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GJÖF SEM KEMUR SÉR VEL
Þórunn Pálsdóttir segir að fætur sínir hafi orðið mjúkir og fínir eftir að hún notaði Footner-sokkinn. „Þetta væri frábær jólagjöf,“ segir hún.

MYND/STEFÁN

F ootner-sokkurinn nýtir náttúrulega aðferð húðarinnar til að endur-nýja sig og fjarlægir umframhúð sem hefur myndast í tímans rás. Þórunn 
Pálsdóttir, 77 ára, segist geta mælt hundrað prósent með Footner-sokknum. 
„Mér fannst fæturnir verða betri en eftir meðferð á snyrtistofu,“ segir hún. 
„Þetta er alveg meiriháttar það e ifalt að f í

er notaður losnar dauða skinnið af. Maður losnar við allt sigg á um það bil 
einni viku. Ég fann líka mikinn mun á nöglunum. Þær urðu miklu mýkri og auðvelt að klippa þær auk þess sem þær 

frískuðust upp. Ég get mælt með þessu 
fyrir alla sem eru með slæma fætur jaf t
yngra fólk sem ld

SILKIMJÚKIR FÆTUR Á EINFALDAN HÁTTÝMUS KYNNIR  Footner Exfoliating sokkar eru byltingarkennd vara sem gerir 

fætur silkimjúka eftir aðeins klukkustundar meðferð. Footner hlaut verðlaun 

sem besta nýja varan árið 2010 í Benelúxlöndunum og var kosin vara ársins 

hjá lyfsölum í Hollandi sama ár. Nytsöm jólagjöf fyrir eldra fólkið.

25% 
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ÁR

GÖMLU JÓLINJólasýning Árbæjarsafnsins verður opnuð á sunnudaginn.  
Ungir sem aldnir geta rölt á milli húsa og fylgst með undir-
búningi jólanna eins og hann var í gamla daga. Hrekkjóttir 
jólasveinar gægjast á glugga og kíkja í potta. Safnið er opið 

frá 13 til 17.
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MENNING Steingrímur 
Þórhallsson stjórnar flutn-
ingi á Jólaóratoríunni. 44

SPORT Eiður Smári fer aftur 
til Bolton fjórtán árum eftir 
að hann yfirgaf félagið. 62

LÍFIÐ

FRÉTTIR

SKOÐUN Finnur Árnason 
skrifar um ævintýri Harrý 
Potter á Alþingi. 26

Sterkari eftir ofbeldið
Sveitastelpan sem flutti til höfuðborgar-
innar aðeins 15 ára gömul með erfiða 
lífsreynslu á bakinu. Theódóra Mjöll 
vissi ekki hvað framtíðin bæri í skauti 
sér og tilviljun réð því að hún fór inn 
í hárgreiðsluheiminn. Síðan þá hefur 
hún gefið út þrjár mjög vinsælar bækur 
um hár sem selst hafa í mörg þúsund 
eintökum, hér og í Bandaríkjunum.
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S T Y R K T A R F É L A G  L A M A Ð R A 

O G  F AT L A Ð R A

Bolungarvík -2°  SA 9
Akureyri -3°  SA 4
Egilsstaðir -2°  NNV 5
Kirkjubæjarkl. -2°  N 5
Reykjavík 0°  SA 10

HVESSIR SÍÐDEGIS  Hægur vindur í 
fyrstu og víðast úrkomulítið. Gengur í 
stífa SA-átt síðdegis með úrkomu en 
vestlæg átt í kvöld í með éljum.   Hlýnar 
smám saman. 4

LÍFIÐ Halda óvenjulegt 
jólaball á bólakafi í Silfru á 
Þingvöllum. 68

STJÓRNMÁL Ólöf Nordal, fyrrver-
andi varaformaður Sjálfstæðis-
flokksins, tók í gær við lyklunum í 
sameinuðu innanríkisráðuneyti af 
þeim Sigmundi Davíð Gunnlaugs-
syni og Hönnu Birnu Kristjáns-
dóttur.

Ólöf er fyrsti utanþingsráð-
herrann í ríkisstjórn sem Sjálf-
stæðisflokkurinn á aðild að síðan 
Geir Hallgrímsson var utanríkis-
ráðherra 1983-1986. Bjarni Bene-
diktsson, formaður Sjálfstæðis-

flokksins, lagði fram tillögu á 
þingflokksfundi í gærmorgun um 
að Ólöf yrði skipuð. Hann hafði 
áður leitað til Einars K. Guðfinns-
sonar, forseta Alþingis, en hann 
vildi ekki gera breytingar á störf-
um sínum. Að sögn Ragnheið-
ar Ríkharðsdóttur kom skipunin 
þingflokknum á óvart, en hún var 
samþykkt engu að síður.

Ólöf, sem hætti bæði sem vara-
formaður Sjálfstæðisflokksins og 
þingmaður vorið 2013, greindist 

með krabbamein í sumar. Hún 
gekkst undir skurðaðgerð og í 
kjölfarið nokkurra mánaða lyfja-
meðferð sem lauk í síðustu viku. 
Hún segist samt sem áður reiðu-
búin að takast á við þetta verk-
efni.

