.

1918 111111111911 89191 81918

Nelson 
Rolihlahla 
Mandela 
fæðist 18. 
júlí í þorpinu 
Mvezo 
austan til í 
Suður-Afríku.
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Skráðu þig sem aðdðdáanda Lottó áó
facebook.com/lottoo.is

Sjöfaldur Lottóppoottur stefnir íí 885 heillandi milljónir.
Leyfððu þþéérr smá Lottó!



Komið í 

iPhone hjá 

Nova!

Verslanir Nova eru í Kringlunni, Smáralind, Lágmúla, á Selfossi og á Glerártorgi Akureyri. Þjónustuver 519 1919  |  www.nova.is  |  Facebook  |  Twitter

Mánaðarleg afborgun greidd með kreditkorti + 325 kr./mán. greiðslugjald. Símnotkun fylgir 0 kr. Nova í Nova og umframnotkun í Súper Nova, áskrift og frelsi. Sjá, verðskrá á nova.is. 4G styður yfir 100 Mb/s hraða. Algengur hraði til notenda er um 20–40 Mb/s. Til samanburðar má nefna að hraði 3G er um 2–4 Mb/s.

Viðskiptavinir Nova geta sótt 4G uppfærslu fyrir iPhone 5, 5c og 5s, sem styður allt að tífalt meiri nethraða en 3G. 
Einnig má uppfæra símann með því að tengjast iTunes í tölvu. Þegar þú ert í 4G sambandi stendur LTE á skjánum. 
4G hjá Nova er í boði á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Selfossi, í Reykjanesbæ, Skorradal og Grímsnesi.

Vertu með símkort frá Nova í iPhone símanum þínum og þú ferðast hraðar um netið. 

KomiKK

iPhon

No

iPhone á lægra 
4G komið í iPhone hjá Nova!



Komið í 

iPhone hjá 

Nova!

Komið KK

iPhone h

Nova

iPhone 5s 16GB

109.990 kr. stgr.

6.690 kr. /18 mán.

verði hjá Nova!
1.000 kr.notkun í12 mánuðifylgir!

1.000 kr.notkun í12 mánuðifylgir!iPhone 5c 16GB

89.990 kr. stgr.

5.490 kr. /18 mán.
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ÖLDRUNARMÁL  Öldrunarheimili 
Akureyrar (ÖA) hefur hlotið 
alþjóðlega viðurkenningu sem full-
gilt Eden-heimili. Heimilið er það 
fyrsta sem hér hlýtur slíka viður-
kenningu. 

Með Eden-hugmyndafræðinni 
er lögð áhersla á að öldrunarheim-
ili séu heimili íbúanna. Unnið er 
að því að gera umhverfi íbúanna 
manneskjulegra og líflegra. Lögð 
er áhersla á sjálfræði þeirra og 
einstaklingsmiðaða þjónustu. Inn-
leiðing Eden-hugmyndafræðinnar 
hjá ÖA hófst árið 2006.  - fb

KANADA Fjórir kanadískir her-
menn hafa framið sjálfsvíg á und-
anförnum tveimur vikum. Sá síð-
asti sem það gerði var Sylvain 
Lelievre, 46 ára, sem fannst lát-
inn í herstöð skammt frá borg-
inni Quebec á mánudaginn. Hann 
hafði starfað bæði í Afganistan og 
í Bosníu á tæplega þrjátíu ára ferli 
sínum.

Fyrir vikið hafa vaknað upp 
spurningar um það hvort  kanadísk 
stjórnvöld veiti fyrrverandi her-
mönnum í Afganistan nægilegan 
stuðning hvað geðheilbrigði varð-
ar.  

Áður en Lelievre framdi sjálf-
víg var kanadíski herinn þegar að 
rannsaka sjálfvíg þriggja annarra 
hermanna sem störfuðu í Afgan-
istan, þeirra Michaels McNeil, 
Williams Elliot og  Travis Halm-
rast. Sá síðastnefndi hafði verið í 
fangelsi eftir að hafa verið ákærð-
ur vegna heimilisofbeldis. 

Samkvæmt þjóðaröryggisstofn-
un Kanada hafa hátt í fimmtíu 
hermenn framið sjálfsvíg á árun-
um 2010 til 2012, að því er sagði 
í frétt The Guardian. Í framhald-
inu sendi kanadíski herinn frá sér 
myndband þar sem hermenn voru 
hvattir til að leita sér aðstoðar. Á 
kanadíska þinginu sökuðu þing-
menn stjórnarandstöðunnar ríkis-

stjórnina um skort á umhyggju og 
spurðu hvort einhverjar aðgerðir 
væru í burðarliðnum varðandi 
dauðsföllin sem ættu sér „engin 
fordæmi“. Forsætisráðherrann 
Stephen Harper sagði fyrr í vik-
unni að stuðningurinn væri til 
staðar og að séð yrði til þess að 
hann yrði það áfram.

Þegar hæst lét voru kanadískir 
hermenn í Afganistan þrjú þúsund 
talsins. Þeim var fækkað árið 2011 
en Kanada mun aðstoða við heræf-
ingar í landinu fram á næsta ár. 

Reynsla Kanadamanna af sjálfs-
vígum hermanna er svipuð og 
í Bandaríkjunum og Bretlandi. 
Þar hafa yfirmenn hersins verið 
varaðir við aukinni tíðni áfalla-
streituröskunar, sem algengt er 
að hermenn greinist með. Sjúk-
dómurinn tekur að meðtali ell-
efu ár að ná bólfestu í mönnum 
og er búist við auknum fjölda til-
fella á næstu árum vegna þeirra 
sem tóku þátt í stríðinu í Írak og í 
Afganistan á síðasta áratug.  
 freyr@frettabladid.is

Fyrirfara sér 
að lokinni 
herþjónustu
Sjálfsvígum kanadískra hermanna hefur fjölgað ört 
að undanförnu. Fjórir hafa framið sjálfsvíg á síðustu 
tveimur vikum og um fimmtíu á árunum 2010-2012.

HERMENN Í AFGANISTAN  Fjórir kanadískir hermenn sem störfuðu í Afganistan 
hafa framið sjálfsvíg á síðustu tveimur vikum.  MYND/AP

Öldrunarheimili Akureyrar fær alþjóðlega viðurkenningu:

Nú fullgilt Eden-heimili

EDEN-HEIMILI  Lögð er áhersla á mann-
eskjulegt umhverfi.
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2. sæti
Bóksölulistinn

Fræði og almennt efni

25. 11. - 1.12 

BÆTIR,
HRESSIR, KÆTIR!

★★★★
„Hvað eftir annað skellir 
lesandinn upp úr .“
REYNIR TRAUSTASON, DV

★★★★
„Drepfyndin og stórskemmtileg.“

SKAPTI HALLGRÍMSSON, MORGUNBLAÐINU „Bráðsmellin.“
JÓN AÐALSTEINN
BERGSVEINSSON,

VIÐSKIPTABLAÐINU

3. prentuná leið í verslanir!

SKULDAMÁL Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra 
leggur á næstu dögum fram 
frumvarp sem heimilar frestun á 
nauðungarsölum á íbúðarhúsnæði 
fram á mitt næsta ár. Ráðherra 
kynnti málið í ríkisstjórn í gær. 

„Við fögnum því að innanríkis-
ráðherra skuli loksins hafa brugð-
ist við ítrekuðum áskorunum 
okkar,“ segir Vilhjálmur Bjarna-
son, formaður Hagsmunasamtaka 
heimilanna.

Þá kynnti Eygló Harðardótt-
ir, félags- og húsnæðismála-

ráðher ra ,  í 
ríkisstjórn 
frumvarp til 
laga um fjár-
hagsaðstoð til 
einstaklinga 
vegna kostnað-
ar sem fellur til 
við gjaldþrota-
skipti þegar 
önnur úrræði 
hafa verið full-
reynd. Í því er 

gert ráð fyrir að umboðsmaður 
skuldara meti skilyrði fyrir slíkri 

aðstoð og leggi fram tryggingu 
kostnaðar fyrir hönd skuldarans. 
Dómarar ákveða nú lágmarks-
tryggingu við skipti á búum ein-
staklinga. Sá borgar sem fer fram 
á gjaldþrot. Algengasta trygging-
in nemur 250 þúsund krónum en 
í frumvarpinu er lagt til að fjár-
hagsaðstoðin verði takmörkuð við 
þá fjárhæð.

Í kostnaðarumsögn fjármála-
ráðuneytisins með frumvarpinu 
kemur fram að gjaldþrot einstak-
linga á árunum 2010 til 2012 voru 
226.  - fb

Hanna Birna Kristjánsdóttir leggur fram lagafrumvarp á næstu dögum:

Vill fresta nauðungarsölum   

HANNA BIRNA 
KRISTJÁNS-
DÓTTIR

Um fi mmtíu 
kanadískir 

hermenn frömdu sjálfsvíg 
frá 2010 till 2012.

50
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60%
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Jóla-
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sprengja!
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opið 

sunnu-
dag

af öllum 
vörum!
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SPOTTIÐ

AF KÖGUNARHÓLI ÞORSTEINS PÁLSSONAR

„Ég hræðist Grikki, 
einnig þegar þeir 
færa oss gjafir.“ 
Þetta segir Virgill 

í Eneasarkviðu. Viðlíka tilfinn-
ingar hafa ekki vaknað í kjölfar 
gjafa ríkisstjórnarinnar til þeirra 
sem skulda íbúðarlán. Gjafir geta 
vakið ólík tilfinningaleg viðbrögð 
fyrir þá sök að menn horfa ýmist 
skammt eða langt fram á veginn 
þegar þær eru metnar til verðs.

Hagfræðingur hjá Danske Bank 
sagði nýlega í tilefni af skuldanið-
urgreiðsluáformunum að íslensk-
ir stjórnmálamenn stjórnuðust 
alfarið af skammtímasjónarmið-
um. Sami maður varð þjóðardýr-

lingur hér um 
hríð eftir hrun 
fyrir þá sök að 
menn uppgötv-
uðu að hann 
hafði fyrir hrun 
hræðst það sem 
þá var í gangi 
m e ð a n  v i ð 
vorum óttalaus 

og skopuðumst að þeim sem voru 
hræddir.

Ráðstafanir ríkisstjórnarinn-
ar hafa áhrif á þremur sviðum: 
Í fyrsta lagi virka þær beint á 
bókhald margra heimila. Auðvelt 
verður að mæla þau áhrif og þau 
verða jákvæð í fyrstu. Frá þessu 

afmarkaða sjónarhorni er fátt að 
óttast.

Í öðru lagi eru þær af þeirri 
stærðargráðu að hafa áhrif á 
reikninga þjóðarbúsins. Það mælist 
á lengri tíma og er ekki auðrekjan-
legt en gæti haft öfug áhrif á hag 
heimilanna þegar fram í sækir. 
Þetta víða sjónarhorn gefur því til-
efni til nokkurrar hræðslu. Þannig 
hefur skuldatryggingaálag Íslands 
þegar hækkað.

Í þriðja lagi mæla skoðanakann-
anir áhrifin á pólitíkina. Þau eru 
strax komin fram. Það ræðst síðan 
af því hvaða mælistiku er brugðið 
á loft hvort gjafirnar vekja tilfinn-
ingar ánægju eða hræðslu.

Á að hræðast þá sem færa gjafi r?

Nýja Framsókn er í eðli 
sínu fremur flokkur 
augnabliksins en lang-

tímasjónarmiða. Síðustu kosn-
ingar sýndu umtalsverða spurn 
eftir slíkri pólitík. Í samræmi 
við það heimtir forsætisráðherra 
helminginn af því fylgi sem tap-
ast hefur frá kosningum. Það er 
býsna gott þótt væntingin hafi 
verið meiri. Frá gagnstæðu sjón-
arhorni verðskuldar forsætis-
ráðherra hrós fyrir að sætta sig 
við að aðgerðin skuli aðeins vera 
þriðjungur af því sem lofað var 
fyrir kosningar. 

Fjármálaráðherra hefur með 
aðhaldssamri sýn á ríkisfjár-

mál áunnið sér vaxandi traust og 
virkað sem kjölfesta samstarfs-
ins. Í því ljósi munu margir rétti-
lega þakka honum að loforðið 
var skorið niður um tvo þriðju. 
Á móti kemur að aðgerðin víkur 
eigi að síður af vegi hófsemi í 
ríkisfjármálum og frá framtíð-
armarkmiðum í peningamálum.

Tap Sjálfstæðisflokksins í 
skoðanakönnun Morgunblaðsins 
gæti skýrst af því að fylgjend-
ur hans kalli eftir ríkari ábyrgð 
en felst í þessum ráðstöfunum. 
Líklega liggur orsökin þó frem-
ur í hinu sem nú er orðið ljóst 
að ætlunin er að svíkja loforðið 
um þjóðaratkvæði um framhald 

aðildarviðræðna við Evrópusam-
bandið. 

Stjórnarandstaðan er í þeirri 
klípu að jákvæðu áhrifin á bók-
hald einstakra heimila koma fyrst 
en neikvæðu áhrifin á þjóðarhag 
koma síðar. Sagan kennir að stjórn-
arandstaða þarf ekki að andæfa 
aðgerðum til þess að hagnast sjálf-
krafa á neikvæðu áhrifum þeirra 
þegar þau birtast. Þrátt fyrir það 
er snúið að stíga ölduna í miklum 
veltingi milli lang- og skamm-
tímasjónarmiða. Engu er líkara 
en stjórnarandstaðan viti ekki enn 
hvort hún eigi að fleyta kerlingar 
í umræðunni eða ögra strax kenn-
ingu danska hagfræðingsins.

Mælikvarði dagsins

Í ágúst skipaði fjármálaráðherra 
efnahagsráð til að rýna hina 
flóknari Þjóðhagsmælikvarða 

og leggja á ráðin um skynsamlega 
nýtingu fjármuna. Álit þess hefur 
ekki verið birt. Það hlýtur þó að 
vera til. Hér er ekki verið að gera 
því skóna að það sé neikvætt; það 
á bara ekki að fara leynt.

Helsta réttlæting félagsmála-
ráðherra er sú að aðgerðirnar 
auki neyslu. Svigrúm til launa-
hækkana þrengist að sama skapi; 
ella er hætta á minni afgangi af 
utanríkisviðskiptum. Það þrengir 

aftur möguleikana á afnámi hafta. 
Leiði þetta til verðbólgu étur hún 
ávinning heimilanna upp. Þessi 
atriði er að vísu ekki alveg ein-
falt að mæla fyrirfram. Á endan-
um sker reynslan ein úr. En hún 
hefur sýnt að óraunsæi ræður æði 
oft mati á áhrifum ákvarðana af 
þessum toga. 

Það sem helst orkar tvímælis er 
þó valið um ráðstöfun skatttekna. 
Að hluta til er verið að gefa eftir 
skatttekjur. Það takmarkar sjálf-
krafa framlög til annarra verk-
efna eða skattalækkana til að 

örva verðmætasköpun. Ný skatt-
heimta sem gefur miklar tekjur er 
svo nýtt í annað en að létta á skuld-
um ríkissjóðs. Vaxtagreiðslur af 
þeim halda þar af leiðandi áfram 
að vera Þrándur í Götu viðreisnar 
sjúkrahúsa og skóla að óþörfu. 

Veikleikinn felst í því að kaupa 
stundarvinsældir á kostnað fram-
tíðarhagsmuna er lúta að sköpun 
verðmæta, velferð og menntun. 
Þegar lesið er á slíka hagræna og 
siðferðilega mælikvarða til lengri 
tíma vandast vörnin hjá ríkis-
stjórninni. 

Mælikvarði morgundagsins

S
átt um Ríkisútvarp í almannaeigu var ekki rofin með 
niðurskurðinum nú. Sáttin var rofin með ohf-væð-
ingunni svokölluðu. Þá var tekin upp sú grímulasua 
stefna að um fyrirtæki í samkeppnisrekstri væri 
að ræða. Þess vegna borgar sig að segja upp dag-

skrárgerðarfólki á Rás 1 en hrófla ekki við markaðs- eða 
auglýsingadeildinni. Og þess vegna meta stjórnendur stofn-
unarinnar það svo að yfirboð á boltaleikjamótum úti í heimi 
séu fyllilega réttlætanleg.

Ekki þarf að velta því lengi 
fyrir sér að samkeppni og 
Ríkisútvarp í allra eigu geta 
ekki farið saman. Sátt um 
Ríkisútvarpið hlýtur að snúast 
um að stofnunin sinni ákveðnu 
hlutverki og það hlutverk 
snýr einkum að umfjöllun um 

menningu og varðveislu menningarverðmæta. Þau okkar sem 
hafa bent á hvaða villigötum stofnunin er á eru ekki endilega 
óvinir Ríkisútvarpsins.

Þau sem fylltu Háskólabíó í vikunni voru ekki að biðja um 
að Páll Magnússon útvarpsstjóri sækti það fastar að kaupa 
enska boltann á nýja íþróttarás Ríkisútvarpsins. Þau voru 
heldur ekki að óska eftir fleiri peningaþáttum á laugardags-
kvöldum eða að Skarphéðinn Guðmundsson dagskrárstjóri 
keypti fleiri gamanþætti frá bandarískum sjónvarpsstöðvum. 
Krafa þessa fólks er sú að Ríkisútvarpið sinni hlutverki sínu; 
íslenskri menningu. Til þess þarf stofnunin ekki að herja á 
auglýsingamarkað, meðal annars í blóðugum slag við eig-
endur sína. Í raun er lítið mál að reka öflugt Ríkisútvarp, sem 
almenn sátt væri um, fyrir aðeins hluta af nefskattinum.

Mörg gild rök hníga að því að Ríkisútvarp eigi fyllilega 
rétt á sér, en við eigum ekki að breyta Ríkisútvarpinu í Stöð 2 
eins og reynt hefur verið að gera með misheppnuðum árangri 
síðustu ár. Sú vegferð hófst með ráðningu sjónvarpsstjóra 
Stöðvar 2 í starf útvarpsstjóra og dagskrárstjóra Stöðvar 2 í 
starf dagskrárstjóra Ríkisútvarpsins.

Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra hefur talað á skyn-
samlegum nótum um Ríkisútvarpið á umliðnum dögum og 
vikum. Hann hefur staðið í fæturna þótt einhverjum hinna 
svokölluðu „vina“ Ríkisútvarpsins finnist eins og hann sé 
óvinurinn. Illugi vill ekki leggja stofnunina niður en hann 
virðist hafa þor til að endurhugsa hlutverk hennar, sem löngu 
er tímabært.

Íslendingar hafa ekkert með Ríkisútvarp Páls Magnús-
sonar að gera. Við þurfum öflugt Ríkisútvarp sem rekur 
sjónvarps- og útvarpsstöð sem lætur ekki afvegaleiðast og 
blindast í keppni á auglýsingamarkaði. Gott Ríkisútvarp á 
að losa sig við markaðs- og auglýsingadeildir og sinna því 
sem einkareknar stöðvar geta ekki sinnt. Ríkisútvarp er ekki 
fyrirtæki heldur stofnun sem á ekki að vera í samkeppnis-
rekstri.

Ná má sátt um almannaútvarp:

Óvinir 
Ríkisútvarpsins

Mikael 
Torfason

mikael@frettabladid.is

Pantanir og nánari upplýsingar fást í síma 696 1130 og gisli@laxinn.is 

Laus veiðileyfi

VESTURÁRDALUR ehf.

HAFRALÓNSÁ / VESTURDALSÁ

 Eigum laus veiðileyfi í Hafralónsá í ágúst.

 Eigum laus veiðileyfi á besta tíma í Vesturdalsá.

 Einstakt tækifæri til að fá veiðileyfi 
 á góðum tíma í þessum rómuðu ám.

 Vesturdalsá hefur verið lokuð og 
 friðuð fyrir almennri veiði í mörg ár 
 og er því afar spennandi kostur.
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Ísland
Vextir 6,75%

Írland
Vextir 3,25%

Mánaðarleg afborgun
af óverðtryggðu 20 millj. kr. láni 
með jöfnum afborgunum til 25 ára.

179.000 kr.

121.000 kr.

Í aðdraganda og kjölfar 
hruns bankanna, hrundi 
íslenska krónan. Það var 
svo sem ekki í fyrsta 
skipti enda á blessuð 
krónan sér mjög sveiflu-
kennda sögu. Sveiflur á 
verðgildi íslensku krón-
unnar gagnvart erlend-
um gjaldmiðli viðskipta-
landa okkar hafa valdið 
óhóflegri verðbólgu hér 
á landi. 

Á 8. áratugnum var 
árleg verðbólga um 35 prósent 
sem leiddi til þess að árið 1979 
voru sett lög um verðtrygg-
ingu af ríkisstjórn undir forystu 
Framsóknarflokksins. Óðaverð-
bólga át upp sparifé og olli mikl-
um skorti á lánsfé. 

Með verðtryggingunni 
breyttust aðstæður, auð-
veldara varð að fá lán og 
hægt var að hefja upp-
byggingu lífeyrissjóða. 

Á 9. áratugnum náði 
verðbólga nýjum hæðum 
og árlegt meðaltal þann 
áratuginn var um 48%. 
Eftir árið 1990 hefur 
verðbólga að  jafnaði 
verið mun minni hér 
á landi þó hún hafi 
verið mun hærri en í 

nágrannalöndum okkar. Ef við 
lítum t.d. til Danmerkur, Finn-
lands og Írlands þá er vart hægt 
að bera saman verðlagsþróun 
þessara þriggja landa við Ísland. 
Á sl. 30 árum hefur verðlag tvö-
faldast í þessum ríkjum en tólf-

faldast á Íslandi. Já – þið lásuð 
rétt!

Þrálát verðbólgusaga hefur 
áhrif á lánskjör. Þó verðtrygg-
ingin hafi valdið mörgum lán-
takendum búsifjum á síðustu 
árum þá er hún ekki rót vand-
ans. Núverandi og fyrrverandi 
ríkisstjórnir hafa sýnt viðleitni 
til að bæta lántakendum verð-
tryggðra lána upp kostnað síð-
ustu ára en sú viðleitni dugir 
skammt. Verðbólga næstu ára 
mun verða fljót að hækka höfuð-
stól lánanna aftur. Fleiri velja 
nú þá leið að taka óverðtryggð 
lán til að verja sig gegn höfuð-
stólshækkunum sem verðtrygg-
ingin veldur í mikilli verðbólgu. 
Í staðinn verður greiðslubyrðin 
þyngri og sveiflur í afborgunum 

meiri við vaxtabreytingar. 
Forsætisráðherra langar til að 

slá heimsmet. Honum hefur enn 
ekki tekist það. En það er ein 
leið fær í þeim efnum. Hún er 
sú að taka upp annan gjaldmiðil, 
evruna sem er gjaldmiðill okkar 
helstu viðskiptalanda. Með því 
móti gæti hann lækkað greiðslu-
byrði húsnæðislána varanlega 
um rúm 30 prósent! 

Hver vill slá heimsmet?
➜ Sveifl ur á verðgildi 
íslensku krónunnar gagn-
vart erlendum gjaldmiðli 
viðskiptalanda okkar hafa 
valdið óhófl egri verðbólgu 
hér á landi.

Stjórnvöld fengu mjög 
skýr skilaboð í vikunni. 
Núverandi fyrirkomulag 
grunnskólanáms á Íslandi 
skilar ekki ásættanlegum 
árangri. Þótt PISA-könn-
un OECD sé ekki upphaf 
og endir allrar umræðu 
um gæði menntunar væri 
afar skammsýnt að taka 
niðurstöðurnar ekki alvar-
lega. Betri samanburður á 
frammistöðu nemenda er 
vandfundinn og rannsóknir hafa 
sýnt sterka fylgni á milli þróun-
ar árangurs í PISA-könnunum og 
hagvaxtar. 

Ísland er í sérstakri stöðu hvað 
þessa hluti varðar. Fjárframlög 
hins opinbera á hvern grunnskóla-
nema hafa farið vaxandi undan-
farin 15 ár á sama tíma og dreg-
ið hefur verulega úr framlögum á 
hvern háskólanema. Ísland er enn 
fremur eina þjóðin innan OECD 
sem ráðstafar meiri fjármun-
um á hvern grunnskólanemanda 
en háskólanemanda. Þrátt fyrir 
þetta eru laun grunnskólakenn-
ara á Íslandi í lægri kantinum og 
almenn óánægja með starfskjör. 
Það er óhugsandi að ekki sé hægt 
að nýta fjármunina betur.

Nýjar leiðir hafa borið árangur
Fjölbreytni í rekstrarformi opin-
berrar þjónustu hefur skilað mjög 
góðum árangri, jafnt hérlendis 
sem erlendis. Á nýlegum fundi 
Samtaka verslunar og þjónustu 
um verkaskiptingu hins opinbera 

og einkaaðila hélt fram-
kvæmdastjóri Hjalla-
stefnunnar, Áslaug Hulda 
Jónsdóttir, afar áhugavert 
erindi um starfsemi og 
árangur fyrirtækisins.

Það bregður mörgum í 
brún þegar orðið fyrirtæki 
er nefnt í þessu samhengi, 
enda hefur aðkoma einka-
aðila að opinberri þjónustu 
verið viðkvæmt viðfangs-
efni á undanförnum árum. 

Þetta á einkum við þegar rætt er 
um menntun og heilbrigðisþjón-
ustu. Slík viðhorf markast gjarnan 
af því að umræðu um fjármögnun 
og aðgengi að opinberri þjónustu 
er blandað við umræðu um rekst-
ur hennar.

Þegar horft er á þann árangur 
sem starfsemi fyrirtækis eins og 
Hjallastefnan hefur náð er óum-
flýjanlegt að spyrja hvort hér 
liggi ekki hluti af lausn vandans 
í grunnskólakerfinu. Námsárang-
ur nemenda innan Hjallastefn-
unnar hefur verið góður, nemend-
um líður vel og ásókn í skólana er 
langt umfram það sem starfsemin 
annar.

Hér er ekki átt við að uppskrift 
Hjallastefnunnar sé sú eina rétta. 
Það sem velgengni hennar sýnir 
aftur á móti fram á eru þau miklu 
tækifæri sem samkeppni, nýsköp-
un og fjölbreytileiki skapa. Í dag 
eru einungis 2,5% grunnskóla-
nemenda í sjálfstæðum skólum og 
fæstir foreldrar standa frammi 
fyrir valkostum þegar kemur að 

grunnskólamenntun barna sinna. 
Þessu ætti að breyta.

Tækifærin liggja víðar
Að lokum er vert að benda á að 
vandinn í grunnskólakerfinu á 
sér sterka hliðstæðu í stærra við-
fangsefni: Hvernig efla megi opin-
bera þjónustu á sama tíma og dreg-
ið er úr útgjöldum? Fram til þessa 
hefur aðferðafræði hagræðingarað-
gerða í opinberum fjármálum fyrst 
og fremst gengið út á að reyna að 
gera sömu hlutina með sama hætti 
fyrir minni fjármuni. Í stað þess að 
hjakka í sama farinu verður að nýta 
þessar áskoranir með uppbyggi-
legri hætti og spyrja í auknum mæli 
hvað megi gera öðruvísi. 

Þar spilar samstarf og verka-
skipting hins opinbera og einka-
aðila lykilhlutverk. Aukin aðkoma 
einkaaðila að opinberum rekstri 
getur skilað miklum ávinningi ef 
rétt er haldið á spilunum eins og 
dæmin sanna. Þessi ávinningur er 
ekki eingöngu fólginn í hagkvæmni 
í rekstri, heldur ekki síður auknu 
vali neytenda og hvötum til nýsköp-
unar. Hleypidómar, íhaldssemi og 
tortryggni mega ekki koma í veg 
fyrir að allir kostir verði skoðaðir 
til hlítar á málefnalegan og skyn-
samlegan máta.

Að „hjallast“ úr sama farinu

Ungir karlmenn í Reykja-
vík eru margir illa staddir 
og ég hef áhyggjur af þró-
uninni. Ef rýnt er í tölur 
um fjárhagsaðstoð er ljóst 
að stærsti einstaki not-
endahópurinn í Reykjavík 
er ungir karlmenn.

Það þýðir að þeir eru 
ekki í vinnu og líklega 
ekki í skóla, óvirkir þátt-
takendur í samfélaginu. 
Við höfum séð hvað and-
varaleysi gagnvart slíku 
ástandi getur þýtt. Óeirð-
ir í París, London og Stokkhólmi 
á liðnum misserum voru afleiðing 
af vanmáttarkennd, áhrifaleysi og 
skorti á skilningi á aðstæðum ungs 
fólks, ekki síst ungra karlmanna. 

Rétt er að taka fram að íslensk 
ungmenni eru til mikillar fyrir-
myndar heilt á litið. Þau stunda 
heilbrigðara líferni en fyrirrenn-
arar þeirra og nýta vel þau fjölda-
mörgu tækifæri sem hefur verið 
kappkostað að bjóða í námi, íþrótt-
um og listum. Þegar svo vel tekst 
til við að umbreyta þeim slæmu 
siðum sem hér tíðkuðust áður 
verður sárara að sjá stækkandi 
hóp ungmenna sem sér ekkert í 
spilunum fyrir sig. 

Á Íslandi er atvinnuþátttaka með 
því allra mesta sem gerist í heim-
inum. Sjálfsmynd Íslendinga er að 

mjög miklu leyti samofin 
þátttöku á vinnumarkaði 
og á það sérstaklega við 
um karlmenn sem jafn-
framt eiga sín sterkustu 
félagslegu tengsl á vinnu-
staðnum. Þá er atvinnu-
þátttaka kvenna óvenju 
mikil hér á landi. Almennt 
vinna Íslendingar marga 
og langa daga í samanburði 
við nálægar þjóðir og gild-
ir það um ungmennin líka, 
sem vinna fleiri daga í viku 
meðfram námi en jafnaldr-

ar þeirra annars staðar á Norður-
löndunum. Þessi staða skapar tölu-
verðan þrýsting á að fólk sé í vinnu 
og taki þeirri vinnu sem bjóðist. 
Þannig er okkar samfélagssáttmáli 
búinn að vera, þeir vinna sem geta 
og vinnan verður útveguð.

Ekki má gefa eftir
En hvað gerum við þegar ungt 
fólk fær ekki aðild að sáttmálan-
um? Störfin bjóðast ekki eða þeim 
gefst ekki tækifæri til að vinna 
þau störf sem bjóðast. Hvað gerum 
við þegar uppeldi, skóli og atvinnu-
líf hafa skapað væntingar um 
innihaldsrík og skemmtileg fram-
tíðarstörf en engin slík verða til? 
Eða hvað gerum við þegar vænt-
ingar um laun og starfsaðstæður 
eru órafjarri því sem menntun og 

árangur getur staðið undir? Til 
næstu ára litið þá er ekki mikil von 
til þess að ungir menn sem hafa 
verið óvirkir um hríð geti gert 
mikið til að rétta stöðu sína hjálp-
arlaust. Þegar fram líða stund-
ir geta þeirra vandamál undið 
upp á sig og þeirra vandi verð-
ur vandi maka þeirra og barna. 
Ýmis virkniúrræði eru í gangi til 
að tækla þann vanda. Þar má ekki 
gefa eftir því öll virkni er leið til 
betri lífsskilyrða.

Mest um vert er þó að skapa 
ekki aðstæður vonleysis hjá fleiri 
ungmennum. Mín tillaga er því sú 
að Reykjavíkurborg taki upp ung-
mennatryggingu. Við sameinumst 
um að hver einasti einstaklingur 
á aldrinum 16-20 ára fái tækifæri 
til að mennta sig, stunda starfs-
nám eða fái vinnu við hæfi. Stöðv-
um brottfallið úr framhaldsskól-
anum með því að finna fyrst nám 
við hæfi, styðjum svo við þá sem 
eru í hættu að flosna upp. Raun-
ar ætti að ganga lengra og sýna 
hverju einasta ólögráða ungmenni 
að samfélaginu er ekki sama um 
framtíð þess og fylgja þeim betur 
eftir sem þess þurfa.

Ungmennatrygging í Reykjavík

MENNTUN

Frosti Ólafsson
framkvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs

➜ Fjölbreytni í rekstrar-
formi opinberrar þjónustu 
hefur skilað mjög góðum 
árangri, jafnt hérlendis sem 
erlendis.

SAMFÉLAG

Sverrir Bollason
fulltrúi Samfylking-
arinnar í velferðar-
ráði Reykjavíkur-
borgar

➜ Mest um vert er þó að 
skapa ekki aðstæður von-
leysis hjá fl eiri ungmennum.

FJÁRMÁL

Sigríður Ingibjörg 
Ingadóttir
þingkona Samfylk-
ingarinnar
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8.des.   sun.  kl. 20:00
Aðventukvöld, fjölbreytt og glæsilegt tónlistarkvöld.                                                                                                                               

Ræðumenn kvöldsins verða rithöfundurinn Jónína Leósdóttir  
og séra Hjörtur Magni Jóhannsson. Fram koma Bjarni Arason, Svavar 

Knútur, Kristjana Stefánsdóttir, Sönghópur Fríkirkjunnar, Barnakór 
Fríkirkjunnar, Tómas R. Einarsson, Matthías Hemstock og Gunnar 
Gunnarsson sem jafnframt er organisti kirkjunnar og stjórnandi  

sönghóps. Álfheiður Björgvinsdóttir er stjórnandi barnakórs.
 

15.des. sun.  kl. 14:00
Guðsþjónusta   3. sunnudagur í aðventu.                                                                                                      

 
22.des. sun.  kl. 14:00

Jólatrésskemmtun Fríkirkjunnar í Reykjavík. 
Hefst með jólastund í kirkjunni. Síðan haldið upp í Safnaðarheimili  

og sungið og dansað í kringum jólatréð með jólasveininum.   
Kaffi og meðlæti fyrir alla.

 
22.des. sun.  kl. 17:00

Heilunarguðsþjónusta á vegum Sálarrannsóknarfélags Íslands, 
Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins.  

 
24.des.  þri.  kl. 18:00

Aftansöngur á aðfangadagskvöldi 
Einsöngur Nathalía Druzin Halldórsdóttir.                                                                                     

Sönghópur Fríkirkjunnar syngur jólin inn og leiðir safnaðarsöng  
undir stjórn Gunnars Gunnarssonar. Sr. Hjörtur Magni. 

 
24.des.  þri.  kl. 23:30

Miðnætursamvera á jólanótt.  
Páll Óskar og Monika Abendroth ásamt strengjasveit.  

Sr. Hjörtur Magni, Sönghópur  
Fríkirkjunnar ásamt Gunnari Gunnarssyni.                                                                                                                                     
   Mætið vel tímanlega til að fá góð sæti!

25.des.  mið.kl. 14:00
Hátíðarguðsþjónusta á jóladag.  

Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól. 
Egill Ólafsson söngvari syngur og spjallar um tónlistarval sitt.  

Sr. Hjörtur Magni, Sönghópur Fríkirkjunnar  
ásamt Gunnari Gunnarssyni.

 
31.des.  þri.  kl. 14:00

Hátíðarguðsþjónusta á dvalar og hjúkrunarheimilinu Grund.                                                                        
 

Helgihald jóla og aðventu
FRÍKIRKJAN

Í REYKJAVÍK



1 2. 1 2.  2 0 1 3

Lokabindið í magnaðri ritröð Guðmundar Páls Ólafssonar um  
náttúru íslands kemur í verslanir fimmtudaginn 12. desember.
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Hugleiðingar í tilefni 25 
ára afmælis HIV-Íslands 
í ár. Mikið vatn hefur 
runnið til sjávar á þess-
um 25 árum frá stofnun 
félagsins  og heilbrigði og 
aðstæður HIV-jákvæðra 
hafa batnað verulega. 
Ný og öflug lyf komu á 
markaðinn árið 1996 sem 
bættu líkamlegt heilbrigði 
þeirra og langlífi. Það var 
áhrifaríkt að sjá veikt 
fólk nánast standa upp úr 
hjólastólunum og fara út 
í lífið. Það var ekki alltaf 
auðvelt því stundum varð 
fyrst að vekja vonina sem 
hafði nánast horfið með tíman-
um. Einnig gat verið erfitt að vita 
hvert skyldi stefna. Það er gleði-
legt og í raun ótrúlegt að sjá hvað 
margir í dag lifa góðu lífi; stunda 
alls kyns nám og vinna mikilvæg 
störf í samfélaginu. Bara yfirleitt 
að lifa innihaldsríku og góðu lífi 
með eigin fjölskyldu, vinum og 
vandamönnum.

Miklar framfarir hafa átt sér 
stað í lyfjamálum HIV-jákvæðra 
frá árinu 1996. Inntaka lyfjanna 
er nú mun einfaldari en áður og 
nóg að taka eina töflu á dag í stað 
um 20 taflna eins og algengt var 
fyrir um 15 árum. Þetta hefur svo 
sannarlega einfaldað líf margra. 
Aukaverkanir af lyfjunum eru 
jafnframt hverfandi, en framan 
af þótti ekki óeðlilegt að vera til 
dæmis daglega með niðurgang 
og ógleði í tengslum við inntöku 
lyfjanna.

Ánægjulegra kynlíf?  
Nýleg þróun á vafalaust eftir að 
hafa mikil og góð áhrif í lífi HIV-
jákvæðra og landsmanna allra. 
Hún varðar kynlífsþáttinn sem 
mörgum sem greinast með HIV 
finnst oft hvað erfiðastur. Nýleg 
rannsókn á gagnkynhneigðum ein-
staklingum sýndi að smithætta í 
kynlífi, sem oftast er undir 1%, 
minnkar um 96% til viðbótar séu 
HIV-jákvæðir í virkri HIV-lyfja-
meðferð og í traustu sambandi. 
Enn vantar rannsóknir á sam-

kynhneigðum og sprautu-
fíklum.

Telja má víst að þessi 
rannsókn eigi eftir að hafa 
mikil og jákvæð áhrif á 
kynlíf HIV-jákvæðra og 
efla lífsgæði þeirra. Hún 
geti auðveldað þeim til-
hugsunina um kynlíf 

eftir greiningu og dregið úr ótt-
anum við höfnun þegar þeir segja 
frá smiti sínu áður en kynlíf er 
stundað. Sömuleiðis verði einfald-
ara fyrir þá að stofna til tengsla 
við ósmitaða einstaklinga og ótt-
inn við smitun í sambandi kann að 
minnka eða hverfa alveg. Áhrif-
anna gæti jafnframt í barneign-
um, því í stað tæknilegra lausna 
eins og „sæðisþvottar“, geti fólk 
í meira mæli stundað hefðbund-
ið kynlíf við getnað. Hvert par 
þarf að ákveða fyrir sig hvort 
það hætti alveg smokkanotkun sé 
annar aðilinn í virkri HIV-lyfja-
meðferð. Vafalaust kjósa sumir að 
nota alltaf smokkinn ef einhverj-
ar líkur eru á smiti á meðan aðrir 
meta smithættuna það litla að það 
taki því ekki. Þetta verða pör að 
gera upp við sig eftir greinargóð-
ar upplýsingar hjá sérfræðingi.  

HIV-jákvæðir og landsmenn 
allir þurfa að vera vel upplýstir um 
þessa nýjustu byltingu hvað varð-
ar smithættu. Fordómar þurfa að 
víkja fyrir þekkingu sem ætti að 
auðvelda kynni HIV-jákvæðra við 
ósmitaða og efla gæði samskipta 
þeirra og tengsla. 

Þrátt fyrir miklar framfarir í 
heimi HIV-jákvæðra er enn mik-
ilvægt að setja smokkinn á odd-
inn; fyrir einhleypa og alla fyrsta 
hálfa árið í sambandi. Þá er kjörið 
að fara í kynsjúkdómaskoðun og 
breyta síðan yfir í hormónagetn-
aðarvörn til dæmis pilluna.  

Fátækt er samfélagsmein 
sem hefur aukist á Íslandi 
síðustu ár, líkt og gerst hefur 
í flestum þeim löndum sem 
við berum okkur saman við. 
Samkvæmt opinberum tölum 
Hagstofunnar og íslenskum 
rannsóknum búa nú tæplega 
níu þúsund börn á heimil-
um sem eru undir lágtekju-
mörkum eða við fátækt hér 
á landi.

Barnafátækt er stað-
reynd sem við getum ekki 
leyft okkur að horfa fram hjá og 
afleiðingarnar geta haft langvar-
andi áhrif á þær kynslóðir sem eru 
að vaxa úr grasi. Hluti íslenskra 
barna býr ekki við þau lífsgæði, 
sem almennt eru talin ásættanleg 
og sjálfsögð til að eiga innihaldsríkt 
líf og þroskast.

Barnaheill – Save the Children á 
Íslandi vinna nú að vitundarvakn-
ingu um barnafátækt og afleiðing-
ar fátæktar á börn. Í viðtölum sem 
samtökin hafa átt við börn sem hafa 
búið við fátækt og skort á efnis-
legum gæðum kemur berlega í ljós 
hversu mikil áhrif skorturinn hefur 
á andlega líðan þeirra og líf. Þeim 
finnst þau minni máttar og forðast 
gjarnan samveru við jafnaldra sína 
utan skóla þar sem þau gætu verið 
útsett fyrir efnahagslegum mun. 
Þau reyna gjarnan að fela ástand-
ið og taka ekki þátt í viðburðum 
eða öðrum tómstundum með jafn-
öldrum sínum. Þau hafa litla tiltrú 
á eigin samskiptahæfni og verða 

því félagslega einangr-
uð. Þau segja að þau hafi 
smátt og smátt hætt að 
leyfa sér að eiga drauma 
og vonir. Þeim er tíðrætt 
um að þetta eða hitt hafi 
ekki verið hægt, því það 
hafi ekki verið til pening-

ar, jafnvel ekki fyrir mat.
Börn í þessari stöðu fara að 

sætta sig við skort og þau virð-
ast smátt og smátt hafa hætt að 
sýna frumkvæði, eiga ekki áhuga-
mál og meta ekki líf sitt sem jafn 
gott og líf annarra. Þau sjá litla 
framtíðarmöguleika og sjá yfir-
leitt ekki fram á að geta menntað 
sig. Bakgrunnur barnanna er mis-
munandi, en gjarnan er langvar-
andi atvinnuleysi foreldra hluti af 
vandanum. 

Það þarf að vera samfélagsleg 
sátt og skilningur á því að allir eiga 
rétt á að lifa með reisn og njóta vel-
ferðar. Velferð hvers samfélags 
byggir ekki síst á því að tryggja 
velferð barnanna okkar. Ekkert 
íslenskt barn á að vera undanskilið.

Fjáröflun Barnaheilla stendur nú 
yfir á jolapeysan.is. Einnig er hægt 
að senda SMS-skilaboð með textan-
um „jol“ í síma 903 1510/20/50 og 
styrkja starfið um 1.000, 2.000 eða 
5.000 krónur.

➜ Börn í þessari 
stöðu fara að sætta 
sig við skort …

➜ Telja má víst að 
þessi rannsókn eigi 
eftir að hafa mikil og 
jákvæð áhrif á kynlíf 
HIV-jákvæðra og efl a 
lífsgæði þeirra.

Í BYKO velur þú draumajólatréð við 
kjör aðstæður inni, þannig að þú getur 
gefið þér góðan tíma og vandað valið. 
Valið á jóla trénu ætti þó ekki að taka 
langan tíma því BYKO býður eingöngu  
upp á hágæða sérvalin jólatré: Nor-
mannsþin, íslenska furu og blágreni.

Hluti söluandvirðis af hverju 
jólatré fer til Hjúkrunarheimilis 
Sunnuhlíðar í Kópavogi.

BYKO BÝÐUR EINGÖNGU UPP 
Á HÁGÆÐA SÉRVALIN JÓLATRÉ

Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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HIV-jákvæðra

SAMFÉLAG

Margrét Júlía 
Rafnsdóttir
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Barnaheillum

HEILBRIGÐIS-
MÁL

Sigurlaug 
Hauksdóttir
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Við myndlistarmenn 
erum alltaf að tjá 
okkur. Við viljum láta 
rödd okkar heyrast,“ 
segir Rakel Steinars-
dóttir myndlistarkona 

og íbúi á Frakkastígnum. Það er 
að frumkvæði sem þetta nýja og 
óhefðbundna sýningarrými hefur 
orðið til: Óskastígur.

„Ég bý hérna á Frakkastígnum, 
hér er stórt plan og oft hálfgert 
öngþveiti um helgar þegar bílar 
keyra hér fram og til baka. Planið 
er hluti af minni lóð og mér datt 
í hug að það væri hægt að glæða 
það lífi. Þannig kviknaði hug-

myndin. Ég hafði samband við 
fjölda listamanna auk þess sem 
nágranni minn Tora Victoria 
listamaður varð mér að liði og 
allir tóku vel í þessa hugmynd,“ 
segir Rakel.

Þeir myndlistarmenn sem eiga 
verk á sýningunni eru: Áslaug 
Thorlacius, Baldur Geir Braga-
son, Björk Guðnadóttir, Bryn-
hildur Þorgeirsdóttir, Erla Þór-
arinsdóttir, Eygló Harðardóttir, 
Finnur Arnar Arnarson, Gunn-
ar M. Pétursson, Hulda Hákon, 
Ingimar Ólafsson Waage, Jón 
Óskar, Magnea Ásmundsdóttir, 
Olga Bergmann, Ósk Vilhjálms-
dóttir, Rakel Steinarsdóttir, Tora 
Victoria, Þóroddur Bjarnason og 
ljóðskáldið Linda Vilhjálmsdóttir.

Ádeila á neyslusamfélagið
„Þetta er þriggja vikna sýn-
ing og nú eru allir í óða önn að 
setja upp verkin. Fólk má búast 
við fjölbreyttri sýningu – það er 
verið að mála á veggina, hengja 
upp myndir, búa til innsetning-
ar, hljóðverk og vídeóverk. Ætli 
það mætti ekki lýsa þessu sem 
skemmtilegri samsuðu af sam-
tímamyndlist.“

En það felst líka pólitískur 
boðskapur í sýningunni. Rakel 
segir þetta svæði einkennast af 
andstæðum. Þarna séu aðliggj-
andi verslunargötur þar sem 
markaðshyggjan og jólabrjál-
æðið blasi við. Og svo séu þarna 
barir sem tilheyri annars konar 
og sorglegri stemningu.

„Auðvitað er þetta að ákveðnu 
leyti ádeila á samfélagið eins 
og það blasir við manni,“ segir 
Rakel. „Sýningin er pólitísk.“

Opnunin á Óskastígnum fer 
fram á laugardaginn klukkan 
16.00 þar sem listamennirnir 
afhjúpa sín verk og er borgar-
búum boðið að skoða sig um og 
njóta verkanna undir berum 
himni.

Óskastígur í hjarta bæjarins
Listin er oft  vettvangur breytinga. Hún skapar umræðu og farveg fyrir gagnrýna samfélagshugsun. Í dag 
opna átján myndlistarmenn óvenjulega sýningu á Frakkastígnum sem hefur verið umbreytt í listagallerí. 

Símon Birgisson
simon@frettabladid.is

RAKEL STEIN-
ARSDÓTTIR 
MYNDLISTAR-
KONA
 Vildi lífga upp á 
planið fyrir utan 
hjá sér og ákvað 
að breyta því í 
gallerí.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auðvitað er þetta 
að ákveðnu leyti ádeila 

á samfélagið eins og það 
blasir við manni. 

Rakel Steinarsdóttir 
myndlistarkona

Elís Pétursson 
tónlistarmaður

Jólalög og 
piparkökur
Um helgina ætla ég að verða 
mér úti um vínylplötuna 
Skemmtilegustu lög Gátta-
þefs með Ómari Ragnarssyni 
og baka piparkökur.

Guðrún Heimisdóttir 
bankastarfsmaður

Jólaball og hlaðborð
Ég byrja daginn hjá júdódeild 
Ármanns þar sem börnin tvö 
stunda krílajúdó. Svo er það 
barnajólaball Arion banka en í 
kvöld jólahlaðborð á Hótel Holti. 
Á morgun ætlar fjölskyldan að 
njóta aðventunnar, baka smá-
kökur og pakka inn jólagjöfum.

Grímur Atlason 
tónleikahaldari

Körfuboltaleikur 
og læri
Ég ætla til Keflavíkur að horfa 
á uppáhaldskörfuboltakonuna 
mína, Ástu Júlíu Grímsdóttur, 
hjóla í þær „kebblvísku“. 
Um kvöldið er það læri með 
góðum vinum í tilefni 43 ára 
minna í þessari sveit.