„Ég er tilbúin. Ég hefði ekki 
látið mér detta það í hug, af því 
ég ber það mikla virðingu, eins 
og við öll, fyrir þeim verkefnum 
sem ríkisstjórn Íslands sinnir, að 
taka að mér þetta verkefni nema 

af því ég héldi að ég gæti gert 
það,“ segir hún.

Ólöf hefur lítinn tíma haft til að 
setja sig inn í verkefni ráðuneytis-
ins en hún segir að sitt fyrsta verk 
verði að kynnast fólkinu sem þar 
starfar.

„Ég vil bara gefa mér og okkur 
öllum þarna tíma og ráðrúm til 
að setja sig vel inn í mál. Ég verð 
bara að fá svigrúm til þess að gera 
það og ég veit að fólk skilur það.“

  fbj, jhh / sjá síður 18 og 20

Ólöf reiðubúin í ráðherrastól
Ólöf Nordal var skipuð innanríkisráðherra í sameinuðu ráðuneyti í gær. Skipunin kom þingmönnum Sjálfstæðis-
flokksins á óvart. Ólöf segist reiðubúin að takast á við verkefnið þrátt fyrir erfið veikindi fyrir skömmu.

NÝR RÁÐHERRA  Ólöf Nordal sat sinn fyrsta ríkisráðsfund í gær og er spennt fyrir að takast á við nýtt verkefni sem innanríkisráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

  Ég vil bara gefa mér og okkur öllum 
þarna tíma og ráðrúm til að setja okkur vel 

inn í mál. Ég verð bara að fá svigrúm til þess 
að gera það og ég veit að fólk skilur það.

Oftast skert Útvarps- og afnotagjöld 
hafa ekki skilað sér að fullu frá ríkinu 
til RÚV í sex ár af síðustu tíu. 4
Allt hvarf Skiptastjóri eignarhalds-
félags Hannesar Smárasonar segir 
allar eignir hafa verið horfnar úr 
félaginu fyrir 46 milljarða gjaldþrot. 8

EFNAHAGSMÁL „Þetta er eitt af þess-
um atriðum sem þurfa að vera til 
staðar til þess að það sé á endanum 
hægt að lyfta höftum,“ segir Friðrik 
Már Baldursson, prófessor í hag-
fræði við Háskólann í Reykjavík.

Slitabú gamla Landsbankans 
fékk í gær undanþágu frá gjald-
eyrislögum sem gerir bankanum 
fært að greiða forgangskröfuhöf-
um um 400 milljarða króna.

Friðrik Már segir að Kaup-

þing og Glitnir hafi þegar greitt 
forgangskröfuhöfum og því séu 
þeirra mál allt annars eðlis en mál 
LBI hf.

Undanþága LBI var skilyrði sem 
slitabúið setti fyrir því að sam-
komulag yrði gert milli LBI og 
nýja Landsbankans um lengingu á 
skuldabréfi nýja bankans.

Friðrik segir að nauðsynlegt 
hafi verið að lengja skuldabréfið. 
  - jhh / sjá síðu 12

Prófessor segir samkomulag nýja og gamla Landsbankans nauðsynlegt:

Mikilvægt skref í afnámi hafta
Það hefur 

legið alveg 
ljóst fyrir að 

þetta var allt 
of þungt. 

Friðrik Már 
Baldursson,

prófessor í hagfræði.
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NOREGUR Stjórnendur velferðar-
mála í sveitarfélaginu Arendal 
í Noregi harma að særingamað-
ur hafi verið fenginn til þess 
að reka út illa anda á heimili og 
dagvist fyrir aldraða. Særinga-
maðurinn, Bent Egil Albrechtsen, 
segir í viðtali við norska ríkisút-
varpið að starfsmenn hafi beðið 
um þjónustu hans. Þeir hafi séð 
hluti færast til og ljós kvikna og 
slokkna og þeir sem hafi verið 
á næturvakt hafi verið hræddir 
þótt þeir hafi ekki verið einir við 
störf. - ibs

Starfsmenn voru hræddir:

Særingamaður 
rak út illa anda

VIÐSKIPTI Íslenskur kröfuhafi í 
slitabú föllnu bankanna hefur í 
fyrsta sinn beitt heimild í lögum 
um gjaldþrotaskipti og freist-
ar þess að stöðva slitameðferð á 
Glitni, setja bankann í slitameð-
ferð og þar með í þrot.

Þetta kemur fram í gjaldþrota-
skiptabeiðni sem lögmaður Ursus-
ar ehf., félags í eigu Heiðars Már 
Guðjónssonar, sendi Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær. Ursus á viður-
kennda kröfu í slitabú Glitnis upp 
á rúmlega 3,1 milljón króna. 

Í gjaldþrotabeiðninni segir að 
nauðasamningaumleitanir Glitn-
is hafi engum árangri skilað og 
að Ursus hafi lögvarða hagsmuni 
af því að gjaldþrotaskipti hefjist 
strax. 

Heiðar segist fara fram á gjald-
þrotaskiptin vegna þess að ferl-
ið hafi verið alltof langt. „Það 
er kominn tími til þess að gera 
upp þessa gömlu banka og setja 
þá loksins í þrot. Hlutverk slita-
stjórnar hefur alltaf verið að 
finna kröfuhafana og greiða þeim. 

Þeirra hlutverk hefur ekki verið, 
eins og þeir hafa reynt að fram-
kvæma síðustu ár, að semja sig 
fram hjá íslenskum lögum. Þá 
á ég við gjaldeyrislögin,“ segir 
Heiðar.

Ef krafa Ursusar verður tekin 
til greina verður slitastjórn Glitn-
is leyst frá störfum og skiptastjóri 
verður skipaður yfir þrotabúi 
bankans. Slitastjórnin hefur fjór-
ar vikur til að skila greinargerð 
til að andmæla kröfu Ursusar.

 - þþ

Íslenskur kröfuhafi segir slitaferli Glitnis orðið of langt og vill að slitameðferð bankans verði stöðvuð:

Krefst þess að Glitnir fari í gjaldþrotaskipti

VILL FÁ GREITT  Heiðar Már Guðjóns-
son á kröfu upp á rúmlega 3,1 milljón 
króna í slitabú Glitnis.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SPURNING DAGSINS

STJÓRNMÁL „Við eigum að senda út 
skýr skilaboð um að það líðist ekki 
að lítillækka og smána fólk svona. 
Sérstaklega þegar um er að ræða 
ung börn sem hafa engin tæki til 
þess að stoppa þetta þegar það er 
komið af stað,“ segir Björt Ólafs-
dóttir sem er fyrsti flutningsmað-
ur frumvarps um bann við hefnd-
arklámi.

Þingflokkur Bjartrar framtíðar 
hefur lagt fram frumvarpið sem 
felur í sér að hefndarklám verður 
bannað með lögum og gert refsi-

vert. 
Hefndarklám 

felur í sér dreif-
ingu eða birtingu 
á kynferðisleg-
um myndum eða 
myndskeiðum án 
leyfis þess sem 
á myndefninu 
er. Hefndarklám 
dregur nafn sitt 

af því að myndefninu er stundum 
dreift í hefndarskyni að loknu ást-
arsambandi en jafnframt getur 
verið um að ræða dreifingu mynd-
efnis sem einstaklingur hefur sent 
í góðri trú. 

Færst hefur í aukana undanfar-
in ár að hefndarklámi sé dreift og 
hefur meðal annars verið mikið 
fjallað um vefsíður þar sem dreift 
er nektarmyndum af íslenskum 
stúlkum. Lögregla hefur lítið getað 
gert til þess að stöðva þessar síður 
þar sem þær eru yfirleitt vistaðar 
erlendis.

„Það er ekki til í hegningarlög-
um skýrt bann við hefndarklámi 
enda um frekar nýtt hugtak að 
ræða og nýtt að þetta sé að eiga 
sér stað með tilkomu netsins og því 

Hefndar klám verði 
bannað með lögum
Þingflokkur Bjartrar Framtíðar leggur fram frumvarp um að banna hefndarklám 
og gera það refsivert. Björt Ólafsdóttir, fyrsti flutningsmaður frumvarpsins, segir 
mikilvægt að koma skömminni sem fylgir burt frá þolendum og yfir á gerendur. 

HEFNDAR-
KLÁM  Að 
undanförnu 
hefur aukist 
mikið að 
hefndarklámi 
sé dreift. 

BJÖRT ÓLAFS-
DÓTTIR samfélagi sem er þar,“ segir Björt. 

„Það er að gerast að það er verið 
að kúga og lítillækka fólk, þá eink-
um konur og oft unglingsstúlkur, 
með myndbirtingum og dreif-
ingu á myndum sem sýna þær á 
kynferðislegan eða lítillækkandi 
hátt.“ 

Björt segir raunina vera þá að 
þegar myndir eru komnar á netið 
þá fari þær ekki auðveldlega 
þaðan aftur og sé oft dreift milli 
alls kyns aðila, sem oft þekkja 
ekki viðkomandi sem er á mynd-
unum. Verði nýja frumvarpið sam-
þykkt getur það leitt til þess að sá 
sem mynd er dreift af getur leitað 
réttar síns gegn þeim sem dreifa 
myndunum.

Þá segir Björt mikilvægt að 
koma ábyrgðinni yfir á gerendur, 
þá sem dreifa hefndarkláminu. 

Verði frumvarpið samþykkt séu 
það skýr skilaboð um að kerfið 
standi með þolendum gegn þeim 
sem brotið hefur verið gegn. 

„Það er verið að færa skömm-
ina frá þolendunum á gerandann. 
Ef þú gerir fólki þetta þá átt þú 
skömmina af því, ekki þolandinn 
sem ætlunin er að kúga eða lítil-
lækka,“ segir Björt. 

Í frumvarpinu kemur fram að 
mikilvægt sé að fræða ungt fólk 
um áhrif þess að dreifa hefndar-
klámi. Ekki sé nóg að fræða ein-
ungis um lagaleg áhrif heldur 
þurfi að varpa ljósi á alvarleika 
þess og sálræn áhrif á þolendur. 