LEIKHÚS Á sunnudaginn sýnir 
Pétur Eggerz í Möguleikhúsinu 
leikritið Aðventu þar sem unnið er 
eftir aðferðum frásagnarleikhússins 
með aðeins einum leikara á sviðinu. 
Í leikritinu er sagt frá svaðilförum 
vinnumannsins Benedikts sem fer til 
fjalla í vetraríki aðventunnar að leita 
þess fjár sem eftir varð er smalað var 
um haustið. Söguna byggir höfundur 
á frásögnum af frægum svaðilförum 
Benedikts Sigurjónssonar, öðru nafni 
Fjalla-Bensa, á Mýrdalsöræfum. Aðeins 
tvær sýningar eru á verkinu, nú á 
sunnudaginn kl. 20.00 í Tjarnarbíói og 
á sunnudaginn næstu helgi á eftir.

Möguleikhúsið

Aðventusýning

Jólaundirbúningur Aðventudagur í 
Gamla bænum Laufási verður haldinn á 
sunnudaginn. Gestum gefst tækifæri til 
að fylgjast með undirbúningi jólanna 
eins og hann var í gamla sveitasamfé-
laginu. Dagskráin hefst með jólastund 
í Laufáskirkju klukkan hálf tvö. Jóla-
stemning verður í Kaffi Laufási þar sem 
gestir geta notið veitinga við jólalegan 
harmóníkuleik. Og á jólamarkaðnum 
verður handverksfólk úr héraði með 
spennandi vörur. Það er Minjasafnið á 
Akureyri og Gamli bærinn Laufás sem 
standa að dagskránni.

Gömlu jólin

Aðventudagur í 
Laufási

Bandaríski diskókóngurinn Sleazy McQueen þeytir 
skífum á Harlem-bar á laugardagskvöldið. Sleazy 
er einn af forsprökkum nýbylgju diskósenunnar 
vestanhafs og rekur útgáfufyrirtækið  Whiskey 
Disco. Á Harlem mun Sleazy leika bæði nýja diskó-
tónlist auk gamalla gullmola úr vínylsafninu.

„Hann Sleazy er á smá Evróputúr. Var að koma 
frá Ósló og ætlar að spila hjá okkur um helgina,“ 
segir Steindór Grétar Jónsson sem hitar upp fyrir 
Sleazy. Hann lýsir tónlist Sleazy svona: „Þetta er 
mjög litrík, skemmtileg og dansvæn tónlist sem 
sækir í gamlan grunn en er samt í þessum nýja 
búningi, taktföst og mikið af nýjum áhrifum. 
Hann hefur verið að endurvinna gamla diskóslag-
ara. Það er mikill iðnaður í því núna. Svo vonandi 
fer hann um víðan völl og spilar bæði frumsamda 
tónlist og annarra manna verk.“

Dagskráin á Harlem nefnist „Bronx-kvöld“ en 
þetta er þriðja kvöldið í röðinni. Á fyrsta Bronx-
kvöldinu, sem fram fór í ágúst, spilaði þýski 
plötusnúðurinn Tagträumer², en á öðru kvöldinu 
í október hin kanadíska DJ Maya Postepski úr 
hljómsveitinni Austra.  - sb

Diskóstemning á Harlem
Frægur bandarískur diskókóngur þeytir skífum í Reykjavík.

SLEAZY MCQUEEN Í STUÐI  Endurvinnur gamla diskótónlist og 
setur í nýjan búning.

Sara Vilbergsdóttir myndlistarmaður

Slökun og barnabörn
Ég stefni á djúpa og góða slökun með allar tær í loft upp 
í dag og fer svo í matarboð með kvöldinu. Sunnudagur-
inn verður ömmubarnadagur, þau eru tvö, annað hér 
heima en hitt á Skype.

Karamella:
175 g Ljóma
2 dl sykur
3 dl rjómi
0,5 dl síróp

Botn:
125 g mjúkt Ljóma
4 dl hveiti
0,5 dl sykur

Yfir: 
200 g rjómasúkkulaði
 

Hnoðið hráefnunum í botninn á formi 
sem er ca. 20 x 30 cm. Bakið við 
175°C í 20 mínútur. 

Setjið öll hráefnin í karamelluna í pott 
og látið suðuna koma upp. Sjóðið við 
vægan hita í 45–50 mínútur. Til að 
sjá hvort karamellan er tilbúin er gott 
að setja smá af henni í glas með 
ísköldu vatni. Ef það gengur að hnoða 
karamelluna í kúlu er hún tilbúin. 
Karamellan á að vera mjúk en hægt 
að rúlla henni saman. Hellið 
karamellunni yfir botninn og setjið í 
ísskáp í ca. 15 mínútur.

Bræðið súkkulaðið og hellið því yfir 
karamelluna. Látið kólna í ísskáp og 
skerið síðan í bita.

HELGIN
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025985

GLÆSILEGT GALDRASETT
Venjulegt verð 8.999

125933

DÚKKA OG BJALLA
Venjulegt verð 14.999

063558

MEGA SET
Venjulegt verð 12.999

4.999
SPARIÐ 4.000

6.999
SPARIÐ 6.000

533227

CIRCUS PLAYSET
Venjulegt verð 14.999

7.499
SPARIÐ 7.500

7.999
SPARIÐ 7.000

RISAVAXIÐ ÚRVAL

LÁGT VERÐ
STÓRAR VERSLANIR

ÓTAKMARKAÐUR SKILARÉTTUR

TOYS"R"US 
HEFUR ALLT SEM ÞARF

  

SPARAÐU 
40-50%

 IT DOESN’T GET BIGGER THAN THIS!

TOYS"R"US ER MEÐ 
RISAVAXIÐ ÚRVAL 

LEIKFANGA Á 
LÁGU VERÐI

KAUPIÐ NÚNA!

Gildir 
7-8 desember
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Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

„Ráðning mín hér á Akranesi 
var samþykkt í bæjarstjórninni 
með 9-0 og allar stórar og erfiðar 

ákvarðanir sem við höfum þurft að 
taka hafa verið samþykktar með 
öllum greiddum atkvæðum. Það er 
öðruvísi en í borginni. Þar er ekki 
hefð fyrir mikilli samvinnu meiri- 
og minnihluta. Allt getur orðið að 
máli. En einn góðan veðurdag 
verður maður að geta unnið í and-
rúmslofti sem er meira mannbæt-
andi,“ segir Regína Ásvaldsdóttir, 
bæjarstjóri á Akranesi sem starf-
aði í fimmtán ár við stjórnsýsluna 
í Reykjavík, þar af tíu í Ráðhús-
inu. Síðasta árið var hún yfir-
maður allra sviða og staðgengill 
núverandi borgarstjóra, fyrsta ár 
hans í embætti. Hún kveðst skilja 
Jón Gnarr vel þegar hann tók þá 
ákvörðun að hætta. „Það er þessi 
harka sem gerir það að verkum að 
starf stjórnenda verður svo lýj-
andi. En viðfangsefnin eru auð-
vitað spennandi, borgin er stór og 
fjölbreyttur vinnustaður og manni 
leiðist þar aldrei hvað verkefnin 
varðar,“ segir hún og bætir við að 
þar starfi frábært fólk. Tekur líka 
fram að hún hafi ekki verið orðin 
þreytt á þeim meirihluta sem var 
við völd, heldur þessu pólitíska 
andrúmslofti. „Það komu og fóru 
átta borgarstjórar á tíu ára tíma-
bili,“ minnir hún á.  

Hlakkar til hvers vinnudags
Við sitjum í makindum á skrif-
stofunni hennar Regínu á Skagan-
um, með kaffi og góðgæti á bakka. 

Málverk prýða veggina og útsýnið 
út um horngluggann væri milljóna 
virði ef penslar hefðu komið þar 
við sögu. Kennileitin Akrafjall og 
Skarðsheiði – ekki eins og fjólublá-
ir draumar heldur næstum áþreif-
anleg – og á hina síðuna ólgandi 
brimið við ströndina því þennan 
dag er stíf suðvestanátt. 

Regína kveðst hafa þurft að 
setja sig inn í marga nýja hluti sem 
bæjarstjóri þrátt fyrir að hafa hjá 
Reykjavíkurborg þekkt ágætlega 
til Akraness í gegnum Faxaflóa-
hafnir og Orkuveituna, sem Akra-
neskaupstaður eigi hluta í. „Þetta 
er búið að vera spennandi ár. Ég 
er ánægð með lífið og hlakka til að 
koma í vinnuna á hverjum einasta 
degi,“ segir hún brosandi. Hún býr 
á Akranesi og segir ekkert annað 
koma til greina en búa í samfé-
lagi við fólkið sem hún sé að vinna 
fyrir. „Maðurinn minn starfar 
hjá Advania og tekur strætó milli 
Akraness og borgarinnar. Honum 
finnst það ekkert mál,“ segir hún 
og upplýsir að hann heiti Birgir 
Pálsson. „Við kynntumst fyrir 22 
árum. Hann á eina dóttur, Auði 
Kolbrá og ég tvær, Ernu Maríu og 
Ýri. Þær eiga nú allar lögheimili 
í 101 Reykjavík en Ýr er í skipti-
námi í Belgíu.“ 

Selstúlka í Guðbrandsdal
Regína er úr Kópavogi og sleit 
smábarnsskónum í Birkihlíð. 
„Afi og amma áttu landskika, 
ráku þar gróðrarstöð og rækt-
uðu skóg. Ég var mikið í kringum 
þau enda byggðu foreldrar mínir, 
þau Ásvaldur Andrésson og Erna 
María Jóhannsdóttir, hús þar 
skammt frá. Það var yndislegt að 
alast upp í þessu umhverfi.“ Sex-
tán ára hélt hún til Noregs að 
vinna á sumarhóteli við Sognef-

jord. „Ég heillaðist af staðnum 
og fór þangað aftur sumarið eftir. 
Útþráin var kviknuð þannig að ég 
hætti í Menntaskólanum í Kópa-
vogi eftir tvo vetur, fór að vinna 
á vínberjabúgarði í Frakklandi 
ásamt vinkonum úr skólanum og 
síðan skíðahóteli í Geiló í Nor-
egi. Við fórum líka þrisvar á Int-
errail-flakk á þessum árum. Þetta 
var mjög ævintýralegur tími. Svo 
komum við heim og kláruðum 
menntó.“

Síðar flutti Regína aftur til Nor-
egs í háskólanám með þáverandi 
eiginmanni sínum og dótturinni 
Ernu Maríu sem er fædd 1981. „Ég 
fór í heimspeki og afbrotafræði 
og lauk cand.mag.-prófi í félags-
ráðgjöf, með afbrotafræðina sem 
aukagrein. Á þessum tíma fæddist 
okkur önnur dóttir, hún Ýr.“ 

Regína starfaði við ýmislegt á 
námsárunum í Noregi, skúraði 
til dæmis í ráðhúsi Óslóarborgar. 
„Ég mætti upp úr sex á morgn-
ana og þurrkaði rykið af möpp-
unum,“ rifjar hún upp hlæjandi. 
„Svo vann ég í Vigelandsparken 
en mest spennandi var að vera í 
fjallaseli í Guðbrandsdalnum sum-
arið 1984. Ýr fæddist í apríl og í 
lok maí vorum við mætt í selið með 
dæturnar tvær þar sem við sáum 
um að mjólka fimmtíu kýr og gæta 
þeirra. Þarna var bara útikamar 
og við þurftum að hita allt vatn til 
þvotta og baða.“ 

Íbúalýðræðið umdeilt
Að námi loknu vann Regína á 
barnaverndarskrifstofu Óslóar í 
um eins árs skeið. „Það var mikil 
harka í undirheimum Óslóar og 
mörg erfið mál að fást við,“ rifj-
ar hún upp. „Eftir að ég kom heim 
1988 fór ég að vinna hjá Félags-
málastofnun Kópavogs og svo 

Reykjavíkur.“ Innt eftir saman-
burðinum við Ósló svarar hún: 
„Auðvitað eru erfið mál í Reykja-
vík og hafa orðið æ erfiðari eftir 
því sem árin líða en á þessum tíma 
var mikill munur á.“

Ekki hafði Regína þó fengið 
nóg af Noregi því þangað hélt hún 
aftur árið 1993 til að starfa sem 
ráðgjafi á göngudeild barna-og 
unglingageðdeildar í Askim. En 
þegar henni bauðst félagsmála-
stjórastaða í Skagafirði sló hún til 
og flutti til Sauðárkróks í ársbyrj-
un 1995. „Við bjuggum á Króknum 
í tvö og hálft ár og kunnum mjög 
vel við okkur, eiginmaðurinn fékk 
hins vegar ekki starf sem honum 
hentaði fyrir norðan svo við flutt-
um suður og ég fór að vinna sem 
framkvæmdastjóri við tilrauna-
verkefnið Miðgarð í Grafarvogi. 
Það fólst í að samþætta ýmsa 
þjónustu fagfólks svo sem félags-
ráðgjafa, skólasálfræðinga, leik-
skólaráðgjafa og tengja íþrótta- og 
tómstundamálin við. Yfir Miðgarði 
var hverfisnefnd Grafarvogs sem 
fékk ákveðin völd og var fyrsti 
vísir að auknu íbúalýðræði í borg-
inni. Þetta var mikið frumkvöðla-
starf og skemmtilegur tími,“ lýsir 
Regína, sem eftir þetta var feng-
in í Ráðhúsið til að setja á lagg-
irnar fimm þjónustumiðstöðvar í 
viðbót og undirbúa stofnun hverf-
isráða sem bakhjarla. Þá voru 
lagðar niður stórar stofnanir eins 
og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 
og Félagsþjónusta Reykjavíkur. 
„Þetta var gríðarlegt umrót og 
mörgum var ógnað í þessum breyt-

ingum. Við buðum öllum af gömlu 
stofnunum störf en það varð breyt-
ing á starfsumhverfi margra,“ 
segir Regína.  

Varstu óvinsæl? „Já, um tíma 
var ég óvinsæl en nú held ég að 
almenn ánægja ríki með þetta 
fyrirkomulag. Það var líka pólitísk 
kergja í spilinu, R-listinn var við 
völd en minnihlutinn var algerlega 
á móti breytingunum. Ég brann 
hins vegar fyrir þessu viðfangs-
efni því ég trúði því að aukið sam-
starf fagfólks og samráð við borg-
arbúa myndi bæta þjónustuna.“ 

Dramatík í Ráðhúsinu
Þórólfur Árnason var borgarstjóri 
þegar hér var komið sögu. Regína 
segir hann hafa staðið eins og klett 
við hlið hennar í verkefnunum. 
„Stuttu síðar var hann hrakinn 
frá völdum, fórnað út af olíusam-
ráðinu. Það var mjög dramatískt 
að sjá á eftir tveimur borgarstjór-
um meðan verið var að taka þessi 
mikilvægu skref í stjórnsýslu 
borgarinnar. Það gerðist nefni-
lega líka skyndilega að Ingibjörg 
Sólrún hætti, því einstaka borgar-
fulltrúar í R-listanum voru ósáttir 
við að hún byði sig fram til Alþing-
is fyrir Samfylkinguna. Eftir Þór-
ólf tók Steinunn Valdís Óskarsdótt-
ir við boltanum í Ráðhúsinu. Þá 
voru þjónustumiðstöðvarnar orðn-
ar að veruleika en minnihlutinn 
var alltaf á móti þeim og um leið 
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson tók 
við sem borgarstjóri ákvað hann 
að færa þær af þjónustu- og rekstr-
arsviði yfir á velferðarsvið og 

Borgarstjórinn á Skaganum
Regína Ásvaldsdóttir settist í stól bæjarstjóra á Akranesi, fyrst allra kvenna, í upphafi þessa árs. Áður hafði hún haldið 
um ótal þræði í Ráðhúsi Reykjavíkur, undir lokin sem yfirmaður átta þúsund starfsmanna og staðgengill borgarstjóra.

BÆJARSTJÓRINN  „Ég er ánægð með lífið og hlakka til að koma í vinnuna á hverjum einasta degi,“ segir Regína. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

  Minnihlutinn var ósáttur við þetta fyrirkomulag 
þannig að enn var róstusamt í pólitíkinni og Jón Gnarr 

var þráfaldlega spurður hvort hann væri að afhenda öll 
sín völd til embættismanna.
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draga úr vægi þeirra innan 
stjórnkerfisins. Mér var boðið að 
starfa áfram en fannst komið gott 
og ákvað að fara í mastersnám í 
breytingastjórnun við hagfræði-
deildina í háskólanum í Aberdeen 
í Skotlandi.“

Gast þú ekki bara kennt þau 
fræði þar eftir alla reynsluna? „Ég 
var allavega með mikla praktíska 
reynslu. En það var mjög gaman í 
þessu námi eins og náminu í opin-
berri stjórnsýslu sem ég var áður 
búin að fara í gegnum.“ 

Þegar staða skrifstofustjóra 
borgarstjóra Reykjavíkur var 
auglýst laus runnu tvær grímur á 
Regínu. Þá var Dagur B. Eggerts-
son orðinn borgarstjóri. „Dagur 
var mikill talsmaður þjónustu-
miðstöðvanna og íbúalýðræðis. 
Mér fannst heillandi að vinna með 
honum, sótti því um starfið og fékk 
það, pakkaði niður og kom heim 
en þá hafði Ólafur F. Magnússon 
tekið við borgarstjórastarfinu deg-
inum áður. Tjarnarkvartettinn var 
búinn að vera. Ég hafði frétt þetta 
til Skotlands en þá var ég búin að 
pakka, ganga frá íbúðinni og öllum 
mínum málum.“

Regína segir mikið rót hafa 
verið innan borgarinnar á þessum 
tíma. „Borgarstjórar komu og fóru 
og í stjórnsýslunni var fólk með 
sterkar skoðanir á hverfavæðingu, 
bæði með og á móti.“ 

Starf Regínu fólst í stjórnun 
skrifstofu borgarstjóra og erlend-
um samskiptum. „Ég þurfti ekkert 
að kvarta yfir verkefnaskorti. Það 
var mikið djöflast í Ólafi F. svo ég 
segi bara alveg eins og er. Hann 
hefur oft kvartað yfir því hvað 
fjölmiðlar hafi verið ágengir og 
ég get alveg staðfest það.“ 

Þurftir þú að svara fyrir hann 
og hans gjörðir? „Ekki pólitískt, en 
það mæddi mikið á skrifstofunni og 
þetta var erfiður tími fyrir alla.“ 

Féll fyrir Jóni Gnarr
Hvernig leið þér þegar Hanna 
Birna Kristjánsdóttir tók við veld-
issprotanum og Ólafur F. var sett-
ur til hliðar?

„Hanna Birna kom inn með 
miklum krafti. Það var bjart yfir 
henni en hún var ekki búin að 
vera í starfi nema í örfáar vikur 
þegar hrunið skall á. Næstu mán-
uði var blóðugur niðurskurður og 
varnarbarátta gagnvart öllu kerf-
inu. Hanna Birna tók á málum 
af mikilli festu og minnihlut-
inn, til dæmis Sóley Tómasdótt-
ir og Dagur, stóðu sig mjög vel í 
að vinna með henni. Þar náðist 
góð samstaða í að taka á erfiðum 
málum. Innan sveitarfélaganna 
hugsaði fólk, eins og allir stjórn-
endur á þessum tíma: Eigum við 
fyrir launum um næstu mán-
aðamót? Þarf að segja fólki upp? 
Þetta var mikil reynsla.“

Þurftir þú að segja upp fólki? 
„Sú stefna var tekin að reyna 
að vernda starfsfólkið eins og 
hægt var en ráða ekki í stöður 
sem losnuðu. Á skrifstofu borg-
arstjóra varð til dæmis um 30% 
niðurskurður og því ljóst að það 
þurfti að færa fólk til í störfum og 
breyta. Auk þess var ég í tengilið-
arhlutverki gagnvart sviðsstjór-
um þannig að ég tók þátt í öllu 
þessu ferli. Hanna Birna hafði 
fólkið með sér í þessum niður-
skurði og það skipti miklu máli. 
Ég var ákveðin í að hætta þegar 
þessu kjörtímabili lyki. Fannst 
það tímabært. Það var komið nýtt 
afl sem bauð sig fram og ég var 
ekki sérlega spennt fyrir því, eftir 
allt umrótið. En í Jóni Gnarr hitti 
ég hins vegar fyrir greindan og 
hlýjan mann sem vildi gera góða 
hluti og þegar ég fékk beiðni um 
að vera í eitt ár staðgengill hans 

og við stjórn Reykjavíkurborgar 
með honum freistaðist ég til að 
segja já. Ef satt skal segja þá var 
ég á leið til viðræðna við bæjar-
stjórn í bæ einum í Norður-Noregi 
þar sem ég hafði fengið tilboð um 
starf framkvæmdastjóra sveit-
arfélagsins, þegar þessi beiðni 
kom. Maðurinn minn er ævar-
andi þakklátur Jóni,“ segir Reg-
ína hlæjandi. „Hann var ekki eins 
spenntur fyrir að flytja til Norð-
ur-Noregs.“

Tímabundin stjórnkerfisbreyt-
ing var gerð sem fólst í því að 
skrifstofustjóri borgarstjóra varð 
yfirmaður allra sviða í borginni 
í stað þess að þau heyrðu beint 
undir borgarstjórann, að sögn 
Regínu. „Minnihlutinn var ósátt-
ur við þetta fyrirkomulag þannig 
að enn var róstusamt í pólitíkinni 
og Jón var þráfaldlega spurður 
hvort hann væri að afhenda öll sín 
völd til embættismanna,“ segir 
Regína og tekur fram að engin 
launahækkun hafi fylgt hennar 
auknu ábyrgð.

En má ekki segja að Jón hafi 
afsalað sér völdum? „Nei, en hann 
var að koma úr skemmtanaiðn-
aðinum inn á stærsta vinnustað 
Íslands með átta þúsund starfs-
mönnum – og kynnast flóknu kerfi 
sem er eins og að snúa Titanic 
ef einhverju á að breyta. Hann 
ákvað að treysta þeim sem fyrir 
voru og það gerði fólkið sem var 
með honum líka þannig að þétt 
samstaða myndaðist. Þetta skipti 
máli meðan nýtt fólk var að koma 
sér inn í hlutina því það var ekki 

bara Jón Gnarr sem var að byrja 
heldur allir borgarfulltrúarnir í 
Besta flokknum.“ 

Meðal verkefna Regínu þetta ár 
var að undirbúa tillögu að framtíð-
arstjórnskipulagi borgarinnar sem 
meðal annars fól í sér fækkun og 
sameiningu sviða og endurupptöku 
embættis borgarritara. „Rétt áður 
en minn ráðningartími rann út sá 
ég auglýst starf við að koma Festu, 
miðstöð um samfélagsábyrgð fyr-
irtækja, á laggirnar, fannst það 
góður tími til að læða mér út úr 
Ráðhúsinu og fékk starfið.“

Vinnuþjarkur og krimmaaðdáandi
Mikið verk er fram undan í skipu-
lagsmálum á Skaganum. „Við verð-
um að taka miðbæinn okkar í gegn 
og erum byrjuð á aðaltorginu. Svo 
verður stór íbúafundur í janúar 
um sementsverksmiðjusvæðið. 
Þar þurfum við að hugsa til langs 
tíma,“ segir bæjarstjórinn sem 
ásamt bæjarstjórn og íbúum stefn-
ir líka að því að efla atvinnulíf á 
svæðinu. „Um síðustu helgi var 
haldinn stefnumótunarfundur um 
atvinnumál sem á annað hundrað 
manns kom á sem tókst einstak-
lega vel,“ segir hún. Hún segir 
sjálfsmynd bæjarins snúast mikið 
um sjávarútveg og að mörg öflug 
fyrirtæki í bænum tengist sjávar-
útvegi með beinum eða óbeinum 
hætti eins og HB Grandi, Skaginn, 
Norðanfiskur, Vignir Jónsson, og 
Akraborg. Rekstur margra þess-
ara fyrirtækja fari hljótt þó þau 
séu að gera frábæra hluti, eins og 
Akraborg sem hafi flutt 13 millj-

ónir dósa af þorsklifur á erlenda 
markaði í fyrra. Hún hrósar skól-
unum á svæðinu í hástert og segir 
mikið lagt upp úr því að manna 
sem flestar stöður með fagfólki. 
Það skili sér. „Capacent gerir 
könnun innan sveitarfélaga árlega 
og við erum númer tvö á landsvísu 
yfir ánægða foreldra með leikskóla 
og númer þrjú með grunnskóla. Í 
samræmdu prófunum í stærðfræði 
í 7. bekk voru 14,4% þeirra nem-
enda sem fengu 10 frá Akranesi þó 
við eigum bara 2,9% af nemenda-
fjölda landsins. Þegar ég kem úr 
stærra samfélagi inn í þetta sé ég 
auðvitað strax hvað hér er frábær 
þjónusta í skólunum og hversu vel 

er haldið utan um nemendur. Ýmis 
stoðþjónusta er algerlega í toppi.“

Í lokin er Regína aðeins spurð 
út í áhugamálin. Hún hnykl-
ar brýnnar. „Áhugamálin? Mér 
finnst náttúrulega rosalega 
gaman í vinnunni. En mér finnst 
líka gaman að ganga á fjöll og fæ 
mikla næringu út úr því. Síðan 
hef ég gaman af að fara á skíði, 
bæði svigskíði og gönguskíði og 
er að fikra mig áfram í golfinu. 
Eiginmaðurinn er á kafi í því og 
ég á golfsett, en er alger byrjandi. 
Einnig finnst mér gaman að lesa 
krimma og horfa á krimma. Elska 
góðan mat og hann er betri þegar 
maðurinn minn eldar hann en ég.“

OPINBER STÖRF REGÍNU TIL ÞESSA

Í VINNUNNI Regína ásamt Sveinborgu Kristjáns-
dóttur félagsmálastjóra og Sædísi Alexíu Sigur-
vinsdóttur verkefnastjóra. 
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Forstöðumaður 
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málastofnunar Reykjavíkur

Félagsmálastjóri 
Sauðárkróks

Framkvæmdastjóri 
Miðgarðs í Grafarvogi

Breytingastjórnun 
í Ráðhúsi Reykjavíkur

Framkvæmdastjóri Festu, 
miðstöðvar um sam-

félagsábyrgð fyrirtækja

Skrifstofustjóri 
borgarstjóra

Sviðsstjóri þjónustu- 
og rekstrarsviðs 

Reykjavíkurborgar

Bæjarstjóri 
Akraneskaup-

staðar
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HNÉSÍÐ PILS & 
HÁTÍÐLEGAR 

BUXUR

Nú þegar hátíðirnar eru handan við hornið er ekki úr vegi að 
fara yfir hvað hönnuðir heimsins sýndu á tískupöllunum í 
byrjun árs. Samkvæmt haust- og vetrartískunni taka buxurnar 
við keflinu af kjólunum sem hátíðarfatnaður í ár. Víðar skálmar 
við háa hæla og einfalda toppa. Buxnadragtin heldur áfram 
sigurgöngu sinni í tískuheiminum, munstruð eða einlit. Fyrir þá 
sem kjósa heldur pils eða kjóla er hnésíddin áberandi, í fínum 
kjólum jafnt sem víðum pilsum. Svartur og hvítur verða ofan á 
í litapallettunni þó að blár og rauður fái líka að slæðast með. 
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Það fylgir ekki mikil sann-
færing svarinu þegar ég 
spyr Eirík hvernig hann 
hafi það og hann svarar: 
„Bara ágætt.“ Kannski 
er það kuldakastið, 

snjórinn, honum kyngir niður, 
eða myrkrið. „Nei, ég er nú aðal-
lega dapur út af Ríkisútvarpinu,“ 
segir Eiríkur sem vann á Rás 1 í 
fjölda ára, flutti pistla í Víðsjánni 
þar sem músík frá níunda áratugn-
um og tilvistarheimspeki fengu að 
njóta sín til jafns. Hann er hætt-
ur í útvarpinu, pistlarnir urðu að 
skáldsögum og nú hefur nýjasta 
bók Eiríks, 1983, litið dagsins ljós.

Horfinn þorpsheimur
Af hverju ekki 1984? „Það er nú 
til bók sem heitir því nafni og 
er framtíðarsaga. Bókin mín er 
fortíðarsaga. Hún lýsir horfnum 
þorpsheimi. Það verða miklar 
breytingar á íslenskum þorpum á 
þessum tíma. Segja má að 1983 sé 
eins konar vendipunktur. Það eru 
teknar ákvarðanir um fiskveiðar 
sem breyta samfélaginu. Og án 
þess að ég sé að skrifa bók um 
kvótakerfið þá er þetta tímabil 
sem mig langaði að skrifa um.“

Ertu haldinn fortíðarþrá? „Nei, 
ég held ekki. Ég myndi ekki segja 
að þesi bók sé beinlínis nostalgísk. 
Ætli hún sé ekki frekar melankól-
ísk en nostalgísk ef við viljum nota 
falleg orð. Það er auðvitað ein elsta 
klisjan í heimi að skrifa þorpssögu 
en ég vona að mér takist að gera 
það á annan hátt en áður hefur 
verið gert. Ég minnist til dæmis 
varla á fisk nema í myndlíkingum. 
Ég er að beina sjónum mínum að 
krökkum og unglingum sem lifa á 
jaðri samfélagsins. Áherslan er á 
persónur en ekki fortíðina.“ 

Þorpssagan á sinn stall í íslensk-
um bókmenntum. Til dæmis Þorp-
ið eftir Jón úr Vör sem markaði að 
ákveðnu leyti upphaf módernism-

ans í íslenskum skáldskap. Lýsing-
ar Steinars Sigurjónssonar á Akra-
nesi eða Guðbergs Bergssonar á 
Grindavík.“

Hvert sækir þú innblástur 
þinn? „Þetta eru allt höfundar 
sem ég veit afskaplega vel af. Ég 
þekki þeirra verk og ber virðingu 
fyrir þeim. Það er ákveðin áskor-
un að nálgast efni sem aðrir hafa 
gert svo vel. Og líka að skrifa um 
gömlu góðu klisjuna, strák sem 
verður ástfanginn af ríku stelp-
unni í þorpinu. Dáist að henni úr 
fjarlægð. Það var líka áskorun að 
skrifa sögu þar sem sögumaður-
inn er tólf ára gamall en um leið 
mögulega miklu eldri. Hann vitnar 
jöfnum höndum í Simple Minds og 
Albert Camus. Mig langaði að búa 
til söguhetju sem veit í senn allt og 
ekki neitt!“ 

Lítur hörmulega út
Hefur rithöfundurinn ráðið nið-
urlögum fjölmiðlamannsins? „Já, 
hann hefur verið að taka yfir á 
síðustu árum. Ég vann alltaf að 
þessu jöfnum höndum til að byrja 
með. Skrifaði mikið fyrir útvarp-
ið og sinnti skáldskapnum með. 
Svo kom að því að mig langaði til 
að athuga hvort skrif mín fyrir 
útvarpið gætu jafnvel staðið ein 
og sér án þess að það kæmi gott 
lag á eftir. Rithöfundurinn tók 
bara yfir. Ég hygg ekki á frek-
ari störf á fjölmiðlum í nánustu 
framtíð, að minnsta kosti ekki 
meðan staðan á þeim fjölmiðli 
sem ég ber mestar taugar til er 
eins og hún er.“

Er Rás 1 „rjúkandi rúst“? 
„Þetta lítur hörmulega út í mínum 
augum. Það er dimmt ský yfir 
manni. Ég þekki auðvitað fólkið 
sem varð fyrir þessu og líka fólk-
ið sem eftir situr með sárt ennið. 
Þetta hefur mjög mikil áhrif á 
mann og manni finnst eins og 
verið sé að gera Ísland enn óbyggi-
legra en það var fyrir. Það er verið 
að eyðileggja eitthvað sem skiptir 
máli. Stjórnvöld hafa ekki sterkara 
bein í nefinu en þetta. Vega að Rás 
1 og nánast skera hana á hol. Mér 
finnst það sorglegt, sérstaklega 
af því við höfum talið okkur eiga 

efni á að reka menningarstofnanir 
á borð við Ríkisútvarpið og Þjóð-
leikhúsið á tímum þegar þjóðin 
átti varla til hnífs og skeiðar. Þetta 
svíður óendanlega.“

Hvernig er venjulegur dagur í 
þínu lífi? „Ég vakna á morgnana 
eins og flestir aðrir. Og reyni að 
skrifa á hverjum degi. Ég bý í 
vesturbæ Reykjavíkur og ætli það 
megi ekki segja að mikilvægustu 
punktarnir í mínu daglega lífi séu 
heimili mitt, Þjóðarbókhlaðan og 
Sundlaug Vesturbæjar. Þetta eru 
svona hornsteinarnir í mínu lífi. 
Ég er reyndar fæddur og uppal-
inn vestur á fjörðum, í Bolungar-
vík. Bjó þar til 14 ára aldurs. En 
ég hef búið hér í Reykjavík síðan.“

Líturðu þá á þig sem Reyk-
víking eða lifir þorpið enn í þér? 
„Þegar ég bjó fyrir vestan leit ég 
ekki á mig sem Vestfirðing. Og 
hér ekki endilega sem Reykvíking. 
Ætli ég sé ekki bara klofinn. Ég 
er ekki mikið fyrir að skilgreina 
mig. Kannski nú, þegar maður eld-
ist, leitar hugurinn meira til baka. 
Bernskan er mikilvægasta ævi-
skeiðið.“

Ættum að reyna að ná sátt
Nú er bókin þín með hinn svo-
kallaða gullstimpil. Fáein orð 
um jólabókaflóðið? „Það fylgja 
þessum tíma blendnar tilfinning-
ar. Það er gaman að hitta höfunda 
og lesa upp. En svo er maður líka 
taugaveiklaður og ómögulegur að 
einhverju leyti. Það er hægt að 
týna sér í þessu. Einn ágætur höf-
undur orðaði þetta ágætlega um 
daginn. Maður er mella í mánuð. 
Ætli maður þurfi ekki bara að 
passa sig á að tapa sér ekki alveg 
í þessu. Svo fylgir þessu auðvi-
tað fjölmiðlaharkið. Það er búið 
að veikja svo fjölmiðla á Íslandi 
og menningarumfjöllun í blöðum 
er minni en hún var. Það er minni 
umræða um það sem skiptir máli. 

Og þess vegna er enn sorglegra 
að vegið skuli að Ríkisútvarpinu 
á þennan hátt.“

Af hverju ríkir ekki meiri sátt 
um menningu? „Ég hef einmitt 
verið að hugsa það sama. Það er 
stórfurðulegt að árið 2013 skul-
um við vera að standa í þess-
ari umræðu. Þjóðleikhús eða 
Landhelgisgæsla, RÚV eða spít-
ali. Ég skil þetta hreinlega ekki. 
Við gátum byggt upp grunnstoð-
ir samfélagsins þegar við áttum 
miklu minni pening. En nú eru 
öfl á sveimi – raddir sem telja 
sig geta stillt þessu svona upp. 
Þetta er bara lýðskrum. Þessi öfl 
líta svo á að það þurfi ekkert að 
hlúa að menningunni og því lista-
lífi sem dafnar hér í landinu og 
gerir landið byggilegt. Svo einfalt 
er það. En að við skulum þurfa 
að eiga í þessari umræðu, núna 
árið 2013, er út í hött. Maður gat 
kannski skilið það á fjórða ára-
tugnum, í miðri heimskreppu, 
þegar þjóðin deildi um hvort hún 
vildi byggja sér Þjóðleikhús. En 
hér og nú. Það finnst mér algjör-
lega óskiljanlegt.“

Jólaboðskapurinn í ár? „Ég held 
við ættum bara að reyna að ná ein-
hverri sátt um hlutina. Reyna að 
komast að niðurstöðu um það þjóð-
félag sem við viljum tilheyra. Ég 
held að stærsti hluti þjóðarinnar 
vilji hafa aðgang að kröftugu Rík-
isútvarpi og Þjóðleikhúsi og ég 
held að það sé alveg mögulegt að 
ná um það sátt. En það er hræði-
legt hvernig umræðan einkennist 
af skotgrafarhernaði þar sem hver 
höndin upp á móti annarri. Við sitj-
um uppi með stjórnvöld sem hafa 
ekki mikinn áhuga á menningu en 
ég er svo bláeygður að ég held að 
sátt meðal þjóðarinnar felist í því 
að hlúa að þessum stofnunum sem 
sinna góðu starfi og skipta sköp-
um fyrir tilveru okkar hér á þessu 
landi.“

   Þessi öfl líta svo á að það þurfi ekkert að hlúa að 
menningunni og því listalífi sem dafnar hér í landinu og 

gerir landið byggilegt. 

Maður er mella í mánuð
Eiríkur Guðmundsson rithöfundur var á dögunum tilnefndur til Íslensku bókmenntaverð-
launanna fyrir bókina 1983–  uppvaxtarsögu sem gerist í sveitaþorpi úti á landi. Hann segist hrygg-
ur yfir árásum stjórnvalda á íslenska menningu, klofningnum hjá þjóðinni og samstöðuleysi. 

Símon 
Birgisson
simon@frettabladid.is

HEIMAVÖLLURINN  Vesturbærinn er 
heimavöllur Eiríks Guðmundssonar, 
þar eru Þjóðarbókhlaðan, sundlaugin 
og heimilið.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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SKOGSTAD SNAPP DÚNÚLPA
Bleik og ljósbrún.
Stærðir: 80–116.  

13.592 KR. 
Verð áður 16.990 kr. 

COLUMBIA ALPINE ÚLPA
Svört og græn.
Stærðir: 104–152.

11.992 KR. 
Verð áður 14.990 kr.  

SKOGSTAD GLACIER DÚNÚLPA
Græn, dökkblá og ljósblá.
Stærðir: 80–116.

13.592 KR. 
Verð áður 16.990 kr. 

DIDRIKSONS BIGGLES LÚFFUR
Grænar, fjólubláar, bláar, 
svartar, rauðar og dökkbláar.

2.392 KR.
Verð áður 2.990 kr.  

20% 
AFSLÁTTUR

af öllum
ÚTIVISTAR–

VÖRUM* 
*NEMA DEVOLD

KULDA-
DAGAR



ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

A

BETRA VERÐ
FYRIR JÓLIN

Gæsadúnn,4 litir herra og kvennastærðirherra og kvennastærðir
5872403

RUSSELL HOBBS
BLANDARI DESIREBLANDABLAND RAA I DESIRREEEEEEEEE

10.790kr
15.49515.49515.495
TILBOÐ

SMÁRAFTÆKI

20% afsláttur

Gæsadúnn,4 litir herra og kvennastæherra og kvennastæ
58724035872403

ÚTISERÍUR
20% afsláttur

True North

TRUE NORTH
Gæsadúnúlpuræsadúnúlpurruuuurrurrruruuuruurrræsad

19.990kr
24.99024.990244 990244
TILBOÐTILBOÐ

BLACK&DECKER
rafhlöðuborvélrafhlöðuborvéllllllrafhlö

9.995kr
13.9953 513.995
TILBOÐ

True North barnakuldaskór
Stærðir 28-39
5872399-401

True

T
GGGGGGæGGGæ

111

T N th b k ld kó

TRUE NORTH
barnakuldaskórbarnakuldaskóróóóóóóbarnak

5.999kr5.9995.9 kr99
ÓDÝRÝÝ T

Jólastjarna

2 fyrir 1
1.490 kr

FROSTRÓS
INNI OG ÚTIINNI OINNI G ÚTI

2.690kr
3.6903.690
TILBOÐTILBOÐ

ÚTISERÍUNET
320 ljósa320 320 ljjósa
5.990kr

7.9907.990
TILBOÐTILBOÐ

OPIÐ TIL 21:00 
Í SKÚTUVOGI

Gildir til 8. desember eða meðan birgðir endast. Afsláttur gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága 
verð Húsasmiðjunnar“, tilboðsvörum og KitchenAid vörum.
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Helstu rökin fyrir því 
að fólk hugsar ekki 
betur um öryggi sitt á 
netinu eru þau að við-
komandi sé einfald-
lega ekkert svo merki-

legur. Hver ætti að vilja hafa áhuga 
á mér? Ég lifi bara venjulegu lífi. 
Engu að síður fór um marga „venju-
lega einstaklinga“ þegar í ljós kom 
að 80 þúsund smáskilaboð væru 
komin á netið. Stofnaðar hafa verið 
síður á internetinu þar sem „gull-
korn“ úr skilaboðunum er að finna. 
Þessi gullkorn eru oft kynferðis-
legs eðlis, lýsa þrám og löngunum 
venjulegs fólks, rifrildum og deil-
um eða vangaveltum um holdafar. 
Í Vodafonelekanum var þó aðeins 
brotabrot af þeim upplýsingum sem 
fólk lætur frá sér á rafrænu formi 
á degi hverjum.

„Jú, ég þekki þessi rök vel,“ segir 
Smári McCarthy, pírati og forritari. 
„Yfirleitt segir fólk við mig þegar 
ég tala um öryggi á netinu: „Já, en 
ég hef ekkert að fela.“ Ég spyr þá 
fólk á móti hvort það vildi láta mig 
fá aðgang að kreditkortanúmeri, 
fæðingarvottorðum, sjúkraskrám 
eða öllum ljósmyndunum á síman-
um og þá bregst fólk öðruvísi við. 
Það kemur í ljós að það hafa allir 
eitthvað að fela. Ekki endilega eitt-
hvað dónalegt eða bannað heldur 
einfaldlega upplýsingar sem eru 
einkamál. Eitthvað sem við viljum 
ekki að aðrir sjái.“

Smári hefur síðustu mánuði 
unnið að tölvupóstforriti sem kall-
ast Mailpile ásamt Bjarna Rúnari 
Einarssyni og Brennan Novak. 
Forritið á að auðvelda fólki að eiga 
í dulkóðuðum samskiptum. Hann 
hefur líka unnið að frumvarpi um 
afnám gagnageymdar sem Pírat-
ar lögðu fram á Alþingi í vikunni. 
Að baki frumvarpinu var skýrsla 
sem Smári gerði fyrir tveimur 
árum þar sem hann varaði við 
þeirri hættu sem geymd rafrænna 
gagna í sex mánuði hjá fjarskipta-
fyrirtækjum hefur í för með sér. 
Segja má að Smári hafi verið sann-
spár því með Vodafonelekanum 
kom í ljós að þessi gögn eru ekki 
bara geymd á óöruggan hátt held-
ur braut Vodafone lög með því að 
geyma gögn lengur en lög gera ráð 
fyrir.

Alvarleg uppákoma
„Því miður þarf oft svona uppá-

komu eins og um síðustu helgi til 
að fólk geri sér grein fyrir alvar-
leika þessara mála,“ segir Smári. 
„Upprunalega voru þessi lög sam-
þykkt til að auðvelda lögreglu að 
leysa sakamál. Í skýrslunni minni 
færði ég rök fyrir að það væri 
ekki bara gagnslaus og ótrúlega 
dýr nálgun heldur hefur geymsla 
gagna af þessu tagi aldrei virkað 
sem skyldi. Hins vegar eru gall-
arnir við svona gagnageymslu 
miklir. Þarna er hægt að búa til 
ansi stóra mynd af einkalífi fólks. 
Fjarskiptafyrirtækin geyma í raun 
öll símtöl, vefsíður sem fólk heim-
sækir og smáskilaboð en það er 
ekkert eftirlit með því hversu vel 
þetta er geymt.“

Mál til að læra af
Smári segist vonast til að Voda-
fonelekinn hafi frekar jákvæð 
áhrif en neikvæð. „Vonandi verð-
ur fólk meðvitaðra og hugsar sinn 
gang áður en það sendir persónu-
leg skilaboð frá sér. Og reyni þá 
frekar að nota örugg samskiptatól 
ef skilaboðin eru þess eðlis. Við 
eigum öll í okkar daglega amstri í 
mjög persónulegum samskiptum. 
Við tölum við lækna eða lögfræð-
inga, eða ættingja eða maka. Og 

mörg þessara samtala eiga ekk-
ert erindi við almenning. Og von-
andi fylgja þessu líka jákvæðar 
lagabreytingar. Það þarf að byrja 
á að fjarlægja gagnageymdina úr 
lögum, styrkja Persónuvernd sem 
stofnun og gefa henni svigrúm til 
að ráða til sín fólk með tækniþekk-
ingu en ekki bara lögfræðinga. Það 
sitja margir eftir með sárt ennið 
vegna lekans en það er okkar að 
draga lærdóm af þessu og bæta 
netöryggi til framtíðar.“

UMFANGSMIKILL LEKI  Um 80 þúsund smáskilaboð, SMS og lykilorð voru meðal þess sem hakkari komst yfir á heimasíðu Vodafone.

SMÁRI MCCARTHY FORRITARI  varaði við geymslu gagna hjá fjarskiptafyrirtækjum 
fyrir tveimur árum í skýrslu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NSA-lekinn, sem kenndur er við 
Edward Snowden, er líklega einn 
stærsti leki sögunnar. Skjöl Snow-
dens hafa afhjúpað hið gríðarlega 
umfang njósna sem Bandaríkin 
og bandamenn þeirra stunda. Ríki 
á borð við Þýskaland, Frakkland, 
Spán, Tyrkland og Belgíu eru meðal 
fórnarlamba njósna NSA-stofnunar-
innar þrátt fyrir að vera vinaríki 
Bandaríkjanna og bandamenn 
í stríði. Skjölin hafa vakið reiði í Evr-
ópu, sér í lagi í Þýskalandi, eftir að 
upp komst að Bandaríkin hleruðu 
síma sjálfrar Angelu Merkel, 
kanslara Þýskalands. Auk þess sem 
NSA hleraði og fylgdist með um 
hálfri milljón símtala þýskra ríkis-
borgara, tölvupóstum og smáskila-
boðum. Franskir fjölmiðlar hafa 
greint frá því að NSA fylgdist með 
um 70 milljónum símtala franskra 
ríkisborgara í hverjum mánuði.

➜ Umfangsmestu 
njósnir sögunnar

Símon 
Birgisson
simon@frettabladid.is

Allir hafa eitthvað að fela

Yfirleitt segir fólk 
við mig þegar ég tala um 

öryggi á netinu: „Já, en ég 
hef ekkert að fela.“

Smári McCarthy

Margir vöknuðu af 
værum blundi þegar 
hakkari braust inn 
á vef Vodafone og 
opinberaði viðkvæmar 
persónuupplýsingar. 
Um 80 þúsund smá-
skilaboð, lykilorð og 
kennitölur voru meðal 
þess sem almenn-
ingur fékk aðgang að. 
Vodafone-málið vekur 
spurningar um net-
öryggi en það eru fáir 
sem kjósa að nýta sér 
þær dulkóðunarvarnir 
sem í boði eru og eru 
tiltölulega einfaldar í 
notkun.

AUKTU ÖRYGGI ÞITT

Dulkóðun 
spjalls

Til þess að eiga dulkóðað 
spjall er hægt að nota lítið for-
rit sem heitir OTR eða „Off the 

record“, sem er blaðamannaslangur 
fyrir „í trúnaði“. Ólíkt PGP-tölvupóst-

samskiptum skilja samtölin enga 
slóð eftir sig. Besta leiðin til að 

nota OTR er að hlaða niður 
spjallforritunum Pidgin, 
Kopete eða Idium og 

tengja við OTR.

Notkun á
VPN-aðgangi

VPN stendur fyrir „Virtual 
private network“ og getur, 

ef notað er á réttan hátt, bætt 
einkalíf notenda á internetinu. Hér 

á Íslandi þekkja flestir VPN í samhengi 
við Netflix en VPN virkar eins og 

göng út úr þeirri IP-tölu sem 
þú ert staddur í og yfir í 
aðra IP-tölu, til dæmis í 
vinnutölvu eða jafnvel 

í öðru landi.

Til 
spjall 
rit sem

record“, 
fyrir í tr

við Net
göng

þú
að
vi

Dulkóðun
tölvupósts

Hægt er að dulkóða 
tölvupóst með notkun 

á PGP-dulkóðunarforritinu. 
PGP stendur fyrir „Pretty good 
privacy“ eða „nokkuð góð dul-

vörn“. Hægt er að setja upp 
PGP á vinsælum tölvu-
póstforritum eins og 

Thunderbird. 