Hefndarklám hefur meðal ann-
ars verið bannað í Ísrael, Finn-
landi, Noregi, Danmörku, auk 
nokkurra ríkja í Bandaríkjunum.

 viktoria@frettabladid.is

MENNING „Það er ekkert skemmt þannig séð en inn-
viðir hússins hafi látið töluvert á sjá með tímanum,“ 
segir Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og 
skipulagsráðs, um sal Nasa við Austurvöll sem Sig-
mundur Davíð Gunnlaugsson friðlýsti nýverið.

Pétur Ármannsson, arkitekt hjá 
Minjastofnun Íslands, tekur undir 
með Hjálmari. „Salurinn og innvið-
irnir eru niðurníddir og skemmdir 
að einhverju leyti. Það er eins og 
gengur og gerist með skemmtistaði. 
Hann hefur sjúsk ast niður og ein-
hverju hefur verið breytt.“

Pétur segir góðar ljósmyndir til 
af innviðum salarins og því sé ekk-
ert því til fyrirstöðu að endurgera 

salinn í upprunalegt horf. „Eigandi Nasa þarf nú 
að sækja um leyfi fyrir öllum breytingum á húsinu. 
Friðlýsingin tryggir betur aðkomu Minjastofnunar.“

Eigandi hússins, Pétur Þór Sigurðsson, hefur ekki 
brugðist við fréttum af friðlýsingu salarins og hvort 
gjörningurinn hefur áhrif á fyrirhugaða byggingu 
hótels á reitnum. - kbg

Eigandanum bannað að hreyfa við innviðum Nasa-salarins án leyfis:

Nasa sjúskað og í slæmu standi 

PÉTUR 
ÁRMANNSSON

MÁ ENGU BREYTA  Salur Nasa er enn að talsverðu leyti í upp-
haflegri mynd en sjúskaður að mati arkitekts hjá Minjastofn-
un Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/

Björn, er enginn ormur á 
fljótinu?
„Það er einn sem hringar sig á botni 
fljótsins, kannski bætist annar við.“
Veitingaferjan Lagarfljótsormurinn hefur 
ekki verið í rekstri síðustu árin. Björn 
Ingimarsson er bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs 
sem hafnaði ósk um að ferjan mætti verða 
að veitingastað á Egilsstöðum. 

KJARAMÁL „Það er komin fram 
hugmynd á samningaborðið, en 
alls ekkert tilboð. Við hittumst 
aftur á sunnudag,“ segir Þorbjörn 
Jónsson, formaður Læknafélags 
Íslands, eftir stuttan fund hjá 
ríkis sáttasemjara í gærkvöldi. 

Þorbjörn tekur fram að hug-
myndin sem lögð var fram komi 
ekki í veg fyrir að læknar leggi 
niður vinnu á mánudag og enn 
miði fremur hægt í kjaraviðræð-
um. Verkfallsaðgerðir lækna hafa 
nú staðið yfir í rúman mánuð. 

 - kbg

Nýr flötur í læknadeilunni: 

Hugmynd en 
alls ekki tilboð 

BANDARÍKIN Geimskipið Orion, sem hannað er til þess að koma mönn-
um til plánetunnar Mars, fer í sitt fyrsta reynsluflug í dag. NASA 
hefur þróað farið til að flytja menn um langar vegalengdir í geimnum 
og þar með talið til Mars og smástirna í sólkerfi okkar. Farinu verður 
skotið á loft frá Flórída og mun það fara tæpa sex þúsund kílómetra í 
kringum jörðina áður en það lendir í Kyrrahafinu. Upprunalega stóð 
til að skjóta Orion á loft klukkan 12.05 að íslenskum tíma á fimmtu-
daginn en skotinu hefur nú verið frestað þrisvar vegna bilana.

Tæplega 30.000 manns voru mættir á staðinn til að skoða geimskipið 
og verða vitni að skotinu í gær.  - glp

Fresta þurfti því að skjóta geimskipinu Orion á loft í gær:

Þróað til að flytja menn á Mars

ÚT Í GEIM  Geimskipinu Orion verður skotið á loft í dag ef allt gengur eftir.
 NORDICPHOTOS/AFP 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Samtals
Afnota-/útvarpsgjald 4.442 4.310 4.484 4.364 3.951 4.091 4.024 4.094 4.096 4.036 45.571
Samtals framlög og afskriftir 4.406 5.327 4.605 4.467 5.202 3.766 3.469 3.685 3.520 3.471 45.598
Mismunur  35 -1.017 -122 -103 -1.251 324 555 409 576 566 -27

*Tölurnar eru í milljónum króna og á föstu verðlagi

FRAMLÖGIN TIL RÚV OG ÚTVARPSGJALDIÐ 2005-2014*

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 
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Sími: 4115555 og 5303002

  
Desembertilboð

á vetrarkortum

Fullkomin jólagjöf fyrir fjölskylduna, 
vini og vandamenn!

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell 
eru komin í sölu og fást í Hinu húsinu, 
Pósthússtræti 3–5 og Mohawks, Kringlunni. 
Pantaðu og fáðu sent í síma 5303002 
eða á midar@skidasvaedi.is.