Smári segir: VPN hefur miklu meira notagildi en bara að hleypa fólki á 
Netflix. Eftir tvo daga fer ég til dæmis til Jórdaníu að þjálfa blaða-

menn sem eru á leið á stríðshrjáð svæði í Sýrlandi í notkun á 
VPN og öðrum öryggistólum. Fyrir þá getur skipt höfuðmáli að 
leyna staðsetningu sinni. Fyrir almenning getur VPN komið 

að góðum notum til að tryggja nafnleynd á netinu.

Smári segir: Það er alltaf að verða 
auðveldara að nota Off the record. Ef þú 

ert með Idium-forritið á Apple-tölvunni 
þinni og ert að spjalla við einhvern á 

Facebook eða Google lætur forritið þig 
vita ef þú getur átt í dulkóðuðum samskiptum.

Smári segir: Vandinn við PGP er að það getur tekið reynda 
tæknimenn um hálftíma að setja upp dulkóðun fyrir fólk. 

Vandinn felst ekki í forritinu heldur hefur notenda-
hönnunin verið frekar slæm. Örugg rafræn sam-
skipti eru mannréttindi og þá er það undir okkur 

tæknimönnunum komið að tryggja að allir geti átt völ á 
öruggum samskiptum án mikillar tæknikunnáttu.

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA
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DEVOLD SPORT POLO
Rauður, kvk. Stærðir: S–XL
Blár, kk. Stærðir: S–XXL 

12.990 KR. 

DEVOLD SPORT
Bleikar, kvk. Stærð: S–XL
Svartur, kk. Stærðir: S–XXL 

10.990 KR. 

DEVOLDD ACACTIVTIVEE
Blátt og rautt. Stærðir: 2–16 

6.990 KR. STK.

DEVOLD ACTIVE BABY
Fj.blátt og blátt. Stærð: 74–98

6.490 KR. STK. 

HLÝTT Í VETUR MEÐ
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gjafabréfin!

DEVOLD
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EINFALDAR VARNARAÐGERÐIR TIL AÐ AUÐVELDA ÞÉR LÍFIÐ

➜ Svona notum við netið
Fréttablaðið leitaði til nokkurra þekktra einstaklinga sem allir nota netið 

mikið í sínum daglegu störfum. Spurningarnar voru þrjár.
1 Lýstu þinni daglegu notkun á netinu.
 2 Hvernig tryggir þú öryggi þitt á netinu?
  3 Telur þú þig örugga/n á netinu?

Árni Páll Árnason, 
formaður Samfylkingarinnar

1 Ég nota mikið Facebook og svo Twitter nú í vaxandi mæli. Ég er með mína eigin 
heimasíðu–  sem var nú brotist inn á í febrúar 2011 og tilkynnt um afsögn mína 

– svo úr varð mikið fréttaefni. Á öllum þessum miðlum er maður með of gömul 
lykilorð og þarf að huga að því að skipta reglulega í ljósi nýjustu fregna.

2 Þingkerfið krefst reglulegra skipta á lykilorðum og ég nota oft VPN-aðgang þess, 
en geri ráð fyrir að nota hann meira héðan í frá.

Almennt séð hef ég reynt að nálgast netsamskipti á þann veg að maður eigi ekki 
að segja þar neitt sem ekki þoli almenningssjónir. Mér finnst margt sem fólk lætur 

frá sér í ummælum á netinu bera þess merki að fólk heldur að það sé að skrifa fyrir sjálft sig og fáa 
aðra og áttar sig ekki á að ósvífin og dónaleg komment munu varðveitast um aldur og ævi ritanda til 
ævarandi háðungar. Sama á að sínu leyti við um tölvupóst–  ég hef alltaf reynt að skrifa hann á þann 
veg að hann geti farið víðar en til viðtakanda. 

3 Ég nota sms mikið til að gantast og fíflast og fá útrás fyrir svartan húmor og held að opinber 
birting sms-a frá mér gæfi heldur undarlega mynd af mér, þegar aðstæður eru ekki til að skýra 

efnisinnihaldið. Ég hafði nú ekki hugarflug fyrir þennan Vodafone-skandal til að láta mér detta í hug 
að efnisinnihald slíkra skilaboða gæti einhvers staðar sést fyrir aðra til lestrar en sendanda og við-
takanda. Vonandi verður hann til að fjarskiptafyrirtækin axli ábyrgð sína af upplýsingaöryggi betur 
en hingað til.

Eva Hauksdóttir 
aðgerðasinni

1 Ég nota Twitter 
lítið en Facebook 

á svo til hverjum degi 
og er reyndar að fylgj-
ast með Facebook af 
og til allan daginn. 

2 Ég treysti 
öryggisstillingum 

Facebook ekki svo ég bið fólk frekar 
að senda mér tölvupóst ef það er 
með trúnaðarupplýsingar. Reglan er 
sú að fólk ætti ekki að segja neitt á 
samfélagsmiðlum, msn eða í síma, 
sem það vill ekki segja löggunni, 
mömmu sinni og skattinum. 

3 Ég upplifi mig ekki örugga á netinu 
en finnst frábært að hafa aðgang að 

öllum þessum upplýsingum svo ég 
nota það mjög mikið en forðast að 
nota það fyrir einkalíf mitt og annað 
sem ég vil alls ekki að fari á flakk.

Ágúst Borgþór
Sverrisson rithöfundur

1 Ég nota Facebook mjög 
mikið og Twitter annað 

slagið. Ég er með blogg á 
DV.is sem ég skrifa af og 
til á, auk þess skrifa ég 
nokkuð á vefi fyrir KR og 
dreifi því efni á Facebook-
hópa. Ég er með tölvupóst 

á Gmail og svo vafra ég auðvitað heilmikið 
á netinu, les fréttir og horfi á myndbönd á 
YouTube.

2 Ég er með nokkuð sterk lykilorð fyrir 
minn aðgang að samfélagsmiðlum sem og 

póstföngum en ég beiti engum öryggisráð-
stöfunum fyrir utan það. 

3 Ég á erfitt með að svara þessu. Ég er 
kannski fullandvaralaus gagnvart hætt-

unum en ég hef engan veginn á tilfinn-
ingunni að það sé verið að reyna að hakka 
mína vefi. Hins vegar fæ ég oft sent alls 
konar drasl, aðallega á Facebook, sem 
virkar óheiðarlegt en ég leiði það hjá mér.

➜ Lykilorð
Ekki nota sama lykilorðið 
á mörgum vefsvæðum. 
Búðu til flókið lykilorð 
með lág- og hástöfum, 

tölustöfum og merkjum 
á borði við #%!. Notaðu 

frumlegar aðferðir til 
að muna lykilorðið. Eða 

notaði lykilorðaforrit 
á borð við LastPass og 

DirectPass.

➜ Leynispurning 
eða endurræsing 

lykilorðs
Ein algengasta leiðin til 
að hakka sig inn á vef-
svæði eða póst er með 

óöruggri leynispurningu. 
Spurðu sjálfan þig hvort 

svarið við spurningunni sé 
eitthvað sem enginn veit. 
Sumir gefa upp svörin á 

samfélagsmiðlum, nöfn á 
fyrsta gæludýri eða grunn-

skóla. Mundu að svarið 
við leynispurningunni þarf 
ekki endilega að vera satt. 

➜ Samfélagsmiðlar
Samfélagsmiðlar sem eru 
miðlægir (þar sem eign og 
umsjón samfélagskerfisins 
er í höndum eins aðila, t.d. 
Facebook) eru varasamir. 
Upplýsingar um notendur 
eru seldar og mikilvægt 

að muna að upplýsingum 
sem notendur gefa upp 

á þessum miðlum verður 
aldrei eytt. Ekki deila of 
miklum upplýsingum. 

Sérstaklega ekki nafninu á 
fyrsta gæludýrinu þínu. 

➜ Tölvupóstur
Gerðu ráð fyrir að allur 

tölvupóstur sem er sendur 
í gegnum þjónustur á borð 

við Hotmail eða Gmail 
séu ekki einkaskilaboð. 

Athugaðu hvort þú sért að 
nota öll þau öryggistæki 

sem forritin hafa upp á að 
bjóða.

➜ Leitarvélar
Leitarvélar: Taktu þér smá 
frí frá Google og prufaði 

minni leitarvél. Til dæmis 
DuckDuckGo.com eða 

startpage.com sem heldur 
ekki skrá yfir leitarsögu 

þína.

➜ Snjallsímar
Engin skilaboð sem þú 

sendir með snjallsímum 
eru fullkomlega örugg. At-
hugaðu sérstaklega hvaða 

upplýsingum þú hleður 
upp á iCloud, Dropbox, 

Evernote eða aðrar slíkar 
þjónustur. Allar þessar 

þjónustur hafa veitt upp-
lýsingar um viðskiptavini 

sína til stjórnvalda. 

➜ Köngulóarvefurinn
Með tilkomu snjall-

símans, spjaldtölvunnar 
og samskiptavefja verður 

internetnotkun okkar 
samtengdari. Ef hakkara 
tekst að brjótast inn á 
eina þjónustu er líklegt 
að hann komist inn á þá 
næstu. Haltu yfirlit um 
hvernig þjónusturnar 

tengjast.

VODAFONE  Stóra 
hakkaramálið vekur 
upp margar spurn-

ingar um netöryggi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jólagjöfin
sem mýkist
ár eftir ár

Krummi
Ofnhanski

1.990 kr

Krummi
Rúmföt

12.690 kr

Náttföt

3.990 kr
0-10 ára

Svuntur

2.790 kr
Margar gerðir

Laugavegi 176  &  Glerártorgi Akureyri



Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

GEFÐU BÓK

UM JÓLIN! Nóa konfektkassa 135 g    

með bókinni!

Bættu við

og fáðu
500 kr.

Gildir eingildir ein önggö
Gildir eingöngu um u um 

öngu um þngu um
Gildir eingön u um þeþeþessa  þessa  

göingöö
ssaasa

Gildir einggeeG iinngd nn ggg
il i öng
ildir eingönguuuuei

þþþ
göngu uuuummmm

i
e

ö
s

ö
þesess

Gilildldidirir eeiningngögönöngngugu umum þeþesessssasa 

    titla í auglý
   titla í auglý

ttiittllaa glýýíí gí ugaa ýsingýsin
a utla í aut

ý
tla í auglýll gunni

t í glýsingunniggýss
ii í at

innngg nsuglýs uu
íí

nýsingunýsingunninnni
ýsingunnii gu i

tititittlala í aaugugglýlýsýssiningnguguunnni

4279kr.

Grimmim dmmmmddmGG mGrGri mdimmiGrrimimmd

4219kr.

Dísusagaí gísDísusagasu asagu agaísusa aDísusa aíDísísusususasagagaga

3939kr.

LLLokkaroookkkakar

3949kr.

SæmddSæmdSæmddSæSææmd

4389kr.

Hemmi Guemmi G nH m uemmi unnH nnm nGH nGunnGGiHeHeemmi Guunn

4119kr.

VVVV ðVVViðViViðið JJJóhannaóhannaóóhóhahaannana

2979kr.

TTTT mTTíí amímímmakaaaa iskkímakistaní aTíí kiTíTímímamakkisiststataan

2989kr.

AffA mffmæmælælisvA i ves eAfmælisveislubó
fmælisveislubæ isv isluælisveisl bóu óeislubblisveislub ks ók n
f s kinin

A i l ki v ui ókókin
AfAfmfmæmæælilisisvsveveeisissluluubbókókkinin 3739kr.

MMMataarg ði Evugleðaatarggta la eðg ðatargleði Eargleðee vargleði Evuleðði Evuiaatatatargrgleleeðiði EvEvuvu

2998kr.

HHHáásáski íkHáski í hafiHáHásásskki í hahafafifi

Verðin gilda 7. - 8. desember
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VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

7.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

16.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 10.790FULLT VERÐ 10 790

8.995
TILBOÐ

FULLT VERÐ 2.995FULLT VERÐ 2 995

10.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995
Ariete 635
Ís -og jógúrtgerðarvél. Hraðfrystandi 
skál með tvöfalda einangrun. 
Auðvelt að taka í sundur. Tekur 1,2L.

ÍSVÉL OG JÓGÚRTVÉL

Philips HQ6925
Rakvél með hleðslu og 
CloseCut tækni. Flex & 
Float - Reflex Action. 
Easy Grip þægilegt grip. 
8 klst. hleðsla gefur 35+ 
mínútur í rakstri.

VATNSHELD
MÁ NOTA Í STURTU OG 
SKOLA UNDIR KRANA

Philips AT750
Vatnsheld AquaTouch
hleðslurakvél með Super
Lift&Cut. Fyrir krem eða
raksápu. Easy Rubber Grip.
HQ8 hausar.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

9.995

Ariete DC1911
1000w HEILSUGRILL með hitastilli og 
hitaljósi. Efri hluti færist eftir þykkt matar. 
Non-Stick - Auðvelt að þrífa.

Ariete 2770
Handryksuga
með skafti.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

15.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

4.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

59.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

79.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

84.995

iRobot Roomba IRO-620 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt
gervigreind. Þriggja stiga hreinsikerfi.

iRobot Roomba IRO-650 
Sjálfvirkt ryksuguvélmenni með iAdapt
gervigreind og tímastilli. Einn sýndarveggur
fylgir svo hægt er að afmarka svæði.

iRobot Scooba IRO-390 
SKÚRINGAVÉLMENNI
Sjálfvirk skúringavél sem hreinsar allt
að 50 fermetra á einni vatnsfyllingu.

Medisana 88295
Nuddtæki með 2 styrkleikum og 4 
mismunandi nuddhausum. Fyrirferðalítið og 
hægt að nota heima eða taka með.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

14.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

3.995

Medisana 88940
Nuddtæki fyrir axlir, háls og læri. 
10 stillanlegir styrkleikar. Hentar 
fyrir háls, herðar, fætur og 
mjaðmir. 5 nudd taktar. Auðvelt 
og þægilegt í notkun.

3ja ára 

ábyrgð!

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

29.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

19.995

Medisana 88930
Shiatsu nuddsæti
fyrir bak, axlir og
háls. 3 nuddsvæði.
Hita eiginleiki.
Víbríngsnudd í setu.
Styrkleikastillir.
Hita eiginleiki.
Fjarstýring.

3ja ára 

ábyrgð!

3ja ára 

ábyrgð!

Philips HX3110DP
Tveir Sonicare tannburstar
með hleðslu. Ítarlegri 
hreinsun fyrir tennur og
góma. 15.000 strokur á
mín. Hreinsar tannstein
betur en venjulegir burstar.  
Endurhlaðanleg rafhlaða.

TILBOÐ
2 SAMAN

Kenwood FPM250
Ltil og nett 750w 
matvinnsluvél úr 
burstuðu stáli. 
+Skálin tekur 2,1
lítra og blandarinn 
sem fylgir tekur 
1,2 lítra og með 
fylgir sítruspressa, 
þeytari, hnoðari
og þrjú rifjárn.

DeLonghi
EC145
Handvirk espressó
kaffivél með 
flóunarstút
með stillanlegu
gufumagni.
Þrýstingur 15
bör. 1L Tankur.
2 filterar.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

14.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

6.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

5.995

Melissa 16330090
700W örbylgjuofn með 5
hitastillingum. 20 lítrar. 25,5sm diskur.

Toni&Guy T
Bylgjujárn með extra djúpum Tou
keramík plötum. Hámarkshiti 200°. 
360°snúningur á kapli. 3m snúra.

Toni&Gi&Guuy TGIT R19R 22
djúpum Tourmaline 

Toni&Guy TGST2992
Sléttujárn með 20mm Tourmaline 
keramík plötum. Hámarkshiti 210°. 
360° snúningur á kapli. 3M snúra.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

5.995

Toni&Guy TGIR1919
Keilujárn með 32mm - 19mm Tourmaline 
keramík plötum. Mjótt í miðjunni. Hámarkshiti
200°. 360°snúningur á kapli. 3m snúra.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

5.995

Toni&Guy TGIR1920
Keilujárn með 13mm-23mm Tourmaline 
keramík plötum. Hámarkshiti 200°. 
360°snúningur á kapli. 3m snúra.

Toni&Guy TGDR5362
Öflugur 2000w hárblásari með Ion 
Conditioning og Cool Shot tækni. 3 hita og 2 
hraðastillingar. Diffuser fylgir. 3m kapall.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

14.995

Philips 6624560
Vandaðar hárklippur 
með hleðslurafhlöðu 
2-21mm stillingum og 
41mm klippibreidd 
ásamt flottum nef- og 
eyrnaháraklippum 
saman í pakka.
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VERÐ

FRFRFRFRÁBÁBÁBÁBÁBBÆRÆÆRÆRÆRÆRTTT T VEVEVV RÐRÐRÐRÐÐÐÐRÐÐRÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐRÐRÐÐRÐÐRÐÐÐÐÐÐRÐRÐRÐRÐRÐRRÐRÐÐÐÐÐFFFRRRÁBÁBÁÁÁÁ ÆÆRRRTTTT VEERRÐÐÐ

7.995

Philips SSs SA5DA5D5A5DOT0T0O 000222K2K2KNKNKNKKKNSSS

UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

TILBOÐ

FULLT VERÐ 39.995FULLT VERÐ 39 995

29.995

Nikon S5200
Myndavél með 16 Milljón punkta upplausn og 3" LCD snertiskjá. 
Baklýst CMOS myndflaga. NIKKOR 6x linsa. WiFi – hleður gegnum 
snjallsíma. VR hristivörn.ISO allt að 3200. Raðmyndataka. Háþróuð 
AF-andlitsstilling. Hágæða hreyfimyndataka. 25MB minni og 
kortarauf. Mini HDMI tengi.

TASKA OG 
16BG KORT 
FYLGIR

VERÐ

FFRRÁBÁBBÆÆRÆRÆRT T T VEVEVEVEVEVEVERÐRÐFRFRÁBÆÆRRTT VEVEVEEEERRÐ

109.995NiN kon ScSchoh ol 
náán msm keið
fyyfylglgiri .

2424,2 Meegapixixla a
C-MC-MOS mmynddflagagaa

NikkN on DD32000KIT1I 855VRVR
StaStafrræn SLRR mynndavdavél él með 24,2 milm ljón pn punkta upplausn, 24 24,,2 mm m CMOSS 
flölögu u á Dá X-s-sniði, EEXPEEDE  3, ISO 1100-0 6400 (fer í 12800)0), 33” LLCCD skjkjáá,  Accttive e 
D-L-Lighhi ting, DD-Movivie Fe HD HD hrereyfimynd, umhverfis- oog bbrerelluslustillingugum, hhraraððri ri 
raraððr mynm ndatd ökuu, t, vöffölöldu rykhkhreieinsin kkerfi, HDH MI C úút ot ofl.f  ÍslÍsleenskurr leiðaarvrvísirsir

VVRR LINNSSA MMEÐEÐ
HRRH ISTITIVÖÖRNRN

ÞÞrááðlaaust farrsímatengengi aað ð
veerðmmæti 1111.99090 fy fylgilgir.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

14.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

139.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

94.995

Philips 42PFL4208T
42" Full HD LED sjónvarp með 
1920x1080p upplausn. 200Hz 
Perfect Motion Rate. Smart TV. 
Simplyshare. Innbyggt Wi-Fi. 
Ljósskynjari. 3x HDMI, 2 x USB. 
Skype möguleiki. App fyrir Android/
Apple síma og spjaldtölvur.

 FULL HD LED 42”
Philips 32PFL3208T
32” Smart LED sjónvarp 1920 x 
1080p upplausn. 100 Hz Perfect 
Motion Rate. Stafrænn DVB-C, 
DVB-T, DVB-T2 móttakari. Smart TV 
með YouTube. 2x HDMI, 2 x USB. 
Skype möguleiki. EasyLink. App fyrir 
Android/Apple síma og spjaldtölvur.

 SMART LED 32”

0080PFL50PPPhPhPhhiP lips 50
háskerpu sjónvarp með Incredible Contrast50" LED h••• ÖÖrþunnt 5
örvi tryggir hágæða Philips myndgæðiHD örgjö•• PP• ixei l Plus 
tion Rate gerir hröðustu myndir skarpar og skýrarerfect Mot•• 33000 Hz Pe

með örþunnum rammahönnun m•• GGGllæsileg 
 þráðlausu neti sem opnar heim afþreyingar á netinunvarp með ••• SSSnnjallsjón
g gefur aukna upplifunt baklýsing• • AAA• mmbilight
ða má efni af tölvum og senda yfir á spjaldtölvur og símahare - skoð••• SSimmply Sh
að nota spjaldtölvur og síma til að fjarstýra tækinute - hægt a••• MM•• yRemot
er að horfa á efni í þrívídd - 2 gleraugu fylgjasvo hægt e•• Eaasy 3D s

GREEN TV
Philips 50PFL5008

2013-2014

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

14.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

9.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

39.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

299.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐFRÁBÆRT VERÐ

34.995

Philips M5501WG MIRA 
Þráðlaus DEct sími með 1.6" 2 línu 
baklýstum LCD skjá. HQ-Sound. 
100 nafna símaskrá. 16 klst. hleðsla 
í notkun og 250 í bið. Endurval í 
síðustu 20 númer. Númerabirtir með 
síðustu 50. Polyphonic hringitónar.

reddot design awards 2013

Philips
Orginal 
Radio

Philps DVP2800
Einfaldur DVD Spilari með 
fjarstýringu sem spilar alla 
DVD diska. RCA, Composite 
og Digital Coaxial out.

Philips MCM233
Samstæða með 2x10w RMS 
magnara og CD spilara. FM útvarp 
með 20 minnum. Dynamic Bass 
Boost fyrir djúpan hljóm. Digital 
Sound Control 4 tónjafnari. USB, 
Line-in MP3 og heyrnatólstengi. 
MP3/WMA afspilun. Hægt að 
festa á vegg.

Philips AJ6000
Útvarpsvekjari með náttúrhljóði,
útvarpi eða buzzer. FM útvarp með 20
stöðva minni. 2 vekjarar. Stigvaxandi
hringitónn. 2 USB tengi til að hlaða síma 
og spjaldtölvu. Aux tengi. Svefnrofi.

2xUSB

Philips Orgiii lnalnalnalnal RRaRa RaRadiddidio
Hágæða útvarp hannað í stíl við 50 Há ð út h ð í tíl ið 50
ára gömul Philips Philetta útvörp.
Mjög vandaður hljómburður og 
öflug næmni á útvarpinu sem er 
með FM og LW langbylgju. Innbyggð 
klukka. 20 stöðva minni . Audio 
in - tengja má MP3 spilara við tækið.

INNBYGGT 
WIFI
INNBYGGT 
WIFI
INNBYGGT
WIFI
INNBYGGTINNBYGGTINNBYGGT
WIFIWIFIWIFI
INNBYGGT 
WIFI







7. desember 2013  LAUGARDAGUR| HELGIN | 46 7. desember 2013  LAUGARDAGUR

Karólína Lárusdóttir
Höfundur: Aðalsteinn Ingólfsson
Útgáfa: JPV útgáfa
Fjöldi síðna: 328 bls.

Ekki verður hjá því kom-
ist að fjalla stuttlega 
um uppruna og uppeldi 
Karólínu, svo mjög sem 
þetta tvennt er samofið 
því sem gerist í myndlist 

hennar. Móðurafi hennar var hinn 
víðkunni og stórbrotni Jóhannes 
Jósefsson, ungmennafélagsfröm-
uður, glímukappi, skemmtikraft-
ur og athafnamaður, en minnis-
varði hans, Hótel Borg, var hluti 
af þeirri ævintýraveröld sem 
Karólína og Hildur systir henn-
ar fengu hlutdeild í langt fram á 
unglingsár. Meðan Jóhannes hélt 
heilsu var hann óskorað höfuð fjöl-
skyldu sinnar og máttu aðrir fjöl-
skyldumeðlimir sitja og standa 
eins og hann sagði fyrir um. Hann 
var einnig sú ímynd karlmennsk-
unnar sem dætur hans og dóttur-
dætur lögðu til grundvallar í sam-
skiptum sínum við sterkara kynið; 
ekki komu ýkja margir karlmenn 
vel út úr þeim samanburði. Ekki er 
ólíklegt að svartklæddur ættfaðir-
inn, sitjandi samanrekinn og þegj-
andalegur í dagstofunni á Hótel 
Borg með hunda sína og byssur 
allt um kring og neftóbakspontu í 
hendinni, sé ein helsta fyrirmynd 
þungbrýndu stútungskarlanna sem 
víða koma fyrir í myndum Karól-
ínu. Með einni saman nærveru 
sinni verða þeir aflmiðja hverrar 
frásagnar.

Amma listakonunnar og nafna, 
Karólína Guðlaugsdóttir, var stór 
í lund, engu síður en eiginmaður 
hennar, en frábrugðin honum að 
öðru leyti. Hún var sænsk í móð-
urættina, af stórri og velmeg-
andi embættismannafjölskyldu 
– Jóhannes var af fátæku fólki – 
og fékk að ganga menntaveginn, 
auk þess sem þær systur (þar á 
meðal var Soffía Guðlaugsdótt-
ir leikkona) fengu kennslu bæði 
í hannyrðum og tónlist. Með list-
fengi sínu og óhefðbundnum fram-
gangsmáta hafði hún meiri áhrif á 
nöfnu sína en nokkur annar í fjöl-
skyldunni. Á efri árum klæddi hún 
sig eftir eigin höfði, sótti einung-
is þær samkomur sem hún hafði 
áhuga á, las erlendar bækur á 
mörgum tungumálum, og það sem 
var kannski mest um vert, skap-
aði barnabörnum sínum griðastað 
þegar naprir vindar blésu um þau. 
Um hana segir Karólína: „Ég bý 
enn í dag að áhrifum sem návist 
hennar og lífsmáti hafði á mig.“ 
Amma Karólína var einnig helsti 
bakhjarl nöfnu sinnar á námsárun-
um í Bretlandi, greiddi fyrir hana 
uppihald og helstu útgjöld, meðal 
annars opnaði hún reikning fyrir 
hana hjá Rowney-fyrirtækinu í 
Lundúnum og mátti listaspíran 
taka út liti, striga og pappír eftir 
þörfum. Sennilega er amma Kar-
ólína helsta fyrirmyndin að mörg-
um kvenskörungunum í myndum 
listakonunnar. Í sínum himinbláu 
eða eldrauðu drögtum eða kápum 
taka þær af skarið alls staðar þar 
sem þess er þörf og kæra sig koll-
óttar um afleiðingarnar.

Hafi amma Karólína verið upp-
rennandi listakonunni birtingar-
mynd frjálsræðis og sköpunar-
gleði, var föðuramma hennar, 
Ingigerður Eyjólfsdóttir frá Ísa-
firði, fulltrúi samkvæmis- og 
félagslífsins sem reykvísk borg-
arastétt hafði tileinkað sér og son-
ardóttir hennar fjallar um í ótal-
mörgum verkum sínum. Að sögn 
Karólínu var amma hennar „mikil 
samkvæmiskona, eldrauðhærð og 
kát … og naut sín aldrei betur en í 
stórum veislum.“ Hins vegar voru 
veislur hennar ævinlega haldnar 
af sama tilefni, veislugestir voru 
þeir sömu frá ári til árs og mat-
seðillinn sá sami: „Tómatsúpa með 
slettu af þeyttum rjóma, hamborg-

arhryggur, ís í eftirrétt og kampa-
vín fyrir fullorðna fólkið.“ Sömu-
leiðis voru allar afmælisveislur á 
æskuheimili Karólínu í ákaflega 
föstum skorðum, með tilheyr-
andi boðum og bönnum. Um þessa 
félagslegu hringekju segir lista-
konan:

„Þetta var eins og sunnudags-
leikrit þar sem allir kunnu hlut-
verkin sín og ég hygg að sama leik-
rit hafi verið á fjölunum á mörgum 
heimilum þótt það væri ekki með 
viðhafnarsviðsbúnaði eins og hjá 
mínu fólki.“ 

Myndir Karólínu eru framar 
öðru sviðsetningar mannlegra 
samskipta, eins konar upphafin 
„sunnudagsleikrit“.

En leiksýningin var ekki ein-
asta innbyggð í daglegt líf Karól-
ínu og fjölskyldu hennar, eins og 
svo margra annarra borgaralegra 
fjölskyldna á þessu tímabili, held-
ur var veldi Jóhannesar afa henn-
ar, og þar með bæði virðingar-
sess hans og velmegun, beinlínis 
grundvallað á dramatískum upp-
færslum – „show business“. Fyrri 
hluta ævi sinnar starfaði Jóhann-
es víða um heim með umflakk-
andi sýningarhópum, meðal ann-
ars ameríska Barnums & Baileys 
sirkusnum og sjálfum Houdini, þar 
sem hann setti á svið aflraunir og 
sýningar á íslenskri eða grísk-róm-
verskri glímu, auk þess sem hann 
tók þátt í margháttuðu sjónar-
spili um kúreka og indjána sem þá 
var í tísku. Uppsafnaðan afrakst-
ur þessara skemmtana, 500.000 
íslenskar krónur, hafði Jóhannes 
með sér til landsins seint á þriðja 
áratugnum og lagði í hótelbygg-
ingu sína.

Fjölskylda Jóhannesar tók 
virkan þátt í þessum sirkusupp-
færslum; Karólína kona hans 
hafði umsjón með sviðsmyndum og 
búningum, og þegar dætur þeirra 
uxu úr grasi fengu þær að troða 
upp sem þokkagyðjur eða fjað-
urprýddar indjánameyjar. Heim-
komnar höfðu þær systur metnað 
til frekari frama í leikhúsi, tóku 
að sér dansstjórn og danskennslu 
fyrir revíu sem Leikfélag Reykja-
víkur setti upp á árunum 1931–32, 
og unnu síðan fyrir föður sinn sem 
eins konar skemmtanastjórar á 
Hótel Borg á fjórða áratugnum. En 
vísast hefur skemmtana- og leik-
húslíf í Reykjavík á árunum milli 
stríða verið helst til fábrotið fyrir 
ungar heimskonur. Hekla Jóhann-
esdóttir Jósefsson hvarf til Banda-
ríkjanna, þar sem hún gekk að eiga 
þarlendan auðmann og setti upp 
dansskóla, en Daisy, móðir Karól-
ínu, lagði listrænan metnað sinn á 
hilluna og giftist inn í eina auðug-
ustu fjölskyldu Reykjavíkur, Lár-
usi syni Lúðvíks Lárussonar sem 
oftast var kenndur við glæsilega 
skóverslun sína í Bankastræti. 
Lúðvík föðurafa sínum kynntist 
Karólína ekki, hann lést nokkrum 
árum áður en hún fæddist.

Í ljósi þessara beinu tengsla 
Jóhannesar og fjölskyldu hans við 
sjónleiki, í víðasta skilningi, er 
ekki að undra þótt listrænn lauk-
ur þessarar ættar hafi sterka til-
hneigingu til að túlka mannlega 
breytni sem dramatískar upp-
ákomur þar sem allt getur gerst. Í 
ofanálag er hugmyndin um „leik-
sýninguna“ eitt af leiðarstefjunum 
í myndveröld Karólínu. „Allir vilja 
vera á sviðinu“ heitir mynd eftir 
listakonuna, ein af fjölmörgum 
tilbrigðum hennar um þetta stef. 
Einhvers staðar uppi í íslenskri 
sveit hafa menn reist voldugt svið, 
sem stundum minnir óþægilega á 
aftökupall. Upp á það klifra nær-
staddir til að fá útrás fyrir lista-
mannsdrauma sína: klumsa söng-
kvartettar, gildvaxnar dansmeyjar 
og harmóníkkuleikarar að sligast 
undan hljóðfæri sínu. Svo eru þeir 
sem standa aðgerðalausir og bíða 
átekta, eins og ráðvilltir statistar 
í verki eftir Beckett eða Ionesco. 

Allt í kringum þetta fólk er svo 
náttúran, víðáttumikil, gjafmild 
og fögur. En enginn virðist taka 
eftir henni.

Í myndum Karólínu þarf ekki 
leiksvið til að vekja sýni- og tján-
ingarþörfina með mannfólkinu. 
Snemma á ferli sínum málar hún 
mynd sem hún kallar Kona mont-
ar sig. Þar sjáum við uppáklædda 
konu í heimsókn uppi í sveit; fær 
hún skyndilega þá köllun að klifra 
upp á grindverk. Þar stendur hún 
keik á öðrum fæti, heldur á skóm 
sínum hvorum í sinni hendi og 
baðar út handleggjum sem væri 
hún þaulvanur línudansari. Í 
námunda við hana stendur fylgd-
arlið hennar og fylgist með til-
burðunum, ekki nema í meðal-
lagi forviða á þessari háttsemi. 
Í skógarferð tekur einhver upp 
nikkuna og þá er stutt í dansinn, 
píanógarmur í reiðileysi dregur að 

sér heilan karlakór, fiðla í réttum 
höndum fær fyrrverandi ballerínu 
til að rifja upp fyrstu posisjón. 
Stundum er löngun allt sem þarf; 
í hverri myndinni á fætur annarri 
grípa karlar konur sínar fyrir-
varalaust og hefja dans, ýmist úti 
á engjum, inni í skógi eða niðri í 
fjöru, án þess að hljóðfæri komi 
við sögu.

En kannski er réttara að tala um 
brýna þörf fremur en löngun. Þótt 
sýn Karólínu á þessar uppákom-
ur einkennist yfirleitt af góðlát-
legri kímni, er skyndileg og til-
efnislaus tjáningin sem við sjáum 
í þessum myndum undarlega gleði-
snauð, eins og afleiðing af lang-
varandi bælingu drauma og vona. 
Í viðtölum hefur listakonan oft-
lega ýjað að því að þessar mynd-
ir séu einhvers konar portrett af 
íslenskri þjóðarsál á því tímabili 
sem listakonan þekkti hana gerst. 

Um leið er ástæða til að ætla að 
alvöruþungi og angurværð þess-
ara verka, og raunar flestra verka 
listakonunnar í seinni tíð, endur-
spegli í einhverjum mæli lævi 
blandið andrúmsloftið sem hún 
upplifði á unglingsárum sínum 
bæði í ævintýrakastala afa 
Jóhannesar og ömmu Karólínu og 
á heimili foreldra sinna á Haga-
melnum.

  Þetta var eins og 
sunnudagsleikrit þar sem 

allir kunnu hlutverkin sín 
og ég hygg að sama leikrit 

hafi verið á fjölunum á 
mörgum heimilum þótt 
það væri ekki með við-

hafnarsviðsbúnaði eins og 
hjá mínu fólki. 

Allir vilja vera á sviðinu
Í nýútkominni listaverkabók um Karólínu Lárusdóttur skrifar Aðalsteinn Ingólfsson ítarlega grein um ævi og listþróun 
listakonunnar, en bókin geymir auk þess 146 litmyndir af verkum Karólínu og fjölda ljósmynda úr fjölskyldualbúmi hennar. 

GÓÐAN DAGINN  Olía á striga frá 2004.

TRÖLLVAXIN SÖNGKONA  Olía á striga eftir Karólínu Lárusdóttur frá 1996.
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Viðtalið við Hönnu Birnu 
er hægt að sjá í þættinum 

Pólitíkin á www.visir.is.

visir.is

STJÓRNMÁLAÞÁTTTAKA 

Höskuldur 
Kári Schram
hks@frettabladid.is

VIÐ VITUM AÐ ÞESSIR EINSTAKLINGAR 
SEM ERU AÐ HAKKA SIG INN Í KERFI 

OG HEIMASÍÐUR ERU MEIRA OG 
MINNA AÐ SÝNA YFIRVÖLDUM OG 

ALMENNINGI AÐ ÞEIR GETI ÞAÐ

Netárásir alvarleg ógn
Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra segir netárásir ógna nútímasamfélagi og nánast útilokað sé að koma 
algjörlega í veg fyrir þær. Hins vegar sé hægt að tryggja að allar persónuupplýsingar séu dulkóðaðar og koma þannig í veg 
fyrir leka á borð við þann sem átti sér stað um síðustu helgi þegar ráðist var á heimasíðu Vodafone á Íslandi. 

2013 Varaformaður 
Sjálfstæðisflokks.

2013 Þingmaður 
og innanríkis-
ráðherra.

1985 1990 1995 2000 2005 20101984 1986 1991 1993 1994 1999 20021997 2008 2013

MENNTUN OG HELSTU STÖRF1984 
Verslunar-
próf VÍ.

1986 Stúdentspróf 
frá Kvennaskólanum 
í Reykjavík.

1991 BA-próf í 
stjórnmálafræði HÍ. 1993 M.Sc.-próf í alþjóðlegum og evrópskum 

stjórnmálum frá Edinborgarháskóla.

1999–2006 Aðstoðarframkvæmda-
stjóri Sjálfstæðisflokksins.

1990-1991 Starfsmaður 
öryggismálanefndar. 1994–1995 Deildarsérfræðingur 

í menntamálaráðuneytinu.

1995–1999 
Framkvæmdastjóri 
þingflokks Sjálf-
stæðisflokksins.

1995–1996 Í stjórn hverfafélags sjálf-
stæðismanna í Austurbæ og Norðurmýri.

1995–1999 Í stjórn Sambands 
ungra sjálfstæðismanna. 1997–1998 Formaður 

nefndar menntamála-
ráðherra um mótun 
símenntunarstefnu.

2002-2013 
Borgarfulltrúi.

2008-2010 
Borgarstjóri 
Reykjavíkur.

Innflytjendur
„Það eru mikil tækifæri fólgin 

í því að samfélagið sé fjölbreytt 
og að það sé umburðarlyndi 

fyrir ólíkum skoðunum og gleði 
yfir því að það séu einstakling-
ar sem hafa áhuga á að setjast 

hér að. Vinna og ala upp 
börnin sín. Það eru 
sóknarfæri fólgin 

í því.“

Reykjavíkur-
flugvöllur

„Ég er þeirrar skoðunar að skipu-
lagsvaldið skuli vera hjá sveitar-
félögunum og að ríkið eigi ekki 

að vera að hrófla við því. Ef ríkið 
vill koma að samgöngumálum á 

einstökum svæðum þá á að 
gera það í samvinnu 

og samstarfi.“

Aukinn 
vopnaburður 

lögreglu
„Það hugnast mér ekkert sér-

staklega vel. Það hugnast mér að 
lögreglan fái aðbúnað við hæfi 
og að hún geti varið sig. En það 
hugnast mér ekki að almennir 

lögreglumenn fái að bera 
skotvopn.“

Þetta er sú ógn sem flest lönd eru að fást við núna. Menn eru að velta því 
fyrir sér hvernig er hægt að tryggja öryggi þegar kemur að síma- og 
netnotkun almennings. Árásin um síðustu helgi er hörð áminning fyrir 
okkur að taka betur á þessu og þess vegna hef ég sett í gang innan 
ráðuneytisins sjálfstæða úttekt á því hvernig þessir atburðir gátu átt 
sér stað,“ segir Hanna Birna. Þúsundum smáskilaboða ásamt lykilorð-

um og kennitölum viðskiptavina Vodafone á Íslandi var lekið á Netið um síðustu 
helgi þegar ráðist var á heimasíðu fyrirtækisins. Hanna Birna segir að um graf-
alvarlegt mál sé að ræða og að árás sem þessi ógni nútímasamfélagi. Hún segir 
að stjórnvöld og eftirlitsaðilar þurfi að tryggja að allar persónuupplýsingar séu 
dulkóðaðar. „Við vitum að þessir einstaklingar sem eru að hakka sig inn í kerfi 
og heimasíður eru meira og minna að sýna yfirvöldum og almenningi að þeir geti 
það. Það er því ekki útilokað að þetta gerist aftur. Við viljum tryggja að almenn-
ingur þurfi þá ekki að hafa áhyggjur,“ segir Hanna Birna. 

Vopnuð lögregla
Lögreglumenn hafa viljað skoða möguleikana á því að fá auknar heimildir til 
vopnaburðar. Í könnun sem Landssamband lögreglumanna lét gera í byrjun síð-
asta árs kom fram sterkur vilji meðal lögreglumanna til að kanna málið meðal 
annars vegna aukinnar hörku í undirheimum. „Lögreglan er að skoða þetta og 
meta þessa áhættu og öryggisþörf og mér skilst að þeirri vinnu ljúki í kring-
um áramótin. Við þekkjum þessa umræðu og ég held að það sé mikilvægt fyrir 
okkur stjórnmálamenn að leyfa lögreglunni að klára þessa vinnu. Við erum auð-
vitað öll að vonast til þess að við getum búið í samfélagi sem er tiltölulega laust 
við þessa hluti. Þar sem þetta er ekki hluti af veruleika venjulegs fólks. En lög-
reglan verður auðvitað að geta gripið til slíks við aðstæður þar sem þess gerist 
þörf. Þannig að ég mun sjá niðurstöðurnar og fara yfir þær,“ segir Hanna Birna. 

Fjölgun hælisleitenda
Hælisleitendum hefur fjölgað verulega hér á landi á undanförnum árum. Í lok 
septembermánaðar höfðu komið fram 137 umsóknir um hæli samanborið við 83 
umsóknir í fyrra. Hanna Birna segir viðbúið að þessi þróun haldi áfram og hefur 
lagt áherslu á að hraða málsmeðferð slíkra mála. „Þegar einstaklingar þurfa að 
bíða í langan tíma eftir svari þá er það þungt fyrir kerfið og kostnaðarsamt og 
líka afar erfitt fyrir hælisleitandann. Þannig að við viljum tryggja að þeir fái 
svör fyrr og hraðar. Við höfum talað um svokallaða 48 klukkustunda reglu. Það 
er norska leiðin. Það þýðir að hælisleitandinn fær svar innan 48 klukkustunda 
um hvort hann fær hæli eða ekki.“

Einkaaðilar fjármagni vegaframkvæmdir
Hanna Birna vill skoða hvort hægt sé að fá einkaaðila til að koma í auknum 
mæli að fjármögnun vega- og samgönguframkvæmda. Hún vísar til reynslu 
Norðmanna og Hollendinga í þessum efnum. „Ríkið hefur takmarkað fjár-
magn til vegaframkvæmda og þess vegna finnst mér mikilvægt að við 
skoðum leiðir eins og hafa verið farnar í Noregi, Hollandi og víðar þar sem 
einkaaðilar hafa komið að þessum framkvæmdum,“ segir Hanna Birna. 
Hún nefnir Sundabraut í Reykjavík sem dæmi og segir að borgaryfirvöld 
hafi tekið vel í þá hugmynd að einkaaðilar fjármagni það verkefni að ein-
hverju eða öllu leyti. „Við munum vonandi fyrir áramót kynna tvö til þrjú 
verkefni sem við teljum að geti hentað vel sem samstarfsverkefni einka- 
og opinberra aðila. Við teljum að þannig megi hraða framkvæmdum, auka 
gæði þeirra og tryggja að þær fari fyrr af stað heldur en ella,“ segir Hanna 
Birna. 
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Steinunn Björk Pieper bjó í 
19 mánuði í gámi á stríðs-
svæði í Afganistan. Þar 
sinnti hún starfi jafn-
réttisfulltrúa á vegum 
Atlantshafsbandalagsins 

(NATO) en slík störf heyra til nýj-
unga hjá þessu gamla hernaðar-
bandalagi. Áður starfaði Steinunn 
á Mannréttindaskrifstofu Íslands.

Þegar Steinunn kom til starfa 
í Kabúl bjuggu og störfuðu um 
tvö þúsund manns í búðunum, en 
álíka búðir á vegum Nató eru stað-
settar víðsvegar í Afganistan. 
Starfinu sinnti hún í höfuðstöðv-
um ISAF (International Security 
Assistance Force) í höfuðborginni 
Kabúl. Starfið var á vegum friðar-
gæslu utanríkisráðuneytisins og 
verkefnin fólust í að í vinna með 
afgönskum og alþjóðlegum stofn-
unum og samtökum, sem og NATO, 
að jafnréttismálum innan ISAF og 
í afgönsku samfélagi almennt, með 
áherslu á stöðu kvenna í afganska 
hernum og lögreglunni. 

Bjó í gámi 
Hvernig voru aðstæðurnar sem 
þú bjóst við í búðunum í Kabúl? 
„Flestir sem voru á svæðinu 
bjuggu í gámum, hvort sem þeir 
voru borgaralegir starfsmenn eða 
óbreyttir hermenn, og tvær til 
þrjár manneskjur í hverjum gámi. 
Það var hægt að búa til ágætis 
blokkir úr gámunum með því að 
stafla þeim upp. Gallinn var að 
það var erfitt að þrífa þá. Reyndar 
bjuggu þeir sem hærra voru settir 
við þann munað að þurfa ekki að 
deila gámi,“ segir Steinunn og 
bætir við að nú sé reyndar farið 
að reisa blokkir á svæðinu eftir 
tíu ára veru Nató þar. „Í upphafi 
bjóst enginn við að Nató yrði jafn 
lengi á svæðinu og raunin varð og 
því voru settir upp gámar, sem svo 
fjölgaði smám saman.”

Hvernig var lífið í búðunum 
og hvernig fólk býr á svona stað?  
„Meirihluti starfsfólksins í búð-
unum voru hermenn og þarf ekki 
að koma á óvart að karlmenn voru 
mun fleiri en konur,“ segir Stein-
unn. 

Hún tekur fram að svæðið sé 
ekki stórt og því hafi myndast þar 
stemning áþekk þeirri sem mynd-
ast í þorpum. „Maður kannaðist 
nánast við alla. Það var mikill 
samgangur vinnunnar vegna og 
þetta var mjög lifandi. Þarna var 
mötuneyti, þar sem allir borða 
saman en svo voru líka veitinga-
staðir þarna þar sem hægt var að 
kaupa góðar pitsur og afganska 
rétti. Þarna var hægt að fara í lík-
amsrækt og bíó og sækja bingó- og 
salsakvöld. Einnig voru kaffihús 
og verslanir, svokallaðar „Px“, þar 

sem allar helstu nauðsynjar feng-
ust,“ segir Steinunn og rifjar upp 
að úrvalið hafi yfirleitt verið ein-
kennilegt. Eina vikuna hafi versl-
anirnar til að mynda verið fullar 
af súkkulaði og rakspíra, en næstu 
viku hafi áherslan verið á sjampó 
og úrval af hermannaskóm. 

„Fólk er samt innilokað. Maður 
kemst nánast ekkert út fyrir svæð-
ið nema starfsins vegna, en þá var 
farið í fylgd vopnaðra bílstjóra. 
Þetta er svolítið eins og að búa í 
vinnunni sinni og vera alltaf þar. 
Maður hittir alltaf sama fólkið,“ 
segir Steinunn. 

Konurnar komast ekki á klósettið
Spurð um störf jafnréttisfulltrúa 
hjá Nató segir Steinunn að starf-
ið sé fremur nýtt. Enginn jafn-
réttisfulltrúi hafi verið á vegum 
bandalagsins fyrr en árið 2009, 
en bandalagið hefur verið þar frá 
árinu 2003. Hún segir enn fremur 
að miklar framfarir hafi orðið í 
þessum málaflokki innan NATO 
sem spennandi hafi verið að taka 
þátt í.

Starf jafnréttisfulltrúa gengur 
út á að vinna að jafnréttismálum 
innan hersins og í afgönsku sam-
félagi, en einnig innan afganska 
hersins og lögreglunnar. Í Afgan-
istan fylgdist Steinunn með fram-
vindu mála sem varða konur, frið 
og öryggi á þeim sviðum sem 
tengjast störfum NATO. „Við 
veittum hershöfðingjum Nató og 
afgönskum ráðamönnum ráðgjöf 
um hvað betur mætti fara, stefnu-
mótun og fleira. Allt var þetta 
unnið í samvinnu, til dæmis við 
stofnanir Sameinuðu þjóðanna, 
aðrar alþjóðastofnanir, sendiráð og 
þróunarsamvinnustofnanir hinna 
ýmsu þjóða, frjáls félagasamtök og 
fleiri,“ útskýrir Steinunn.

Er mikilvægt að vinna að jafn-
réttismálum á svona stöðum? 
„Jafnréttismál eru afar mikil-
væg þegar kemur að því að byggja 
upp stríðshrjáð samfélög. Það er 
ekki hægt að koma á varanlegum 
friði án þess að taka jafnrétti með 
í reikninginn. Það hefur lítið upp 
á sig til lengri tíma að laga vegi, 
byggja upp menntastofnanir, reisa 
hús og setja reglur til þess að koma 
í veg fyrir spillingu ef það gleym-
ist alveg að tala við helming þjóð-
arinnar, konurnar,“ segir Steinunn.  