Opið alla virka daga kl. 9–13 og 13:30–17.
Sími: 4
Opið a

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell

Elísabet Margeirsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HELGARVEÐRIÐ  Það lítur út fyrir jólalegt veður með éljagangi öðru hvoru einkum 
um norðan- og vestanvert landið. Vindur verður fremur stífur um tíma á morgun og 
hiti í kringum frostmark en lægir og kólnar á sunnudag.
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Alicante
Aþena
Basel
Berlín
Billund
Frankfurt

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

SUNNUDAGUR

Á MORGUN

STJÓRNSÝSLA RÚV fékk í sex ár 
af síðustu tíu minna úr ríkissjóði 
en innheimtist vegna afnota- eða 
útvarpsgjalds. Árið 2013 var 
gjaldið skert um 576 milljónir 
króna en fjórum árum áður fékk 
stofnunin 1,2 milljörðum meira 
en gert hafði verið ráð fyrir.

Þetta kemur fram í ríkisreikn-
ingum áranna 2005-2013 og áætl-
un fjárlaga árin 2014 og 2015. Töl-
urnar þar sýna að tekjur ríkisins 
af útvarpsgjaldinu voru minni 
en útgjöld vegna RÚV á árun-
um 2006-2009 þegar afskriftir 
á skuldum stofnunarinnar við 
ríkis sjóð eru teknar með.

Árið 2010 snerist dæmið við 
og þá fór stofnunin að fá minna 
í framlög frá ríkinu en fékkst 
fyrir innheimtu útvarpsgjalds-
ins.

„Sú fullyrðing að RÚV hafi 
aldrei fengið samsvarandi 
framlög og sem nemur tekjum 
útvarpsgjalds stenst því ekki,“ 
segir Guðlaugur Þór Þórðarson, 
þingmaður Sjálfstæðisflokks og 
varaformaður fjárlaganefndar.  

„Sem dæmi þá var RÚV að fá 
27 milljónum meira yfir allt tíma-
bilið heldur en fékkst af útvarps-
gjaldinu. Þessar tölur sýna því 
að síendurteknar yfirlýsingar, 
um að framlög skattgreiðenda til 
RÚV séu ekki í samræmi við það 
sem tekið er af útvarpsgjaldinu, 
eru ekki réttar,“ segir  Guðlaugur. 

Hann segir aug-
ljóst að RÚV eigi 
við útgjalda-
vanda að ræða 
og að stofnunin 
þurfi að fara að 
sníða sér stakk 
eftir vexti. 

Katrín Jak-
obsdóttir, þing-
maður Vinstri 

grænna og fyrrverandi mennta-
málaráðherra, segir Guðlaug 
bera í þessu máli saman epli og 
appelsínur.

„Útvarpsgjaldinu var breytt á 
þessu tímabili og því tel ég varla 
hægt að bera þetta saman eins og 
hann gerir. Í öðru lagi er verið að 
rugla saman gjöldum til rekstrar 
og því sem hefur verið lagt inn 
í stofnunina til að bæta eigin fé 
hennar sem tengist þá efnahags-
reikningnum og skuldastöðunni, 
og hún er auðvitað ekki góð,“ segir 
Katrín og heldur áfram: 

„Mér finnst þetta því ekki boð-
legur samanburður og ég held 
að svona talnaleikfimi þjóni 
ekki öðrum tilgangi en að reyna 
að varpa ákveðnum reyk yfir 
umræðuna. Eftir að RÚV var 
breytt í opinbert hlutafélag árið 
2007, og útvarpsgjaldið tekið upp, 
þá hefur Ríkisútvarpið ekki fengið 
þá upphæð sem gjaldið átti að skila 
stofnuninni.“

 haraldur@frettabladid.is

Útvarpsgjaldið skert sex 
sinnum á síðustu tíu árum 
Fjárframlög ríkisins til RÚV hafa fjórum sinnum verið hærri en tekjur af afnota- eða útvarpsgjaldi frá árinu 2005. 
Varaformaður fjárlaganefndar segir fullyrðingar um að stofnunin hafi aldrei fengið óskert útvarpsgjöld rangar.

RÚV  Mikið hefur verið deilt um fyrirhugaða lækkun á útvarpsgjaldinu úr 19.400 
krónum í 17.800 krónur.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KATRÍN 
JAKOBSDÓTTIR

  Sú fullyrðing að RÚV hafi aldrei fengið 
samsvarandi framlög og sem nemur tekjum 

útvarpsgjalds stenst því ekki.
Guðlaugur Þór Þórðarson, 

þingmaður og varaformaður fjárlaganefndar.

UTANRÍKISMÁL Gunnar Bragi 
Sveinsson utanríkisráðherra 
sótti í Brussel í gær utanríkis-
ráðherrafund sextíu ríkja sem 
taka þátt í alþjóðlegum aðgerðum 
gegn hryðjuverkasamtökunum 
ISIS í Írak og Sýrlandi. 