Hún bendir á að karlar og konur 
í Afganistan hafi ekki endilega 
sömu hugmyndir um hvað þurfi 
að gera til stuðla að friði, enda 
sé mikill munur á hlutverkum 
kynjanna og þau sinni oft ólíkum 
störfum. Samfélagshefðir hvetji 
ekki til mikils umgangs milli 
kynjanna. „Þó að það sé vilji til að 
breyta þessu þykir mörgum það 
óþægileg tilhugsun og hugmyndin 
um að kynin deili til dæmis vinnu-
aðstöðu getur vakið reiði sumra 
karla. Þetta getur skapað vand-
ræði. Til dæmis getur það verið 

erfiðleikum bundið fyrir konur að 
vinna á hefðbundnum karlavinnu-
stöðum, bara vegna þess að enn 
hefur ekki verið útbúin sér salern-
isaðstaða fyrir þær. Konurnar 
hvorki vilja né geta notað sama 
salerni og karlarnir og komast því 
kannski ekkert á klósettið allan 
daginn,“ segir Steinunn. 

Hún tekur fram að konur og 
karlar hafi ekki endilega sömu sýn 
á hlutina. „Svo dæmi sé tekið utan 
af landsbyggðinni, þá er líklegt að 
konur og karlar svari ólíkt þegar 
fólk er spurt hvar ætti að fjarlægja 
jarðsprengjur úr jarðvegi. Það 
helgast einmitt af því að algengt er 
að kynin verji tíma sínum á mis-
munandi stöðum og forgangsraði 
atriðum sem hafa með öryggi að 
gera á mismunandi hátt. Þar sem 
hefðir eru svona gamlar og rót-
grónar er ekki heillavænlegt að 
streitast um of á móti til að byrja 
með,“ segir Steinunn og bætir við 
að betra sé að haga málum þannig 
að bæði karlar og konur geti tjáð 
sig og haft áhrif á gang mála.

Alltaf í viðbragðsstöðu 
Steinunn segir að búðirnar sem 
hún bjó í séu á svokölluðu grænu 
svæði, þar sem öryggi er meira 
en annars staðar. Til að mynda sé 
bandaríska sendiráðið í Afganistan 
á græna svæðinu. Þegar hún var 
nýkomin til Afganistans hafi verið 
gerð árás í nágrenni búðanna. „Þá 
var gripið til ráðstafana og öllum 
skipað að halda sig inni,“ segir 
Steinunn. Engan sakaði á kampin-
um í þessari árás, en sprengju var 
kastað yfir vegg við búðir Stein-
unnar. Hún segir að þrátt fyrir 
þetta hafi hún upplifað öryggi 
innan svæðisins. „Fólkið sem vinn-
ur við þessar aðstæður er ýmsu 
vant. Harka færist í átök á sumrin 
og haustin. Þá, eins og raunar allt-
af, eru menn í viðbragðsstöðu.“

Steinunn bendir á að fólk sem 
býr fyrir utan varnarsvæði búi 
sífellt við hættu af árásum talib-
ana. „Þetta er veruleikinn sem 
fólk tekur með miklu jafnaðar-
geði, en ég fann ekki eins fyrir 
því þar sem ég var varin innan 
svæðisins.“ 

Lengi þráð að kynnast Afganistan 
Eftir heimkomuna í mars á þessu 
ári sneri Steinunn aftur til fyrri 
starfa sinna á Mannréttindaskrif-
stofu Íslands. Hún segir aðspurð 
að hún geti vel hugsað sér að halda 
aftur til svipaðra starfa og þeirra 
í Afganistan. „Þetta var frábær 
reynsla, ég hafði lengi þráð að 
kynnast Afganistan frá öðrum 
sjónarhóli en úr bókum og sam-
tölum við vini. Þó svo að kynni mín 
af landinu hafi vissulega verið tak-
mörkunum háð kynntist ég fullt af 
Afgönum og öðru fólki víða að úr 
heiminum, með sín ólíku áhugamál 
og siði og venjur, og slíkt gefur líf-
inu gildi.“

ENGINN 
FRIÐUR ÁN 
JAFNRÉTTIS

Steinunn Björk Pieper bjó í nítján mánuði í 
gámi á stríðssvæði í Afganistan þar sem hún 

sinnti starfi jafnréttisfulltrúa á vegum NATO. Hún 
segir jafnréttismál afar mikilvæg þegar kemur að 

því að byggja upp stríðshrjáð samfélög.

ÞAÐ SNJÓAR 
 „Veðrið þar er 
fullkomið fyrir 
fólk sem á góð 

hús, góð föt 
og vatn.Það 
er ískalt yfir 

veturinn en allt 
að 40 stiga hiti 
yfir sumarið,“ 

segir Steinunn.

KABÚL  „Þetta var frábær reynsla,“ segir 
Steinunn.

  Fólkið sem vinnur 
við þessar aðstæður er 

ýmsu vant. Harka 
færist í átök á sumrin 

og haustin. Þá, eins og 
raunar alltaf, eru menn 

í viðbragðsstöðu.“

Hanna Rún 
Sverrisdóttir
hannarun@365.is

AFGANISTAN  Steinunn Björk Pieper 
ásamt tveimur hermönnum. Þau 
bera öll fjólubláan fána 16 daga 
átaksins gegn kynbundnu ofbeldi.



Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18 

Akureyri Óseyri 1. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-14

Vestmannaeyjar Flötum 29. Opið virka daga kl. 8-18

Gott fyrir heimilið
Á MÚRBÚÐARVERÐI

Öflugur djús/ávaxtablandari  
með 1,3 l glerkönnu 

3.990,-

Kaffivél með Thermo hitakönnu 10-12 bolla, 900w 

                             
2.490,-

  Blandari og matvinnsluvél  

4.990,-

5.990,-

Spandy heimilisryksugan
• 1600W
• mikill sogkraftur > 18KPA
• Hepa filter
• margnota poki

Drive ryksuga í bílskúrinn
• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

7.490,-

Hentugt til 
jólagjafa!

Rafmagnshitablásari 2Kw

1.890,- 
Góður í 

kuldanum

 
Cyclon ryksuga Model-LD801
• 2200W
• 3 lítrar
• Sogkraftur > 19KPA
• raf snúra 4,8 metra

r

8.990,-

Töfrasproti – Blandari 

1.890,-
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  Við 
vorum átta 

saman í 
herbergi á 
fæðingar-
deildinni 
og það er 
spurt svo 

allir heyra 
hver sé 

pabbi 
barnsins 

og við 
áttum 
engan 

annan kost 
í stöðunni 

en að segja 
að Jón Páll 

ætti 
barnið. 

Halldóra 
Blöndal, 

fyrrverandi
 sambýliskona 

Jóns Páls

Jón Páll –   Ævisaga sterkasta manns 
í heimi
Höfundur: Sölvi Tryggvason
Útgáfa: Tindur
Fjöldi síðna: 250 bls.

Eftir að Jón Páll hafði slitið 
samvistum við barnsmóður 
sína, Ragnheiði Sverrisdóttur, 
var hann ekki í föstum sam-
böndum um nokkurt skeið. En 
um tveimur árum eftir sam-

bandsslitin við Ragnheiði kynntist hann 
Halldóru Blöndal. Hún var ekki orðin 
tvítug þegar þau kynntust, en Jón Páll 
27 ára gamall og þegar tvöfaldur sterk-
asti maður heims. En hrifningin var 
mikil og hún spyr ekki að aldri. Þau 
hittust strax frá byrjun mjög oft og 
byrjuðu að búa saman aðeins nokkrum 
mánuðum eftir að þau kynntust. Vetur-
inn 1987 bjuggu þau Jón og Halldóra 
saman á Framnesveginum í sama húsi 
og Hjalti „Úrsus“ og konan hans. Hall-
dóra lýsir Jóni Páli sem yndislegum 
sambýlismanni.

Sambúð hefst
„Umfram allt var hann rosalega góður 
og hlýr. Það var ekki hægt að biðja um 
meira á mörgum sviðum, hann var 
duglegur við að segja fallega hluti og 
vildi allt fyrir mig gera, þó að ég hafi 
verið bölvaður krakki. Lítið dæmi um 
það var þegar ég fór án hans til Spán-
ar og lét ekkert heyra í mér á meðan 
ég var úti og ég fékk ekki að heyra 
það fyrr en seinna að hann var allt-
af að spyrja mömmu mína um mig og 
var mjög áhyggjufullur. En hann var 
virkilega skilningsríkur og við elskuð-
um hvort annað, enda ákváðum við að 
trúlofa okkur þetta sama ár, þó að við 
hefðum ekki verið búin að vera saman í 
eitt ár einu sinni. Við fórum meðal ann-
ars saman í frábæra ferð til Færeyja og 
vorum afskaplega góðir vinir. Það eina 
sem ég gat sett út á Jón Pál var að þegar 
það fauk í hann varð hann verulega ill-
skeyttur og eins að hann var dálítið lok-
aður varðandi ákveðna hluti. Sérstak-
lega uppvöxtinn og pabba sinn. Honum 
fannst þægilegast að hafa hlutina á léttu 
nótunum og átti ekki auðvelt með að tala 
um eitthvað sem risti svona djúpt.“

En eins og gengur og gerist ganga 
hlutirnir ekki alltaf upp og Jón Páll og 
Halldóra hættu saman tímabundið eftir 
að hafa verið saman í rúmt ár. En til-
finningar þeirra til hvors annars voru 
samt það sterkar að þau hófu sambúð 
á nýjan leik nokkrum mánuðum síðar. 
Skömmu síðar uppgötvaði Halldóra 
að hún væri ólétt, eftir að hafa fundið 
mikið til í maganum á æfingu með Jóni 
Páli í Engihjalla.

„Ég hafði ekki misst úr blæðingar og 
allt var eðlilegt og það kom mér þess 
vegna gríðarlega á óvart að ég væri 
ólétt og komin meira en tvo mánuði á 
leið. En ég vissi um leið að barnið væri 
ekki Jóns Páls, heldur Magnúsar Schev-
ing, en við höfðum verið saman eftir að 
við Jón slitum sambúðinni. Þó að Jón 
hafi í raun innst inni vitað það líka og 
við rætt þetta fram og til baka vonuð-
um við samt bæði að barnið væri hans. 
Alla meðgönguna vorum við Jón Páll 
í sambúð og hann stóð eins og klettur 
við hliðina á mér og var í einu orði sagt 
frábær. Hann kom svo með mér á fæð-
ingardeildina, en átti það erfitt með að 
fylgjast með barninu koma í heiminn að 
það leið næstum því yfir hann.“

Barnið sem Jón Páll átti ekki
Í júlí 1988 kom dóttir í heiminn og það 
kvisaðist strax út að Jón Páll væri orð-
inn pabbi. Halldóra segir frá:

„Við vorum átta saman í herbergi á 
fæðingardeildinni og það er spurt svo 
allir heyra hver sé pabbi barnsins og við 
áttum engan annan kost í stöðunni en 
að segja að Jón Páll ætti barnið. Þá liðu 
ekki margir klukkutímar þar til það var 
komið í útvarpið að Jón Páll væri orð-
inn pabbi í annað sinn og opinberlega 
var barnið hans fyrst um sinn og Sunna 
dóttir mín var skírð Jónsdóttir og hét 
það fyrsta árið.“

Jón Páll og Halldóra voru áfram í 
sambúð í átta mánuði eftir að Sunna 
kom í heiminn, en þá ákváðu þau að slíta 
samvistum í annað og síðasta sinn.

„Jón Páll sýndi rosalegan manndóm í 
öllu þessu ferli, en þetta var mjög erfitt 
fyrir okkur bæði. Hann var mikill pabbi 
við Sunnu fyrstu mánuðina og sýndi 
hvaða mann hann hafði að geyma. En 
mér leið illa og ég var með mikið sam-
viskubit. Hann hélt enn þá í vonina og 
talaði um að það væri svipur með sér 
og stelpunni. Á endanum fór Jón Páll 
í blóðprufu og eins og ég hafði í raun 
vitað allan tímann kom í ljós að Magn-
ús Scheving átti barnið. Fljótlega upp 
úr því ákváðum við að enda sambandið 
okkar, ekki síst af því að ég hreinlega 
gat þetta bara ekki. En ég get eiginlega 
ekkert sagt um Jón Pál Sigmarsson 
annað en að hann var ofsalega góður 
maður og við vorum í sambandi allt 
fram undir það síðasta hjá honum. En 
ég dró mig alveg í hlé gagnvart honum 
eftir að hann eignaðist unnustuna Heli 
í Finnlandi. Hann sagði mér að hann 
væri mjög ástfanginn af henni og mér 
fannst ekki rétt að við værum í neinum 
samskiptum að ráði eftir það.“

Síðasta æfingin
Það er laugardagsmorgunn snemma 
í janúar árið 1993. Síminn hringir um 
klukkan 9 hjá Kjartani Guðbrandssyni, 
sem er að snæða morgunmat. Á hinni 
línunni er Jón Páll Sigmarsson. Hann 
segist ætla að taka æfingu í Gym 80 
um klukkan 10. Kjartan segist vera í 
sömu hugleiðingum og báðir ætla þeir 
að æfa bakvöðva þennan daginn, þannig 
að þeir ákveða að hittast á Suðurlands-
brautinni og æfa saman. 

Rúmum klukkutíma síðar eru þeir 
komnir í svokallað „power herbergi“ 
í æfingastöðinni, sem er aðskilið frá 
salnum þar sem eru handlóð og hlaupa-
bretti. Jón Páll er byrjaður að hita upp 
fyrir réttstöðulyftu þegar Kjartan sér 
að gervihnettinum hefur slegið út. 
Hann ákveður því að hoppa upp á þak 
og laga hann svo þeir geti horft á sjón-
varpið á milli lyftingaæfinga.

„Ég segi Jóni Páli að ég ætli að 
stökkva upp á þak og gera við þetta. Svo 
þegar ég kem aftur niður skömmu síðar 
og labba í gegnum eldhúsið sé ég Jóhann 
Möller eldri þar að vaska upp og hann 
segir eins og dáleiddur við mig: 

„Ég held að Jón Páll sé dáinn!“
Ég sagði ekki neitt, fann bara gríðar-

lega óraunveruleikatilfinningu og labb-
aði fram hjá honum inn í lyftingaher-

Sterkasti maður í heimi
Í ævisögu Jóns Páls Sigmarssonar skrifar Sölvi Tryggvason um æviferil þjóðhetjunnar sem varð fjórum sinnum sterk-
asti maður heims en lést langt fyrir aldur fram. Hér segir frá erfiðri uppgötvun og síðustu andartökunum.

EKKERT MÁL FYRIR JÓN PÁL   Þjóðhetjan Jón Páll Sigmarsson með einn af mörg hundruð verðlaunagripum sem hann hlaut á ferlinum.

bergið. Ég gleymi aldrei því sem ég sá 
þar. Jón Páll lá  á bakinu ofan á bekk og 
það hrygldi einhvern veginn í honum. 
Hjá honum var strákur sem æfði mikið 
í Gym 80 að reyna að blása í hann lífi. 
Ég hljóp strax að honum og reyndi að 
hjálpa til. Við margreyndum að hnoða 
hann og blása í hann lífi, en það eina 
sem ég man var þetta andlausa hljóð 
sem kom frá honum, svona svipað og í 
bíl sem ekki fer í gang. Fyrir mér er 
þetta enn eitt óraunverulegasta augna-
blik ævi minnar. Svo var mamma hans, 
sem var stödd í stöðinni fyrir einhverja 
ótrúlega tilviljun, fyrir aftan mig og 
kallaði í sífellu: 

„Hvað er að gerast Kjartan? Hvað er 
að gerast? Geturðu ekki gert eitthvað?“

Þetta var bara í einu orði sagt skelfi-
leg lífsreynsla.“

Eins og áður greinir hafði Jóhann 
Möller yngri látist aðeins nokkrum 
mánuðum áður. Faðir hans, Jóhann 
Möller eldri, var í Gym 80 daginn sem 
Jón Páll dó.

„Ég var á aukavakt í afgreiðslunni, 
því að það vantaði mannskap þenn-
an laugardag. En það voru mjög fáir í 
salnum þegar þetta gerðist. Jón hafði 
sagt mér dagana þarna á undan að 
hann væri eitthvað slappur, en ég var 
ekkert að pæla mikið í því, þar sem 
hann gerði ekki mikið úr veikindunum. 
Þegar þetta gerðist segir hann fyrst 
að sig svimi og að hann haldi að það sé 
að líða yfir sig. Svo bara hrundi hann 
niður. Mér var í fersku minni aðkoman 
að syni mínum sem hafði farið á sama 
veg. Ég man að Jón var með gleraugu 
og belti á sér þegar hann hrundi niður. 
Ég tók af honum gleraugun og reyndi 
að taka af honum beltið, en við þurftum 
tveir að gera það, það var það stíft og 
hann var það sterkur og stífur allur. Þá 
byrjar hann að fá krampa. Ég fór svo á 
eftir sjúkrabílnum á sjúkrahúsið og tók 
Dóru mömmu hans í fangið þegar lækn-
irinn tjáði okkur að hann væri látinn. 
Það var hræðilega erfitt að hugga hana 
og ég gat sett mig í hennar spor, því að 
Jóhann sonur minn hafði látist aðeins 
hálfu ári áður.“

Auk þeirra Kjartans og Jóhanns voru 
Jón Már Halldórsson, Snæbjörn Aðils 
og Birgir Viðarsson staddir nálægt Jóni 
Páli og móðir hans var aldrei þessu vant 
stödd í Gym 80 þennan örlagaríka dag.

„Svo heyri ég allt í einu þetta svaka-

lega skerandi óp og þá segi ég við 
Jóhann: „Er þetta sonur minn sem tekur 
svona hryllilega á því?“ Hann svarar 
játandi og segir mér að fara til hans. 
Ég labba inn og fer að sjá hann, en þá 
er hann bara að líða út af. Svo stóð ég 
bara þarna yfir honum og við horfðumst 
í augu, en ég þóttist vita að þetta væri 
búið.“ 

Það er varla hægt að ímynda sér erf-
iðari hlut en að horfa á barnið sitt á leið-
inni inn í dauðann, en Dóra segist í dag 
þakklát fyrir að hafa fengið að vera með 
honum á þessari stundu:

„Svo kyssti ég hann á ennið þegar 
hann var kistulagður og ég er þakklát 
fyrir það í dag og ég er þakklát fyrir það 
að hann hafi farið hérna á Íslandi úr því 
hann átti að fara og að ég hafi fengið að 
vera með honum í dauðanum.“

Kjartan, sem auk þess að hafa nýlega 
misst einn sinn besta vin, Jóhann Möll-
er yngri, missti svo móður sína tveimur 
mánuðum eftir að Jón Páll lést og aðeins 
nokkrum mánuðum síðar lést viðskipta-
vinur æfingastöðvarinnar í framsæti 
bíls við hliðina á Kjartani, sem reyndi 
að blása í hann lífi. Hann gekk í gegnum 
svo mikið á skömmum tíma að hann seg-
ist enn sjá þetta í mikilli móðu.

„En ég man að sjúkraliðarnir voru 
mjög fljótir að koma og þeir drógu 
strax fram stuðtæki til að reyna að 
koma hjartanu á Jóni Páli aftur í gang. 
Þeir reyndu þrisvar, en það þýddi ekk-
ert. Þá var hann settur á börur og upp í 
sjúkrabíl. Ég var með aftur í bílnum og 
fylgdist með vonlitlum tilraunum þeirra 
til að koma honum í gang á leiðinni. Svo 
komum við á Landspítalann og börurnar 
hurfu á bak við lokaðar dyr. Nokkrum 
mínútum síðar kom læknir fram og til-
kynnti okkur að hann væri látinn. Þetta 
var í einu orði sagt gífurlegt áfall.“

Annar maður sem kom í Gym 80 rétt 
í þann mund sem sjúkrabílarnir voru 
að koma var fjórfaldur sterkasti maður 
heims, Magnús Ver Magnússon.

„Ég var að mæta á æfingu þegar ég sé 
sjúkrabíla koma þarna að og þegar ég 
gekk inn í salinn sé ég að það er verið 
að reyna að hnoða lífi í Jón Pál. Þetta 
voru svakalegar mínútur og eitthvað 
sem maður gleymir aldrei.“ 

Síðustu orð Jóns Páls áður en hann 
lokaði augunum í hinsta sinn voru þessi:

„Strákar, ég held það sé að líða yfir 
mig.“



Jólasteikin
Iceland býður girnilegt úrval af hátíðarmat á frábæru verði.
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Skemmtipakkinn + þetta tæki 
= 37.073 kr. á mánuði (vaxtalaust í 12 mánuði)
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= 20.899 kr. á mánuði (vaxtalaust í 12 mánuði)
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Íbúar Úkraínu skiptast dálítið 
í tvo hópa eftir því hvort þeir 
búa í austurhluta landsins og 
aðhyllast náin tengsl við Rúss-
land, eða í vesturhlutanum og 
vilja frekar halla sér að Evr-

ópu. Þessi klofningur hefur hvað 
eftir annað brotist út í pólitískum 
átökum, og munar þar mest um 
appelsínubyltinguna svonefndu 
veturinn 2004 til 2005.

Fjöldamótmælin núna minna 
mjög á ástandið fyrir níu árum, ekki 
síst vegna þess að þá, rétt eins og 
nú, snerust deilurnar um það hvort 
Úkraína eigi að leggja meiri áherslu 
á tengslin við Evrópu eða tengslin 
við Rússland.

Mótmælin beinast líka að mestu 
gegn sama manninum, þá og nú, 
nefnilega Viktori Janúkóvitsj, sem 
var nýkjörinn forseti í umdeildum 
kosningum haustið 2004 og situr 
einnig nú í stóli forseta Úkraínu.

Þrýstingur Rússa
Mótmælin nú hófust eftir Janúkó-
vitsj lét undan þrýstingi frá Vladim-
ír Pútín Rússlandsforseta, sem virð-
ist ekki geta hugsað sér að Úkraína 
halli sér frekar að Evrópu en Rúss-
landi. Janúkóvitsj hætti nýlega við 
að undirrita samstarfssamning við 
Evrópusambandið, en hafði fram að 
því barist fyrir því að þessi samn-
ingur yrði að veruleika.

Rússar beittu meðal annars 
ýmsum viðskiptaþvingunum til að 
ná fram vilja sínum, svo sem að 
stöðva allan innflutning á súkkulaði 
frá úkraínsku sælgætisverksmiðj-
unni Roshen.

Náin tengsl
Tengsl Rússlands og Úkraínu hafa 
lengi verið náin. Um sautján prósent 
íbúa landsins telja sig til Rússa og 
tungumálin eru auk þess náskyld, 

svo náin reyndar að álitamál verð-
ur að teljast hvort réttara sé að tala 
um tvö sjálfstæð tungumál eða tvær 
mállýskur sama tungumáls. 

Úkraína losnaði undan yfirráðum 
Rússa þegar Sovétríkin liðu undir 
lok árið 1991, Leoníd Kravtsjúk, 
fyrsti forseti sjálfstæðrar Úkraínu, 
þurfti að hafa töluvert fyrir því að 
verja hið nýfengna sjálfstæði gegn 
þrýstingi frá Rússum. Samskiptin 
við Rússland bötnuðu hins vegar til 
muna eftir að Leoníd Kútsjma tók 
við forsetaembættinu árið 1994, 
og með betri tengslum við Rússa 
styrktist jafnframt efnahagur 
Úkraínu.

Appelsínugula uppgjörið
Í kosningunum 2004 varð hins 
vegar pólitískt uppgjör í Úkraínu, 
þegar Viktor Jústsjenkó, fyrrver-
andi seðlabankastjóri, sem hafði 
verið forsætisráðherra í hálft annað 
ár um aldamótin bauð sig fram til 
forseta á móti Viktori Janúkóvitsj, 
sem naut stuðnings Kútsjmas.

Jústsjenkó naut hins vegar stuðn-
ings frá Júlíu Tímósjenkó, kraft-
miklum stjórnmálaleiðtoga sem átti 
að verða forsætisráðherra ef Jústsj-
enkó myndi sigra.

Jústsjenkó hafði lagt áherslu á 
efnahagsumbætur og baráttu gegn 
spillingu, en tapaði naumlega fyrir 
Janúkovitsj, sem var fulltrúi þeirra 
sömu stjórnvalda, sem Jústsjenkó 
gagnrýndi fyrir spillingu.

Margt benti til þess að svindlað 
hafi verið við talningu atkvæða, og 
þá hófust fjöldamótmæli í borgum 
landsins, appelsínugula byltingin 
sem á endanum náði því fram að 
kosningarnar voru endurteknar: 
Janúkovitsj missti hið nýfengna 
embætti en Jústsjenkó komst til 
valda með óskorað umboð til þess 
að takast á við spillinguna.

Byltingin í Úkraínu fór friðsam-
lega fram en virtist ætla að hafa 
mikil áhrif. Kosningasvindl hefur 
varla þekkst í Úkraínu síðan og 
stjórnarskrárbreytingar voru gerð-
ar, þannig að dregið var úr völdum 
forseta.

Appelsínugula upplausnin
Appelsínugula byltingin í Úkraínu 
fór hins vegar fljótlega út um þúfur, 
að því er virðist vegna innbyrðis 
ágreinings þeirra Timosjenkó og 
Jústsjenkós. Timosjenkó féll í ónáð 
og afplánar nú fangelsisdóm, sem 
Mannréttindadómstóll Evrópu telur 
ekki standast alþjóðalög.

Evrópusambandið hafði meðal 
annars krafist þess, að Tímosjenkó 
fengi að fara úr landi til að fá lækn-
ishjálp annars staðar, en hún hefur 
þjáðst í baki undanfarin misseri og 
því verið á sjúkrahúsi megnið af 
þeim tíma sem hún hefur setið inni.

Til þess þurfti að breyta lögum, 
en Janúkovitsj fékkst ekki til þess 
og gat því ekki mætt til leiks á leið-
togafundi Evrópusambandsins í lok 
síðasta mánaðar til að undirrita 
samstarfssamninginn.

Það var Tímosjenkó sem þá hvatti 
fólk til að halda út á götur að mót-
mæla, ekki ófrelsi sínu reyndar 

heldur því að ekkert varð úr sam-
starfssamningnum. Tímósjenkó á 
því sinn stóra þátt í þessum nýjum 
mótmælum, ekki síður en hinum 
fyrri.

Mótmælin halda áfram
Upp úr sauð svo um síðustu helgi 
þegar óeirðalögreglan réðst harka-
lega til atlögu gegn mótmælendum. 
Ofbeldið varð meira en dæmi voru 
til í appelsínugulu byltingunni, sem 
hafði gengið að mestu friðsamlega 
fyrir sig.

Miklu gæti einnig skipt að á mið-
vikudaginn sendu þrír fyrrver-
andi forsetar landsins, þeir Leoníd 
Kravtsjúk, Leoníd Kútsjma og Vikt-
or Jústsjenkó, frá sér sameiginlega 
yfirlýsingu um stuðning við kröfur 
mótmælenda.

Þrýstingurinn eykst þar með 
á Janúkóvitsj, sem fyrir sitt leyti 
hafði reyndar ekki lýst því yfir að 
hann væri endanlega hættur við 
samstarfssamning við Evrópusam-
bandið. Hann vildi bara fá að setjast 
að einhvers konar samningaborði 
með fulltrúum bæði frá Evrópusam-
bandinu og Rússlandi.

Úkraínumenn virðast þannig 
flestir í reynd vilja að samstarfs-
samningurinn við ESB verði að 
veruleika. Allt virðist þetta þá snú-
ast um að styggja ekki Rússa, og þar 
er hinum öfluga og óbilgjarna Pútín 
forseta að mæta. 

Hverju mótmælin fá áorkað gagn 
honum er ekki gott að sjá. Mótmæl-
endurnir virðast hins vegar ekkert 
vera á þeim buxunum að draga sig í 
hlé alveg á næstunni.

Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

➜ Úkraínuforseti sætir nú þrýstingi úr tveimur áttum: 
frá mótmælendum og frá Pútín Rússlandsforseta

ÚKRAÍNUBÚAR VILJA ÝMIST VERA RÚSSAR EÐA EVRÓPUBÚAR

Fjöldamótmæli 
gegn Kútsjma 
forseta í sept-

ember, sakaður 
um spillingu.

Þingkosningar 
í september. 
Tímósjenkó 

verður aftur for-
sætisráðherra í 

desember.

Janúkóvitsj forsætis-
ráðherra sigrar í forseta-
kosningum í nóvember, 

Jústsjenkó tapar naumlega, 
viðurkennir ekki úrslitin, 

sakar stjórnvöld um kosn-
ingasvindl og hvetur til 

fjöldamótmæla. Appelsínu-
gula byltingin hefst.

Mannréttindadómstóll 
Evrópu kemst í apríl að 

þeirri niðurstöðu að 
handtaka Tímósjenkó 

hafi ekki staðist alþjóða-
lög. Fjöldamótmæli gegn 

stjórnvöldum hefjast í 
nóvember.

Jústsjenkó sigrar 
naumlega þegar 
kosningarnar eru 

endurteknar í 
desember, Janúkóvitsj 
neitar að viðurkenna 
úrslitin en segir af sér 
sem forsætisráðherra.

1990 1991 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2008 2010 2012 2013 2014

 1993 1995 1997 2002 2004 2006 2007 2009 2011

Sjálfstæði eftir 
hrun Sovétríkj-

anna, Kravt-
sjúk kosinn 

forseti.

Tugir þúsunda 
mótmæla 
Kútsjma í 

mars, afsagnar 
hans krafist.

Jústjsenkó 
tekur við sem 

forseti í janúar, 
Tímósjenkó verður 
forsætisráðherra í 
febrúar en er rekin 

í september.

Kútsjma 
kosinn 
forseti.

Kútsjma 
endur-
kjörinn.

Ný 
stjórnar-
skrá, nýr 

gjaldmiðill.

LEONID 
KRAVTSJÚK,  
forseti 1991-1994

LEONÍD KÚTSJMA,
1994-2004 forseti, 
1992-1993 for-
sætisráðherra

VIKTOR JÚSTSJENKÓ, 
2004-2010 forseti, 1999-2001 
forsætisráðherra, 1993-1999 
seðlabankastjóri, lagði áherslu 
á efnahagsumbætur og að 
útrýma spillingu.

Þingkosningar í mars: 
Flokkur Janúkóvitsj 
fær flest atkvæði, 

flokkur Tímósjenkó 
næstflest, en flokkur 
Jústsjenkós forseta 

verður sá þriðji 
stærsti.

Janúkóvitsj sigrar í 
forsetakosningum, 

Tímósjenkó tapar en 
neitar að viðurkenna 

úrslitin og segir af 
sér sem forsætis-
ráðherra í mars.

Tímósjenkó 
dæmd til sjö 

ára fangavistar 
fyrir að hafa 

misnotað 
völd sín.

Vantraust á 
Jústsjenkó for-
sætisráðherra 
samþykkt á 
þingi, stjórn 
hans fellur.

➜ Forsetinn 
og helstu 

andstæðingar 
hans

OLEH
TJANÍBOK
Leiðtogi 
Frelsisflokks-
ins, umdeilds 
flokks hægri 
þjóðernissinna

VIKTOR 
JANÚKÓVITSJ, 
2010- forseti, 
2002-2007 
forsætis-
ráðherra.

JÚLÍA TÍMÓSJENKÓ, 
2005 (jan.-sept.) og 
2007-2010 forsætisráðherra, 
1999-2001 orkumálaráð-
herra, 
2010 handtekin, dæmd til 
sjö ára fangavistar 2011.

ARSENÍ 
JATSENJÚK, 
leiðtogi 
flokks 
Tímósjenkó.

VITALI 
KLITSJKÓ, 
Heimsmeistari í 
boxi í þungavigt 
og einn helsti 
leiðtogi stjórnar-
andstöðunnar.

PETRO 
POROSJENKÓ
Áhrifamikill 
stjórnarand-
stæðingur. 
Styður aðild 
Úkraínu að ESB.

Veigra sér við að styggja Rússa
Allt hefur logað í mótmælum í Úkraínu frá því Janúkovitsj forseti ákvað að hætta við ESB-samstarf. Ástandið minnir á 
appelsínugulu byltinguna fyrir níu árum, þegar einnig var tekist á um hvort rækta eigi tengslin við Evrópu eða Rússland.

MÓTMÆLIN Í KÍEV  Mótmælendur virðast staðráðnir í að halda áfram þangað til Jústsjenkó forseti annaðhvort segir af sér eða 
gefur eftir, hunsar þrýstinginn frá Pútín Rússlandsforseta og undirritar samstarfssamning við Evrópusambandið NORDICPHOTOS/AFP
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Guðni–  Léttur í lund
Gamansögur og litríkir samferða-
menn
Höfundur: Guðni Ágústsson
Útgáfa: Veröld
Fjöldi síðna: 251 bls.

Þegar Finnur Ingólfs-
son varð iðnaðarráð-
herra lagði hann mikla 
vinnu í að efla iðnaðinn, 
ekki síst lítil og meðal-
stór fyrirtæki. Oft voru 

haldnir „Íslenskir dagar, já takk“ á 
vegum iðnaðarins og ráðuneytisins 
víða um land. Eitt sinn voru þessir 
dagar helgaðir sunnlenskum fyr-
irtækjum. Boðsbréfinu lauk með 
þessari setningu árið sem Ólaf-
ur Ragnar Grímsson var í fyrsta 
sinn með í förinni, en sjálfstæðis-
menn nefndu hann stundum „stór-
gripinn“: „Að lokum verður farið í 
stórgripasláturhús á Hellu þar sem 
forsetinn verður kvaddur.“ 

Hver er dánartíðnin á Íslandi? 
Danski heilbrigðisráðherrann kom 
í opinbera heimsókn til starfsbróð-
ur síns, Jóns Kristjánssonar, og var 
auðvitað skeggrætt um heilbrigðis-
mál. Þar kom að því að sá danski 
bar upp mjög sérstaka spurningu 
og stóðu sérfræðingarnir á gati og 
horfðu hver á annan. Hann spurði: 
„Hver er dánartíðnin hjá ykkur á 
Íslandi?“ Þögn sló á Íslendingana 
við spurninguna, en Jón ráðherra 
svaraði og varð fyrstur að átta sig 
við mikinn létti viðstaddra. Jón 
sagði með sinni hægð: „Ja, alveg 
eins og hjá ykkur, það er eitt á 
mann.“ Með þennan vísdóm fór sá 
danski heim og varð síðar forsætis-
ráðherra. 

Hann kýs þig ekki oftar, 
hann Mundi minn 
Alþingismenn leggja mikið á sig til 
að rækta kjósendur sína og eru við-
staddir héraðshátíðir og mannamót. 
Þeir fylgja vinum sínum til grafar 
og leggja mikið á sig til að geta það 
og oft í vondum veðrum. Ingibjörg 

Pálmadóttir var mjög duglegur 
þingmaður og sótti jarðarfarir eins 
og starfsbræður hennar. Þegar Guð-
mundur bóndi í Dalsmynni í Eyja-
hreppi var jarðaður um hávetur 
var ófærð og hálka á vegum. Mar-
grét Guðjónsdóttir kona hans, hinn 
snjalli hagyrðingur, var mjög glað-
lynd og eins og hún sagði sjálf, með 
„létt skap og liðugan talanda“. Þegar 
Ingibjörg var að þakka fyrir sig og 
kveðja hana, sagði hún: „Ég skil 
ekkert í þér, Ingibjörg mín, að vera 
að skælast þetta í vitlausu veðri illa 
búin í hælaháum skóm. Hann Mundi 
kýs þig hvort sem er ekki oftar.“

Skreiðin og Guðrún Helga 
Garðar Sigurðsson alþingismaður 
stundaði sjómennsku með kenn-
arastarfi í Vestmannaeyjum. Hann 
þekkti því vel til sjávarútvegsmála 
á Alþingi en honum þótti stundum 
skorta þekkingu samstarfsmanna. 
Eitt sinn fór hann mikinn í þing-
ræðu um sjávarútvegsmál og hafði 
skreið komið til tals. Guðmundur J. 
Guðmundsson snýtti sér hressilega 
og kallaði fram í ræðu Garðars: 
„Viltu ekki koma með sýnishorn?“ 
Þá kallaði Guðrún Helgadóttir 
fram í: „Slíkt er óþarfi, það eru 
margar skreiðar hér á Alþingi.“ 
Garðar horfði stundarkorn yfir 
efri brún gleraugnanna eins og 
hann gerði oft, nú beint á Guðrúnu 
og gerði örstutt hlé á máli sínu. Svo 
sagði hann af þunga: „Það er rétt, 
Guðrún mín, það er ýmislegt farið 
að þorna hérna inni.“ 

Þingsæti hrökk úr höndum hans 
Baldur Óskarsson yfirgaf Fram-
sóknarflokkinn með Möðruvalla-
hreyfingunni, en hann var for-
maður SUF og stóðu þeir Ólafur 
Ragnar Grímsson saman þar í 
forystu. Baldur varð síðar fram-
bjóðandi Alþýðubandalagsins í 
Suðurlandskjördæmi í öðru sæti á 
eftir Garðari Sigurðssyni alþingis-
manni. Baldur fór mikinn í kosn-
ingabaráttunni enda voru kosning-
arnar sigurkosningar A-flokkanna 

1978. Hvollinn var troðfullur af 
fólki á framboðsfundi allra flokka, 
allt að þúsund manns og útvarpað. 
Baldur er áheyrilegur, með djúpa 
og fagra bassarödd og mjög góður 
ræðumaður. Hann var á miklu 
flugi þetta kvöld, mælskur og orð-
fimur og heillaði kjósendur, átti 
fundinn. En þegar hann í lok ræðu 
sinnar sagði af miklum þunga 
og steytti hnefann að sið vinstri-
manna: „Við framsóknarmenn,“ 
ætlaði allt af göflunum að ganga, 
menn hlógu og klöppuðu (enda 
mönnum í fersku minni að Bald-
ur hafði verið framsóknarmaður). 
Þegar hann loksins komst að, tókst 
honum að segja: „Við framsóknar-
menn vil ég segja þetta.“ Margir 
töldu að þarna hefði þingmanns-
sætið hrokkið úr höndum hans 
og tungunni væri það tamast sem 
hjartanu væri kærast.

Ég heimsótti kúreka norðursins 
Hallbjörn Hjartarson varð þjóð-
þekktur söngvari og reisti Kántrí-
bæ á Skagaströnd. Þegar ég var 
þar á ferð með hópi manna, nýorð-
inn landbúnaðarráðherra, gekk 
Hallbjörn á móti mér, hneigði sig 
djúpt í leðurfötunum og sagði: 
„Þú ert hin landsfræga eftir-
herma, Jóhannes Kristjánsson.“ 
Ég jánkaði því og þarna sner-
ist hann kringum mig alla heim-
sóknina á safninu og sagði í lokin. 
„Jóhannes, það er nú lágmark að 
þú hermir eftir einhverjum stjórn-
málamanni áður en þú ferð.“ Ég 
sagði: „Það skal ég gera og er þá 
ekki best að ég taki nýja land-
búnaðarráðherrann, hann Guðna 
Ágústsson.“ Mæltist þetta vel fyrir 
og hermdi ég eftir sjálfum mér 
nokkra stund við mikinn fögnuð. 
Var það almannarómur á eftir 
hversu snjöll eftirherma Jóhann-
es Kristjánsson væri. 

Las þær allar
Þegar ævisaga Guðna Ágústsson-
ar kom út árið 2007 fengu margir 
framsóknarmenn fleiri en eina í 

jólagjöf. Einn þeirra var Árni Sig-
urðsson bóndi í Marbæli í Skaga-
firði en hann fékk þrjú eintök af 
Guðni af lífi og sál. Nágrannar 
hans hentu gaman að þessu. Sókn-
arpresturinn, sjálfstæðismaðurinn 
séra Gísli Gunnarsson í Glaumbæ, 
hitti Árna á förnum vegi og spurði 
kankvís: „Ertu búinn að skila bók-
unum um Guðna í Kaupfélagið?“ 
„Nei, nei,“ sagði Árni, „ég las þær 
allar og sú síðasta var best.“

Migið í klósett ráðherrans 
Einhverju sinni meðan ég var 
landbúnaðarráðherra komu á pall-
inn til okkar Margrétar, í Jórutún-
ið á Selfossi, borgfirskir sauðfjár-
bændur, en þeir voru á ferðalagi 
um Árnessýslu. Þetta var fallegur 
vetrarmorgunn, bjart og kalt og 
sólin skein, Ölfusá í klakabönd-
um, kaupfélagið og kirkjan handan 
árinnar. Í þessum hópi voru marg-
ir ágætir menn, meðal annarra 
Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson 
í Bakkakoti, núverandi formað-
ur Bændasamtakanna, og Magn-
ús Sigurðsson bóndi á Gilsbakka, 
einstakur höfðingi, forystumaður 
bænda og hagyrðingur góður. Við 
gáfum gestum okkar meðal annars 
harðfisk, bjór og íslenskt brenni-
vín. Magnús lýsti stundinni með 
eftirfarandi vísu: 

Á Selfossi ég gerði stuttan stans, 
það stirndi á ánni í sólarglans. 
Nú hef ég komið mér til manns 
og migið í klósett ráðherrans.

Sú sú, hvað er það? 
Fljótlega eftir að ég var í Kína 
sendu þeir heila nefnd hingað og 
nú voru það skógræktarmenn 
sem komu. Ég hélt þeim ærlegt 
boð í Ráðherrabústaðnum. Þar 
bar margt á góma og spurði ég 
nú hvernig þeir segðu „tré“ á 
kínversku? „Það er sú,“ sögðu 
þeir. „Hvernig segið þið þá skóg-
ur?“ spurði ég? „Það er sú sú,“ 
sögðu þeir. Sem sé, þar sem tvö 
tré koma saman, þar er skógur. Í 

frægu áramótaskaupi hafði ég í 
gervi Jóhannesar Kristjánssonar 
sem landbúnaðarráðherra sagt við 
bændur: „Munið svo að þar sem 
tvö tré koma saman, þar er skóg-
ur, drengir.“ Þetta var þá alþjóð-
leg vitneskja og oft vitnaði ég til 
tveggja trjáa eftir þetta. Þetta 
áramótaskaup varð mjög frægt og 
héldu víst margir að ég hefði verið 
þarna sjálfur, svo trúverðugur var 
Jóhannes og gerði þetta vel. 

Guðjón fingur 
Guðjón Sigfússon var mikill 
ágætismaður á Selfossi. Hann 
var bróðir Matthíasar myndlista-
manns. Guðjón var dálítið fljót-
huga. Hann vann á trésmíðaverk-
stæði Kaupfélagsins og þar varð 
hann fyrir því slysi að missa fing-
ur í vélsög. Þegar Guðjón kom 
aftur úr veikindafríinu sagði ein-
hver við hann: „Hvernig fórstu 
að þessu, Guðjón minn?“ „Það 
var nú lítið mál,“ sagði Guðjón, 
„ég gerði bara svona,“ og um leið 
renndi hann hendinni eftir borði 
vélsagarinnar og flugu nú tveir 
fingur í viðbót. Þetta varð til þess 
að hann var alltaf kallaður Gaui 
putti manna á milli. Guðjón var 
með rammagerð heima hjá sér til 
að drýgja tekjurnar. Eitt sinn ætl-
aði kurteis maður að biðja hann 
um að ramma inn fyrir sig en 
fannst þetta hálfasnalegt að mað-
urinn héti Gaui putti. Þegar hann 
barði að dyrum og kona Guðjóns 
kom til dyra, sagði hann: „Er Guð-
jón fingur heima?“

Migið í klósett ráðherrans
Í bókinni Guðni – Léttur í lund segir Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráðherra, sögur af sjálfum sér og fólki sem hann hefur 
mætt á lífsleiðinni. Við sögu koma allt frá óþekktum bændum úr Flóanum til þjóðþekktra stjórnmálamanna.

LÉTTUR Í LUND  Guðni Ágústsson hefur hitt margt fólk og mörg dýr.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Tilboðin gilda 5. - 8. des
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KJÚKLINGALEGGIR
NETTÓ

782
ÁÐUR 878 KR/KG

KJÚKLINGAVÆNGIR
HVÍTLAUKS

398
ÁÐUR 698 KR/KG

SÚKKULAÐITERTA
1/2

559
ÁÐUR 798 KR/STK

1/2

TKK

-30%

ÁÁÁÁÐ

-43%

KR/PK

  
JÓLAKAFFIÐ

400G MALAÐ

KOMIÐ Í 
VERSLANIR

COCA COLA
-LIGHT - ZERO

 4  x 2L

999

I
s
b
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LAUGARDAGAR  12 – 18
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Fáðu ráðleggingar hjá  
sérfræðingi okkar varðandi  
jólasteikina og hangikjötið.
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Fyndnast þegar 
fólk dettur 
á rassinn

Kjartan 
Guðmundsson
kjartan@frettabladid.is

Yfirheyrslan Óttar M. Norðfjörð rithöfundur

Það voru margir hissa yfir ákvörðun bandaríska leikstjórans 
Spike Lee að endurgera suður-kóreska meistaraverkið Oldboy. 
Myndin kom út árið 2003 og var hluti af hefndarþríleik Park 
Chan-wook. Hún vann til verðlauna á Cannes og sjokkeraði fólk 
víða um heim fyrir gróft ofbeldi og senu þar sem aðalleikarinn 
leggur sér lifandi kolkrabba til munns. 

Spike Lee er hins vegar ekki þekktastur fyrir gróft ofbeldi 
eða dýraníð. Hans bestu myndir, Do the Right Thing, Malcolm X 
eða Mo‘ Better Blues, voru tímamótaverk – leikstýrt af svert-
ingja, með svarta leikara í helstu hlutverkum og fjölluðu um 
menningu og sögu svarts fólks í Bandaríkjunum. Reyndar hefur 
Spike Lee aldrei fyrirgefið Óskarsakademíunni fyrir að „snið-
ganga sig“ árið 1989 þegar Driving Miss Daisy vann Óskarinn 
en Do the Right Thing var ekki tilnefnd sem besta mynd þrátt 
yfir að hafa verið talin ein besta mynd þess árs.

Nýja Oldboy-myndin hefur fengið misjafna dóma. Hún skartar 
Josh Brolin í aðalhlutverki sem þykir standa sig ágætlega. Suð-
ur-kóreska útgáfan var skemmtilega „skrýtin“ en endurgerðin 
nær víst ekki að fanga anda fyrri myndarinnar. Enda hefur hún 
gjörsamlega „floppað“ í miðasölu. Framleiðendur áttu erfitt með 
að markaðssetja myndina, hún var sýnd í fáum sölum og halaði 
á endanum aðeins 1,2 milljónir Bandaríkjadollara í aðgangseyri. 
Myndin kostaði um 30 milljónir dollara í framleiðslu og því ljóst 
að einhverjir fjárfestar sitja eftir með sárt ennið.

Gengi Oldboy setur spurningamerki við tilgang þess að end-
urgera annars frábærar myndir. Stundum virkar það, eins og 
þegar Martin Scorsese endurgerði Infernal Affairs sem The 
Departed, en yfirleitt er endurgerðin aðeins skuggi af uppruna-
legu myndinni og bætir litlu við.

Ég hvet lesendur  til að kynna sér hefndarþríleik Park Chan-
wook. Þrátt fyrir að Oldboy hafi notið mestra vinsælda eru hinar 
tvær myndirnar, Lady Vengeance og Sympathy for Mr. Veng-
eance, engu síðri. Allar fjalla þær um hefndina í margvíslegu 
formi. Kannski mætti lýsa þeim sem asískum útgáfum af Íslend-
ingasögunum þar sem heiðurinn er framar öllu. Að minnsta 
kosti eru þær ekki fyrir viðkvæmar sálir. Símon Birgisson

Fallandi gengi 
Spike Lee
Spike Lee ákvað að endurgera suður-kóreska 
meistaraverkið Oldboy. Myndin hefur fengið 
slæma gagnrýni og hræðilega aðsókn. 

SPIKE LEE  Frægðarsól hans er á hraðri niðurleið í Hollywood og Oldboy er 
enn eitt vindhöggið.

Frítt app fyrir þá sem vilja búa til teikningar og listaverk.
App vikunnar er teikniforritið Paper. Teikniforritið er ókeypis og er 
frá bandaríska fyrirtækinu 53 Studios. Appið, sem er um eins og hálfs 
árs, er eingöngu fáanlegt fyrir iPad og þykir einkar skemmtilegt og 
þægilegt í notkun. Forritið er kjörið til að halda utan um hugmyndir, 
hvort sem það eru teikningar, útlínur, litir eða bara hvað sem er.