Öll aðildarríki Atlantshafs-
bandalagsins og Evrópusambands-
ins sóttu fundinn ásamt fjölmörg-
um arabaríkjum og Asíuríkjum.

„Við styðjum aðgerðir gegn 
ISIS enda brýnt að bregðast við 
grimmdarverkum samtakanna,“ 
segir Gunnar Bragi í tilkynningu. 
 - bá

Ráðherra á fundi í Brussel:

Styður aðgerðir 
gegn ISIS

SVEITARSTJÓRNARMÁL Aðalstjórn 
Fimleikafélags Hafnarfjarðar 
óskar eftir því að greiðslusamn-
ingur félagsins við Hafnarfjarð-
arbæ verði frystur frá og með 1. 
janúar 2014 til og með 31. desem-
ber 2015.

Viðar Halldórsson, formað-
ur FH, segist í bréfi til bæjar-
yfirvalda hafa talið eftir samtöl 
við fyrrverandi fjármálastjóra 
Hafnarfjarðarbæjar að greiðsl-
urnar væru þegar komnar í 
frystingu. Hins vegar muni van-

kunnátta hans í stjórnsýslu og 
skortur á eftir fylgni með form-
legri afgreiðslu málsins koma 
félaginu í koll fái málið ekki fram-
gang. „FH er líklega fjárhags-
lega best stadda félagið á landinu, 
eiginfjárstaða félagsins er rúmur 
milljarður. Greiðslusamningurinn 
stendur í dag í um tuttugu millj-
ónum króna,“ segir Viðar.

Af hverju er félagið þá að óska 
eftir frystingu? „Annað ágætt 
félag hér í bænum fékk frystingu 
á greiðslum í tvö til þrjú ár og vilj-

um við því einnig fá slíka fryst-
ingu,“ svarar Viðar og vísar þar 
til knattspyrnufélagsins Hauka. 

Í bréfinu segir jafnframt að 
beiðnin sé einfaldlega til komin 
vegna skerðingar rekstrarsamn-
ings áranna 2009-2013. Sú skerð-
ing hafi haft veruleg áhrif á rekst-
ur félagsins.  - glp

Formaður segir FH fjárhagslega mjög sterkt félag en vill fjárhagslega fyrirgreiðslu eins og Haukar:

Biður um tveggja ára greiðslufrystingu

VIÐAR HALLDÓRSSON  
Formaður FH segir eigin fé 

félagsins vera einn milljarð króna.

28% þjóðarinnar á aldr-
inum 25-64 ára voru 

eingöngu með grunnmenntun í 
fyrra. 
Árið 2013 höfðu 45.400 manns á 
aldrinum 25-64 ára lokið styttra námi 
en framhaldsskólastigi.  
 Heimild: Hagstofa Íslands. 

GUNNAR BRAGI  Ráðherra segir brýnt 
að bregðast við „grimmdarverkum“ ISIS. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður 
Alþingis vonast til að sem fyrst 
verði unnt að birta niðurstöður 
athugunar á samskiptum Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, fyrr-
verandi innanríkisráðherra, og 
Stefáns Eiríkssonar, fyrrverandi 
lögreglustjóra. Hanna Birna hafi 
lýst afstöðu sinni til ábending-
ar sem honum barst. Aflað hafi 
verið upplýsinga vegna ábending-
arinnar. „Á næstu dögum verður 
unnið úr þeim og að frágangi á 
niðurstöðu frumkvæðisathugun-
arinnar.“ - gar

Upplýsingaöflun lokið:

Hefur kannað 
nýja ábendingu
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1. Hverjir eru íþróttamenn ársins hjá 
fötluðum?
2. Hvað fengu margir hæli á Íslandi 
fyrstu þrjá fjórðunga ársins?
3. Hvaða fl okkur felldi sænsku ríkis-
stjórnina?

SVÖR:

1. Jón Margeir Sverrisson og Thelma Björg 
Björnsdóttir. 2. 24. 3. Svíþjóðardemókratar.

VIÐSKIPTI Tæplega 7,2 milljónir króna, eða 2,2 
prósent, fengust í almennar kröfur upp á tæp-
lega 317,5 milljónir króna í þrotabú AM Equity. 
Félagið, sem var eignarhaldsfélag Árna Magnús-
sonar, fyrrverandi þingmanns og ráðherra Fram-
sóknarflokksins, var tekið til gjaldþrotaskipta 20. 
febrúar síðastliðinn, en samkvæmt Lögbirtinga-

blaðinu í gær lauk skiptum 
28. nóvember.

Í skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis um 
fall bankanna kemur 
fram að stærstu lán 
Árna hafi verið í Glitni 

banka, en Árni var ráðinn 
sem forstöðumað-

ur til bankans 
árið 2006. Fram 
að þeim tíma, 

frá árinu 
2003, 
hafði 
hann 
verið 
þingmað-

ur Framsóknarflokks og gegnt embætti félags-
málaráðherra.