Paper er skemmtileg viðbót og það er einfalt að teikna flottar 
myndir í því. Hægt er að velja um mismunandi bursta og penna en 
sumir þeirra kosta aukalega. Maður býr til skissu- eða teiknibækur og 
getur skreytt þær að utan. Í hverja bók er svo hægt að teikna að vild og 
halda skipulega utan um listaverkin. Það er mikill kostur að þurfa ekki 
að dröslast með allar skissu- og teiknibækurnar með sér út um allt, nú 
er hægt að hafa allt í iPadinum. 

Mikið úrval er af litum, til dæmis er hægt að fá vatnsliti. Hægt er að 
sækja appið á AppStore og er það frítt. Paper virkar eingöngu fyrir iPad.

Paper 

APP VIKUNAR

Skýringar   App fyrir Apple-tæki

8         Hvað gerirðu þegar allir 
aðrir eru sofnaðir? Ef ég 
er ekki sofandi sjálfur ligg ég 
líklega andvaka og bölva því 
að vera ekki sofandi.

1 Hvað halda margir um þig 
sem er alls ekki rétt? Ég 
hef heyrt að fólk haldi að ég 
sé leiðinlegur. Það er alls ekki 
rétt. Ég er mjög skemmtilegur.

2 Hvað kæmi fólki sem kynntist þér 
mest á óvart? Að ég horfi á róman-
tískar gamanmyndir og fótbolta. 
Fólki finnst það yfirleitt mjög skrítið 
en ég veit ekki hvers vegna.3         Hvað kemur út á þér 

tárunum? Krúttleg dýr, 
en ég myndi náttúru-
lega aldrei viðurkenna 
það opinberlega.

9         Hvaða frægu persónu 
ertu skotinn í? Jennifer 
Connelly, Penélope Cruz, 
Monicu Bellucci. Og auð-
vitað Ryan Gosling. 

4         Hvað gerir þig reiðan? 
Mér finnst leiðinlegt að 
vera reiður, þess vegna 
reyni ég að verða ekki 
reiður, en uppsagnirnar 
hjá RÚV gera mig reiðan.

5 Hvað er fyndnast 
í heimi? Fólk að 
detta á rassinn.

6         Hvað fer mest í taugarnar á 
þér? Einfaldir hlutir sem verða 
einhverra hluta vegna flóknir.

7           Hvert er fallegasta 
hljóð sem þú 
hefur heyrt? Ég bý 
mikið á Spáni og þá 
fer maður sífellt að 
meta þögnina meira.

10         Ef þú mættir taka eina bók, eina plötu og eina 
bíómynd með þér á eyðieyjuna, hvað yrði fyrir 
valinu? How to Survive on a Deserted Island eftir Tim 
O’Shei, smáskífuna Always Look on the Bright Side of 
Life og The Great Escape með Steve McQueen.

11 Hver er fyrsta minningin þín? 
Þegar ég missti disk með brennandi 
heitum hafragraut yfir magann á mér.

12 Hvað verðurðu að gera eftir 
fimm ár? Ég verð vonandi ennþá í 
100% vinnu sem listamaður. Það er 
að minnsta kosti draumurinn.

13 Hvað myndirðu gera við 
milljón borðtenniskúlur? Fylla 
tóma sundlaug og synda í þeim.

14 Hver var æskuhetjan þín? Þær 
voru nokkrar en tengdust allar 
íþróttum, eins og Michael Jordan, 
Ian Rush og Þorgrímur Þráinsson.

15 Skapar fegurðin hamingj-
una? Já, og öfugt. Þess vegna 
er hamingjusamt fólk fallegt og 
fallegt fólk er fallegt vegna þess 
að það er hamingjusamt.



SKEMMTILEGAR
JÓLAGJAFIR

AULINN ÉG 2

FÓLKIÐ 
Í BLOKKINNI

LATIBÆR
JÓLAANDINN
Þáttaröð 3 - diskur 2

BARBIE Í  
BLEIKU SKÓNUM

EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAILK A EÐA SKIPEÐA

Allir 6 þættirnir á DVD

NÝTT

NÝTT

2.299KR

2.499KR

2.499KR

DVD
2.499KR
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víst að honum myndi ekki auðn-
ast að fylkja liði á ný, heldur yrði 
að hrökklast burt og Vandalaríkið 
stæði óskaddað eftir.

En þá gerðist nokkuð óvænt. Á 
vígvellinum gekk Gelimer fram 
á lík bróður síns Ammatusar sem 
hafði fallið eftir að hafa  drepið 
tólf menn af liði Belisaríusar. 
Og svo elskaði Gelimer bróður 
sinn að hann virðist hafa fyllst 
algjörri örvæntingu, hætti að elt-
ast við Belisaríus og lét her sinn 
nema staðar meðan hann jarðsetti 
Ammatus á vígvellinum með mik-
illi viðhöfn. Þetta uppátæki Vand-
alakóngs gaf Belisaríusi færi á að 
sleppa burt með her sinn og stefna 
til Karþagó sem nú var óvarin. 
Þar var honum fagnað af íbúum, 
enda voru Vandalar aðeins fámenn 
yfirstétt í landinu, og nokkrum 
mánuðum síðar sigraði Belisar-
íus svo Gelimer í úrslitaorrustu 
og ríki Vandala var þar með fallið 
og hvarf úr sögunni. Býsansríkið 
varð hins vegar aldrei máttugt á 
þessum slóðum og þegar Arabar 
hófu herferð sína frá Arabíuskaga 
hundrað árum seinna hrundi ríkið 
og Norður-Afríka hvarf undir 
ægishjálm íslams.

Cirta-játningin fræga
En setjum nú svo að Gelimer hefði 
elskað bróður sinn ögn minna. 
Hann hefði haldið áfram að reka 
flótta Belisaríusar sem hefði 
lúpast brott með skottið milli lapp-
anna; hvað hefði þá gerst? Jú, það 
hefði getað breytt ýmsu. Í tíma-
ritinu Skakka turninum bjó ég 
fyrir fimm árum til fantasíu um 
það og ætla að leyfa mér að birta 
hér stuttan útdrátt úr henni, sem 
er settur fram eins og sannsögul 
upprifjun af sögu Vandala eftir 
hinn ímyndaða sigur þeirra gegn 
Belisaríusi.

Og þá er þar til að taka að eftir 
sigur Gelimers á Belisaríusi varð 
Justiníanus Býsanskeisari að við-
urkenna yfirráð Vandala í Afríku. 
Gelimer sneri sér þá að því að 
sætta alþýðu Vandalaríkis við yfir-
stjórn sína og landa sinna og í því 
fólst meðal annars að leggja drög 
að samvinnu ólíkra kirkjudeilda. 
Varð úr því Cirta-játningin fræga, 
þar sem drög voru lögð að sam-
þættingu kristindómsins og hinnar 
gömlu sólartrúar Rómverja, sem 
aldrei hafði dáið að fullu út. Þá 
sneri Gelimer sér að því að vinna 
Mára til fylgis við Vandala, en þeir 
bjuggu í vesturhluta ríkisins og 
höfðu verið bæði Vandölum og þar 
á undan Rómverjum óþægur ljár 
í þúfu. Gelimer fékk helsta skáld 
Vandala til að yrkja mikið söguljóð 
þar sem farið var fögrum orðum 
um þátt Mára í sameiginlegri vörn 
þeirra Vandala gegn innrás Gota 
frá Spáni. Márar voru og skip-
aðir í ýmis mikilsháttar embætti 
í ríkinu. Brátt tóku Márar að líta 
á sig sem bræður og vini Vandala 
og ríkið efldist og styrktist að 
mun. Gelimer endurvakti tengsl 
Norður-Afríkubúa við hina horfnu 
Púnverja, sem Rómverjar höfðu 
svo lengi att kappi við, og risastór 
stytta af Hannibal Barca, fyrrum 
Karþagó-kóngi, var reist á torg-
inu í höfuðborginni við hlið álíka 
stórrar styttu af Gelimier sjálfum, 
sem dó 581 og hlaut að verðleikum 
nafnbótina „hinn mikli“.

Árið 603 kom svo  Asdrubalus 
konungur til ríkis og fannst tíma-
bært að hefja útþenslustefnu, 
hann náði suðurhluta Spánar þar 

sem til varð bandalagsríki Vand-
ala, Andalúsía, og hann náði líka 
Egiftalandi um tíma frá Býsans-
mönnum. Annars voru fyrstu ára-
tugir sjöundu aldar undirlagðir 
af trúarbragðadeilum, Cirta-játn-
ingin þróaðist æ meir til sjálf-
stæðra trúarbragða en litlir hópar 
kaþólskra ofsatrúarmanna héldu 
uppi hryðjuverkum og myrtu 
meðal annars tvo Vandalakónga á 
þessum árum. Vandalar náðu hins 
vegar páfanum í Róm til fylgis við 
sinn sið.

Á seinni hluta sjöundu aldar 
glímdu Vandalar við Araba sem 
höfðu lagt undir sig Miðaustur-
lönd eftir útrás frá Arabíuskaga, 
innblásnir af herskáum anda spá-
manns að nafni Múham. Nú kom 
sér vel hve undirstöður Vandala-
ríkis voru orðnar styrkar því 
þeir náðu að hrinda innrás Araba 
algjörlega og náðu svo Egiftalandi 
aftur og héldu því upp frá því. Í 
bandalagi við sína fornu fjend-
ur í Býsans náðu Vandalar svo 
að hrekja Arabana aftur suður á 
Arabíuskaga og útbreiðsla hinnar 
nýju trúar þeirra stöðvaðist og 
takmarkaðist við upprunaleg lönd 
Araba. Býsansríkið var þó illa 
sært eftir átökin og missti brátt 
mestöll lönd sína í Miðausturlönd-
um í hendur uppreisnarmanna í 
Sýrlandi.

Í Evrópu voru risin upp ýmis 
ríki á rústum Rómaveldis, og um 
tíma virtist ríki Franka líklegt til 
afreka, en í hvert sinn sem ein-
hverjir gerðu sig líklega til að ná 
of stórum svæðum í Evrópu undir 
sig komu Vandalar til skjalanna, 
sendu hersveitir og brutu þá á bak 
aftur. Þeir vildu gæta þess vel að 
ekki risi eitt öflugt ríki í Evrópu, 
þótt ekki hefðu þeir áhuga á þeim 
hrjóstrugu villimannalendum 
sjálfir.

Þegar komið var rétt fram 
undir aldamótin 800 urðu afdrifa-
ríkir atburðir. Gæsarek konung-
ur III. hvatti þá landstjóra sinn í 
héruðum Mára til að leita suður á 
bóginn meðfram Afríkuströndum 
og á vesturströnd álfunnar eign-
uðust Vandalar brátt miklar lend-
ur. Auðæfi þaðan styrktu ríkið 
enn í sessi og kóngar Vandala 
notuðu auðæfin til að efla mjög 
menntun, háskólar voru stofn-
aðir og vísindarannsóknir jukust 
gríðarlega.

Kvenréttindi á oddinn
Frumkvæði og hugmyndaskipti 
urðu aðalsmerki Vandala. Þeir 
báru gæfu til að eyða ekki orku í 
trúarbragðadeilur, enda rúmuðust 
flest sjónarmið undir Cirta-trúnni 
sem nú var fullmótuð og fólst í að 
hverjum væri heimilt að tilbiðja á 
sinn eigin hátt „tign þess guðs sem 
sólina skapaði“. Skipaferðir milli 
Miðjarðarhafs og landa Vandala í 
Vestur-Afríku urðu svo til þess að 
ný meginlönd fundust fyrir vestan 
Atlantshafið, og þá tóku skipaferð-
ir, verslun og landkönnun mikinn 
fjörkipp. Öll þessi þróun tók nokk-
urn tíma en um 1250 hófust sigl-
ingar Vandala til Asíu fyrir alvöru, 
og í kjölfar þeirra varð iðnbylting-
in í Vandalíu um 1400. Nokkrar öfl-
ugar drottningar í Vandalíu settu 
kvenréttindi á oddinn. Framfarir á 
öllum sviðum urðu stórstígar eftir 
það og Vandalarnir Gofas Ulan og 
Hildo Sertore urðu eins og allir 
vita fyrstu mennirnir til að lenda á 
tunglinu árið 1652.

Og ekki vonum seinna!

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson 

sleppir gjörsamlega 
fram af sér beislinu 
og býr til –   á mjög 

hæpnum forsendum 
– nýja sögu 
um öflugt 

stórveldi 
í Afríku 

sem í 
raun 

var 
aldrei 

til.
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     Tilboð: 5.890.000 kr.
Toyota Land Cruiser VX 4x4 KMR01
Skráður febrúar 2008, 3,0Di dísil, sjálfskiptur
Ekinn 63.000 km. 
Ásett verð: 6.190.000 kr.

     Tilboð: 3.650.000 kr.
Ford Escape Limited AWD LDB02
Skráður júní 2011, 2,5i bensín, sjálfskiptur
Ekinn 66.000 km.
Ásett verð: 3.950.000 kr.

     Tilboð: 4.490.000 kr.
Ford Kuga Titanium S AWD  YGG14
Skráður maí 2012, 2,0TDCi dísil, sjálfskiptur
Ekinn 63.000 km.
Ásett verð: 4.850.000 kr.

400.000 KR. 
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FINNDU BÍLINN ÞINN Á
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*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 7. nóvember 2013 til og með 20. desember 2013 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2013 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

Kauptu notaðan bíl af Brimborg 
og þú átt möguleika á að vinna

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

JEPPAR
Í GÓÐU ÚRVALI

Vertu með!

Fjórhjóladrifinn,
sparneytinn og

vel búinn

Hvert myndir 
þú fara?

Í ábyrgð

Rúmgóður
og öflugur
sportjeppi

Vel búinn 
og öflugur
dísil jeppi

Síðustu tvær  flækjusögur 
fjölluðu um ógurlegt 
stríð Býsansmanna eða 
Austrómverska ríkisins 
við Persa í blábyrjun sjö-
undu aldar eftir Krist, en 

þeim langvinna slag lauk með því 
að stórveldin stóðu bæði hálflöm-
uð eftir og urðu því auðveld bráð 
Aröbum þegar þeir gerðu útrás 
frá Arabíuskaga og náðu á örfáum 

ÞEGAR VANDALAR 
LENTU Á TUNGLINU

GELIMER 
KONUNGUR

BELISARÍUS 
HERSHÖFÐINGI

árum stórum hlutum bæði Býsans 
og Persíu. Og tóku síðan að breiða 
íslam út um heiminn. En gæti 
sagan hafa orðið öðruvísi? Getum 
við fundið einhvern tímapunkt þar 
sem sagan hefði getað breytt um 
stefnu út af einhverju smáatriði 
og orðið öðruvísi? Og íslam hefði 
þá til dæmis aldrei komið til sög-
unnar?

Og jú, það er hægðarleikur að 
búa til slíkar sviðsmyndir. Ég hef 
til dæmis löngum skemmt mér við 
tilhugsunina um hvernig veraldar-
sagan hefði orðið öðruvísi ef Geli-
mer Vandalakóngur hefði ekki 
fengið hálfgert taugaáfall við að 
sjá bróður sinn fallinn á vígvelli 
nálægt Karþagó árið 533. Og út frá 
því má smíða hátimbraða sögu sem 
til dæmis leiðir til þess að íslam 
verður aldrei að alvöru afli í ver-
aldarsögunni en hins vegar hefjast 
tunglferðir fjórum öldum fyrr en 
varð í raun og veru.

Kurteisleg framganga
Vandalar voru germanskur ætt-
bálkur sem fyrst verður fyrir 
alvöru vart við á sléttum Póllands 
á fjórðu öld eftir Krist. Innrás 
Húna inn í Mið-Evrópu varð til 
þess að þeir hröktust inn í Róma-
veldi og fóru um Gallíu eða Frakk-
land og síðan Spán en stigu árið 
429 það óvænta skref að kaupa 
undir sig skip og flytja alla þjóðina 
til Norður-Afríku. Þjóðin taldi þá 
80.000 sálir, karla, konur og börn, 
en til samanburðar má geta þess 
að það er rétt rúmlega sá fjöldi 

sem fyllir Old Trafford, heima-
völl Manchester United. Vandalar 
náðu svo helstu borg Rómaveldis í 
Norður-Afríku, Karþagó, tíu árum 
seinna og stofnuðu ríki sem varð 
svo öflugt að árið 455 náðu Vand-
alar sjálfri Rómaborg og rændu 
mörgum gersemum og auðæfum 
áður en þeir hurfu á braut. Þeir 
gengu reyndar kurteislega fram 
við þetta allt saman, svo það er 
með öllu óverðskuldað að orðið 
„vandalismi“ sé kennt við þessa 
þjóð.

Algjör örvænting
En nema hvað, tuttugu árum 
seinna féll Rómaveldi í vestri og 
ríki Vandala virtist þá hafa alla 
burði til að hasla sér almennilegan 
völl í mannkynssögunni. Það var í 
áratugi öflugasta ríkið við vestan-
vert Miðjarðarhaf. En við austan-
vert hafið var Austrómverska ríkið 
eða Býsans enn við lýði og keisar-
inn Jústiníanus, sem kom til valda 
árið 527 lét sig dreyma um að end-
urreisa hina föllnu dýrð samein-
aðs Rómaveldis og sendi sex árum 
seinna hershöfðingjann Belisar-
íus með fremur fámennan her til 
Norður-Afríku til að freista þess 
að endurheimta svæðið. Vandala-
kóngurinn Gelimer mætti Belisar-
íusi með her sinn við þjóðveginn 
ekki allfjarri Karþagó (skammt 
þar frá sem Túnisborg stendur 
nú) og Vandalar virtust lengst af 
á góðri leið að hrekja Belisaríus 
á flótta. Þar sem Býsansherinn 
var fjarri heimaslóðum má telja 
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JÓ LATAPAS Í HÁ DEGINU
Emmanuel elskar að elda fyrir þá sem elska að elda ekki.
Tilvalið fyrir hópa.

Miðbæjarmenning við Ingólfstorg

Það vekur óneitanlega athygli að þrjár af fimm 
tilnefningum til Íslensku þýðingaverðlaunanna 
hlutu þýðendur bóka sem gefnar 
eru út af sama útgefanda, Upp-
heimum. 

Ingunn Ásdísardóttir 
fyrir Ó–  sögur um djöfulskap 
eftir Færeyinginn Carl Jóhan 
Jensen, Njörður P. Njarðvík 
fyrir heildarsafn útgefinna ljóða 
sænska Nóbelsskáldsins 
Tomasar Tranströmer og 
Rúnar Helgi Vignis-
son fyrir Sem ég lá 
fyrir dauð anum eftir 
William Faulkner, sem 
einnig var Nóbels-
skáld.

HORST ER 
MÆTTUR

Fyrsta bókin 
eftir norska 

verðlaunahöf-
undinn Jörn Lier 

Horst er komin út 
á íslensku. Það er 
bókin Veiðihund-

arnir sem hlaut 
Rivertonprisen 

2012, besta norska 
glæpasagan og 

Glerlykilinn 2013.

FÆRT TIL 
BÓKAR

!

BÆKUR  ★★★ ★★

Stúlka með maga
Þórunn Erlu og Valdimarsdóttir   
JPV-ÚTGÁFA

Þórunn Erlu Valdimarsdóttir hefur 
jöfnum höndum skrifað sagnfræði 
og skáldskap allan sinn feril. Hún 
hefur oft látið reyna á skilin milli 
þessara tveggja greina og beitt 
meðulum skáldskaparins í sagn-
fræðiverkum af meiri dirfsku en 
flestir kollega hennar. Nýjasta bók 
hennar, Stúlka með maga, samein-
ar sagnfræði og skáldskap á nokk-
uð annan, en ekki síður frumlegan, 
hátt. Sögumaður bókarinnar, sem 
ber undirtitilinn „Skáldættarsaga“ 
er Erla móðir Þórunnar og í sög-
unni fylgjum við henni á vit fortíð-
ar ættarinnar þar sem hún grams-
ar í gömlum skjölum og bréfum úr 
stórum skjalaskáp úr járni.

Á kápu segir að Stúlka með maga 
sé sjálfstætt framhald Stúlku með 
fingur, skáldsögu Þórunnar sem 
kom út árið 1999. En þetta eru mjög 
ólíkar bækur. Stúlka með fingur er 
fimlega fléttuð saga úr örlagaþráð-
um tveggja manneskja, ástarsaga 
sem leiðir til óvæntrar afhjúpun-
ar í lokin. Í Stúlku með maga er á 
hinn bóginn sögð saga sem er bæði 
löng og breið, nær yfir margar kyn-
slóðir karla og kvenna og leikurinn 
berst víða, bæði landfræðilega og á 
litrófi tilfinninganna.

Erla segir sögu ættingja sinna, 
einkum karlanna, allt aftur á fyrri 
hluta nítjándu aldar. Snemma í sög-

unni er ýmislegt gefið í skyn um 
hennar eigin ævi, hjónaband sem 
lýkur með því að eiginmaðurinn fer 
frá henni og um ævi foreldra henn-
ar og hjónaband þeirra og samlíf 
sem frá upphafi er lifað í skugga 
sjúkdóms sem þau ganga bæði með 
en má ekki nefna upp-
hátt: sýfilis.

Undir lokin þéttist 
sagan um þessi tvö 
hjónabönd, en áður en 
að því kemur hefur 
sögukona þrætt sig 
í gegnum óhemju 
magn af frásögn-
um af forfeðrum 
sínum. Og sagan 
sú er saga af sann-
kölluðu feðraveldi. 
Þótt samúð hennar 
sé einatt með kon-
unum í fortíðinni 
eru þær næstum 
ósýnilegar í frá-
sögn hennar. Karl-
arnir eru frekir á athyglina, 
athafnasemi þeirra hefur skilið 
eftir sig fleiri spor í skjalasafninu 
en strit kvennanna og við fáum 
endalausar sögur af afrekum 
þeirra, brauðstriti og feilsporum. 
Því er ekki að leyna að þetta getur 
reynt töluvert á þolinmæðina hjá 
lesanda. Einkum er sá hluti sög-
unnar sem helgaður er föðurafa 
Erlu, smiðnum og þúsundþjala-
smiðnum Alexander Valentínus-
syni langdreginn og endurtekn-
ingasamur, þar er tínt til hvert 
hús sem hann smíðar og farið í 
saumana á fjárhag hans og fram-

kvæmdum þannig að manni verð-
ur nóg um og finnst stundum eins 
og maður sé staddur í heimilda-
safninu miðju en ekki í skáldlegri 
úrvinnslu úr því.

Í heildarbyggingu sögunnar 
hefur þessi smásmygli sinn til-
gang. Hún sýnir hvernig fókus 

sögunnar beinist 
einatt að því sem 
fært er í bókhald 
opinberra stofn-
anna og fyrirtækja 
og er þannig hluti 
af femínískri gagn-
rýni sögukonunn-
ar, en því er ekki að 
leyna að karlarnir 
í sögunni skyggja á 
konurnar lengi vel, 
þótt maður finni að 
sögukonan og sögu-
höfundur telji að 
konurnar séu meiri 
athygli verðar.

Stúlka með maga 
verður þess vegna 

svolítið köflótt skáldættarsaga. 
Lokahlutinn og yfirleitt þeir hlut-
ar sögunnar sem fjalla um konur 
eru grípandi og stundum nístandi í 
útmálun sinni á kúgun og óréttlæti 
gamla samfélagsins, en útmálunin 
á brölti karlanna verður of ítarleg 
þannig að áhugi lesandans á það til 
að dala. 

 Jón Yngvi Jóhannsson 

NIÐURSTAÐA: Áhrifarík ættarsaga af 
örlögum kvenna, en karlarnir skyggja 
enn þá á þær, í skáldsögunni eins og í 
sögunni sjálfri.

Konur í karlaheimi

Reyndar er ég enginn sérfræðing-
ur í færeysku, þótt ég geti auðvit-
að lesið hana mér til gagns eins og 
flestir Íslendingar. En þegar maður 
fer að þýða svona listrænan texta 
þá fyrst uppgötvar maður alla þá 

botnlausu pytti sem liggja fyrir fótum manns 
þegar færeyskan er annars vegar,“ segir Ing-
unn Ásdísardóttir þýðandi, spurð hvort ekki 
hafi verið erfitt að þýða doðrantinn Ó – Sögur 
um djöfulskap eftir Carl Jóhan Jensen. „Málin 
eru í rauninni svo lík en um leið svo ólík og 
þar sem þau eru ólík leynir það á sér. Maður 
þarf alveg stöðugt að vera á tánum, í hverri 
einustu setningu.“

Ó – Sögur um djöfulskap er fyrsta bókin 
sem Ingunn þýðir úr færeysku og hún segir 
þetta eitt það erfiðasta sem hún hefur komist 
í. „Einkum út af líkindum málanna. Það er svo 
auðvelt að taka setninguna bara beint upp og 
klúðra öllu til dauðans. Sem dæmi má nefna 
að á íslensku þýðir orðalagið „að maður standi 
fyrir einhverjum“ að maður sé að reyna að 
hindra hann í að komast ferða sinna, á fær-
eysku hins vegar þýðir það þetta sama orða-
lag, „að standa fyrir einhverjum“, einfald-
lega að standa fyrir framan hann. Þannig að 

á færeysku eruð þið að spjalla saman í mesta 
bróðerni þó að þú „standir fyrir manninum“, 
enginn er að reyna að hindra neinn. Svona 
merkingarmunur á milli þessara tveggja 
tungumála er alls staðar. En þetta var líka 
ofsalega ögrandi og skemmtilegt.“

Verðlaun skipta máli
Ingunni virðist hafa tekist vel upp með þýð-
inguna, því hún er tilnefnd til Íslensku þýð-
ingaverðlaunanna. Skipta slíkar tilnefning-
ar máli og bæta verðlaunin stöðu þýðenda? 
„Ég tel engan vafa á því. Ég ætla útgefendum 
það að vilja hafa bækurnar sínar þokkalega 
þýddar og að þeir leiti þá til fólks sem hefur 
fengið þess konar viðurkenningu í þessu fagi. 
Ég held líka að þýðendur, sem hafa metnað í 
sínu starfi og bera virðingu fyrir því, hljóti 
að keppa að því að komast á þennan topp. Mér 
fannst það gríðarleg viðurkenning að vera til-
nefnd til þýðingaverðlaunanna og held það 
hljóti að hvetja mig til að gera enn betur í 
framtíðinni.“

Carl Jóhan stundaði nám í bókmenntafræði 
við H.Í. og er altalandi á íslensku. Las hann 
þýðinguna yfir? „Já, meira og minna gerði 
hann það.“ Og var ánægður með útkomuna? 
„Ekki heyrði ég annað á honum allavega.“

Þetta er mjög færeysk bók, ekki satt? „Jú, 
hún gerist í færeysku smábæjarsamfélagi 
upp úr aldamótunum 1900 og fer bæði fram 
og aftur fyrir þau. Hún tekur á mörgu af því 
sem kannski má líta á sem sérfæreyskt. Þetta 

er svona smábæjarsamfélag þar sem hver er 
ofan í annars koppi og trúarlíf Færeyinga, 
sem er mjög sérstakt, leikur stórt hlutverk. 
En í rauninni er hann samt að fjalla um miklu 
stærri hluti. Hann setur atburðarásina þarna 
niður en er í raun að fjalla um djöfulskapinn 
í manneskjunni, bæði þann djöfulskap sem 
við ráðum við og getum valið og líka illsku og 
djöfulskap sem kemur utan frá og einstakling-
urinn ræður ekki við. Þessa illsku sem mann-
lífinu virðist eðlislæg, hversu leitt sem okkur 
þykir að viðurkenna það.“

Djúpar lendur sálarlífs
Íslendingar þekkja færeyskt samfélag aðal-
lega úr bókum Williams Heinesen, munu þeir 
þekkja það samfélag aftur í þessari bók. „Já 
og nei. Umgjörðin er að sumu leyti svipuð, 
lítið þorpssamfélag í Færeyjum á þessum 
tíma með alls kyns skrítnu fólki og sögum inni 
í sögum. Mikið lengra nær sú samlíking ekki 
vegna þess að hér er farið inn á mjög myrkar, 
duldar og djúpar lendur sálarlífs, hvata, óra, 
ævintýra og fýsna. Litapalettan er mjög miklu 
dekkri hjá Carli Jóhani en Heinesen.“

Áttu von á því að þýða fleiri bækur úr fær-
eysku? „Carl Jóhan er að ljúka við skáldsögu 
sem fjallar um íslenskt skáld á nítjándu öld 
sem heitir Benedikt Einarsson, hringir það 
einhverjum bjöllum? Ef einhver íslenskur 
útgefandi vill gefa hana út vona ég sannar-
lega að mér verði fengið það verkefni að þýða 
hana, en það á allt eftir að koma í ljós.“              

Glíman við færeyskuna erfið
Ingunn Ásdísardóttir er tilnefnd til Íslensku þýðingaverðlaunanna fyrir þýðingu sína á skáldsögunni Ó –   Sögur um 
djöfulskap eftir Færeyinginn Carl Jóhan Jensen. Hún segir glímuna við færeyskuna eina þá erfiðustu sem hún hafi átt 
á löngum þýðandaferli. Þar komi til líkindi en um leið ólíkindi málanna sem valdi því að þýðandinn sé sífellt á tánum.

SKEMMTILEG ÖGRUN  Ingunn hefur þýtt fjölda 
bóka, en segir þýðinguna á Ó–  Sögur um djöfulskap 
það erfiðasta sem hún hafi tekist á við, en um leið 
ögrandi og skemmtilegt verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Afmælisbréf Teds Hug-
hes vakti gríðarlega 
athygli þegar ljóðin 
komu út árið 1998. Þar 
fjallaði skáldið í fyrsta 
sinn um hjónaband 
sitt og Silviu Plath og 
hörmulegan dauða 
hennar.

Bókin er nú komin 
út á íslensku í þýðingu 
Hallbergs Hallmunds-
sonar og Árna Blandon, ljóðaunnendum til 
mikils fagnaðar. 

Hallberg var langt kominn með 
þýðinguna þegar hann lést árið 2011 og var 
Árni fenginn til að ljúka við bókina.

Afmælisbréf
á íslensku

Friðrika
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is

Bretar, eða nánar tiltekið The Literary 
Review, hafa útnefnt verstu kynlífssenuna 
í skáldskap ársins. Sá vafasami heiður að 
hljóta verðlaunin kom í hlut Manil Suri fyrir 
átakanlega uppskrúfaðar kynlífssenur í bók 
hans The City of Devi.

Mesta athygli vakti þó að meðal þeirra 
sem tilnefndir voru var hið löngu látna og 
heittelskaða söngvaskáld Woody Guthrie.

Versta kynlífslýsingin

Uppheimar uppskera vel fyrir þýðingar
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 Góða skemmtun

NJÓTTU ÞESS AÐ UNDIRBÚA  
JÓLIN Í HLÝLEGU UMHVERFI
Fjölbreytt skemmtiatriði á  
göngugötunni frá kl. 13.

SKEMMTIGARÐURINN – DAGSKRÁ

LAUGARDAGUR 
Kl. 15 – Rauðhetta og úlfurinn 
Kl. 17 – Svenni Fjallabróðir 

SUNNUDAGUR 
Kl. 15 – Jólaball 
Kl. 17 – Leikhópurinn Lotta

MUNUM EFTIR PAKKAJÓLUM!
Gefðu eina auka gjöf þessi jól og settu hana  
undir jólatréð okkar. Hjálparstofnanir koma  
gjöfunum þangað sem þeirra er þörf.
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Brandarar

Uppskrift

Brandarar

Uppskrift

Hvers vegna lakka fílarnir táneglurnar rauðar?   
Til þess að þeir sjáist ekki innan um jarðarberin.

„Þú hefur augun hennar mömmu þinnar og nefið hans pabba 
þíns,“ sagði frænkan. 
„Já, og buxurnar hans bróður míns,“ sagði barnið.

„Þjónn, það er fluga í súpunni minni.“  
„Já, en hún kostar ekkert aukalega.“

Hvenær fenguð þið fyrst áhuga 
á fantasíubókmenntum (furðu-
bókmenntum)?  Kjartan: Fyrstu 
furðubókmenntirnar sem ég 
komst í tæri við var líkast til 
Bróðir minn Ljónshjarta. Svo 
þegar ég las Hringadróttinssögu 
þegar hún kom fyrst út í þýð-
ingu Þorsteins Thorarensen var 
ég alveg kolfallinn.  Snæbjörn: 
Ég las „Í gegnum þyrnigerðið“  
þegar ég var 10 ára um sumar 
á Seyðisfirði. Síðan sprakk höf-
uðið á mér þegar ég las Hobbit-
ann þrettán ára og það varð ekki 
aftur snúið.

Um hvað fjallar Draumsverð?  
Kjartan: Hún er beint framhald 
af bókinni Hrafnsauga, sem kom 
út í fyrra, og fjallar um ferðalag 
og þroska, galdra og svik.  Snæ-
björn:  Ætli það megi ekki segja 
að hún fjalli um ferðalag.

Hverjar eru uppáhaldsbæk-
urnar ykkar?  Kjartan: Þetta 
er óstjórnlega erfið spurning. 
Benjamín dúfa og Bróðir minn 
Ljónshjarta munu alltaf búa í 
mér, sem og Slaughterhouse 5. 
Snæbjörn: Glataðir snillingar 
(De fortabte spillemænd) eftir 

William Heinesen. Það má segja 
að þessi bók sé færeyska útgáf-
an af Gauragangi.

Hafið þið spilað hlutverkaspil? 
Kjartan og Snæbjörn: Já, og 
gerum enn!

Uppáhaldspersóna í bíómynd 
eða bók?  Kjartan: Samuel 
Vimes, úr Discworld-bókunum 
eftir Terry Pratchett. Snæbjörn: 
Arya Stark úr Krúnuleikunum 
(söng elds og ísa) stendur alltaf 
fyrir sínu. Ég vona innilega að 
hún komist heim í næstu bók.

Spila hlutverkaspil og 
skrifa furðubækur
Kjartan Yngvi Björnsson og Snæbjörn Brynjarsson eru ungir rithöfundar sem 
skrifa bækur um fantasíu- og furðuheima. Nú er komið út framhald af bók 
þeirra Hrafnsauga sem nefnist Draumsverð. Fréttablaðið spurði þá félaga út í 
Þriggja heima sögurnar og hlutverkaspil.

Piparkökur eru eftirlætis-
smákökur margra krakka 
og nú er sannarlega rétti 
tíminn til þess að byrja 
að spreyta sig á smáköku-
bakstri. Mikilvægt er að 
hafa í huga að fylgja ekki 
uppskrift bakaradrengsins 
í Hálsaskógi sem setti kíló 
af pipar í deigið! Krakka-
síðan hefur eftir áreiðan-
legum heimildum að þessi 
piparkökuuppskrift sé 
afbragð. Yngri krakkar þurfa 
vitanlega að fá aðstoð full-
orðinna við baksturinn, og 
minna verður á að deigið 
verður best ef það er búið til 
daginn áður en bakað er.

Piparkökur 
fjölskyldunnar
Uppskriftin gefur um 100-
120 piparkökur
500 g hveiti
280 g sykur

2 tsk. natrón
3 tsk. kanill
1 1/2 tsk. negull
1 1/2 tsk. engifer
1/2 tsk. pipar
180 g smjör
1 dl síróp
1 dl sterkt kaffi (nescafé 
virkar vel)

Smjör mulið út í þurr-
efni og sírópi og kaffi bætt 
við. Hnoðað vel og deigið 
geymt í ísskáp yfir nótt, eða 
að minnsta kosti í nokkra 
klukkutíma. Deigið breitt 
fremur þunnt út og skorið út 
í öllum hugsanlegum form-
um. Bakað við um 170 gráð-
ur, á blæstri eða 190 gráður 
ef ekki blástur. Skreytið með 
glassúr að vild. Bökunartími 
er um 8 mínútur.

GULLFALLEG OG
BRÁÐSKEMMTILEG SAGA!BRÁÐSKEMMTILEG SAG

Geisladiskur

með upplestri á

sögunni fylgir

Bragi Halldórsson
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SVAR: Þær beygjast ekki, þetta er hilling.

Hvað heldur þú, 
heldur þú að 
þetta sé hilling 
eða að línurnar 
beygist?

þeim,“ sagði Kata. „Heldur þú að það sé ekki bara verið að plata okkur?“ bætti hún 
við. „Eigum við ekki bara að ná okkur í reglustiku og mæla það?“ sagði Lísaloppa. 
Kata horfði betur á myndina. „Fyrst giska, hvað heldur þú Lísaloppa, heldur þú að 
línurnar beygist eða ekki?“

DRAUMSVERÐ 
 Kjartan Yngvi 
Björnsson og 
Snæbjörn Bryn-
jarsson hafa 
verið hugfang-
nir af furðubók-
menntum frá 
unga aldri.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.

JÓLALEIKUR BYKO
Dregið um vinning daglega til jóla.
Alls 23 glæsilegir vinningar.
Heildarverðmæti 800.000 krónur. 
WWW.FACEBOOK.COM/BYKO.IS

Almennt verð 4.990 kr.
3.990kr.

KLÚBB verð

Gleðileg jól Vnr. 74092405
SKIL rafhlöðu-
skrúfvél, 3,6V.

Vnr. 74804118
EINHELL rafhlöðuborvél, 
18V, með aukarafhlöðu.

HARÐAR TÖSKUR

BYKO KLÚBBURINN
FÉLAGAR Í BYKO KLÚBBNUM NJÓTA SÉRTILBOÐA.
ÞAÐ MARGBORGAR SIG AÐ VERA MEÐ.
NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.BYKO.IS.

Vnr. 42378967
Ferðataska, 71 cm, 4 hjól.

Vnr. 42378966
Ferðataska, 61 cm, 4 hjól.

Vnr. 42378965
Ferðataska, 48 cm, 4 hjól.

Vnr. 72365046
TACTIX verkfærasett í tösku,
alls 77 stk.

Almennt verð 10.990 kr.
8.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 6.990 kr.
5.490kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 4.990 kr.
3.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 15.990 kr.
12.990kr.

KLÚBB verð

TILBOÐ GILDA 6.-8. DESEMBER

Almennt verð 7.990 kr.
6.390kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 9.990 kr.
7.990kr.

KLÚBB verð

Vnr. 42378870
MELISSA tvöfalt 
vöfflujárn, 1200W.
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Fjöldi annarra

 klúbbtilboða

Almennt verð 7.995 kr.
4.990kr.

KLÚBB verð

Vnr. 52237491-2
MURCIA borðlampi, 
svartur eða stál, 40W, E14.

Heitar vöfflur í öllum 
verslunum í dag

kl. 13:00  Sjonni og Vigga skemmta
kl. 14:30  Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 15:30  Jólajazz

kl. 13:00  Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 14:00  Kammerkór Mosfellsbæjar

kl. 13:00  Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 15:00  Sjonni og Vigga skemmta
kl. 16:30  Jólajazz

kl. 14:30  Álafosskórinn syngur jólalög
kl. 15:30  Kammerkór Mosfellsbæjar

Boðið upp á gómsætar, nýbakaðar vöfflur 
og kaffi í dag laugardag milli kl. 13 og 15.

Laugardag 7. desember

Sunnudag 8. desember

Laugardag 7. desember

Sunnudag 8. desember

BYKO BREIDD BYKO GRANDABBYYKKOO BBRREEIIDDDD BBYYKKOO GGRRAANNDDAA

JÓLAGLEÐI Í BYKO

JÓLAHLAÐBORÐ 
Í BYKO BREIDD

laugardag 
og sunnudag 
kl. 11:30 - 14:30

al
bæj

lö
æjar

1.490kr.

JÓLAHLAÐBORÐ

Vnr. 74802080
EINHELL hjólsög,
BT-CS 1400/1.

Almennt verð 16.990 kr.
12.990kr.

KLÚBB verð

Almennt verð 1.990 kr.
1.590kr.

KLÚBB verð

Vnr. 41120389
Eldfast form.

AÐEINS Í BYKO BREIDD
          Aðeins 2 á mann. Verð gildir meðan birgðir endast!         

Almennt verð 590 kr.
499kr.

KLÚBB verð

Vnr. 55095034
Jólastjarna.

Almennt verð 82.990 kr.
69.990kr.

KLÚBB verð

Vnr. 65602057
KITCHEN AID 150 
hrærivél, hvít.
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KROSSGÁTA
LÁRÉTT
1. Dulbjó drýldni sem b-vítamín (5)
11. Ráðuneyti smíðað á skeri Skúla (16) 
12. Bús í spil, má það? (5)
13. Tökum bréf, torf, skyggni og men; birtist þá 

ónefndur sundurgerðarsinninn (16) 
14. Gelding er ekki regla (12)
15. Vill að ég snúi upp á form í andstöðu (8) 
16. Dauf draga forystusauð (8)
17. Nokkrir dýrðardagar í Skagafirði (8)
21. Óðar með rosa útbrot (8)
26. Fúlmenni fremja níðingsleg morð (6)
27. Fjalla um skáldsöguna „Máttur möppu-

dýranna“ (9)
29. Gengur hópur í það sem gerist (6) 
30. Óttalegt suð er þetta, sonur sæll (5)
31. Illt sá til með ískyggilegum (11)
32. Frá er mæða og forsmán öll (6)
33. Væl er þetta viljugi sveinn, vældi ég 

kannski líka? (7)
35. Baul fyrir lélega blendinga (7)
38. Svona mannvirki notar bíll (6)
39. Notaleg er fjaran í Fossvoginum (10)
40. Gilin gengin og fellin líka (6) 
41. Vinn ekki úti (4)
42. Öruggt grip um kattastaur (10) 
43. Skora á Saxa og ættingja hans alla (7) 
44. Friðrik og Lilli para sig (4)

LÓÐRÉTT
1. Fagurfölur sem  lóur og spóar (10) 
2. Rek klisju heiguls til uppistöðu sætabrauðs (10)
3. Skorar tvisvar er kólonar keppa (10)
4. Brjálaða liðið er frábært (10)
5. Ef ég fel keisarann í Kína er það glæpur (7)
6. Hjal um að mafíósi fresti tískukryddi (11)
7. Munnur djöfla geymir heila (5) 
8. Höndlið hafið þar sem það kemur í kvína 

(11)
9. Fljótgripin fyrir ákveðinn kúnna (8) 
10. Fimm dragi andann meðan þau eru að 

störfum (8) 
15. Fuglarnir skemma skildi og skjólgarða (8)  
18. Kvarði fyrir ræktaðar tungur (7) 
19. Veður yfir miðjan ás í mótvindi (7)
20. Brún æða til leiðara legs  (7) 
22. Æ, með farandleiði og baldin eftir því (11)  
23. Hárbrúskur á herðar niður prýðir prinsins 

jakka (11
24. Talandi kusur konungs þarfnast túlkunar (11)
25. Samanlagt eru Sparta og gylta varla verri 

en þetta skaðræðiskvikindi (11) 
28. Hreyfing frjálsrar flökkukindar (10) 
34. Ruglaður starri að rífast (6)
35. Upp rifjast hús fyrir viðskipti með 

vinnumenn (6)  
36. Krani a: Bólgueyðandi sólarljómi (6)
37. Spyrja lík um lausn tengdra (6)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtist band sem breytti öllu. 
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 4. desember næstkomandi á krossgata@frettabladid.is 
merkt „11. nóvember“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Mánasteini eftir Sjón frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Erla Hrönn Ásmunds-
dóttir, Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
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Sprengisandur
Sigurjón M. Egilsson

Sunnudagsmorgna kl. 10 – 12



Kastehelmi skálar á fæti  / Verð frá 3.790 kr.
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OPIÐ VIRKA DAGA KL. 11–18    LAUGARDAGA KL. 11–16    HLÍÐASMÁRA 1    201 KÓPAVOGUR    534 7777    modern.is 

Miho hreindýr, margar stærðir / Verð áður frá 5.500 kr.

Pop ilmkerti / Verð frá 7.900 kr. Ultima Thule  34cl, 2 stk. / Verð 5.350 kr. 

Elvang alpaca teppi / Verð 18.900 kr.

Illumina f. 4 kerti / Verð 12.990 kr. Omaggio vasi / Verð frá 3.890 kr. 

Aalto trébretti / Verð frá 7.650 kr. Kastehelmi kertastjakar / Verð frá 2.450 kr.

Muse ilmkerti / Verð frá 12.900 kr.

Miho Liquorice hreindýr / Verð 9.900 kr.

Butterfly 40sm. / Verð frá 33.900 kr. Aalto vasi / Verð frá 16.450 kr.Cucu klukka / Verð frá 12.900 kr. Kastehelmi diskur / Verð 9.850 kr. Marimekko skálar á fæti / Verð frá 4.950 kr.

Gefðu fallega 
hönnun úr Módern

Moomin krúsir / Verð 3.450 kr. Gullstöng, hurðastoppari / Verð 12.900 kr.

af öllum
gjafavörum
föstudag, laugardag og 
sunnudag ef verslað er 
á modern.is* 

* Þeir sem versla á modern.is geta fengið vörurnar   
 sendar heim gegn vægu gjaldi. Einnig er hægt að   
 sækja vörurnar í verslun Módern, Hlíðasmára 1.

20%
AFSLÁTTUR
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Innilegar þakkir til allra þeirra  
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við 
andlát og útför ástkærar móður minnar, 

ömmu okkar og langömmu,

ÓLAFÍU STEFANÍU ÍSFELD  
Engihjalla 3, Kópavogi,

og  sendum starfsfólki hjartadeildar 
Landspítalans 14E þakklæti fyrir hlýtt viðmót og góða hjúkrun. 

T. Sigríður Herbertsdóttir Ísfeld  
Guðjón Bjarni Sigurjónsson  
Íris Hrönn Sigurjónsdóttir    Guðmundur Ingi Kjerúlf  
Rúnar Geir Guðjónsson  
Kamilla Kjerúlf  
Andri Kjerúlf  
Fannar Kjerúlf       

Við þökkum þeim sem sýnt hafa okkur 
hlýhug og samúð vegna andláts og  
útfarar elskulegs eiginmanns míns,  
föður okkar, tengdaföður og afa,

KRISTINS J.B. GÚSTAFSSONAR
Dyrhömrum 18, Reykjavík.

Sérstakar þakkir fá starfsmenn krabbameinslækningadeildar 
11E, gjörgæsludeildar og séra Bragi Skúlason.

                     Ragna H. Jóhannesdóttir
Guðlaug Þ. Kristinsdóttir Jón Ólafur Ólafsson
Jóhannes Kr. Kristinsson Inga Hrund Hermóðsdóttir
Vala Lind Kristinsdóttir Alexander Harrason

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda  
samúð, hlýhug og vináttu vegna  

andláts og útfarar okkar ástkæru móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

INGIBJARGAR ÁSTVALDSDÓTTUR
Þúfubarði 11, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir til starfsfólks lungnadeildar 
Landspítalans Fossvogi fyrir góða umönnun og einstakan hlýhug.

Björg Hjörleifsdóttir Sumarliði Már Kjartansson
Sigurður Ben Guðmundsson Margrét Ósk Guðmundsdóttir
Guðmundur Rúnar Guðmundsson Sigríður R. Sigurðardóttir  

ömmu- og langömmubörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýnt hafa  
okkur samúð, hlýhug og vináttu við 

andlát og útför eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

HARÐAR THORARENSEN
Birkihólum 4, Selfossi,

áður Eyrarbakka.

Bestu óskir um gleðileg jól og farsælt nýtt ár. 

Guðrún Ólafsdóttir Thorarensen
Ólöf Dagný Thorarensen Helgi Bergmann Sigurðsson
Ari Björn Thorarensen Ingunn Gunnarsdóttir
barnabörn og langafabörn. 

Innilegustu þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og allan hlýhug við fráfall ástkærrar móður 
okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

SIGRÍÐAR ÞÓRDÍSAR  
ÞORLÁKSDÓTTUR

Lindargötu 57, Reykjavík,
áður til heimilis á Siglufirði,

sem lést hinn 16. nóvember. Sérstakar þakkir til starfsfólksins á 
A2 á hjúkrunarheimilinu Grund fyrir alla ástúð og góða umönnun.

Þorlákur Ásgeir Pétursson Guðrún Helga Skowronski
Ágústa Inga Pétursdóttir Jónas Hallgrímsson
Þórdís Kristín Pétursdóttir
Þorsteinn Vilhelm Pétursson  Þuríður Bogadóttir
ömmu- og langömmubörn.

VirðingReynsla & Þjónusta
Allan sólarhringinn

571 8222 · 82o 3939 svafar · 82o 3938 hermann

www.kvedja.is

sttattVV

Efnt er til hátíðlegra og hugljúfra jóla-
tónleika í Grafarvogskirkju í dag. 
Áhersla er lögð á nýjabrum, fumsköp-
un og grósku nýrrar kynslóðar að sögn 
Hákonar Tuma Leifssonar, organista 
Grafarvogskirkju. Hann segir sér-
staka gesti vera annars vegar dúóið 
Sigríði Thorlacius og Guðmund Óskar 
Guðsmundsson og hins vegar fimm 
manna hljómsveitina Ylju. „Þetta fólk 
er allt verðugir fulltrúar nýrrar kyn-
slóðar listamanna í dægurtónlistinni,“ 
segir hann og lýsir því og efnisskránni 
nánar. „Sigríður og Guðmundur munu 
flytja lög af nýútkomnum jóladiski 
sínum sem heitir því vinalega nafni 
Jólakveðja. Diskurinn hefur að geyma 

lög eftir Guðmund Óskar og Bjarna Frí-
mann Bjarnason. Ylja hefur farið víða 
um völl að undanförnu og fengið góðar 
undirtektir. Hún er órafmögnuð hljóm-
sveit og á þessum tónleikum flytur hún 
einkum jólatengt efni.“ 

Þá koma fram þrír kórar kirkjunnar 
sem flytja ýmis jólalög, bæði innlend og 
erlend, og eiga án efa eftir að koma tón-
leikagestum í jólaskap, að sögn Hákon-
ar. „Vox Populi er sönghópur sem fæst 
helst við gospel og létta tónist. Hann 
kemur fram við ýmis tilefni og nýtur 
leiðsagnar Hilmars Arnar Agnarsson-
ar nú um stundir. Hann ætlar að flytja 
ýmis jólalög úr sjóði sínum. Stúlknakór 
Reykjavíkur í Grafarvogskirkju mun 

koma með glitrandi geisla æskufjörs 
inn á tónleikana. Hann var stofnaður 
af Margréti Pálmadóttur en er þjálfað-
ur þessa mánuðina af Guðrúnu Árnýju 
Guðmundsdóttur. Í kórnum eru tæp-
lega 40 krakkar sem allir búa í Graf-
arvoginum. Kórinn mun meðal annars 
flytja jólasyrpu eftir Mons Takle,“ lýsir 
Hákon Tumi sem sjálfur mun stjórna 
kór Grafarvogskirkju sem syngur jóla-
lög í léttum anda.

 „Óhætt er að fullyrða að mikillar 
fjölbreytni gæti á þessum tónleikum,“ 
segir Hákon Tumi og tekur fram að 
miðaverði sé stillt í hóf því aðgangur 
kosti einungis 1.500 krónur. 

  gunnarleo@frettabladid.is

Jólatónar í Grafarvogi
Einstök jólastund verður í Grafarvogskirkju í dag þar sem fj öldi listamanna kemur fram, 
bæði fulltrúar nýrrar kynslóðar í dægurtónlistinni og öfl ugir kórar.

MERKISATBURÐIR 7. DESEMBER
1431 Hinrik 6. Englandskonungur var krýndur konungur Frakk-
lands í París.
1881 Minnisvarði um Jón Sigurðsson forseta var afhjúpaður á gröf 
hans í Hólavallakirkjugarði í Reykjavík að viðstöddu miklu fjölmenni.
1933 Í fyrsta sinn var útvarpað miðilsfundi í Ríkisútvarpinu. Þar 
kom fram Lára miðill og mælti fyrir munn margra framliðinna.
1936 Í Bjarneyjum á Breiðafirði rigndi skyndilega síld og var 
talið að skýstrókur hefði náð að sjúga upp síldina er hann átti 
leið yfir sjó.
1941 Japanir réðust á Perluhöfn og drógu þannig Bandaríkin inn 
í síðari heimsstyrjöldina.
1946 Fáni Sameinuðu þjóðanna var tekinn upp.
1975 Indónesía réðst á Austur-Tímor.
1980 Golfklúbburinn Kjölur var stofnaður í Mosfellsbæ.
2005 Evrópusambandið fór að nota lén undir þjóðarléninu .eu 
sem kom í stað .eu.int.

KÓRSTJÓRAR  Hilmar Örn Agnarsson, Margrét Pálmadóttir og Hákon Tumi Leifsson eiga öll sinn þátt í að gera jólatónleikana í Grafarvogskirkju 
að hátíðarstund.

Jólatónleikar Kristjáns Jóhannssonar 
verða haldnir í Eldborg Hörpu á sunnu-
daginn og hefjast klukkan 20.00.

Um glæsilega jólatónleika er að ræða 
en ásamt Kristjáni munu meðal annars 
stíga á svið Dísella Lárusdóttir, Krist-
inn Sigmundsson og Þóra Einarsdótt-
ir. Stór kvenna- og stúlknakór verður 
einnig með á sviðinu en hann verður 
undir stjórn Margrétar J. Pálmadóttur. 
Þá mun 30 til 40 manna sinfóníuhljóm-

sveit leika með, undir stjórn Guðmund-
ar Óla Gunnarssonar en hann hefur 
stjórnað Sinfóníuhljómsveit Norður-
lands frá upphafi. Konsertmeistari 
verður Sigrún Eðvaldsdóttir.

Þetta verða léttklassískir og hátíð-
legir jólatónleikar með fjölda þekktra 
jólalaga. Dagskráin leggur upp með að 
færa áhorfendum fagra hljóma, gleði 
og hátíðarstemningu.

  - glp

Kristján Jóhannsson 
kemur fram í Eldborg
Stórsöngvarinn kemur fram á jólatónleikum í Hörpu.

HÁTÍÐLEGIR TÓNLEIKAR  Kristján Jóhanns-
son og Kristinn Sigmundsson söngvarar ásamt 
Steinunni Birnu Ragnarsdóttur píanóleikara 
hér á góðri stund. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

TÍMAMÓT
7. desember 2013  LAUGARDAGUR



Glæsilegar jólagjafirGlæsilegar jólagjafir

ASA HRINGUR

9.900 kr.

ASA LOKKAR

9.700 kr.

ASA HÁLSMEN

9.700 kr.

DAISY LOKKAR

21.900 kr.

DAISY HRINGUR

29.900 kr.

DAI

21Gleym mér ei - íslensk hönnun 

DAISY HÁLSMEN

18.900 kr.

SKAGEN

28.800 kr.

HERRAÚR

ROSENDAHL

24.900 kr.
ARNE JACOBSEN

64.900 kr.

DIESEL

18.900 kr.
FOSSIL

26.700 kr.
DIESEL

23.200 kr.
FOSSIL

26.200 kr.

ARMANI

60.800 kr.
CASIO

13.600 kr.
CASIO

5.600 kr.
JORG GRAY

51.750 kr.
ARMANI

65.400 kr.

MICHAEL KORS

42.200 kr.
MICHAEL KORS

48.600 kr.
ARMANI

57.000 kr.
FOSSIL

26.200 kr.
FOSSIL

26.200 kr.

SKAGEN

24.200 kr.

Ný vefverslun á michelsen.is
Fjöldi glæsilegra opnunartilboða

KVENÚR
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Hjartkær eiginkona mín, dóttir, móðir, 
tengdamóðir, stjúpmóðir, amma,  

systir og mágkona, 

HALLDÓRA BERGÞÓRSDÓTTIR
Litlahjalla 1, 

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni miðviku-
daginn 11. desember kl. 15. Blóm og 
kransar eru vinsamlegast afþökkuð en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Krabbameinsfélagið eða líknarfélög.

                          Andrés Andrésson
Ólafía Sigurðardóttir
Andrés Andrésson
Íris Andrésdóttir Anna Rut Guðmundsdóttir
Bergþór Andrésson Erla Björk Tryggvadóttir
Jón Þór Andrésson Erla Erlendsdóttir
Eyjólfur Bergþórsson
Nanna Bergþórsdóttir Ólafur Kjartansson
og barnabörn

Elskulegur sonur, bróðir og frændi,

SIGFÚS BLÖNDAL SIGURÐSSON
Stafholtsey,
Borgarfirði,

lést á Sjúkrahúsi Akraness  
mánudaginn 3. desember. Útför hans  
fer fram frá Reykholtskirkju  
föstudaginn 13. desember kl. 14.00.

Sigríður Blöndal og aðstandendur.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

UNNUR JAKOBSDÓTTIR
áður að Digranesvegi 80,

andaðist á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð, 
Kópavogi, þriðjudaginn 3. desember. Þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á líknarstofnanir. Útförin fer 
fram frá Digraneskirkju föstudaginn 13. desember kl. 13.00. 

Bent Bjarnason Helga Helgadóttir
Anna Þórdís Bjarnadóttir Stefán R. Jónsson
Jakob Unnar Bjarnason Þóra Kristín Vilhjálmsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir,  
tengdamóðir, amma og systir,

ERNA THEODÓRSDÓTTIR WHELAN
ljósmyndari, búsett í Flórída, 

lést 1. desember sl. Bálför hefur farið fram.

Henry Whelan
Barbara Whelan
Theodore Whelan og Karen Whelan
Sigríður Theodórsdóttir og Solveig Theodórsdóttir

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
hlýhug og samúð við andlát og útför 

eiginmanns míns, föður okkar og sonar,

GAUTA GUNNARSSONAR, 
bónda, Læk, Flóahreppi.

Sérstakar þakkir fær starfsfólkið á Sjúkrahúsi Suðurlands á 
Selfossi fyrir einstaka umhyggju og umönnun.

Guðbjörg Jónsdóttir 
Gísli Gautason 
Jón Gautason 
Eyrún Gautadóttir 
Gunnar Mar Gautason 
Sigríður Guðjónsdóttir

Elskuleg móðir okkar, systir, tengdamóðir, 
amma og langamma,

ELÍN MAGNÚSDÓTTIR
dvalarheimilinu Grund,

lést föstudaginn 29. nóvember Útförin fer 
fram frá Grafarvogskirkju miðvikudaginn 11. desember kl. 13.00.
 
Sjöfn Jóhannesdóttir
Gunnar Jósef Jóhannesson Ása Guðný Þorsteinsdóttir
Elín Theodóra Jóhannesdóttir
Jóhann Snorri Jóhannesson  Anna Guðrún Kristinsdóttir
Jóhannes Örn Jóhannesson
barnabörn og barnabarnabörn.

Bróðir minn,

JÓN ÓLAFSSON
fv. bankastarfsmaður,

Bólstaðarhlíð 44,

er látinn. Útförin fer fram í kyrrþey.

Birgir Ólafsson

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát og útför 

eiginkonu minnar, móður, tengdamóður, 
ömmu, dóttur, systur og mágkonu,

LINDU KONRÁÐSDÓTTUR
Seljabraut 82, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Karitas og líknardeildar Landspítalans í Kópavogi.

Magnús Valdimarsson
Sara Barðdal Þórisdóttir Hákon Víðir Haraldsson
Alexander Úlfur Hákonarson
Konráð Adolphsson Edda Gunnarsdóttir
Hilmar Konráðsson Sigrún Bjarnadóttir
Bergur Konráðsson Inga Lóa Bjarnadóttir

Sigga og Skessan í jólaskapi er nýtt 
íslenskt barnaleikrit sem gert er eftir 
sögum Herdísar Egilsdóttur en það var 
frumsýnt um síðustu helgi. „Við höfum 
fengið mjög góðar viðtökur með sýn-
inguna, hvert sem við höfum farið og 
erum mjög stolt,“ segir Eggert Kaaber, 
annar leikaranna í sýningunni. Ásamt 
Eggerti leikur Katrín Þorkelsdóttir í 
sýningunni.

Leiksýningin, sem sett er upp af 
Stoppleikhópnum, er ferðasýning en hún 
er nýtt íslenskt jólaverk sem er ætlað 
börnum.  

„Það eru fyrirhugaðar um tuttugu 
sýningar á leikritinu í desember, flest-
ar á höfuðborgarsvæðinu en við förum 
einnig í nærliggjandi kaupstaði.“ 

Leikritið fjallar um að það eru að 
koma jól og allir að komast í sannkall-
að jólaskap. Skessan er heima í hellin-
um með Siggu að skreyta þegar þær 
frétta að veðrið er að breytast og snjón-
um kyngir niður. Allt er að verða ófært 
og það sem meira er að jólapósturinn 
kemst ekki áleiðis með jólakortin og 

jólagjafirnar til fólksins. Nú eru góð ráð 
dýr en með hjálp hvor frá annarri arka 
þær vinkonur af stað með jólaskapið eitt 
að vopni. Saman lenda þær svo í mörg-
um skondnum uppákomum og hjálpa til 
við að koma jólapóstinum á leiðarenda. 

„Brúðu- og grímugerð Katrínar Þor-
valdsdóttur leikur stórt hlutverk í sýn-
ingunni,“ segir Eggert. Sigurþór Heim-
isson sér um hljóðmynd í sýningunni.

Stoppleikhópurinn, sem stendur að 
sýningunni, er atvinnuleikhús sem 
stofnað var árið 1995 sem fræðsluleik-
hús fyrir börn og unglinga. Leikhópur-
inn hefur starfað samfleytt í 18 ár og 
frumsýnt 25 ný íslensk leikrit. Leikhóp-
urinn starfar sem ferðaleikhús og hefur 
sýnt verk sín um allt Ísland. 

„Við fengum styrk frá Reykjavíkur-
borg til að fjármagna nýju sýninguna.“

Stoppleikhópurinn sem hlaut grímu-
verðlaunin árið 2009 fyrir leikverkið 
„Bólu-Hjálmar“, hefur nálgast börn og 
unglinga á þeirra heimavelli öll þessi 18 
ár og sýnt í skólunum og á skólatíma. 
Þannig er tryggt að allir sjái verkin í 

návígi við leikarana og listamennina. 
„Slíkt augnablik er sérstakt og krefur 
áhorfandann um samspil við listaverkið 
sem lifir bara á þessu sérstaka augna-
bliki,“ bætir Eggert við.

  gunnarleo@frettabladid.is

Nýtt íslenskt jólaleikrit 
Stoppleikhópurinn frumsýndi fyrir skömmu leikrit sem hugsað er fyrir börn.

8. desember 1980 lést John Lennon 
með sviplegum hætti þegar Mark David 
Chapman, geðsjúkur „aðdáandi“, skaut 
hann fjórum skotum í bakið fyrir utan 
Dakota-bygginguna í New York, þar sem 
Lennon og Ono áttu heima. Lennon 
hafði gefið Chapman eiginhandar-
áritun sama kvöld og hann lést. Mark 
Chapman hafði planað að drepa Len-
non í þrjá mánuði. Chapman var síðan 
dæmdur í 20 ára til lífstíðarfangelsi.

John Lennon var helst þekktur sem 
stofnandi og meðlimur Bítlanna og 

er hans minnst sem eins virtasta og 
ástsælasta tónlistarmanns sögunnar. 
Þá vilja margir halda því fram að hann 
og Paul McCartney hafi verið eitt besta 
tónlistarteymi allra tíma.

Hinn 20. mars árið 1969 giftist hann 
Yoko Ono. Hinn 9. október 2007 var 
svo kveikt á Friðarsúlu Yoko Ono í 
fyrsta sinn í Viðey og mun hún verða 
tendruð á hverju kvöldi frá 9. október, 
sem er fæðingardagur Lennons, til 8. 
desember, dagsins sem Lennon lést, 
ásamt öðrum völdum dögum.

ÞETTA GERÐIST: 8. DESEMBER 1980

GAMAN Í GERVI  Eggert Kaaber er hér í gervi Skessunnar á meðan Katrín stýrir brúðunni Siggu í sýningunni. MYND/ÖMMI STEPH

SÁTTUR VIÐ SÝNINGUNA  Eggert Kaaber
leikur í Sigga og Skessan í jólaskapi.



 

11.690 kr.Á SÉRSTÖKU KYNNINGARVERÐIAÐEINS UM HELGINA

„Bókin er svo falleg og vel úr garði gerð  

að það er hrein unun að f letta henni.“  

KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR, MORGUNBLAÐIÐ

 

 „Glæsilegt afrek. Ef ég væri með hatt,  

þá tæki ég hann ofan núna.“

GUÐNI TÓMASSON, VÍÐSJÁ
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SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

HANDAN VIÐ HORNIÐ Eftir Tony Lopes

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson
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Þrautin felst í því að fylla út 
í reitina þannig að í hverjum 
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. 
Í hverri níu reita línu, bæði 
lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka 
neina tölu í röðinni.
Lausnin verður birt í næsta 
tölublaði Fréttablaðsins.
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LÁRÉTT
2. verð, 6. fisk, 8. eyrir, 9. blása, 11. 
leita að, 12. utanmál, 14. kölski, 16. 
karlkyn, 17. traust, 18. umfram, 20. 
49, 21. fyrstur.

LÓÐRÉTT
1. hreinsiefni, 3. samtök, 4. bullari, 5. 
af, 7. lævís, 10. angra, 13. stefna, 15. 
ekkert, 16. kóf, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. þarf, 6. ál, 8. aur, 9. púa, 
11. gá, 12. ummál, 14. satan, 16. kk, 
17. trú, 18. auk, 20. il, 21. frum. 
LÓÐRÉTT: 1. sápu, 3. aa, 4. ruglari, 
5. frá, 7. lúmskur, 10. ama, 13. átt, 15. 
núll, 16. kaf, 19. ku.

Loftur Baldvinsson (1.923) vann 
Birki Karl Sigurðsson (1.738) á lag-
legan hátt í sjöttu umferð Skák-
þings Garðabæjar.
Svartur á leik:

24. … Hh5! (24. … Hg2! vinnur líka). 
25. fxe5 Hxh2+ 26. Kg1 Hg2+! 27. 
Kxg2 Bh3+ 28. Kg1 Hxd8 og hvítur 
gafst upp. Loftur sigraði á mótinu 
ásamt Jóni Árna Halldórssyni. Bjarn-
steinn Þórsson varð í senn skák-
meistari Garðabæjar og skákmeistari 
Taflfélags Garðabæjar.
www.skak.is. London Chess Classic 
hefst í dag.

„Um leið og við erum frjáls undan eigin ótta mun nærvera 
okkar ósjálfrátt frelsa aðra.“  

Nelson Mandela

Ég er búin 
að taka til 

og gera upp 
kassann!

Síðustu 
glösin!

Skilið!

Frábært! Nú þurfum 
við bara að fara 
einn hring með 

ryksuguna og þá 
erum við búin!

Auðvitað! 
Góða 

nótt, T.L.!

Slekkur 
þú ljósin?

Ef ég skil þetta rétt 
þá er úti um jólabónusinn okkar!

HAGNAÐUR

Bara.

Af hverju eruð þið 
svona hissa á að ég 
vilji leika við ykkur? Já. Það er 

svo langt 
síðan 

síðast.

Það er bara 
óvenjulegt.

Laaaaangt 
síðan...

Jæja, byrjum að 
leika! Réttið mér 
þarna hokkídótið.
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Arnaldur Indriðason gerir 
það gott í Frakklandi og 
alls hafa bækur hans selst 
í 2,5 milljónum eintaka 
þar í landi. Ein þeirra 
bóka hans sem setið 
hafa mánuðum 
saman á franska 
metsölulistan-
um er Bettý, í 
þýðingu Pat-
ricks Guelpa. 
Fyrir nokkr-
um dögum 
var gefin út 
sérstök gull-
slegin hátíðar-
útgáfa af gripn-
um í tilefni þess 

að bókin hefur selst í yfir 300.000 
eintökum þar í landi. 

Sjö titlar alls, eftir jafnmarga 
höfunda, voru gefnir út af þessu 
tilefni og kallaðir í fréttum „Une 
famille en or“ eða „gullfjölskyld-

an“. Sammerkt eiga bæk-
urnar að hafa selst í yfir 
300.000 eintökum í Frakk-
landi. Höfundarnir, auk 
Arnaldar, eru John Irving, 
Henning Mankell, Kat-
herine Pancol, Auður Ava 
Ólafsdóttir, Jesse Kell-
erman og Hugh Laurie.

Þess má geta að bækur 
Arnaldar Indriðasonar 
hafa selst í yfir 10 milljón-
um eintaka um allan heim.

Bettý í gullsleginni hátíðarútgáfu
Arnaldur malar gull í Frakklandi, yfi r 300.000 eintök af Bettý seld.

TÓNLIST  ★★★★★

Mozart: Sálumessa  
Langholtskirkju, aðfaranótt fimmtu-
dagsins 5. desember.
FLYTJENDUR: ÓPERUKÓRINN OG 
HLJÓMSVEIT ÁSAMT EINSÖNGVURUM. 
STJÓRNANDI: GARÐAR CORTES.

Þeir voru fölir, hljóðfæraleikararn-
ir sem gengu á sviðið í Langholts-
kirkju á miðvikudagskvöldið. Nei, 
ekki um kvöldið heldur um nótt-
ina. Klukkan hálf eitt aðfaranótt 
fimmtudagsins, hvorki meira né 
minna.

Af hverju í ósköpunum að halda 
tónleika eftir miðnætti á virkum 
degi? Jú, sálumessa Mozarts var á 
dagskránni, og Mozart dó skömmu 
eftir miðnætti þennan dag árið 1791. 

Garðar Cortes stjórnaði Óperu-
kórnum og hljómsveit sem mér 
sýndist samanstanda af hljóðfæra-
leikurum úr Sinfóníunni. Hann 
hélt stutta tölu á undan. Minntist 
þeirra tónlistarmanna sem létust á 
árinu. Sagði einnig frá því hvern-
ig dauða Mozarts bar að. Hann var 
þá nýbyrjaður að semja sálumessu 
sem hafði verið pöntuð. Honum 
tókst ekki að klára hana, nemandi 
hans sá um það síðar. Nokkrir vinir 
Mozarts voru hjá honum á dauða-
stundinni og sungu fyrir hann hluta 
úr messunni án hljóðfæraleiks. 

Minningarorðin voru hjartnæm, 
og það var líka eitthvað hjartnæmt 
við tónleikana í heild. Þrátt fyrir 
þennan vonda tónleikatíma var 
furðulegt hversu vel heppnað-
ist. Hinir fölu hljóðfæraleikarar 
spiluðu af nákvæmni og krafti. 
Enda prýðilegur konsertmeistari 
fremst á sviðinu, Una Sveinbjarn-

ardóttir. Hún leiddi hljóðfæraleik-
arana af röggsemi. 

Kórinn var jafnframt frábær. 
Söngurinn var gríðarlega þéttur 
og líflegur, sem hljómar kannski 
mótsagnarkennt þegar sálumessa 
er annars vegar. En hafa ber í huga 
að sálumessa Mozarts er fyrst og 
fremst stórfenglegt tónverk, ekki 
trúarathöfn. Atburðarásin er hröð, 
framvindan rösk og spennandi. 

Garðar stjórnaði túlkuninni 
þannig að hún varð afar sannfær-
andi. Hvergi var dauður punktur í 
henni. Þvert á móti var hún full af 
gleði og lífi.

Einsöngvararnir voru fínir. Það 
voru Þóra Einarsdóttir, Sigríður 
Ósk Kristjánsdóttir, Garðar Thór 
Cortes og Kristinn Sigmundsson. 
Það getur varla verið auðvelt að 
syngja einsöng eftir miðnætti! 
En ekki var nein þreytumerki að 
heyra á einsöngvurunum. Þvert á 
móti. Söngurinn var hljómmikill 
og tær, fyllilega í anda tónskálds-
ins. Þetta var áhrifarík stund.

 Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Sálumessa Mozarts 
var stórbrotin og glæsileg.

Hjartnæmir tónleikar

Æfingar eru hafnar hjá Leikfélagi 
Akureyrar á Gullna hliðinu eftir 
Davíð Stefánsson. Egill Heiðar 
Anton Pálsson leikstýrir verkinu 
en það er nú sett upp í fjórða sinn 
hjá LA. Sýningin er hátíðarsýning 
félagsins á fjörutíu ára atvinnu-
afmæli þess. 

Verkið fjallar um uppgjör kerl-
ingar við líf sitt og Jón mann sinn. 
Ferðalag hennar til hins gullna hliðs 
með sálartetur bónda síns í skjóðu 
er löngu orðið þekkt í íslenskum 
leikbókmenntum og leitast upp-
færslan við að vera trú þessari reisu 
og varpa ljósi á hvaðan við komum. 

Hljómsveitin Eva, með þær Sig-
ríði Eir Zophoníasardóttur og 
Jóhönnu Völu Höskuldsdóttur 
innan borðs, semur nýja tónlist við 
verkið og tekur þátt í uppfærslunni 
með lifandi tónlistarflutningi. 

Með hlutverk kerlingarinnar fer 
María Pálsdóttir sem eftir nokkurt 

hlé stígur aftur á fjalirnar hjá LA. 
Auk hennar leika Aðalbjörg Árna-
dóttir, Hannes Óli Ágústsson, Hilm-
ir Jensson og fjórtán nemendur úr 
Leiklistarskóla Leikfélags Akureyr-
ar í sýningunni. Egill Ingibergsson 

hannar leikmynd og lýsingu, Helga 
Oddsdóttir hannar búninga, Ingi-
björg Huld Haraldsdóttir er aðstoð-
arleikstjóri og Gígja Hólmgeirsdótt-
ir aðstoðarkona er í starfsnámi hjá 
LA. Frumsýning er 17. janúar.

Hið gullna afmælishlið LA
Leikfélag Akureyrar setur upp Gullna hliðið í tilefni af fj örutíu ára afmæli sínu. 
María Pálsdóttir leikur kerlinguna en leikstjóri er Egill Heiðar Anton Pálsson.

Sendiherra Noregs á Íslandi Dag Wernø Holter mun í dag opna sýningu 
á norsku samtímalisthandverki í Hönnunarsafni Íslands. 
Sýningarstjóri Paradigm er listamaðurinn Lars 
Sture og samanstendur sýningin af verkum 18 
norskra listamanna sem vinna með gler, ker-
amik og málma. Verkin á sýningunni eru eftir 
marga af fremstu listamönnum Norðmanna og 
fór val verkanna fram í náinni samvinnu við þá.
Verk eftirtalinna eru á sýningunni: Ulla-Mari 
Brantenberg, David & Linnéa Calder, Tulla Elie-
son, Jens Erland, Sidsel Hanum, Karen Klim, 
Vidar Koksvik, Liv Midbøe, Irene Nordli, Ruta 
Pakarklyte, Tovelise Røkke-Olsen, Heidi Sand, 
Leif Stangeby-Nielsen, Marit Tingleff, Svein 
Thingnes, Gunnar Thorsen, Pål Vigeland.

Paradigm í Hönnunarsafni
Sýning á verkum norskra hönnuða.

GARÐAR CORTES „Garðar stjórnaði túlkuninni þannig að hún varð afar sann-
færandi. Hvergi var dauður punktur í henni.“ FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HÓPURINN Leikhópurinn fór í Laufás í fyrstu viku æfinga til að anda að sér 
torfbænum. MYND: BJARNI EIRÍKSSON 

GULLBÓK Hin gullslegna franska 
hátíðarútgáfa af Bettý.

www.tjarnarbio.isMiðasalan er opin frá kl. 15:00-18:00 þri-fös
midasala@tjarnarbio.is / 527-2100 / midi.is
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TOPP BÆKUR
Á BOTN
VERÐI!

Jólavörur á 
frábæru verði!

Opið:

Alla virka daga 
Kl. 10-18
Laugadaga
Kl. 11-18
Sunnudaga
Kl. 13-18 
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BÆKUR ★★ ★★★

Jón Páll–  Ævisaga sterkasta manns í heimi
Sölvi Tryggvason
ORMSTUNGA

Jón Páll Sigmarsson er einn dáðasti íþróttamaður 
sem við höfum átt. Persónuleiki hans var einstakur, 
hann var í senn afreksmaður og skemmtikraftur. Sigr-
ar hans á alþjóðavettvangi áttu stóran þátt í að móta 
sjálfsmynd okkar sem þjóðar. Við áttum ekki bara fal-
legustu konur í heimi heldur vorum við 
stærst og sterkust líka. 

Sölvi Tryggvason blaðamaður tekst á 
við það stóra verkefni að gera ævisögu 
þessa risa í íslenskri menningu skil. Og 
því miður hefur hann ekki árangur sem 
erfiði. Ef notast ætti við hið sérstaka 
tungutak kraftajötnanna í Jakabólinu 
þar sem Jón Páll hóf sinn feril, þá er 
bókin hálfgerður „krypplingur“.

Hún er stutt og hlaupið hratt yfir 
sögu. Æsku og uppvexti Jóns Páls á 
Snæfellsnesi eru til að mynda gerð 
skil á fimm blaðsíðum. Sölvi treyst-
ir á viðmælendur sína til að segja 
söguna. Stundum tekst það vel en 
oft verða viðtölin endurtekninga-
söm og stundum er sömu sögurnar 
endurteknar nánast orðrétt, til dæmis þegar Jón 
Páll reyndi að þyngja sig um fimm kíló á einum degi 
með því að drekka mjólk (bls. 41 og 183). 

Einna mest spennandi kaflinn í ævi Jón Páls er 
keppni hans á mótunum Sterkasti maður heims á árun-
um 1986-1990. Sölvi lýsir þessum mótum á sex síðum í 
eins konar upptalningarstíl – sem er miður því til eru 
frábærar heimildir, sem lýsa þeim gífurlegu átökum, 
sálfræðilegu og líkamlegu, sem áttu sér stað á þessum 
mótum þar sem Jón Páll lagði hvern aflraunamanninn 
á fætur öðrum að fótum sér og varð fjórum sinnum 
krýndur sterkasti maður heims.

Sölvi á reyndar hrós skilið fyrir að reyna ekki að 
fegra sögu Jón Páls, líkt og gert var í heimildarmynd-
inni „Ekkert mál“ fyrir nokkrum árum. Kaflinn um 
steraneyslu Jóns er góður. Sölvi hefur heimildir fyrir 
því að skýrslu um steranotkunina hafi verið stungið 

undir stól af ráðherra þess tíma og telst það 
líklega „skúbb“. Í viðtölum við konurnar í lífi 
Jóns Páls kemur í ljós mynd af manni sem var 

svo heltekinn af markmiðum sínum að allt sem gæti 
talist „hefðbundið fjölskyldulíf“ sat á hakanum. 

Ef hægt er að draga einhvern lærdóm af lífi Jóns 
Páls eftir lestur bókarinnar er það hve ótrúlega 
nákvæmur hann var varðandi æfingar sínar og lífsstíl. 
Ekkert var tilviljunum háð. Hann æfði meira en allir 
aðrir, borðaði meira en allir aðrir og hlífði sér aldrei.

Jón Páll á skilið að þeir sem vilja nota nafn hans 
og sögu til að selja bækur sýni af sér sömu eljusemi. 
Það gerir Sölvi ekki í þessari bók og því er hún mis-
heppnuð.

Símon Birgisson

NIÐURSTAÐA  Áhugaverð upprifjun á ferli Jóns Páls 
Sigmarssonar en bókin ristir ekki djúpt. Endur-
tekningasöm og allt of stutt.

Heldur rýr Jón Páll
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Karlakórinn Stefnir í Mosfellsbæ, 
Breiðfirðingakórinn í Reykja-
vík, Kammerkór Reykjavíkur, 
Drengjakór Þorfinnsbræðra og 
hinn nýstofnaði kór níu lærðra 
söngkvenna, Boudoir, syngja hver 
í sínu lagi og saman á jólatónleik-
um í Dómkirkjunni á morgun. 

„Síðustu fimm lögin syngja 
kórarnir saman. Þá verður til 
risakór með 120 til 130 manns,“ 
segir Julian Hewlett skipuleggj-
andi tónleikanna. Sjálfur stjórnar 
hann fjórum kóranna í vetur, eða 
öllum nema Drengjakór Þorfinns-
bræðra sem hann segir gestakór. 
„Þetta eru ekki beinlínis drengir, 
allir kringum fimmtugt, sextugt. 
Þetta var bara sniðugt nafn sem 
þeir tóku upp,“ upplýsir hann og 
bætir við að Guðbjörg Tryggva-
dóttir, sem er einsöngvari með 
Kammerkór Reykjavíkur ásamt 
Kristínu R. Sigurðardóttur, stjórni 
drengjunum. 

„Þetta er alþjóðleg tónlist. Ekki 
einvörðungu jólatónlist en text-
arnir eru allir hátíðlegir, svolítið 
friðartengdir,“ segir Julian sem er 
höfundur þriggja þeirra laga sem 
flutt verða. Eitt þeirra nefnist Jól 
í bænum og sá titill var yfirfærður 
á tónleikana því að sögn Julians er 
textinn jákvæður og einkennandi 
fyrir dagskrána. 

Julian kom frá Englandi til 
Íslands fyrir tuttugu og fimm 
árum og hefur starfað við tónlist 
alla tíð síðan sem kennari, tón-
skáld og kórstjóri, fyrst á Skaga-
strönd og síðan Egilsstöðum, sex 
ár á hvorum stað, en flutti suður 
árið 1988. Hann leikur á píanó á 
tónleikunum á morgun, ásamt 
Guðríði Sigurðardóttur. 

Miðar verða seldir við inngang-
inn á 1.500 krónur en 1.000 fyrir 
eldri borgara og öryrkja og frítt er 
fyrir börn yngri en tólf ára.

 - gun

Ekki beinlínis drengir
Jól í bænum er yfi rskrift  hátíðlegra tónleika í Dóm-
kirkjunni síðdegis á morgun. Þar syngja fi mm kórar.

KAMMERKÓR REYKJAVÍKUR  er einn þeirra fimm kóra sem koma fram í Dóm-
kirkjunni á morgun, sunnudag. 

Þetta er sjötta árið í röð sem tón-
leikarnir eru haldnir og þriðja árið 
í röð sem samið er jólalag fyrir 
okkur sérstaklega,“ segir Björg 
Þórhallsdóttir um Ljósberatón-
leikana sem hún stendur fyrir í 
Akureyrarkirkju á sunnudaginn. 
„Í ár er það Michael Jón Clarke 
sem semur lag við ljóðið Jól eftir 
Kristján frá Djúpalæk.“

Björg hefur fengið fleiri lista-
menn í lið með sér en auk henn-
ar koma fram þau Kristjana Arn-
grímsdóttir, Ragnheiður Gröndal 
og Ívar Helgason, félagar úr Kór 
Akureyrarkirkju undir stjórn 
Eyþórs Inga Jónssonar, kammer-
sveit norðlenskra tónlistarmanna, 
Elísabet Waage hörpuleikari og 

fleiri. Eyþór Ingi Jónsson leikur á 
orgel og stjórnandi hljómsveitar er 
Hilmar Örn Agnarsson. Allir sem 
að tónleikunum koma gefa vinnu 
sína og rennur ágóðinn óskiptur í 
Líknarsjóðinn Ljósberann en til-
gangur sjóðsins er að veita líknar- 
og viðlagaastoð til Akureyringa 
með sérstaka áherslu á aðstoð 
fyrir jólin. 

„Þetta er líknarsjóður sem við 
í fjölskyldunni stofnuðum 2008 til 
minningar um föður minn, Þórhall 
Höskuldsson, sem var prestur við 
Akureyrarkirkju,“ útskýrir Björg. 
„Hans hugsjónamál var líknar-
starf og hann beitti sér mjög fyrir 
aðstoð við þá sem búa við bágust 
kjör.“   - fsb   

Heldur áfram líknar-
starfi  föður síns
Hinir árlegu Ljósberatónleikar verða í Akureyrarkirkju 
á sunnudaginn. Fyrir þeim stendur Björg Þórhalls-
dóttir söngkona og allur ágóði rennur til líknarmála.

LJÓSBERI Björg og fjölskylda hennar stofnuðu líknarsjóð til minningar um föður 
hennar, Þórhall Höskuldsson, sóknarprest á Akureyri. Fréttablaðið/GVA

ÁRMÚLI 2 
Mjög glæsileg skrifstofubygging um 3.500 m2 
sem stendur á stórri lóð með 110 bílastæðum. 
Húsið er vel staðsett og sérstaklega vel búið 
fyrir upplýsinga tæknifyrirtæki. Húsið er einnig 
góður kostur sem höfuðstöðvar stórra fyrirtækja 
sem þurfa góða staðsetningu og auglýsinga gildi. 
Getur leigst án VSK.

KÖLLUNARKLETTSVEGUR 2 
Vöruskemma með fullbúnu rekka kerfi, lofthæð 
7m, um 1060m2. Þjónusturými á jarðhæð um 
500m2. Vandað skrifstofurými á 2. hæð (slétt af 
efra bílaplani) um 350m2. Samtals um 1910m2.
Húsið er mjög vel búið og tilbúið til notkunar, 
mjög stórt útisvæði. Þessi eignarhlutar þurfa 
ekki allir að leigjast sama n. Getur leigst án VSK.

SÍÐUMÚLI 23 
Skrifstofu- og lagerhúsnæði, vel staðsett með 
mikla möguleika samtals um 1550m2. Á annarr i 
hæð hússins eru góð skrifstofu herbergi. Á jarð-
hæð eru opin skrifstofu- og verslunarrými ásamt 
lager í aftari hluta hússins. Húsinu eru hægt að 
skipta upp í nokkrar minni einingar. Fyrir liggur 
áætlun um endurbætur á ytra byrði hússins.

LYNGHÁLS 9 
Allt að 1630m2 geta verið lausir í þessu húsi. 
Mjög vandað skrifstofuhúsnæði með skrif stofum 
og opnum rýmum. Húsnæðið var endur nýjað 
fyrir fáum árum. Þessi eign býður upp á frábæra 
aðstöðu í vandaðri byggingu með góðri aðkomu 
og nægum bílastæðum. Getur leigst án VSK.

GRENSÁSVEGUR 10 
Gott skrifstofuhúsnæði á þremur hæðum um 
1558m2 og 220m2 versluna r- eða þjónustu rými 
á jarð hæð, samtals um 1778m2. Rýmin tengjas t 
um stigahús þannig að þau geta mynda ð eina 
heild. Gott bílaplan er við húsið og frábærar 
tengingar við almennings samgöngur. Einnig 
kemur til greina að leigja húsið í smærri hlutu m. 
Getur leigst án VSK.

Allar nánari upplýsingar gefur Börkur Grímsson í síma 892 1542

FASTEIGNASJÓÐUR
BÝÐUR ATVINNUHÚSNÆÐI 
TIL LEIGU

FASTEIGNASJÓÐUR Í REKSTRI 
AUÐAR CAPITAL 

FASTEIGNAAUÐUR 1 hefur tekið við rekstri eftirtalinna húseigna og býður þær 
nú til leigu til traustra leigutaka. Tækifæri til að semja við öflugan leigusala sem er 
tilbúinn að laga húsnæðið að þörfum leigutaka.
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RAGNHEIÐUR
ný ópera eftir 
Gunnar Þórðarson og Friðrik Erlingsson

FRUMSÝNING Í ELDBORG 1. MARS 2014
GJAFAKORT SELD Í MIÐASÖLU HÖRPU

gefðu 
óperusýningu 

í jólagjöf

Nánari upplýsingar og skráning  
í síma 483 0300 og á www.hnlfi.is

Kyrrðardagar verða haldnir 19. - 22. desember á Heilsustofnun NLFÍ í 
Hveragerði.  Á dagskrá er meðal annars: Samverustund - Hugleiðing
Bæn og íhugun í þögn - Yoga - Hlustunarhópar - Helgistund - Leikfimi
Slökunartímar - Útivist og fræðslufundir. Innifalið er gisting, ljúffengur 
og hollur matur, aðgangur að sundlaugum, baðhúsi og líkamsrækt.

1 dagur 14.900 kr. á mann.
3 dagar 38.700 kr. á mann.

Dagana fyrir sólstöður er dagskrá fyrir alla þá sem vilja sinna andlegri 
og líkamlegri heilsu sinni og fá skjól til að rækta sinn innri mann.

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Kyrrðardagar í desember

AÐGANGUR ÓKEYPIS

BRÆÐRALAG
ARÍUR OG DÚETTAR 
EFTIR VERDI OG WAGNER

HÁDEGISTÓNLEIKAR 
Í NORÐURLJÓSUM, HÖRPU
ÞRIÐJUDAGINN 10. DESEMBER KL.12:15

SNORRI WIUM, TENÓR
HEIMIR WIUM, BARITÓN
ANTONÍA HEVESI, PÍANÓ

Fyrsta starfsár Miðstöðvar 
íslenskra bókmennta er senn á 
enda og hefur stjórn miðstöðvar-
innar nú úthlutað öllum styrkjum 
yfirstandandi árs. Þar á meðal 
er síðari úthlutun styrkja til þýð-
inga á íslensku en þar voru meðal 
annars veittir styrkir til þýðinga 
á Lolitu eftir Vladimir Nabokov, 
El prisionero del cielo eftir Car-
los Ruiz Zafón og Se una notte 
d‘inverno un viaggiatore eftir 
Italo Calvino.

Á árinu bárust m.a. 115 
umsóknir um útgáfustyrki frá 62 
aðilum að upphæð 106,7 milljónir 
króna. 20,4 milljónum króna var 
úthlutað til 42 útgáfuverkefna. 
Til samanburðar má geta þess 
að árið 2012 bárust 92 umsóknir 
um útgáfustyrki að upphæð 82,9 

milljónir króna, veittir voru 28 
styrkir til útgáfu, samtals að fjár-
hæð 14 milljónir króna.

Lolita Nabokovs 
væntanleg á íslensku
Miðstöð íslenskra bókmennta hefur úthlutað öllum 
styrkjum yfi rstandandi árs, þar á meðal til þýðinga. 

NABOKOV  Meðal verkefna sem styrki 
hlutu er Lolita eftir Vladimir Nabokov.

Hundraðasta djasskvöldið á Kex Hos-
teli verður haldið á þriðjudagskvöldið. 
Djassinn hófst í janúar 2012 og hefur stað-
ið vikulega og stundum rúmlega það allar 
götur síðan. Á hundraðasta kvöldinu kemur 
fram söngvarinn Þór Breiðfjörð og flyt-
ur jóladjass af ýmsum gerðum. Með 
honum leika þeir Andrés Þór Gunn-
laugsson á gítar, Jón Rafnsson á 
kontrabassa og Einar Scheving á 
trommur. Tónlistin hefst klukk-
an 20.30 og stendur í um það bil 
2 klukkustundir, með hléi. Sem 
fyrr er aðgangur ókeypis. Dag-
skrár- og kynningarstjóri Kex-
Jazz er Sigurður Flosason.

Djasskvöld á Kexi í 
hundraðasta sinn
Þór Breiðfj örð syngur 
jóladjass ásamt hljómsveit.

DJASSAR INN JÓLIN  Þór 
Breiðfjörð flytur jóladjass á 

KexJazzi á þriðjudag.

Heike Munder, safnstjóri Migros 
Museum für Gegenwartskunst 
Zürich, er fyrsti gesturinn í fyr-
irlestraröðinni Umræðuþráðum á 
þessum vetri og flytur fyrirlestur í 
Hafnarhúsinu á þriðjudagskvöldið. 
Umræðuþræðir er samstarfsverk-
efni Listasafns Reykjavíkur, Kynn-
ingarmiðstöðvar íslenskrar mynd-
listar og Listaháskóla Íslands.

Fyrirlestur Munder, sem nefn-
ist It’s Time for Action (There’s No 
Option), tekur titil sinn frá sam-
nefndu lagi Yoko Ono frá árinu 
2000. Ono hefur frá upphafi list-
ferils síns á sjöunda áratug síðustu 
aldar, áður en femínismi varð að 
gjaldgengu hugtaki, deilt á kyn-
bundin hlutverk og fyrirkomulag 

stétta- og feðraveldis í samfélaginu. 
Fyrirlestur Munders tekur mið af 
þessari viðleitni Yoko Ono og mun 
beina sjónum að femínisma í mynd-
list og greina hvötina til að rísa upp 
gegn fyrirkomulagi valdsins.

Umræðuþræðir er samstarfs-
verkefni Listasafns Reykjavíkur, 
Kynningarmiðstöðvar íslenskrar 
myndlistar og Listaháskóla Íslands. 
Lagt er upp með að skapa vettvang 
fyrir alþjóðleg tengsl og umræð-
ur um myndlist í fyrirlestraröð ár 
hvert. Þátttakendur eru virtir sýn-
ingarstjórar, fræði- og listamenn 
sem eiga merkan feril að baki á 
alþjóðlegum vettvangi. 

Fyrirlesturinn fer fram á ensku 
og er öllum opinn án endurgjalds.

Femínískur fyrir-
lestur í Hafnarhúsi
Safnstjóri Migros Museum für Gegenwartskunst, 
Heike Munder, er fyrsti gesturinn í fyrirlestraröðinni 
Umræðuþræðir. Hún talar um femínisma í myndlist.

FEMÍNÍSK 
UMRÆÐA 
 Heike 
Munder 
talar um 
femínisma 
í myndlist 
í Hafnar-
húsi á 
þriðjudags-
kvöldið.
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Til leigu - Hafnarstræti 97, Akureyri

Hafnarstræti 83 - 600 Akureyri - vilhelm@gellir.is - www.gellir.is

Til leigu á annari 
hæð í lyftuhúsi, 
gott gluggarými allt 
að 270 fm.

Mikil umgengni  
í húsinu, lækna- 
stofur, sjúkranudd 
og fl.   
Apotek í næsta 
húsi.

Upplýsingar  
gefur Vilhelm  
s: 461 2010

Sími 512 4900 
landmark.is

Íris Hall, löggiltur fasteignasali 

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*Landmark leiðir þig heim!

STEINHELLA 14,
HAFNARFIRÐI

Íris Hall
Löggiltur Fasteignasali

Sími: 512 4900

Benedikt
Ólafsson

LANDMARK kynnir í sölu glæsilegt 50 fm. iðnaðar eða frístundabil með góðri 
lofthæð að Steinhellu 14 í Hafnarfirði. Hentar til margskonar starfsemi.  

Lóðin er malbikuð !
Stórar innkeyrsludyr eru á eigninni ( 3,4 m x 3,5 m ).  
Við hliðina á innkeyrsludyr er sér gönguhurð með þriggja punkta læsingu. 

Mikil áhersla verður lögð á snyrtilega umgengni, og búið er að stofna húsfélag 
sem heldur utan um húsreglur.

Engin virðisaukaskattskvöð er á eigninni, sem einfaldar kaup fyrir einstaklinga, svo 
og útleigu hvort sem er fyrir einstaklinga eða fyrirtæki sem verður þá án virðisauka!

Verð aðeins frá 8.9 milljónir
Pantið tíma í skoðun hjá Benedikt S: 661 7788

661 7788
Heilindi  - Dugnaður -  Árangur 

Góð  
fjárfesting

fyrir áramót
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU





1298kr.
kg

Esju Sænsk skinka

1298kr.
kg

Esju  Bayonneskinka úr læri

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is

í úrvali!Forréttir

Esju 
Hreindýrapate 3398 kr./kg

Sveitapate   3198 kr./kg

2989kr.
kg

Verð áður 3798 kr. kg
Reykás, reyktur og grafinn lax í bitum

r 33779988 kr 337798 kr 7777333 9993 9988983799r 33773377977998 kk888 kkkk9988 kk
eyktur ogeeykturykktutuur ogg

20%
afsláttur

898kr.
stk.

Andabringur þýskar, 200 g

729kr.
pk.