„Lánafyrirgreiðslurnar voru annars vegar til 
Árna sjálfs og hins vegar til félags í hans eigu, 
AM Equity ehf., en það félag fékk 100 milljóna 
króna lán til hlutabréfakaupa í bankanum sjálf-
um,“ segir í skýrslunni.  - óká

Kröfur á eignarhaldsfélag Árna Magnússonar námu 317,5 milljónum króna:

Sjö milljónir upp í kröfurnar

Nafn Hámarksstaða (m. kr.)  Dags. hámarks
Sólveig Pétursdóttir  3.635  31.7.2007
Þorgerður K. Gunnarsdóttir  1.683  30.9.2008
Herdís Þórðardóttir  1.020  30.4.2006
Lúðvík Bergvinsson  755  30.9.2008
Jónína Bjartmarz  283  30.9.2008
Árni Magnússon  265  30.9.2008
Ármann Kr. Ólafsson  248  31.8.2007
Bjarni Benediktsson  174  31.1.2008
Ásta Möller  141  31.12.2006
Ólöf Nordal  113  30.9.2007
 *Alþingismenn sem höfðu yfir 100 milljóna króna lán (eigin, maka 
eða félaga) í íslensku bönkunum frá ársbyrjun 2005 fram að falli 
bankanna í október 2008. Heimild: Rannsóknarskýrsla Alþingis á 
falli bankanna.

Hæstu lán til þingmanna*

ÁRNI MAGNÚSSON

M A N D A R Í N A

S T Y R K T A R F É L A G  L A M A Ð R A  O G  F A T L A Ð R A

Sölutímabil 5. – 19. desember

Casa - Kringlunni og Skeifunni

Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð

Hafnarborg - Hafnarfirði

Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri

Kokka - Laugavegi

Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhúsinu

Litla jólabúðin – Laugavegi 

Líf og list - Smáralind

Módern - Hlíðarsmára

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu

Blómaval - um allt land

Blóma- og gjafabúðin - Sauðárkróki  

Póley - Vestmannaeyjum

Valrós - Akureyri

Netverslun - www.kaerleikskulan.is 

Markmiðið með sölu Kærleikskúlunnar er að auðga líf fatlaðra 

barna og ungmenna og rennur allur ágóði til starfs í þágu þeirra.

M A N D A R Í N A

STJÓRNSÝSLA Ríkisendurskoðun 
hvetur fjármála- og efnahags-
ráðuneytið til að beita sér fyrir 
því að ákvæði starfsmannalaga 
um áminningarskyldu verði endur-
skoðuð. Þetta kemur fram á vef 
Ríkisendurskoðunar. 

Þá er ráðuneytið hvatt til að 
hafa samráð við stéttarfélög ríkis-
starfsmanna um að kanna hvort 
binda megi tiltekin réttindi ríkis-
starfsmanna í kjarasamninga, í 
stað þess að mæla fyrir um þau í 
lögum. Enn fremur er ráðuneytið 

hvatt til þess að tryggja forstöðu-
mönnum ríkisstofnana fullnægj-
andi aðstoð í mannauðsmálum.

Í skýrslu frá árinu 2011 setti 
Ríkisendurskoðun fram fjór-
ar ábendingar til ráðuneytisins, 
meðal annars um að beita sér fyrir 
því að ákvæði starfsmannalaga 
um áminningu yrðu endurskoð-
uð og málsmeðferð við uppsagn-
ir ríkisstarfsmanna einfölduð. Að 
forstöðumenn fengju lagaheimild 
til að gera, þegar svo bæri undir, 
starfslokasamninga við starfs-

menn. Að hafa samráð við stétt-
arfélög ríkisstarfsmanna um að 
kanna hvort binda mætti tiltekin 
réttindi þeirra í kjarasamninga í 
stað þess að mæla fyrir um þau í 
lögum. Að lokum að tryggja for-
stöðumönnum fullnægjandi aðstoð 
í mannauðsmálum.

Í nýrri eftirfylgniskýrslu kemur 
fram að ráðuneytið hafi brugðist 
þannig við ábendingu um starfs-
lokasamninga að stofnunin telji 
ekki þörf á að ítreka hana.

  - glp

Ríkisendurskoðun hvetur fjármála- og efnahagsráðuneytið til að endurskoða áminningarskyldu:

Enn margt í ólagi í fjármálaráðuneytinu

ARNARHVÁLL  Ríkisendurskoðun beinir 
nokkrum ábendingum til ráðuneytisins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/EINAR

FJÖLMIÐLAR Sveitarfélögum á 
Suðurlandi stendur nú til boða að 
kaupa sig inn í þáttaröð þar sem 
sjónvarpsstöðin N4 ætlar að fjalla 
um sveitarfélögin á jákvæðan hátt.

„N4 leggur áherslu á dagskrár-
gerð fremur en beinskeyttar 
fréttir. Við teljum að með því að 
fjalla heiðarlega um samfélagið, 
þá bætum við ímynd og sjálfs-
mynd svæðanna sem fjallað er 
um,“ segir í bréfi sem María Björk 
Ingvadóttir sendi fyrir hönd N4 til 
bæjaryfirvalda í Ölfusi.