Kútter jólasíld, 565 g
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Tónleikar
16.00 Fimm kórar munu syngja 
saman inn jólin í Dómkirkjunni. 
Tónleikarnir bera yfirskriftina „Jól í 
bænum“. Að flutningi tónleikanna 
standa því um 130 manns. Kórarnir 
sem syngja saman eru: Karlakórinn 
Stefnir, Breiðfirðingakórinn í Reykjavík, 
Kammerkór Reykjavíkur, Drengjakór 
Þorfinnsbræðra og Kvennasönghópur-
inn Boudoir. Miðar verða seldir við inn-
ganginn á kr.1.500/1.000 og frítt fyrir 
börn yngri en 12 ára. 
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og 
kynnir lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-
Ob-La-Da, Frakkastíg 8.
17.00 Hátíð í Hallgrímskirkju: Jóla-
tónleikar með Mótettukórnum og 
Diddú. Mótettukór Hallgrímskirkju, 
stjórnandi Hörður Áskelsson. Sigrún 
Hjálmtýsdóttir, einsöngur Baldvin 
Oddsson, trompet. Björn Steinar Sól-
bergsson, orgel. Á efnisskránni er hátíð-
leg aðventu- og jólatónlist, kórverk, ein-
söngsverk og sígildir jólasálmar. 
17.00 Selkórinn ásamt Gissuri 
Páli Gissurarsyni tenór verður með 
tónleika í Seltjarnarneskirkju. Á efnis-
skrá eru sannkallaðar jólaperlur bæði 
innlendar sem erlendar. 
20.00 Líknarsjóðurinn Ljósberinn 
heldur árlega styrktartónleika í 
Akureyrarkirkju. Þetta er sjötta árið í 
röð sem þessir tónleikar eru haldnir. 
Tónleikarnir eru styrktartónleikar fyrir 
Líknarsjóðinn Ljósberann en tilgangur 
sjóðsins er að veita líknar- og viðlaga-
aðstoð til Akureyringa með sérstaka 
áherslu á aðstoð fyrir jólin. 
20.00 Jólatónleikar í Hjallakirkju í 
Kópavogi. Fram koma: Kór Hjallakirkju 

ásamt einsöngvurum og hljóðfæra-
leikurum. Mjög fjölbreytt efnisskrá 
með nýjum og gömlum jólalögum 
í bland við hefðbundin. Kórsöngur, 
kvartettsöngur, tvísöngur, einsöngur 
og almennur söngur. Stjórnandi er Jón 
Ólafur Sigurðsson. Ókeypis aðgangur. 

Sýningar
13.00 Síðasti dagur sýningar Önnu 
G. Torfadóttur myndlistarmanns í 
Artótek. Sýningin er á Reykjavíkurtorgi 
á 1. hæð Borgarbókasafns Reykjavíkur, 
Grófarhúsi, Tryggvagötu 15.

Hátíðir
16.30 Kór Átthagafélags Stranda-
manna heldur aðventuhátíð í Bústaða-
kirkju. Stjórnandi er Ágota Joó. Barna-
kórinn syngur nokkur lög Miðaverð er 
3.000 kr. fyrir fullorðna, frítt fyrir fyrir 
börn 14 ára og yngri. Kaffihlaðborð 
innifalið. 

Kvikmyndir
15.00 Í MÍR, Hverfisgötu 105, verður 
sovéska kvikmyndin Elsku hjartans 
skepnan mín frá 1978 sýnd. Hún er 
byggð á skáldsögu Tsjekhovs Harm-
leikur á veiðum (Drama na okhote). 
Leikstjóri er Emil Loteanu, en meðal 
leikenda eru Galína Belajeva, Oleg 
Jankovskíj og Kírill Lavrov. Rússneska. 
Enskur texti. Aðgangur ókeypis. 
15.00 Í tilefni af dánardægri John 
Lennon, verður heimildarmyndin 
Imagine John Lennon sýnd í Kamesi 
Borgarbókasafns, Tryggavgötu 15, 5. 
hæð. Þetta ævisöguleg heimildarmynd 
um Lennon frá árinu 1988 sett saman 
úr hans eigin myndasafni. Rödd 

Lennons sjálfs er notuð til að segja 
söguna. Allir velkomnir. 

Söngskemmtun

14.00 Dr. Gunni og vinir munu 
skemmta gestum Þjóðminjasafnsins 
ásamt Grýlu og Leppalúða. Skemmt-
unin er ókeypis og allir velkomnir 
meðan húsrúm leyfir!

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.
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Jólaþorpið í Hafnarfi rði 
Frá 12 til 17 laugar- og sunnudag.  

Fjölbreytt dagskrá fyrir börn 
og fullorðna. Margt girnilegt að 
skoða og versla í söluhúsunum.

Tónleikar
15.00 Veitingastaðurinn Munnharpan 
í tónlistarhúsinu Hörpu býður Íslend-
ingum í jólaskapi upp á hlýlegan og 
skemmtlegan jólajazz. Jólalögin taka 
hressilegan soul-jazz snúning. Snorri 
Sigurðarson trompet, Karl Olgeirsson 
Hammond orgel, Þorvaldur Þór Þor-
valdsson trommur. 
22.00 Hinir ástsælu Spaðar halda 
afmælis- og útgáfutónleika á Café 
Rosenberg.
23.00 Dúettinn Vandi heimilanna 
skemmtir á Ob-La-Dí-Ob-La-Da, Frakka-
stíg 8.

Leiklist
14.00 Trúðurinn Sósa og jólasvein-
arnir. Jólaleikrit í Landnámssýningunni 
Aðalstræti 16. Krakkar á aldrinum 7-8 
ára og yngri eru boðnir sérstaklega 
velkomnir. Sýningin tekur rúman hálf-
tíma. Ókeypis aðgangur. 

Fræðsla
13.00 Jólaföndurkennsla í Bókasafni 
Kópavogs, Hamraborg 6a. Efni og áhöld 
á staðnum. Allt ókeypis, allir velkomnir! 
13.00 Aðventuferð á vegum U3A 
Reykjavík á Korpúlfsstaði. Aðstaða 
félagsstarfsins hjá Korpúlfum og 
Golfklúbbs Reykjavíkur skoðuð og 
listamenn opna vinnustofur sínar. Birgir 
Sigurðsson, skáld og rithöfundur, fræðir 
fólk um Korpúlfsstaði en þar dvaldi 
hann sem ungur drengur. Þátttökugjald, 
sem greiðist á staðnum, er kr. 1.800 
og er kaffihlaðborð innifalið í gjaldinu. 
Þátttakendur í aðventuferðinni mæti á 
Korpúlfsstaði.

Fundir
10.00 Á milli frænda: Ráðstefna um 
þýðingar á milli norsku og íslensku í 
Þjóðarbókhlöðu, fyrirlestrasal. 
13.30 Jólafundur Félags kennara á 
eftirlaunum í Grand Hóteli kl. 13:30. 
Meðal gesta eru Edda Andrésdóttir 
og EKKÓ-kórinn. Komum tímanlega.

Bókmenntir
13.30 Árleg bókmenntakynning MFÍK 
verður haldin í MÍR salnum við Hverf-
isgötu 105. Upplesturinn hefst kl. 14. 
Glæsilegt kaffihlaðborð 1.000 krónur. 

Fyrirlestrar
13.00 Kristín Einarsdóttir, aðjunkt 
í þjóðfræði við Háskóla Íslands, mun 
halda fyrirlestur í Þjóðminjasafni 
Íslands. Fyrirlesturinn ber yfirskriftina 
Sviðsetning jólanna, frá handriti til 
sýningar. Í fyrirlestrinum mun Kristín 
fjalla um jólasiði frá öðru sjónarhorni 
en venja er. Fyrirlesturinn er ókeypis og 
allir velkomnir! 

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.

Í dag verður blásið til útgáfugleði 
í tilefni af því að unglingabókin 
Draumsverð er komin í verslan-
ir. Bókin er eftir Snæbjörn Brynj-
arsson og Kjartan Yngva Björns-
son. Allir sem mæta í búningum 
fá verðlaun. Hugmyndin er að 
fólk mæti í búningum sem tengj-
ast bókaflokknum, en Draumsverð 
er framhald verðlaunabókarinn-
ar Hrafnsauga, sem fékk Íslensku 
barnabókaverðlaunin og líka Bók-
salaverðlaunin í flokki unglinga-
bóka. 

„Búningar sem tengjast bóka-
flokknum væru eitthvað mið-
aldalegt,“ segir Snæbjörn, annar 
tveggja höfunda bókarinnar. „Ef 
einhver á til dæmis föt úr hrein-
dýraskinni og mætir í þeim þá er 
það ekki verra. Ef einhver mætir 
hins vegar í flottum búningi sem 

tengist ekki bókaflokknum þá 
sjáum við alveg aumur á þeim og 
gefum þeim verðlaun.“ Útgáfu-
gleðin hefst klukkan 15 í Bókabúð 
Máls og menningar á Laugaveg-
inum.
 - ue

Þeir sem mæta í 
búningi fá verðlaun
Gestir hvattir til að mæta í miðaldalegum búningum.

HRESSIR  Kjartani og Snæbirni finnst 
gaman að dressa sig upp. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Um helgina heldur Mótettukór 
Hallgrímskirkju sína árlegu tón-
leika og í ár mun Diddú koma fram 
með honum. „Ég er ákaflega stolt 
yfir að hafa verið boðið þetta, að 
vera með í þessum guðdómi,“ segir 
söngkonan góðkunna. Hún hefur 
sjálf verið viðstödd tónleikana sem 
áhorfandi en fær nú að taka þátt 
sjálf. „Ég hef notið þessara tón-
leika vel og oft. Við ætlum okkur að 
fljúga hátt í kirkjunni. Þarna verða 
jólaperlur eftir Halldór Hauksson 
frumfluttar og kornungur trompet-
leikari, Baldvin Oddsson, sem er í 
námi í New York, ætlar að flytja 
með mér sannkallaða flugelda aríu. 
Svo verðum við með hefðbundin 
jólalög. Jólastemning eins og hún 
gerist best,“ útskýrir Diddú. Tón-
leikar Mótettukórsins og Sigrúnar 
Hjálmtýsdóttur verða á dagskrá 
klukkan 17, bæði í dag og á sunnu-
dag í Hallgrímskirkju.  - kak

Fljúgum hátt í 
Hallgrímskirkju
Diddú kemur fram með Mótettukór Hallgrímskirkju 
í fyrsta sinn um helgina.

SYNGUR JÓLAPERLUR  Diddú lofar 
góðri stemningu í Hallgrímskirkju um 
helgina. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Laugavegi 13, 101 Reykjavík,
Dunhaga 5, 107 Reykjavík,

sími 515 5800, rannis@rannis.is

www.rannis.is
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„Þetta hefur gríðarlega mikla 
þýðingu fyrir verkefnið og það er 
mikil viðurkenning fyrir myndina 
að vera frumsýnd á einni stærstu 
kvikmyndahátíð heims,“ segir 
Ragnar Agnarsson, framleiðandi 
hjá framleiðslufyrirtækinu Saga-
film. Norska sombímyndin Dead 
Snow 2, sem heitir á frummál-
inu Død snø 2, verður frumsýnd 
á bandarísku kvikmyndahátíðinni 
Sundance í janúar en Sagafilm er 
meðframleiðandi myndarinnar.

Myndin var tekin upp á Íslandi í 
sumar og er framhald myndarinn-
ar Dead Snow, Død snø, frá árinu 
2009 sem sló rækilega í gegn og 
hefur verið seld til 73 landa. Vel-
gengnin kom leikstjóra myndanna, 
Tommy Wirkola, á kortið og leik-
stýrði hann meðal annars Holly-
wood-myndinni Hansel & Gretel: 
Witch Hunters. 

Ragnar og teymið hjá Sagafilm 
unnu náið með framleiðendum 
myndarinnar, norska fyrirtækinu 
Tappeluft, og útilokar Ragnar ekki 
nánara samstarf með fyrirtækinu.

„Það á eftir að koma í ljós hvort 
við vinnum meira saman. Við 
höfum hent hugmyndum á milli 
og rætt nánustu framtíð en það er 
ekkert sem ég get staðfest að svo 
stöddu.“

 - lkg

Norsk sombímynd á 
Sundance-hátíðina
Dead Snow 2 verður frumsýnd á Sun dance í janúar.  
Sagafi lm er meðframleiðandi myndarinnar.

STOLTUR  Ragnar Agnarsson segir þetta 
mikla viðurkenningu fyrir myndina.

„Þetta er fyrsta kaffihúsið í Þor-
lákshöfn og ég myndi segja að 
þetta sé rómantískasta kaffihús á 
Íslandi,“ segir Dagný Magnúsdótt-
ir glerlistakona og eigandi kaffi-
hússins og listasmiðjunnar Handa 
í Höfn. Hún hefur starfrækt lista-
smiðju í um þrjú ár og gekk sú 
starfsemi svo vel að út frá henni 
varð kaffihúsið til. „Kveikjan að 
kaffihúsinu var að ég vildi þjóna 
viðskiptavinum mínum betur,“ 
útskýrir Dagný.

Aðdragandi opnunarinnar var 
þó langur en Dagný stundaði nám 
á sóknarbraut Nýsköpunarmið-
stöðvar fyrir nokkrum árum og 
nýtti sér þá hugmyndina að kaffi-
húsi samhliða Höndum í Höfn við 
nám- og verkefnavinnuna þar en 
Nýsköpunarmiðstöðin hvatti hana 
til dáða við framkvæmdina. Einn-
ig hefur hún sótt ýmis námskeið 
varðandi markaðs- og kynning-
armál sem hafa komið að góðum 
notum við þessa vinnu.

„Ég hef ávallt haft mikla ástríðu 
fyrir matargerð og bakstri.“ 
Dagný tók þátt í sjónvarpsþætt-
inum Masterchef síðastliðið haust 
og setti sér það markmið að ef 
hún næði upp í 25 manna úrtöku-
hóp léti hún drauminn um kaffi-
hús í Þorlákshöfn rætast. „Ég stóð 
við stóru orðin og lét slag standa.“ 
segir Dagný létt í lundu.

Innviðir kaffihússins eiga það 

sameiginlegt að vera komnir til ára 
sinna en hafa fengið upplyftingu 
og nýtt hlutverk. Í Höndum í Höfn 
má meðal annars kaupa ýmsa gler-
vöru og lífsstílstengdar matvörur 
frá Nicolas Vahé. „Ég notast við 
ösku úr Eyjafjallajökli og sand úr 
nálægri fjöru í glermunina mína.“

Dagný hefur mikinn metnað til 
matargerðar og leggur mikið upp 
úr því að nota ávallt úrvalshráefni. 
„Hráefnið kemur að mestu leyti 
beint frá býli og veitingarnar eru 
lagaðar frá grunni á staðnum.“ 

Þá hefur staðurinn einnig verið 
virkur í tónleikahaldi og hafa 
ýmsir listamenn komið þar fram 
að undanförnu.

Hendur í Höfn er opið frá 
fimmtudegi til sunnudags en opið 
er fyrir hópa utan opnunartíma. 

 - glp

Fyrsta kaffi  húsið 
í sögu bæjarins
Rómantíska kaffi  húsið Hendur í Höfn í Þorlákshöfn 
er eina kaffi  hús bæjarins. Eigandinn er ástríðu-
kokkur og notar hráefni sem kemur beint frá býli.

KRÚTTLEGT OG KÓSÍ  Hendur í Höfn er krúttlegasta kaffihús landsins að sögn 
Dagnýjar. MYND/DAVÍÐ ÞÓR GUÐLAUGSSON

STÓÐ VIÐ STÓRU ORÐIN  Dagný 
Magnúsdóttir, eigandi eina kaffihússins 
í Þorlákshöfn, Handa í Höfn. MYND/HJALTI 

VIGFÚSSON
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„Útgefendur hefðu ekki samþykkt 
samningana ef samninganefnd rit-
höfunda hefði ekki gengið að kröfu 
þeirra um lægri kiljuprósentu. Þá 
hefðu þeir ekki viljað ganga til 
samninga yfirhöfuð,“ segir Aðal-
steinn Ásberg Sigurðsson, formað-
ur samninganefndar rithöfunda, 
um nýlega samninga á milli rithöf-
unda og útgefenda. Áður fengu höf-
undar sömu prósentu af kiljum og 
af harðspjaldabókum, 23 prósent 
af heildsöluverði af hverri seldri 
bók. Nú lækkar prósentan sem rit-
höfundar fá af kiljum niður í 18 
prósent en hlutfall af harðspjalda-
bókum stendur í stað. 

„Við mættumst þarna með okkar 
sjónarmið og svona varð niðurstað-
an. Það sem er mikilvægast fyrir 
rithöfunda er að einhver samn-
ingur sé í gildi, því að það er ekki 
sjálfgefið. Við þekkjum líka þá 
stöðu. Í Svíþjóð til dæmis misstu 
höfundarnir samninga við bóka-
útgefendur fyrir nokkrum árum. 
Svona samningar eru ekki í gildi 
þar og það gróf undan höfundun-
um. Þetta virtist okkur vera skyn-
samlegast í stöðunni,“ bætir Aðal-
steinn Ásberg við. 

Samningarnir eru ekki að öllu 
leyti afturför fyrir rithöfunda 
að mati Aðalsteins Ásbergs. „Við 
náðum líka fram kjarabótum í 
þessum samningum, eins og milli-
uppgjöri sem skiptir rithöfunda 
máli.“ Áður fengu rithöfundar 
yfirleitt ekki greitt fyrir sölu bóka 

nema einu sinni á ári. „Svo verður 
líka að taka það fram að þetta eru 
lágmarkssamningar. Það er ekki 
hægt að banna neinum að semja 
um hærri prósentu ef hann er í 
aðstöðu til þess. En við vissum að 
þetta myndi valda urg. Það er ekk-
ert gaman að kynna svona breyt-
ingu.“

Aðalsteinn Ásberg segir hins 
vegar ekki um venjulega kjara-
samninga að ræða „Mönnum 
hættir til að stilla útgefendum og 
rithöfundum upp sem and-
stæðingum, en þeir eru 
í raun og veru 
samherj-
ar. Þeir 
eru ekki 
öndverð-
ir pólar. 
Þeir eru 
að vinna að sam-
eiginlegum hags-
munum.“

Aðalsteinn 
Ásberg segir að 

nauðsynlegt hafi verið að upp-
færa gamla samninginn vegna 
þess að hann hafi ekki verið virkur 
í raun og veru. „Það sem er mikil-
vægt í svona samningi er að hann 
sé ekki á skjön við raunveruleik-
ann; að hann sé eitthvað sem hægt 
er að virða og fara eftir í raun 
og veru. Það verður að segja um 
gamla samninginn sem gilti fram 
til þessa að það voru ýmis ákvæði 
í honum sem voru brotin og allir 
gerðu sér grein fyrir því og það 

var erfitt að snúa 
þeirri þróun við.“

 ugla@frettabladid.is

Vissum að samningur myndi valda urg
Prósentan sem rithöfundar fá af sölu kilja fer niður úr 23 prósentum í 18 samkvæmt nýlegum samningum á milli rithöfunda og út-
gefenda. Formaður samninganefndar rithöfunda segir útgefendur og rithöfunda hafa sameiginlegra hagsmuna að gæta. Kjarabótum 
var líka náð fram í samningunum. Hildi Knútsdóttur rithöfundi fi nnst nýju samningarnir ósanngjarnir en gat þó ekki kosið um þá.

SAMHERJAR 
 Aðalsteinn Ásberg 

segir rithöfunda 
og útgefendur 

vera í raun sam-
herja.

„Ég klikkaði á því að sækja 
um í Rithöfundasamband-
ið þannig að ég gat ekki 
kosið um þetta,“ segir Hild-
ur Knútsdóttir rithöfundur. 
Henni finnst nýju samn-
ingarnir ósanngjarnir. „Ég 
fékk ekki mikið borgað 
fyrir hvert eintak af Slætti 
sem kom út árið 2011 og 
hefði fengið töluvert lægri 
upphæð ef þessir samning-
ar hefðu verið í gildi þá. Það 
eru aðallega nýir höfund-
ar sem eru frumútgefnir í 
kilju. Þeir fá fæstir ritlaun, 
þannig að höfundarlaunin 
þeirra eru einu tekjurnar 
sem þeir fá fyrir skrifin. 
Eldri höfundar eiga meiri 
möguleika á ritlaunum. 
Svo er kynjavinkill í þessu. 
Skvísubækur eru yfirleitt 
bara gefnar út í kilju þann-
ig að segja má að verið sé að 
taka ákveðna stétt höfunda 
fyrir og lækka höfundar-
laun þeirra.“

Hildur bendir á að þetta geti orðið afturhvarf til þess tíma þegar 
bókaútgáfa var mest í jólavertíðinni og dreifðist minna yfir árið. 
„Síðustu ár hafa verið fleiri frumútgáfur á vorin. Þessir samningar 
grafa undan þessari framför af því að höfundur sem getur valið um 
að gefa út kilju um vorið eða bók í harðspjaldi um jólin velur augljós-
lega síðari kostinn vegna þessara samninga.“ Hildur ætlar að drífa 
í að sækja um aðild að Rithöfundasambandinu svo hún geti kosið um 
næstu samninga eftir tvö ár.

Ákveðin stétt tekin fyrir

GAT EKKI KOSIÐ  Hildur flaskaði á því að 
sækja um aðild að Rithöfundasambandinu.
 MYNDIR/FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það sem er mikil-
vægt í svona samningi er 

að hann sé ekki á skjön 
við raunveruleikann; að 

hann sé eitthvað sem 
hægt er að virða og fara 

eftir í raun og veru.
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

Eigendur K-bar fengu 
heimsókn frá bóndan-
um sem býr til kaffið 
sem verður á boðstól-
um hjá þeim. „Hann 
heitir Luis Velez,“ 
segir Ólafur Örn Ólafs-
son á K-bar. 

„Metnaður Luis 
Velez í lífinu er að búa 
til besta kaffið í heim-
inum. Hann er nýfar-
inn að rista kaffið 
heima hjá sér. Leiðin af 
akrinum styttist tölu-
vert við það. Við flytj-
um það inn beint hing-
að í lofttæmdum umbúðum, þannig að það skilar sér til okkar í sama 
ástandi og það var í fyrir mánuði í Kólumbíu. Við viljum halda því fram 
að varan sé ferskari fyrir vikið.“ 

Í næstu viku verður K-bar opnaður fyrr á morgnana og þá verður boðið 
upp á þetta kólumbíska kaffi. Hingað til hefur K-bar fyrst og fremst 
verið veitingastaður en verður nú bæði kaffihús og veitingastaður. - ue

Heimsókn frá kól-
umbískum kaffi  bónda
Eigendur K-bar fl ytja inn kaffi   beint frá býli.

KÁTIR  Luis og Ólafur eru báðir miklir smekkmenn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Þetta verður svona „casual fine dining“ veitingastað-
ur en við ætlum einnig að hafa hann svona stemnings-
stað því við erum líka með stóran bar,“ segir Óli Már 
Ólason, einn þriggja eigenda nýs veitingastaðar sem 
ber nafnið Kol Restaurant. Ásamt Óla eru þeir Stefán 
Magnússon og Andri Björn Björnsson eigendur stað-
arins en fyrir eiga þeir veitinga- og skemmtistaðina 
Vegamót og Lebowski.

„Við viljum gjarnan nýta hesthúsið sem er í bakgarð-
inum.“ Í bakgarðinum stendur elsta hesthús Reykjavík-
ur og er stefnt að því að nýta það sem hluta af staðnum. 
„Húsafriðunarnefnd berst nú fyrir því að það verði 
ekki rifið en við viljum tengja það veitingastaðnum,“ 
bætir Óli við.

Þeir hafa fengið til sín fagmenn til að sjá um mat-
reiðsluna. „Einar Hjaltason og Kári Þorsteinsson sjá 
um eldamennskuna en þeir hafa báðir starfað erlend-
is eins og á Dabbouf, 2850 og Texture í London.“ Þess 
má geta að á staðnum er einstakur viðarkolaofn sem 
verður notaður til að töfra fram ljúft og seiðandi bragð.

Í salnum mun Gunnar Rafn Heiðarsson galdra 
fram sérstaklega vandaða kokteila þar sem öll síróp 
og safar eru heimagerð en áður starfaði hann sem 

veitingastjóri á Sjávarkjallaranum og Slippbarnum.
Hönnun staðarins er í höndum Leifs Welding og Bryn-
hildar Gunnarsdóttur arkitekts. Staðurinn tekur um 
hundrað manns í sæti en þeim gæti þó fjölgað ef hest-
húsið verður hluti af staðnum.

Kol Restaurant við Skólavörðustíg verður opnað í 
byrjun janúar.  - glp

Nýr veitingastaður með hesthús í 
bakgarðinum í hjarta borgarinnar
Kol Restaurant er nýr veitingastaður við Skólavörðustíg.

SEIÐANDI VEITINGASTAÐUR  Óli Már Ólason er ásamt 
Stefáni Magnússyni og Andra Birni Björnssyni að opna veit-
ingastað við Skólavörðustíg sem ber nafnið Kol Restaurant.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Allir sexí hjá 
Helga Björns
Mikið stuð var í útgáfuhófi  stórsöngvarans Helga 
Björns á Hótel Borg þar sem hann fagnaði plötunni 
Helgi syngur Hauk sem var hljóðrituð í Berlín ásamt 
The Capital Dance Orchestra, gamaldags sveifl usveit. 
Helgi bauð upp á glæsilegar veitingar og sýndi brot 
af tónleikunum sem hann hélt til heiðurs Hauki 
Morthens í Hörpu fyrr á árinu ásamt sveifl usveitinni.

LJÓMANDI KÁT  Helgi ásamt eiginkonu sinni, Vilborgu Halldórsdóttur, en þau 
eignuðust nýverið sitt fyrsta barnabarn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

BROS Á BORGINNI  Guðrún Gunnars-
dóttir og Dóra Ólafsdóttir brostu sínu 
blíðasta.

KANKVÍSIR  Stephan Stephensen og 
Fabio reffilegir á Borginni.

Mikael Schiller, stjórnarformaður og einn 
stofnenda sænska tískurisans Acne Studios, 
er einn fyrirlesara sem hafa boðað komu 
sína á HönnunarMars. Acne hefur á skömm-
um tíma orðið að alþjóðlegu hátískufyrir-
tæki með verslanir í Stokkhólmi, Tókýó, 
París, London, New York og Los Angeles. 

„Það er fagnaðarefni að fá Mikael til 
landsins en saga fyrirtækisins er áhuga-
verð,“ segir Greipur Gíslason, verkefna-
stjóri HönnunarMars. „Acne verður til úr 

eins konar hönnunarkollektívi og auglýs-
ingastofu sem hálfpartinn slysaðist til að 
búa til gallabuxur sem síðan slógu í gegn.“ 

Þema fyrirlestradagsins á HönnunarMars 
þar sem Mikael talar er að takast á við 
raunveruleikann. „Innlegg Mikaels á eftir 
að smellpassa inn í þessa umræðu þar sem 
hann kemur til með að segja frá vegferð 
fyrirtækisins frá því að vera á barmi gjald-
þrots árið 2001 í að að velta yfir tuttugu 
milljörðum króna.“ 

Dagskrá fyrirlestradagsins á Hönn-
unarMars er ekki af verri endanum en 
auk Mikaels koma fram Robert Wong hjá 
Google Creative Lab og Kathryn Firth, 
arkitekt og hönnunarstjóri hjá London 
Legacy Development Corporation, svo ein-
hverjir séu nefndir.   - ósk

Slysaðist til að búa til gallabuxur og veltir 20 milljörðum
Stjórnarformaður ACNE heldur fyrirlestur á Íslandi á HönnunarMars. Þema fyrirlestrardagsins er að takast á við raunveruleikann.

 Innlegg Mikaels á eftir að 
smellpassa inn í þessa umræðu.

Greipur Gíslason

ÁHUGAVERÐ 
SAGA  Mikael 
Schiller er einn 
stofnenda 
Acne. 
 PRESS PHOTOS

HIN FULLKOMNA 
JÓLAGJÖF

Óskaskrín henta fullkomlega í harða pakka fyrir þá sem vilja upplifa 

og njóta, þá sem velja sjálfir, þá sem eiga allt. Það er einfalt að velja 

rétta gjöf – gefðu upplifun í öskju, gefðu Óskaskrín.

Opna – Velja – Njóta

sími 577 5600    info@oskaskrin.is    www.oskaskrin.is
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Jafnrétti verður yfirskriftin á alþjóð-
lega listaverkefninu Inside Out þegar það  
kemur til Íslands í desember og verður 
afraksturinn frumsýndur á Laugaveg-
inum á Þorláksmessu. Forsprakki verk-
efnisins á Íslandi er Katrín Olafsson, nemi 
í ljósmyndun, sem búsett er í New York. 
Hugmyndin að því að koma með verkefnið 
hingað til lands kviknaði í heimsókn Katr-
ínar á vinnustofu franska ljósmyndarans 
JR, sem er upphafsmaður verkefnisins.

„Í heimsókninni tók ég eftir korti þar 
sem merkt hafði verið við þá staði í heim-
inum þar sem Inside Out-verkefnið hafi 
verið unnið. Ég tók eftir því að það átti 
eftir að vinna slíkt verkefni á Íslandi og 
nú er ég á leiðinni heim að koma þessu í 

verk,“ segir Katrín. Tilgangur verkefnis-
ins er að sögn Katrínar að vekja fólk til 
umhugsunar um gildi sem þeir listamenn, 
sem eru í forsvari fyrir verkefnið í hverju 
landi fyrir sig, telji mikilvæg. Katrín valdi 
jafnréttið, sem Íslendingar eru þekktir 
fyrir um allan heim. 

„Ég vildi sýna heiminum að  jafnrétti 
skiptir okkur Íslendinga máli. Þó svo að 
við stöndum vel miðað við önnur lönd 
getum við alltaf gert betur.“ Katrín mun 
taka andlitsmyndir af öllum þeim sem 
hafa áhuga á að leggja verkefninu lið. 
Andlitsmyndirnar verða svo prentaðar og 
hengdar upp á sérstökum stað á Laugaveg-
inum. „Ég vil að það komi fólki á óvart 
hvar þetta verður á Laugaveginum. En 

þetta á eftir að vekja athygli allra sem 
ganga Laugaveginn á Þorláksmessu,“ 
útskýrir Katrín. Ásamt henni mun Nanna 
Rúnarsdóttir stýra verkefninu. Hún mun 
festa verkefnið á filmu og er hugmyndin 
að gera stuttmynd um framkvæmdina hér 
á landi. 

„Hinn 16. desember munum við taka 
myndir af þeim sem vilja vera með. Við 
verðum með aðstöðu hjá Elite í Ármúl-
anum og verðum með opið frá kl. 16 til 22 
og vonumst til þess að fá sem flesta. Ég 
vonast líka til að fá sem flesta til þess að 
hjálpa okkur. Verkefnið gengur út á að fá 
fólk til þess að starfa saman að góðu mál-
efni. Við viljum helst að þjóðin taki öll 
þátt,“ segir Katrín. kjartanatli@frettabladid.is

Vilja fá þjóðina í lið með jafnrétti
Alþjóðlega listaverkefnið Inside Out er á leið til Íslands. Afrakstur verkefnisins verður frumsýndur á Laugaveginum á Þorláksmessu.

VINSÆLT VERKEFNI  Inside Out hefur notið mikilla vinsælda um allan heim og verið unnið í 108 löndum. SVARTHVÍTAR MYNDIR  Í verkefninu notast listamenn við svarthvítar myndir á fjölförnum stöðum.

➜ Inside Out-verkefnið hófst árið 
2011. Upphafsmaðurinn er franski ljós-
myndarinn JR. Hann vann til TED-verð-

launanna fyrir hugmyndina. Hann vill 
breyta heiminum og nota til þess svart-

hvítar andlitsmyndir af fólki og hengja 
þær upp á fjölförnum stöðum. Verk-

efnið hefur verið unnið í 108 löndum 
og hafa 120 þúsund manns tekið þátt 

í því.
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miðstærð af frönskum, 
stór heit sósa, hotwings-
sósa og BBQ-sósa

2 BITAR
2 LUNDIR
6 HOT

WINGS

a og BBQ-sósasósa





Frábær hátíðardagskrá 
fyrir alla fjölskylduna!

Við höfum skreytt stöðvarnar okkar sex með frábærri dagskrá fyrir hátíðarnar. Stöðvarnar 
skarta vönduðum og skemmtilegum þáttum og kvikmyndum fyrir alla fjölskylduna. 

Komdu í áskrift og gerðu gleðilega hátíð enn skemmtilegri!

Internet og
heimasími fylgir 
sjónvarpsáskrift 
í þrjú ár! Nánar

á 365.is
Enginn binditími fyrir 

internet og heimasíma

Kynntu þér tilboðin nánar í verslun okkar í Skaftahlíð 24 
eða í sölubás okkar á jarðhæð Kringlunnar.

   

Þjónustuver 512 5100 
Nánar á 365.is
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BAKÞANKAR 
Hildar
Sverrisdóttur

Fjölnir Geir Bragason, einnig þekktur 
sem Fjölnir Tattoo, verður viðmælandi 
Jóns Ársæls Þórðarsonar í Sjálfstæðu 
fólki á sunnudagskvöld. Fjölnir er einn 
þekktasti húðflúrari landsins en hann 
starfar á Íslensku húðflúrstofunni. 

„Jón Ársæll er mjög indæll maður,“ 
segir Fjölnir um upplifunina. „Þetta er 
alls enginn rannsóknarréttur.“

Farið verður yfir víðan völl í þættin-
um og verður meðal annars fjallað um 
húðflúrshátíð sem Fjölnir stendur fyrir í 
Færeyjum og eiturlyfjafíknina sem hann 

stríddi eitt sinn við. Þá verður sagt frá 
atviki sem Fjölnir lenti í þegar hann var 
átján ára og fann gaddfreðið lík í Öskju-
hlíðinni. Í kjölfarið var hann hnepptur í 
fangelsi þar sem hann var með hundinn 
sinn með sér það kvöld en hundahald var 
þá stranglega bannað í Reykjavík.

„Maður hefði kannski frekar búist við 
svona umfjöllun eftir svona tíu ár þegar 
maður er búinn að gera meira,“ segir 
Fjölnir léttur í bragði. „En kannski er 
þetta bara merki um að maður sé búinn 
að gera nóg.“  - bá

Alls enginn rannsóknarréttur
Fjölnir Tattoo segir Jóni Ársæli fá eiturlyfj afíkninni í Sjálfstæðu fólki.

EINLÆGUR  Fjölnir átti 
ekki von á umfjöllun strax. 

“IT COULD BE HIS BEST FILM 
SO FAR” - THE GUARDIAN

SJÁ SÝNINGATÍMA Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

2DKL. 13 SMÁRABÍÓ KL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2D

KL. 15 HÁSKÓLABÍÓ Í 2DKL. 13 SMÁRABÍÓ Í 2DKL. 15 HÁSKÓLABÍÓ 2D

Miðasala á: og

*LAUGARDAGUR

NÁNAR Á MIÐI.IS

MANDELA   KL. 8 - 10.30       /   HUNGER GAMES 2   KL. 3.20 - 6 - 9 
NORTHWEST        KL. 6         / FURÐUFUGLAR 2D      KL. 3.20                          

DIE HARD (ÓTEXTUÐ)
HOME ALONE (ÓTEXTUÐ)
THE HUNGER GAMES 2                   
THE HUNGER GAMES 2 LÚXUS          
THE COUNCELOR                   
FURÐUFUGLAR 2D                    
TÚRBÓ 2D

KL. 8 - 10.40
KL. 1 - 3.20 - 5.40
KL. 1 (TILBOÐ) 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11*
KL. 2 - 5 - 8 - 11*
KL. 8 - 10.30
KL. 1 (TILBOÐ)  3.30
KL. 1 (TILBOÐ) 

MANDELA 
PRINCE AVALANCHE
THE PAST 
NORTHWEST
THE HUNGER GAMES 
PHILOMENA 
CAPTAIN PHILIPS
HROSS Í OSS 
FURÐUFUGLAR 2D

KL. 6 - 9
KL. 6 
KL. 10.15
KL. 10.45
KL. 3 (TILBOÐ) 6 - 9
KL. 3.30 (TILBOÐ) 8
KL. 8
KL. 3 - 6
KL. 3 (TILBOÐ)

MIÐAVERÐ - 800 KR. 

AÐEINS SÝNDAR ÞESSA EINU HELGI!

BÁÐAR MYNDIRNAR - 1000 KR
4 MIÐAR EÐA FLEIRI - 500 KR.

TOPPMYNDIN Á ÍSLANDI Í DAG 
YFIR 27.000 MANNS Í AÐSÓ KN!

-S.B, FBL -T.V., BÍÓVEFURINN/VIKANS B FBL

MANDELA 8, 10:10
HUNGER GAMES 2 2, 4, 5, 7, 10
PHILOMENA 3, 5:30, 8
CARRIE 10:50
FURÐUFUGLAR 2 2D

Tilboð í bíó. Gildir á allar sýningar merktar með rauðu.

S.B. - FBL

T.V. - Bíóvefurinn.is

5%

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

MERKTAR MEÐ GRÆNU OG APPELSÍNUGULU Í BÍÓAUGLÝSINGUM 
SAMBÍÓA KR. 1000 Á GRÆNT OG KR. 750 Á APPELSÍNUGULT

SPARBÍÓ

AKUREYRI

EMPIRETOTAL FILM

JOBLO.COM

ROLLING STONE

GQ

MÖGNUÐ MYND SEM VAR TEKIN AÐ HLUTA TIL Á ÍSLANDI

EMPIRE

M.S. WVAI RADIO

J.B – WDR RADIO

VARIETY

Karlar sem hjálpa konum
Fyrir tíu árum bjó ég í hverfi í London 

sem var heldur skuggalegt. Eitt kvöld-
ið var ég að ganga heim og sé að fram 
undan er maður sem gengur til móts við 
mig en annars vorum við alein. Ósjálfráð-
ar hugsanir um hvort ég væri mögulega 
í hættu stödd spruttu fram, en úr þeim 
var svo sem ekki unnið að öðru leyti en 
að halda bara göngunni áfram en hafa þó 
lykla í krepptri lúkunni til að vera smá 

vopnbúin ef hann réðist á mig. 

ÞEGAR hann tekur eftir mér 
stígur hann ákveðið út á göt-
una og gengur þar alveg þangað 
til ég er komin framhjá honum. 
Þá lallaði hann sér aftur upp á 
gangstéttina og hélt göngu sinni 
áfram. Mér fannst þetta undar-
legt háttalag þangað til það 
rann upp fyrir mér að hann fór 
af gangstéttinni til að hlífa mér 
við því að hræðast hann.   

ÞETTA var fallega skilningsríkt 
af honum. En auðvitað ósann-
gjarnt að hann þyrfti að bera 

ábyrgð á að ég væri mögulega smeyk 
við hann því það væru til fávitar í þess-
um heimi. Í kjölfarið ímyndaði ég mér 
hvernig það væri ef tölfræði sýndi að 
konur réðust á gamla menn í bakaríum. 
Það hlyti að vera óþægilegt að standa við 
hliðina á gömlum manni í bakaríi vitandi 
að hann væri kannski að velta fyrir sér 
hvort ég myndi ráðast á hann. 

EF barátta gegn kynbundnu ofbeldi 
á að gera gagn verður hún að beinast 
eingöngu að þeim sem beita ofbeldinu. 
Það er vont að stilla þessu samfélags-
meini upp í kynjastríð. Karlmenn eru 
ekki ofbeldismenn – ofbeldismenn eru 
ofbeldis menn. 

ÉG hef verið hætt komin þegar ofbeldis-
menn ætluðu að ráðast á mig og í öllum 
tilfellum voru það karlmenn sem komu 
mér til hjálpar. Í einu tilviki voru það 
reyndar klæðskiptingar sem héldu durt-
inum niðri með hælaskónum og sögðu 
mér að hlaupa. Mér hefur alltaf þótt það 
frekar lýsandi um að við erum öll saman 
í þessu stríði.



rauðhetta og úlfurinn
7. des. Frábær sýning um rauðhettu kl. 15:00 á laugardag

8. des. Fjörugt jólaball með hressum jólasveinum kl. 15:00 
á sunnudag -ALLIR KRAKKAR FÁ GLAÐNING FRÁ JÓLASVEINUNUM!

7. des. svenni fjallabróðir syngur jólatóna 
á milli kl. 17:00 og 18:00

 

  15:00 – 16:00   3 jólasveinar verða með jólaball á efri hæðinni
  17:00 – 18:00   Lotta kynnir jóladiskinn sinn

  15:00 – 16:00  Gosi
  17:00 – 18:00 Svenni Fjallabróðir syngur jólalög

  15:00 – 16:00  3 jólasveinar með jólaball á efri hæðinni
  17:00 – 18:00  Lotta kynnir jóladiskinn sinn

  15:00 – 16:00  Langleggur og Skjóða 
  17:00 – 18:00 Svenni Fjallabróðir syngur jólalög

  15:00 – 16:00  3 jólasveinar með jólaball á efri hæðinni
   16:00 – 17:00 Lotta kynnir jóladiskinn sinn

DES
8

DES
14

DES
15

DES
21

DES
22 3 jólasveinar með jólaball á efri hæðinni

Lotta kynnir jóladiskinn sinn

www.skemmtigardurinnsmaralind.is

7-8
DES.

í desember

 
 DES

22 15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00

www

Opnunartími 
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13:00 – 14:00            Jólaútgáfa syrpu á efri hæð
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Kamerún  Ástralía  Japan  Ítalía
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FÓTBOLTI Það var mikil spenna í 
loftinu í gær þegar dregið var í 
riðlana í Brasilíu fyrir HM sem fer 
fram næsta sumar. Eins og gengur 
eru riðlarnir misáhugaverðir.

Það var ákveðið að strá salti 
í sár Íslendinga þegar í ljós kom 
að Króatía mun spila opnunarleik 
mótsins gegn Brasilíu. Það er leik-
ur sem Ísland hefði alveg þegið að 
spila.

Englendingar lentu í mjög erf-
iðum riðli þar sem liðið þarf að 
glíma við Ítalíu, Úrúgvæ 
og Kosta Ríka.

„Það kom mér alls 
ekki á óvart að hafa lent 
í erfiðum riðli,“ sagði Roy 
Hodgson, landsliðsþjálf-
ari Englendinga, en hann 
sagði fyrir dráttinn 
að hann óttaðist ekki 
neitt lið.

„ Ég er  mjög 
jákvæður fyr ir 
verkefninu þó svo 
það sé erfitt. Það er 
allt hægt. Svo má 
ekki gleyma því að 
Kosta Ríka er líka 
með mjög gott lið. 
Það er ekki hægt 
að vanmeta neitt lið í þessu 
móti. Jürgen Klinsmann er 
búinn að segja mér hversu 

gott lið Kosta Ríka hefur.“
G-riðillinn er ekki síður áhuga-

verður en þar mun hinn þýski 
landsliðsþjálfari Bandaríkjanna, 
Jürgen Klinsmann, mæta Þjóð-
verjum sem hann bæði spilaði með 
og þjálfaði. Að öllu óbreyttu verð-
ur Aron Jóhannsson í leikmanna-
hópi Bandaríkjanna og verður um 
leið fyrsti Íslendingurinn til þess 
að spila á HM.

Bandaríkjamenn þurfa ekki 
bara að glíma við Þjóðverja því 
Cristiano Ronaldo og félagar eru 
einnig í riðlinum ásamt sterku liði 
Ghana.

„Kynþokkafullur riðill,“ skrif-
aði Aron fullur tilhlökkunar á 
Twitter-síðu sína skömmu eftir 

dráttinn.
Heimsmeistarar Spán-

verja lentu í riðli með 
Hollandi, Síle og 

Ástralíu. Spánn og 
Holland ættu að 

komast upp úr 
þeim riðli.

Mótið hefst 
12. júní á næsta 

ári og úrslitaleik-
urinn mun fara fram 

13. júlí. henry@frettabladid.is

Aron á móti 
Ronaldo á HM
Dregið var í riðla fyrir HM í fótbolta í gær. England 
og Bandaríkin eru bæði í mjög sterkum riðlum. 
Ísland gæti átt þátttakanda á HM í fyrsta skipti.

ARON JÓHANNSSON

FÓTBOLTI Hermann Hreiðarsson 
sagði í samtali við staðarblaðið The 
News í Portsmouth að hann hefði 
áhuga á að snúa aftur til Englands og 
hefja þar störf sem knattspyrnustjóri.

Hermann sótti um starf knatt-
spyrnustjóra Portsmouth ásamt 
David James en þeir störfuðu saman 
hjá ÍBV síðastliðið sumar. Þeim var 
svo tilkynnt í vikunni að þeir yrðu 
ekki ráðnir en líklega verður gengið 
frá ráðningunni um helgina.

Báðir eru fyrrverandi leikmenn 
félagsins og Hermann sagði að það 
hefði verið kjörið að hefja þjálfara-
ferilinn í Englandi hjá Portsmouth. 

„Ég sagði alltaf að ég myndi vilja 
koma aftur einn daginn. Það gerist 
ekki nú en kannski síðar,“ sagði 
Hermann.

Hann segir að hann og James séu 
báðir áhugasamir um að starfa áfram 
við fótbolta, nú þegar leikmannaferli 
þeirra sé lokið.

„Við viljum starfa á þeim vettvangi 
þar sem við höfum mest fram að 
færa. Það er í fótboltanum. Ég elskaði 
að starfa sem þjálfari og ég vil snúa 
aftur til Englands eins fljótt og mögu-
legt er. Ég var þar í fimmtán og hálft 
ár og þar vil ég halda áfram að starfa 
í fótbolta.“ - esá

Hermann vill komast aft ur til Englands sem fyrst

HEMMI  Vill verða knatt spyrnu þjálfari 
á Englandi. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HANDBOLTI Íslendingaliðin Füchse Berlin og THW 
Kiel mætast á morgun í toppslag í þýsku úrvalsdeild-
inni í handbolta en liðin eru bæði með 26 stig í 2. og 
3. sæti deildarinnar. Þjálfarar liðanna eru 
þeir Dagur Sigurðsson hjá Füchse og 
Alfreð Gíslason hjá Kiel. Leikurinn hefst 
klukkan 14.00 og verður í beinni útsend-
ingu á Stöð 2 Sport 3 en það er búist við 
troðfullri höll og mikilli stemningu. 

„Við erum ekki oft litla liðið á heima-
velli en það er þannig í þessum leik. 
Ég myndi vera sáttur við jafntefli,“ 
sagði Dagur í viðtali við BZ.

Refirnir hans Dags Sigurðs-
sonar hafa unnið sjö leiki í röð 
í deild og Evrópukeppni og 
hafa ekki tapað síðan á móti 
HSV Hamburg 27. október síð-
astliðinn. Þeir koma því fullir 
sjálfstrausts inn í leikinn. Kiel 
hefur aðeins tapað einu sinni 
í síðustu sex deildarleikjum 
sínum og það tap kom í topp-

baráttuslag á móti Flensburg fyrir tveimur vikum.
Þetta verður í þrettánda sinn sem Alfreð og Dagur 

mætast sem þjálfarar þessara tveggja liða í deild, 
bikar eða Evrópukeppni. Tölfræðin úr þeim 

leikjum er ekki hagstæð fyrir Dag og 
lærisveina hans enda hefur hann aðeins 
einu sinni náð að fagna sigri á Alfreð. 
Sá sigur kom í deildarleik 19. sept-
ember 2010 en Füchse Berlin vann 
þá 26-23. Füchse náði jafntefli á móti 
Kiel í heimaleiknum í fyrra en Alfreð 

hefur aftur á móti fagnað sigri 
í hinum tíu leikjunum. Þetta 

verður fyrsti leikurinn síðan 
Alfreð var valinn besti þjálf-
ari heims annað árið í röð.

„Ég vona að vörnin verði 
traust og markverðirnir 
okkar eigi góðan dag. Það 
verður að ganga eftir ef við 

ætlum að vinna Kiel,“ sagði 
Dagur.   - óój

Dagur hefur bara unnið einu sinni
Alfreð Gíslason og Dagur Sigurðsson mætast í þrettánda sinn á morgun

HM í knattspyrnu 2014
Tvö efstu liðin í hverjum riðli komast áfram í 16-liða úrslit

12. júní–  13. júlí

A-riðill B-riðill C-riðill D-riðill

E-riðill F-riðill G-riðill H-riðill
Sviss Argentína Þýskaland Belgía
Ekvador Bosnía Portúgal Alsír
Frakkland Íran Gana Rússland
Hondúras Nígería Bandaríkin Suður-Kórea

Jún 12/13,17/18,23 Jún 13, 18, 23 Jún14, 19/20, 24 Jún 14,19/20, 24

Jún 15, 20, 25 Jún 15/16, 21, 25 Jún 16, 21/22, 26 Jún 17,22, 26
SEXTÁN LIÐA ÚRSLIT

Belo Horizonte  28. júní Ríó de Janeiro–  Fortaleza  29. júní   Recife

ÁTTA LIÐA ÚRSLIT

UNDANÚRSLIT

BRONSLEIKURINN

ÚRSLITALEIKURINN

A1 - B2 C1 - D2 B1 - A2 D1 - C2

E1 - F2 G1 - H2 F1 - E2 H1 - G2

8. júlí Sigurvegarar A–  B belo hori.
9. júlí Sigurvegarar C–  D Sao Paulo

Fortaleza 4. júlí Rio de Janeiro
Sigurvegari 1-2  Sigurvegari 5-6

Salvador 5. Júlí  Brasilía
Sigurvegari 3-4 Sigurvegari 7-8

12. júlí  Estadio Nacional. Brasilia 

13. júlí  Maracana. Rio De Janeiro 

Brasilia  28. júní Porto Alegne    Sao Paulo  29. júní   Salvador
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Kvennalið Hauka getur náð öðru sætinu af Snæfelli 
þegar Haukastelpurnar mæta í Stykkishólm annað kvöld 
(klukkan 17.00) í 13. umferð Domino‘s-deildar kvenna í 
körfubolta. Haukar hafa unnið sex síðustu leiki sína og 
eru aðeins tveimur stigum á eftir Snæfelli. Snæfell 
vann eins stigs sigur í fyrri leiknum á Ásvöllum og 
því má búast við spennandi leik. 
Valskonur geta enn fremur tekið fjórða sætið 
af Hamri með sigri í Hveragerði í kvöld (klukkan 
18.00) en það er fyrsti leikur umferðarinnar. KR 
tekur á móti toppliði Keflavíkur klukkan 19.15 annað 
kvöld og á sama tíma mætast Njarðvík og Grindavík í 
Ljónagryfjunni í Njarðvík en þar mun annaðhvort liðið 
enda langa taphrinu. Njarðvík hefur tapað níu leikjum 
í röð en Grindavíkurliðið er með fimm töp í röð á 
bakinu.

Vinna Haukar sjöunda leikinn í röð?
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Pain & Gain The Mortal Instruments, City of Boneses

Litla Hafmeyjan Jack the Giant SlayerOz the Great & PowerfulRise of the GuardiansThe Jungle Book
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PS3 - Lego Marvel 
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A BELGRAD

Svartfjallaland

Holland

Frakkland

Suður-Kórea

Kongó

Dóminíska lýðv.

HANDBOLTI Þórir Hergeirsson og 
stelpurnar í norska kvennalands-
liðinu eru mætt til Serbíu þar sem 
fram undan er HM í handbolta. 
Norska liðið mætir Spáni í fyrsta 
leik í dag og stefnan er eins og allt-
af sett á gullið.

Norska landsliðið hefur unnið 
verðlaun á síðustu níu stórmótum 
og allir heima í Noregi eru eflaust 
með augun á úrslitaleiknum 22. 
desember næstkomandi. 

Silfur fyrir ári
Norska liðið varð að sætta sig við 
silfur á EM í Serbíu fyrir ári eftir 
tap í tvíframlengdum leik á móti 
Svartfjallalandi. 

Líkt og á síðustu stórmótum 
hafa lykilmenn verið að tínast úr 
liðinu og svo er einnig núna. Liðið 
er til dæmis án fyrirliðans Marit 
Malm Frafjord og hinnar öflugu 
Kristine Lunde-Borgersen og fjar-
vera þeirra beggja hefur ekki síst 
áhrif á varnarleik liðsins. Þórir 
hefur hins vegar unnið sig vel út 
úr kynslóðaskiptunum og haldið 
liðinu á toppnum. 

Þórir hefur unnið þrjú gull, eitt 
silfur og eitt brons á fyrstu fimm 
stórmótum sínum með norska liðið. 
Marit Breivik, forveri hans, vann 
„bara“ tvö silfur og eitt brons á 
fyrstu fimm mótum sínum. Marit 
Breivik endaði á því að vinna sex 
stórmót með norska liðið frá 1994 
til 2008 en fern af gullverðlaun-
unum komu í hús þegar Þórir var 
hennar hægri hönd. 

Fimmtánda mótið með liðinu
Þetta verður fimmtánda stórmót 
Þóris með norsku stelpunum og 
hann veit því manna best hvað 
hann er að fara út í. 

„Reynsla er af hinu góða en 
þetta snýst um að vera auðmjúk-
ur. Ef ég liti svo á að ég væri full-
numa þá gæti ég hætt þessu. Liðið 
verður líka aldrei betra en það sem 
allir leggja til liðsins. Ég geri mitt 
en ég fæ líka mikla hjálp frá Mia 
Hermansson og Mats Olsson. Þau 
hafa bæði reynslu af því að spila á 
svona mótum,“ sagði Þórir við VG. 

Þórir gefur mikið af sér þær 
rúmu tvær vikur sem mótið stend-
ur yfir og er tilbúinn að fórna 
svefni til að búa sitt lið sem best 
undir næsta leik. 

18 tímar á dag í 18 daga
„Ég elska vinnuna mína. Ég reikna 
með að sofa bara í 4 til 5 tíma 
meðan á mótinu stendur. Ég er 
fyrstur á fætur og seinastur til að 
fara að sofa,“ sagði Þórir í viðtali 
við VG. Blaðamaður VG slær því 

Þórir alltaf á palli
Norska kvennalandsliðið í handbolta hefur unnið verðlaun á öllum stórmótum 
sínum undir stjórn Þóris Hergeirssonar. Þórir sefur væntanlega lítið næstu átján 
daga enda oft ast á vaktinni átján tíma á sólarhring á stórmótum.

LEIKIR HELGARINNAR

LAUGARDAGUR
12.45 MAN. UTD. - NEWCASTLE SPORT 2
15.00 LIVERPOOL - WEST HAM SPORT 2
15.00 C. PALACE - CARDIFF SPORT 3
15.00 S‘TON - MAN. CITY SPORT 4
15.00 STOKE - CHELSEA SPORT 5
15.00 WBA - NORWICH SPORT 6
17.30 SUNDERL. - TOTTENHAM SPORT 2

SUNNUDAGUR
13.30 FULHAM - ASTON VILLA SPORT 2
16.00 ARSENAL - EVERTON SPORT 2

FÓTBOLTI Roberto Martinez og lið 
hans, Everton, freistar þess um 
helgina að fylgja eftir góðum úti-
vallarsigri á Manchester United 
í vikunni með því að leggja topp-
lið Arsenal í Lundúnum. Everton 
er eina lið deildarinnar sem hefur 
tapað færri leikjum á tímabilinu 
en Arsenal og er nú taplaust í 
rúma tvo mánuði.

Arsenal vann 2-0 sigur á Hull í 
vikunni en Daninn Nicklas Bendt-
ner skoraði fyrra mark leiksins í 

sínum fyrsta leik í byrjunarliði í 
rúm tvö ár. Olivier Giroud er þó 
klár í slaginn á ný eftir að hann 
var hvíldur í vikunni og því lík-
legt að Bendtner þurfi að bíða 
færis á bekknum á morgun.

Boltaveisla helgarinnar 
byrjar í hádeginu í dag þegar 
að Manchester United tekur 
á móti Newcastle. Bæði lið 
töpuðu í vikunni og mistókst 
því að koma sér í hóp sex 
efstu liða deildar-
innar. Liðin mega 
varla við því að 
gefa meira eftir 
í toppbaráttunni 
og því mikið 
undir í dag.

Chelsea og 
Manchester 
City, næstu lið 
á eftir Arsenal, 
eiga þá bæði 
erfiða út leik i 
fyrir höndum.

Liverpool tekur á 

móti West Ham á heimavelli þar 
sem augu flestra munu sjálfsagt 
beinast að framherjanum Luis 

Suarez sem skoraði fjögur 
mörk og lagði það fimmta 
upp í 5-1 sigri sinna manna 
á Norwich í vikunni.

Tottenham, lið Gylfa Þórs 
Sigurðssonar, mætir botn-

liði Sunderland en sigur 
liðsins á Fulham í vik-

unni var sá fyrsti síðan 
í lok október í deild-

inni. Gylfi Þór kom 
ekkert við sögu 
í leiknum en fær 
vonandi tækifærið 
á Leikvangi ljóss-
ins í dag.

 - esá

Önnur prófraun fyrir Martinez
Topplið Arsenal getur unnið sinn tólft a sigur um helgina er liðið mætir Everton.

VILL MEIRA  Roberto 
Martinez hefur aðeins 
tapað einum deildarleik á 
tímabilinu.

FÓTBOLTI Miðvörðurinn Damir 
Muminovic hefur skrifað undir 
þriggja ára samning við Breiðablik 
og mun því spila áfram í Pepsi-
deild karla næsta sumar. Mumino-
vic lék með með Víkingi í Ólafsvík 
í sumar en liðið féll.

Breiðablik var búið að ná sam-
komulagi við Víking í Ólafsvík 
um vistaskipti leikmannsins en 
honum er meðal annars ætlað að 
fylla skarð Sverris Inga Ingason-
ar sem var seldur norska félaginu 
Viking FK í fyrradag. „Damir er 
fæddur árið 1990 og var lykilleik-
maður í liði Víkings á síðustu leik-
tíð. Damir lék í hjarta varnarinnar 

en getur einnig leyst fleiri stöður,“ 
segir í fréttatilkynningu frá Blik-
um.   - óój

Damir í Breiðablik

STOPPAÐI STUTT  Damir Muminovic 
var eitt ár í Ólafsvík.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HM kvenna í handbolta–  Serbía 2013
Riðlakeppni: 7.-13. desember. Fjögur efstu lið komast áfram úr hverjum riðli.

B NIS

Danmörk

Brasilía

Serbía

Kína

Japan

Alsír

C ZRENJANIN

Noregur

Pólland

Angóla

Spánn

Argentína

Paragvæ

D NOVI SAD

Ungverjaland

Þýskaland

Rúmenía

Tékkland

Túnis

Ástralía

síðan upp að Þórir muni því vinna 
í 18 tíma á dag í 18 daga sem þýðir 
að hann skilar 324 tíma vinnu í 
jólamánuðinum. 

„Það er hluti af menningu 
norska kvennalandsliðsins að 
leggja mikið á sig og vinna mikið. 
Ég lærði þetta hugarfar á Íslandi. 
Bæði leikmennirnir og við í kring-
um liðið vinnum langa daga meðan 
á mótinu stendur,“ segir Þórir enn 

fremur í viðtalinu við VG.
Handboltaspekingar spá norska 

liðinu bæði góðu og slæmu gengi. 
Þórir hefur oft náð frábærum 
árangri með liðið þrátt fyrir að 
það hafi verið án lykilmanna og 
það verður því gaman að sjá hvort 
Selfyssingurinn færi norsku þjóð-
inni enn á ný ástæðu til syngja sig-
ursöngva um stelpurnar sínar. 
 ooj@frettabladid.is

15.-16. desember: Forsetabikarinn í Nis. Spilað um neðstu átta sæti mótsins.

16 liða úrslit 15.-16. desember

8 liða úrslit 18. desember, Belgrad og Novi Sad

Bronsleikur BelgradÚrslitaleikur Belgrad

1 B1 - A4 7 A3 - B2
3 B3 - A2 6 A1 - B4

4 D1 - C4 5 C3 - D2
2 D3 - C2 8 C1 - D4

Belgrad Novi Sad

1 Sigurvegari úr leik 1 og 2 2 Sigurvegari úr leik 3 og 4
3 Sigurvegari úr leik 5 og 6 4 Sigurvegari úr leik 7 og 8

Undanúrslit 20. desember Belgrad 
1 Sigurvegari úr leik 1 og 2 2 Sigurvegari úr leik 1 og 2

Sigurvegari úr leik 1 og 2 Taplið úr leik 1 og 2

 Í OPINNI DAGSKRÁ
UM HELGINA

HOLLENSKI
BOLTINN
HEERENVEEN – FEYENOORD

SUNNUDAG KL. 11.20
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20% AFSLÁTTUR
af árituðum titlum

20% AFSLÁTTUR
af árituðum titlum

2.079Fullt verð 2.599,-

Tilboðsverð

2 079
Tilboðsverð

20%afsláttur

2.079Fullt verð 2.599,-

Tilboðsverð

2 079
Tilboðsverð

20%afsláttur

2.079Fullt verð 2.599,-

Tilboðsverð

2 079
Tilboðsverð

20%afsláttur2.959Fullt verð 3.699,-

Tilboðsverð

2 959
Tilboðsverð

20%afsláttur 2.319Fullt verð 2.899,-

Tilboðsverð

2 319
Tilboðsverð

20%afsláttur

2.639Fullt verð 3.299,-

Tilboðsverð

2 639
Tilboðsverð

20%afsláttur

2.079Fullt verð 2.599,-

Tilboðsverð

2 079
Tilboðsverð

20%afsláttur

2.399
Fullt verð 2.999,-

Tilboðsverð

2 399
Tilboðsverð

20%
afsláttur

2.399
Fullt verð 2.999,-

Tilboðsverð

2 399
Tilboðsverð

20%
afsláttur

2.399
Fullt verð 2.999,-

Tilboðsverð

2 399
Tilboðsverð

20%
afsláttur

2.399
Fullt verð 2.999,-

Tilboðsverð

2 399
Tilboðsverð

20%
afsláttur
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
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 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

Stöð 2 kl. 20.20
Óupplýst 
lögreglumál
Vandaðir íslenskir þættir 
í umsjón Helgu Arnar-
dóttur. Hér beinir Helga 
sjónum sínum að 
óupplýstum glæpum 
á Íslandi. Fjölbreytt 
mál verða tekin fyrir 
í þáttunum s.s. morð, 
bankarán og brunar.

Bylgjan kl. 12.20
Bjarni Ara
Bjarni Arason stendur 
vaktina á Bylgjunni 
alla sunnudaga kl. 
12.20-16.00. Bjarni 
hefur verið í útvarpi 
um árabil og er einn 
ástsælasti söngvari 
þjóðarinnar.

The Amazing Race
STÖÐ 3 KL. 19.00 Skemmtileg keppni 
þar sem nokkur tveggja manna lið eru í 
æsispennandi kapphlaupi um heiminn 
og dramatíkin ræður ríkjum frá upphafi  
til enda.

Beint frá messa
STÖÐ 2 GULL KL. 20.55 Tónleikaröð í 
umsjá Bubba Morthens þar sem valin-
kunnir tónlistarmenn halda tónleika í 
messa skipa. Skipin eru hvaðanæva að 
af landinu og hljómsveitirnar jafn ólíkar 
og þær eru margar.

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Eldhús Meistaranna 
15.00 Vafrað um Vesturland 15.30 Áfram Vogur 
16.00 Hrafnaþing 17.00 Stjórnarráðið 17.30 
Skuggaráðuneytið 18.00 Björn Bjarnason 18.30 
Tölvur tækni og kennsla. 19.00 Fasteignaflóran 19.30 
Á ferð og flugi 20.00 Hrafnaþing 21.00 Auðlindakistan 
21.30 Fiskikóngurinn 22.00 Hrafnaþing 23.00 
Randver í Iðnó 23.30 Eldað með Holta

10.00 Sunderland - Tottenham  
11.40 Crystal Palace - Cardiff  
13.20 Fulham - Aston Villa  BEINT
15.50 Arsenal - Everton  BEINT
18.00 Liverpool - West Ham
19.40 Man. Utd. - Newcastle  
21.20 Fulham - Aston Villa  
23.00 Arsenal - Everton
00.40 Southampton - Man. City  

10.20 We Bought a Zoo
12.20 A League of Their Own  
14.25 The Adjustment Bureau
16.10 We Bought a Zoo  
18.10 A League of Their Own  
20.15 The Adjustment Bureau  
22.00 Contagion
23.45 The River Wild
01.35 Brooklyn‘s Finest
03.45 Contagion

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00 
World Challenge 2013  12.00 World Challenge 
2013  15.00 World Challenge 2013 18.00 World 
Challenge 2013 21.00 World Challenge 2013 
00.00 Eurosport

08.35 NB90‘s. Vol. 2  Skemmtilegur 
þáttur um NBA 10. áratugarins.
09.00 Nedbank Golf Challenge 2013 
 Bein útsending frá einstöku golfmóti þar 
sem mörgum af bestu kylfingum heims 
er boðið til leiks. 
14.30 Noregur - Spánn  
15.50 Svíþjóð - Portúgal
17.30 Portúgal - Svíþjóð
19.10 Japan - Danmörk  BEINT
20.45 Nedbank Golf Challenge 2013
01.45 Þýski handboltinn  Frá leik 
Hamburgar og Rhein-Neckar Löwen.
03.05 Japan - Danmörk

16.55 Strákarnir
17.25 Friends  
17.45 Seinfeld  
18.10 Modern Family  
18.35 Two and a Half Men  
19.00 Viltu vinna milljón? 
19.55 Stóra þjóðin  (2:4) 
20.25 Neyðarlínan  
20.55 Beint frá messa   
21.40 Tossarnir  
22.20 Kolla  
22.50 Pönk í Reykjavík  (2:4)  
23.20 Eldsnöggt með Jóa Fel  
23.45 Sjálfstætt fólk  
00.20 Mannshvörf á Íslandi
00.50 Réttur
01.35 Ljósvakavíkingar - Stöð 2  
02.05 Heimsendir  
02.45 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
09.00 Dr.Phil
10.30 Kitchen Nightmares
11.20 Hollenska knattspyrnan - 
 Bein útsending frá leik Heerenveen og 
Feyenoord í hollensku deildinni. 
13.30 Secret Street Crew 
14.20 Save Me 
14.45 30 Rock
15.15 Happy Endings
15.40 Family Guy 
16.05 Parks & Recreation
16.30 The Bachelor
18.00 Hawaii Five-0
18.50 In Plain Sight 
19.40 Judging Amy (17:24)
20.25 Top Gear´s Top 41 (3:8)   
21.15 Law & Order. Special Victims 
Unit (15:23)  Bandarískir sakamálaþætt-
ir um kynferðisglæpadeild innan lögregl-
unnar í New York borg. 
22.00 Dexter - LOKAÞÁTTUR (12:12)  
22.50 Sönn íslensk sakamál 
23.20 Under the Dome 
00.10 Hannibal
00.55 Dexter 
01.45 Necessary Roughness 
02.35 Beauty and the Beast
03.25 Excused
03.50 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 07.01 Strumparnir 
07.25 Villingarnir  07.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 07.55 UKI  08.00 Algjör Sveppi 08.05 Ávaxtakarfan 
08.20 Waybuloo  08.40 Könnuðurinn Dóra 
09.05 Ævintýraferðin 09.20 Grallararnir 09.40 
Kalli litli kanína og vinir  10.05 Ben 10  10.30 
Tasmanía  10.50 Loonatics Unleashed  11.15 
Ofurhetjusérsveitin  11.35 Batman
12.00 Spaugstofan  
12.30 Nágrannar  
14.20 Logi í beinni
15.10 Hátíðarstund með Rikku
15.40 Jamie‘s Family Christmas  
16.10 The Big Bang Theory  
16.35 Á fullu gazi
17.05 Stóru málin  
17.30 60 mínútur  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir
18.55 Sportpakkinn  (15:30) Íþrótta-
menn Stöðvar 2 Sport fara yfir það 
helsta úr heimi íþróttanna í liðinni viku.
19.15 Sjálfstætt fólk  (14:15) 
19.50 Hið blómlega bú - hátíð í bæ 
 (2:6) Glæsilegir íslenskir þættir um mat-
reiðslumanninn Árna Ólaf sem er sem 
fyrr búsettur í Árdal í Borgarfirðinum.
20.20 Óupplýst lögreglumál    
20.50 The Tunnel  (2:10) Glæný, bresk/
frönsk spennuþáttaröð sem byggðir eru 
á dönsku/sænsku þáttaröðinni Brúin.  
21.40 Homeland  (10:12) Þriðja þátta-
röð þessarra mögnuðu spennuþátta.
22.30 60 mínútur  (10:52) Glænýr þátt-
ur í virtustu og vinsælustu fréttaskýr-
ingaþáttaröð í heimi.
23.20 Hostages  (10:15) 
00.05 The Americans
00.50 World Without End
01.40 The Notebook  
03.40 The Pelican Brief  
06.00 Óupplýst lögreglumál

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 07.05 
Lukku láki 07.29 Ofurhundurinn Krypto  07.50 
Hvellur keppnisbíll  08.00 Dóra könnuður 08.23 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  08.45 Doddi litli 
08.55 Rasmus Klumpur og félagar  09.00 Áfram 
Diego, áfram!  09.24 Svampur Sveins  09.48 
Latibær 10.00 Ævintýri Tinna  10.22 Brunabílarnir 
10.42 UKI  10.47 Ævintýraferðin  11.00 Jóladagatal 
Skoppu og Skrítlu  11.05 Lukku láki 11.29 
Ofurhundurinn Krypto  11.50 Hvellur keppnis-
bíll 12.00 Dóra könnuður  12.23 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  12.45 Doddi litli 12.55 Rasmus 
Klumpur og félagar  13.00 Áfram Diego, áfram! 
13.24 Svampur Sveins  13.48 Latibær 14.00 
Ævintýri Tinna  14.22 Brunabílarnir  14.44 UKI 
14.49 Ævintýraferðin  15.00 Jóladagatal Skoppu 
og Skrítlu  15.05 Lukku láki  15.29 Ofurhundurinn 
Krypto  15.50 Hvellur keppnisbíll  16.00 Dóra könn-
uður 16.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar  16.45 
Doddi litli  16.55 Rasmus Klumpur og félagar 
 17.00 Áfram Diego, áfram!17.24 Svampur Sveins 
 17.48 Latibær 18.00 Ævintýri Tinna  18.22 
Brunabílarnir 18.42 UKI  18.47 Ævintýraferðin 
 19.00 Algjör Sveppi og dularfulla hótelherbergið 
20.20 Sögur fyrir svefninn

14.25 Extreme Makeover.  
15.05 Þriðjudagskvöld með Frikka Dór  
15.40 Top 20 Funniest  
16.20 Make Me A Millionaire Inventor  
17.05 Dads
17.25 Í eldhúsinu hennar Evu  
17.45 Glee 5
18.30 Mindy Project
18.50 Mad  
19.00 The Amazing Race  (2:12) 
19.45 Offspring  (13:13) 
20.30 The Vampire Diaries  (14:22) 
21.15 Do No Harm  (1:13)   
22.00 Graceland  (13:13)  
22.40 The Amazing Race  
23.25 Offspring  
00.10 The Vampire Diaries
00.50 Do No Harm
01.35 Tónlistarmyndbönd 

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Sumarævintýri Húna
10.40 Mótorsystur
11.00 Sunnudagsmorgunn  
12.10 Vertu viss
13.00 Stúdíó A
13.40 Vert að vita–  ...um alheiminn
14.25 Saga kvikmyndanna–   Evrópska 
nýbylgjan, 1960-1970
15.25 350 ára afmælishátíð Árna 
Magnússonar
17.00 Táknmálsfréttir
17.10 Vöffluhjarta
17.31 Skrípin
17.35 Jóladagatalið - Jólakóngur-
inn (8:24) (Julekongen)  Karvel er níu ára 
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. 
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr. 
18.00 Stundin okkar
18.25 Hraðfréttir
18.35 Íþróttir
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Landinn  
20.05 Orðbragð (3:6) 
20.40 Downton Abbey (7:9)   
21.30 Kynlífsfræðingarnir (4:12) 
(Masters of Sex)  Bandarískur mynda-
flokkur um William Masters og Virginiu 
Johnson sem voru frumkvöðlar á sviði 
kynlífsrannsókna. Aðalhlutverk leika 
Michael Sheen og Lizzy Caplan. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.25 Með lögguna á hælunum (À 
bout de souffle)  Ungur bílaþjófur drepur 
lögreglumann og reynir að fá bandaríska 
stúlku til að flýja með sér til Ítalíu. 
23.55 Sunnudagsmorgunn
01.05 Útvarpsfréttir í dagskrárlok
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD

Japan – Danmörk
 STÖÐ 2 SPORT KL. 19.10 Bein útsend-
ing frá leik Japans og Danmerkur á HM-
kvenna í handbolta.



– fyrir lifandi heimili –

H Ú S G AG N A H Ö L L I N  O P I Ð   

O G O P I Ð  E I T T  S Í M A N Ú M E R

NÝ OG FALLEG DRAUMAHÖLL
FULL AF SPENNANDI ÆVINTÝRUM

AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI  |  REYKJAVÍK  |  AKUREYRI I  |  REYKJAVÍK  

BOODUM 
HOT POTT SETT 

Fullt verð kr. 6.990
Verð kr. 4.990

Mikið úrval . Verð frá kr. 4.990  

Mikið úrval. Breidd 140 cm. 
Metraverð kr. 5.990  

Mikið úrval. Verð kr. 1.490  

Verð kr. 2.290  6 saman. Verð kr. 1.890  

RRegnhlíf. egnhlíf. Verð kr. 3.490  

Mikið úrval. Verð kr. 1.790  

Kertastjakar. Stk. Verð kr. 1.690  

Kertastjaki. Verð kr. 6.990  

 glös. 6 stk 25ccl.
Verð: 6.490 kr. og

6 stk 40cl.6 Verð: 7.290 kr. 
skálarr. 

6 stk Verð: 7.990 kr. 
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
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 Kaninn 

FM 102,2 Útv. Latibær
FM 102,9 Lindin
FM 105,5 Útvarp Boðun

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

17.00 Randver í Iðnó 17.30 Eldað með Holta 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Randver í Iðnó 19.30 
Eldað með Holta 20.00 Hrafnaþing 21.00 
Stjórnarráðið 21.30 Skuggaráðuneytið 22.00 
Björn Bjarnason 22.30 Tölvur tækni og kennsla. 
23.00 Fasteignaflóran 23.30 Á ferð og flugi 
00.00 Hrafnaþing

08.20 The Big Year  
10.00 It‘s Kind of a Funny Story
11.40 Charlie and Boots  
13.20 Bjarnfreðarson
15.10 The Big Year  
16.50 It‘s Kind of a Funny Story
18.30 Charlie and Boots  
20.10 Bjarnfreðarson  
22.00 Ted
23.45 The Box  
01.40 Sunshine Cleaning  
03.10 Ted

06.00 Eurosport 08.10 Golfing World 09.00 
World Challenge 2013  12.00 World Challenge 
2013  15.00 World Challenge 2013  18.00 World 
Challenge 2013  21.00 World Challenge 2013 
00.00 Eurosport

09.55 Sunderland - Chelsea  
11.35 Match Pack  
12.05 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
12.35 Man. Utd. - Newcastle  BEINT
14.50 Liverpool - West Ham  BEINT
17.20 Sunderland - Tottenham  BEINT
19.30 Crystal Palace - Cardiff
21.10 Southampton - Man. City  
22.50 Stoke - Chelsea
00.30 WBA - Norwich  

10.30 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
11.00 Nedbank Golf Challenge  BEINT
14.35 England - Þýskaland
16.15 England - Chile  
17.55 NB90‘s. Vol. 2
18.20 Sportspjallið  
19.05 Noregur - Spánn  BEINT
20.40 Meistaradeild Evrópu. Arsenal 
- Marseille
22.20 Noregur - Spánn  
23.40 Box - Adonis Stevenson vs. 
Tony B  
01.40 Nedbank Golf Challenge 2013

06.00 Pepsi MAX tónlist
10.25 Dr.Phil
12.40 Gordon Ramsay Ultimate Coo-
kery Course 
13.10 Borð fyrir 5
13.40 Judging Amy 
14.25 The Voice 
16.55 America‘s Next Top Model 
17.40 Hollenska knattspyrnan - 
 BEINT Bein útsending frá leik AFC Ajax 
og NAC Breda í hollensku deildinni. 
19.40 Secret Street Crew (8:9)
20.30 The Bachelor (6:13)  Þættir sem 
alltaf njóta vinsælda meðal áhorfenda 
SkjásEins.  
22.00 The Client List (6:10)  Spennandi 
þættir með Jennifer Love Hewitt í aðal-
hlutverki. Sam er þriggja barna móðir í 
Texas. Hún er hamingjusamlega gift en 
á í fjárhagsvandræðum. Hún bregður á 
það ráð að fara út á vinnumarkaðinn en 
þegar þangað er komið renna á hana 
tvær grímur. 
22.45 Trespass  Spennumynd með 
Nicholas Cage og Nicole Kidman í aðal-
hlutverkum í leikstjórn Joel Schumacher. 
00.20 Hawaii Five-0
01.10 Scandal
02.00 The Client List  
02.45 The Mob Doctor 
03.35 Excused
04.00 Pepsi MAX tónlist

16.55 Strákarnir  
17.25 Friends
17.45 Seinfeld  
18.10 Modern Family  
18.35 Two and a Half Men  
19.00 Wipeout - Ísland 
19.55 Bara grín  (1:6) 
20.25 Logi í beinni  
21.20 Það var lagið
22.25 Besta svarið  (1:8) 
23.05 Stóra þjóðin  (1:4) 
23.35 Neyðarlínan   
00.05 Beint frá messa
00.50 Tossarnir  
01.30 Kolla  
02.00 Pönk í Reykjavík  
02.30 Tónlistarmyndbönd

07.00 Morgunstundin okkar
10.15 Stundin okkar
10.45 Orðbragð
11.15 Útsvar
12.20 Kastljós
12.50 360 gráður
13.20 Landinn
13.50 Kiljan
14.30 Djöflaeyjan
15.00 Á götunni 
15.30 Varasamir vegir–  Perú
16.30 Basl er búskapur
17.00 Sveitasæla
17.10 Vasaljós 
17.35 Jóladagatalið - Jólakóngur-
inn (7:24) (Julekongen)  Karvel er níu ára 
og býr í Silfurskógi með fjölskyldu sinni. 
Hann hefur ákveðið að jólin í ár verði 
betri en nokkru sinni fyrr.
18.00 Táknmálsfréttir
18.10 Íþróttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.30 Vertu viss (5:8) 
20.25 Hraðfréttir
20.35 Þetta er flókið (It‘s Compli-
cated)  Við brautskráningu sonar þeirra 
Jane og Jakes úr háskóla blossar ást 
þeirra sem aldrei fyrr en málið er flók-
ið því að þau eru skilin og hann giftur 
aftur. Í aðalhlutverkum eru Meryl Streep, 
Steve Martin og Alec Baldwin og leik-
stjóri er Nancy Meyers. 
22.35 Ísköld uppskera (The Ice Har-
vest)  Óheiðarlegur lögfræðingur ætlar 
að svíkja peninga út úr glæpaklíku á að-
fangadag en félagi hans, nektarbúllueig-
andi, hefur líka sitthvað á prjónunum.
00.10 Dráparinn
01.40 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Barnaefni Stöðvar 2  07.01 Villingarnir 
 07.21 Strumparnir  07.45 Hello Kitty 07.55 
Algjör Sveppi 08.00 Lærum og leikum með 
hljóðin  08.05 Mamma Mu  08.15 Doddi litli og 
Eyrnastór 08.25 Kai Lan 08.50 Ljóti andarunginn 
og ég  09.15 Algjör Sveppi  09.40 Scooby-Doo! 
10.05 Kalli kanína og félagar 10.25 Young Justice 
 10.45 Big Time Rush
11.10 Popp og kók
11.35 Bold and the Beautiful
13.25 Óupplýst lögreglumál  
13.55 Hið blómlega bú - hátíð í bæ  
14.25 Heimsókn
14.50 Kolla  
15.25 Doktor
16.00 Sjálfstætt fólk  
16.35 ET Weekend
17.15 Íslenski listinn  
17.45 Sjáðu
18.15 Leyndarmál vísindanna  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir 
18.50 Íþróttir  
18.55 Fangavaktin
19.30 Lottó  
19.35 Spaugstofan  
20.05 Chasing Mavericks  Dramatísk 
og skemmtileg mynd frá 2012 með Ger-
ard Butler, Jonny Weston og Elisabeth 
Shue í aðalhlutverkum. 
22.00 The Expendables 2  Hörkutól-
in eru öll mætt aftur í þessari mögnuðu 
hasarmynd frá 2012. 
23.40 Ghost Rider. Spirit of Ven-
geance  Spennumynd frá 2011 með 
Nicolas Cage í aðalhlutverki. Hörkutólið 
Johnny Blaze er mætt aftur. Núna þarf 
hann að berjast við kölska.
01.15 Cyrus  
02.45 Wall Street. Money Never 
Sleep  
04.55 Spaugstofan  
05.20 Fréttir  

Sylvester Stallone
„Ég held það sé hið innra afl  
og orka sem gerir manninn 
að annaðhvort sigurvegara 
eða tapara. Sigurvegar-
inn er hins vegar sá sem 
hlustar á hjarta sitt.“
Leikarinn Sylvester Stallone 
leikur eitt aðalhlutverkanna í 
kvikmyndinni The Expend-
ables 2, sem sýnd er á Stöð 2 
klukkan 22.00 í kvöld.

FM957 kl. 16.00
Íslenski listinn
Íslenski listinn færir 
þér 20 vinsælustu lög 
landsins, lög líkleg til 
vinsælda, lög sem 
voru á toppnum 
fyrir tíu árum og 
fl eira skemmti-
legt. Þórunn 
Antonía stýrir 
Íslenska listan-
um.

07.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 07.05 Áfram 
Diego, áfram! 07.28 Svampur Sveins  07.50 
Hvellur keppnisbíll 08.00 Ævintýri Tinna  08.22 
Brunabílarnir 08.47 Ævintýraferðin  09.00 Lukku 
láki 09.24 Ofurhundurinn Krypto  09.45 Latibær 
09.55 Rasmus Klumpur og félagar  10.00 Dóra 
könnuður 10.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar 
 10.45 Doddi litli  10.54 UKI  11.00 Jóladagatal 
Skoppu og Skrítlu 11.05 Áfram Diego, áfram! 
 11.29 Svampur Sveins  11.53 Hvellur keppnis-
bíll 12.00 Ævintýri Tinna  12.22 Brunabílarnir 
12.47 Ævintýraferðin 13.00 Lukku láki  13.24 
Ofurhundurinn Krypto  13.45 Latibær  13.55 
Rasmus Klumpur og félagar  14.00 Dóra könn-
uður  14.23 Mörgæsirnar frá Madagaskar  14.45 
Doddi litli  14.55 UKI  15.00 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu  15.05 Áfram Diego, áfram! 15.29 Svampur 
Sveins  15.50 Hvellur keppnisbíll  16.00 Ævintýri 
Tinna  16.22 Brunabílarnir 16.42 Rasmus Klumpur 
og félagar  16.47 Ævintýraferðin  17.00 Lukku 
láki  17.24 Ofurhundurinn Krypto  17.45 Latibær 
18.00 Dóra könnuður 18.23 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  18.45 Doddi litli  18.55 UKI  19.00 
Elías og Fjársjóðsleitin  20.15 Sögur fyrir svefninn 

14.10 Junior Masterchef Australia  
15.00 The X-Factor US  
17.05 The Amazing Race
17.50 Offspring  
18.35 The Cleveland Show
19.00 Around the World in 80 Plates  
19.45 Raising Hope  (13:22) 
20.05 Don‘t Trust the B*** in Apt 
23  (7:19)
20.30 Cougar Town  (13:15) 
20.55 Golden Boy  (13:13) 
21.35 Cedar Rapids  Gamanmynd frá 2011. 
23.00 The Vampire Diaries  (13:22) 
23.40 Zero Hour  (13:13) 
00.25 Around the World in 80 Plates
01.10 Raising Hope  
01.35 Don‘t Trust the B*** in Apt 23  
01.55 Cougar Town  
02.20 Golden Boy
03.05 Cedar Rapids
04.30 Tónlistarmyndbönd

Ég tek svona tarnir í 
sjónvarpsglápi eins 

og svo mörgu öðru. 
 Þegar mikið er að 
gera, þá horfi  ég 
mjög lítið og les 
frekar, en svo tek ég 
rispur og horfi  þá á 
alls konar þætti. Er 
algjör þáttakona. 
Nenni ekki bíó-
myndum.

1 Grey‘s Ana-
tomy.  Þessir 
þættir standa allt-

af fyrir sínu. Lækna-
drama af bestu sort. 
Skemmir ekki fyrir 
að leikararnir verða 

bara fl ottari með 
aldrinum.

2 Modern family 
 Alveg frábærir 
gamanþættir 

með ótrúlega 
skemmtilegum per-
sónum. Phil og Came-
ron eru mínir menn. 
Hlæ upphátt, oft !

3 Orange is the 
new black 
 Flottir öðruvísi 

þættir um kvenfanga. 
Horfði á alla seríuna 
í einu. Mig þyrstir í 
meira og vona að það 
komi önnur sería von 
bráðar.

REGÍNA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR  TÓNLISTARKONA
LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 

HITABRÚSAR
5.600 kr.

TEKK COMPANY OG
KAUPTÚN 3
SÍMI 564 4400
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

NATALE
jólaljósatré

Verð 9.730 kr. 
áður 13.900 kr. 

SATELLITE
kertastjaki

Verð 
4.900 kr. 

30 
%
afsl.

ljósaseríum
frá Habitat

20 
%
afsl.20 

%
afsl.

COPENHAGEN
CANDLES

G

T
k
r
k

HABITAT

E
ki
rð
r.

N101 frá Ethnicraft
3ja sæta sófi 175.000 kr.
2ja sæta sófi 135.000 kr.
Stóll 87.000 kr.

Einnig 
til í 

grænu20 
%
afsl.

PELICA
Bókastandur
5.950 kr.
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GAMALL SLAGARI 
Í NÝJUM BÚNINGI
Leik- og söngkonan Sigríður Eyrún 
Friðriksdóttir vinnur nú að nýrri 
plötu, Vaki eða sef, sem kemur út 
á næsta ári. Fyrsta smáskífan af 
plötunni er komin í spilun á Rás 2 en 

það er ný útgáfa af 
gamla slagaranum 
hans Geira Sæm, Er 
ást í tunglinu? Það 
er í takt við efni 

plötunnar sem 
mun innihalda 
gömul 
uppáhaldslög 
Sigríðar í 
nýjum og 
seiðandi 

útsetningum.

FRAMHALD AF 2 GUNS
Randall Emmett, framleiðandi kvik-
myndarinnar 2 Guns, vinnur nú að 
framhaldi af myndinni en það var 
Baltasar Kormákur sem sá um leik-
stjórn. Hann vill að leikararnir Denzel 
Washington og Mark Wahlberg leiki í 
framhaldsmyndinni en lík-
legt er að hún muni bera 
titilinn 3 Guns. „Auðvitað 
veltur þetta á Denzel, 
Mark og leikstjóranum 
Baltasar sem er að 
gera Everest 
núna. Ég ætla 
að berjast fyrir 
framhaldinu,“ 
segir Randall 
í samtali við 
Collider.

„Boston er bara svo flottur staður 
– þangað kemur svo skemmtilegt 
fólk. Listamenn og bóhem. Svo er 
ég góður vinur hennar Siggu sem 
á staðinn og fékk leyfi hjá henni til 
að sniglast um með myndavélina,“ 
segir Brynjar Snær Þrastarson ljós-
myndari sem gefur út ljósmynda-
bókina Boston hinn 10. desemb-
er næstkomandi. Þar er að finna 
hundruð ljósmynda af gestum á 
skemmtistaðnum Boston undan-
farin ár.

Kveikjan að bókinni var ný 
myndavél. „Ég hef verið að gera 
þetta, með pásum, í þrjú eða fjög-
ur ár. Það er engin mynd uppsett 
í bókinni. Ég reyni oftast að bíða 
með að taka mynd þar til fólk er 

alveg hætt að fylgjast með því sem 
ég er að gera,“ segir Brynjar. „Ljós-
myndunin er bæði aðalstarf og 
aðaláhugamál. Ég fer aldrei neitt 
nema vera með vélina með mér,“ 
segir Brynjar.

Bókin er tileinkuð föðurbróður 
Brynjars, Guðmundi Páli Ólafs-
syni heitnum. „Það er gert af virð-
ingu við góðan dreng. Guðmund-
ur var mjög hrifinn af þessari bók 
þegar hann sá hana hjá mér fyrst 
og tók hana með sér upp í Odda og á 
fleiri staði til að hjálpa mér að koma 
þessu af stað. Síðan höfum við verið 
í smá kapphlaupi um hvor okkar 
nær að prenta á undan, en hann er 
að gefa út bókina Vatnið. Þannig að 
við erum búnir að vera hvor á sinni 

prentvélinni, hlið við hlið. Svo þegar 
ég var búinn að prenta á undan 
honum, fyrir um það bil þrem-
ur vikum, kom upp einhver galli í 
prentuninni sem hefur ekki gerst 
í áratug. Svo það þurfti að prenta 
bókina aftur – ég hef frænda minn 
grunaðan um græsku, þar hefur 
Guðmundur eitthvað verið að fikta 
– en nú erum við settir á sama dag,“ 
segir Brynjar og segist hlakka til 
fæðingarinnar.  olof@frettabladid.is

Smellir af þegar fólk er 
hætt að fylgjast með
Ljósmyndarinn Brynjar Snær gefur út Boston Reykjavík, 390 blaðsíðna ljós-
myndabók af gestum Boston. Hann fer aldrei neitt nema með vélina á sér.

BRYNJAR SNÆR  „Ég fer aldrei neitt 
án þess að vera með myndavélina með 
mér.“  MYND/EINAR SNORRI

NÝÁRSFÖGNUÐUR  „Þessi mynd var tekin á nýársfagnaði Boston árið 2010 ef 
ég man rétt. Þarna sést Sigga, eigandinn og góð vinkona mín, í faðmlögum við 
fastakúnna.“  MYND/BRYNJAR SNÆR

ÓMAR RAGNARSSON  „Ómar var þarna 
að dæma í Tom Selleck-mottukeppni 
sem er haldin árlega á Boston.“

LOFTUR GUNNARSSON  „Ég þekkti 
Loft lítillega, en hann lést í fyrra. Siggu 
á Boston þótti mjög vænt um hann og 
hann fékk alltaf að koma inn á Boston 
þó að hann ætti kannski ekki pening. 
Hann fékk að hlýja sér þó að svokallað 
utangarðsfólk sé yfirleitt ekki velkomið 
inn á veitingastaði. En Loftur var ein-
hvern veginn í sínum eigin klassa.“

FRIÐRIK ÞÓR FRIÐRIKSSON  „Friðrik 
Þór er flottur kall–  hann kíkir nú 
stundum við á Boston!“

KRISTJÁN JÓHANNS-
SON  „Ég hef ekki séð 
Kristján þarna fyrr eða 
síðar. En hann var hress 
og leyfði mér að taka 
mynd. Kristján var eitt-
hvað að væflast þarna 
með Steingrími J. Sigfús-
syni, sem vildi reyndar 
ekki leyfa mér að taka 
mynd af sér við drykkju 
eins og við er að búast 
af virðulegum embættis-
manni.“

„Hljómur jólanna 
hjá Obama-fjöl-
skyldunni í Hvíta 
húsinu er James 
Taylor, Mariah 
Carey og Nat King 
Cole.“ 
MICHELLE OBAMA, 
FORSETAFRÚ BANDA-
RÍKJANNA, UM ÞAÐ 
HVERNIG FORSETA-
HJÓNIN HALDA JÓLIN.

Í SYNGJANDI 
JÓLASVEIFLU
Stórsöngvarinn Garðar Cortez 
mætti ásamt nemendum sínum úr 
söngskólanum í jólagleði skóla- og 
frístundasviðs í gær. Þar kenndi hann 
borgarfulltrúunum Þorbjörgu Helgu 
Vigfúsdóttur og Oddnýju Sturludóttur 
ásamt embættismönnum og æðstu 
stjórnendum sviðsins að syngja. 
„Hann var alveg frábær. Lét okkur 
taka undir með þeim 
í laginu Suðurnesja-
menn. Stoppaði 

okkur svo og 
skammaði og 
kenndi okkur 
sveifluna,“ segir 
Þorbjörg Helga. 

 Ég hef verið að gera 
þetta, með pásum, í þrjú 

eða fjögur ár. 
Brynjar Snær Þrastarson

ÞRIGGJA  
HEIMA  
VEISLA

Draumsverð, langþráð framhald verðlaunabókarinnar 
Hrafnsauga, er komin í búðir. Blásið verður til útgáfu- 
fögnuðar í Bókabúð Máls og menningar á Laugavegi í dag, 
7. desember, kl. 15.00.

Boðið verður upp á léttar veitingar.

ALLIR VELKOMNIR Á MEÐAN HÚSRÚM LEYFIR.

ALLIR SEM  
MÆTA Í  BÚNING 
FÁ BÓK AGJÖF FR Á  
FORL AGINU!



Við segjum sögur Bækur/Tónlist/Myndbönd www.sogurutgafa.is

Vatnamenning og veiðiskapur
Í þessari tveggja binda útgáfu, 
Íslenskri vatnabók og Stangveiðum á 
Íslandi, er safnað saman fróðleik um 
vatnamenningu og veiðiskap allt frá 
landnámi til nútímans.

Sagðar eru sögur af dularfullum fiskum og 
dulmögnuðum aflaklóm, fjarstæðum og 
fyrirburðum, auk þess sem dregin er upp 
lýsing á flestöllum vatnasvæðum landsins. 

Þessi glæsilega útgáfa er fyrir veiðimenn 
og alla þá sem hafa gaman af sögu 
og náttúru landsins, ævintýrum og 
frásögnum um veiðiskap og vötn á Íslandi.

Verið velkomin í Eymundsson, 
Austurstræti, kl. 17 í dag. 
Höfundur les upp úr verkinu, sem 
verður á sérstöku kynningarverði.  
Léttar veitingar í boði.

Gríðarmikið verk, rúmlega 
þúsund blaðsíður, í tveimur 
stórum bindum með fjölda 
fallegra mynda.

Sölvi Björn Sigurðsson hefur 
unnið þrekvirki.

 Sannkallaður kjörgripur!

„Stórvirki!“                       Fréttablaðið                    
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Thelma Björg 
Björnsdóttir
Sundkona

ALDUR: 17 ára
FORELDRAR: Björn Valdimarsson og 
Hafdís Aðalsteinsdóttir.
Thelma Björg Björnsdóttir er 17 ára 
sundkona hjá ÍFR sem var í vikunni valin 
íþróttamaður ársins úr röðum fatlaðra 
ásamt Helga Sveinssyni. Hún setti á árinu 38 
Íslandsmet og komst í úrslit í öllum greinum 
sem hún keppti í á HM fatlaðra í sundi.

„Ég hef þekkt og þjálfað Thelmu 
Björgu frá 2010. Hún er ekki bara góð 
sundkona heldur er alltaf gaman að 
vera nálægt henni. Hún vill ekki valda 
neinum vonbrigðum og hugsar frekar 
um aðra en sjálfa sig. Það sem gerir 
hana að betri sundkonu en aðrar er 
það að hún leggur allt sitt í æfingarnar 
og nýtur þess samt. Hún vill oft vinna 
harðar en markmið okkar 
er svo ég þarf að halda 
aftur af henni. Ef hún 
missir af æfingu þá er 
það mjög sérstakt.“
Tomas Hajek, 
þjálfari

„Hún er náttúrulega yndisleg. Hún er 
samviskusöm stúlka sem veit hvað hún 
vill og stefnir að því. Hún var alltaf kát 
og hress sem barn og vildi aldrei fara 
í fýlu. Hún er í námi núna og henni 
finnst það mjög skemmtilegt. Hún vill 
ekki heyra fólk kvarta og finnst ekkert 

erfitt. Ef einhver spyr hana 
hvort það sé ekki erfitt að 
vera fötluð, þá segir hún: 
Nei, ég er bara svona.“

Hafdís Aðalsteins-
dóttir, móðir

„Ég byrjaði sem íþrótta- og sundkenn-
ari hennar í Borgarskóla og það var ég 
sem plataði hana út í þetta. Hún var 
þá í öðrum bekk, sjö ára gömul. Hún er 
þannig að hún tekur þátt með hinum 
krökkunum og ef hún dettur eða eitt-
hvað misheppnast, stendur hún bara 
strax aftur upp. Hún er rosalega mikil 
keppnismanneskja og til dæmis ótrú-
lega hittin í körfubolta. Ég er núna að 
þjálfa hana með landsliðinu og 
ég er ótrúlega stolt af að fá 
að vinna með henni.“
Kristín Guðmunds-
dóttir, 
landsliðsþjálfari