Þáttaröðin hefur fengið heitið 
„Að sunnan“. N4 stefnir að því að 
öll fimmtán sveitarfélögin á Suður-
landi verði með og að gerðir verði 
24 hálftíma þættir. N4 er nú þegar 
með svipaða þætti frá Norðurlandi 
og Austurlandi. Það er þættirnir 
„Að norðan“ og „Glettur“.

Markmið þáttanna segir María 
Björk í bréfinu meðal annars vera 
að „stuðla að aukinni og jákvæðri 
umfjöllun um atvinnulíf og mann-
líf á svæðinu“ og „styðja við aukin 
umsvif hjá þeim sem bjóða vöru og 
þjónustu á svæðinu“. Sömuleiðis að 
„stuðla að jákvæðri ímyndarsköp-
un og sjálfsmynd íbúa gagnvart 
Suðurlandi“.

Fram kemur hjá Maríu Björk 
að Samtök sveitarfélaga á Suður-
landi ætli að tryggja aðstöðu fyrir 
þáttargerðarfólk í  Frumkvöðla-
setri samtakanna. Fjögur sveitar-
félög í uppsveitum Árnessýslu hafi 
þegar ákveðið að vera með og ætli 
að leggja að lágmarki hálfa milljón 
króna hvert í þættina „og tryggja 
þannig umfjöllun um uppsveitirn-
ar í þáttunum“.

Bæjarstjórn Ölfuss samþykkti 
samhljóða á síðasta fundi sínum að 
semja við N4. Auk þess að greiða 
sjónvarpsstöðinni hálfa milljón 
króna skuldbindur sveitarfélagið 
sig til þess að „vera verktökum á 
vegum N4 sem annast þáttagerð-
ina innanhandar með upplýsinga-
öflun og tillögur að efni og tilnefn-
ir tvo til þrjá bakhjarla til þess“, 
eins og segir í bréf N4. „Þá er ekk-
ert því til fyrirstöðu að einstaka 
sveitarfélög geti gert viðbótar-
samning um enn frekari umfjöll-
un.“

Að sögn Maríu Bjarkar dugar 
framlag sveitarfélaganna ekki 
fyrir öllum kostnaði. Ætlunin sé 

að sækja í Vaxtarsamning Suður-
lands, sem fær framlög úr ríkis-
sjóði, og kanna áhuga fyrirtækja, 
stofnana og félaga á Suðurlandi á 
að leggja fram peninga. „Einnig 
verður leitað í aðra sjóði, til dæmis 
menningarsjóði enda er hér um 
menningarverðmæti að ræða.“ 
 gar@frettabladid.is

Kosta jákvæða þætti 
um eigið sveitarfélag
Sjónvarpsstöðin N4 býður sunnlenskum sveitarfélögum að fá umfjöllun í þáttaröð 
þar sem mannlíf og atvinnulíf staðanna verður sýnt í jákvæðu ljósi svo framarlega 
sem sveitarfélögin borgi hálfa milljón króna og verði verktökum N4 innanhandar.

SELFOSS  Stærsti verslunarstaður Suðurlands er Selfoss. FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

  Þá er ekkert því til 
fyrirstöðu að einstaka 

sveitarfélög geti gert 
viðbótarsamning um enn 

frekari umfjöllun.
María Björk Ingvadóttir hjá N4.

VEISTU SVARIÐ?



Naglasnyrtisett   HOM-ELMMAN150 

Fyrir neglur og naglbönd á höndum 
og fótum.  5 mismunandi safírhúð-
aðir hausar með  góða endingu. 

3.950 kr. 

Vatnsheldur bursti fyrir andlit og líkama   HOM-ELMWDB300 

Rafknúinn bursti sem djúphreinsar húðina og fjarlægir 
dauðar húðfrumur. 4 mismunandi hausar fyrir líkama 
og andlit. Hægt að nota í sturtu. 

7.950 kr. 

Stækkunarspegill með  
LED ljósi   HOM-ELMM8150

Sjöföld stækkun. Með raf-
hlöðum; engin snúra. 

9.750 kr. 

Fótaspa með hita   HOM-ELMFS250 

Vatns- og titringsnudd fyrir 
fætur. 4 nuddrúllur fyrir iljar. 
Heldur vatninu heitu.  
2 fótsnyrtihausar fylgja. 

12.950 kr.

Duo Háreyðingartæki   HOM-IPLHH150 

Hraðvirk, örugg og varanleg háreyð-
ing. Auðvelt og þægilegt í notkun. 
Tækni sem byggir á leifturljósi 
(IPL)  og flúrljósi (AFT) sem veldur 
varanlegri eyðingu á hárrótinni og 
hársekknum. Meðferðartími er 8-12 
vikur. Í hylkinu sem fylgir eru 50.000 
ljósleiftur. Hægt er að kaupa auka 
ljóshylki og sérstakan haus fyrir 
andlit.

39.750 kr. 
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SAMFÉLAG Bæði karlar og konur 
eru jákvæðari gagnvart lögum 
um kynjakvóta í stjórnum einka-
fyrirtækja.

Þetta sýna niðurstöður rann-
sóknar sem Auður Arna Arnar-
dóttir lektor og dr. Þröstur Olaf 
Sigurjónsson, dósent við við-
skiptadeild HR, hafa unnið að í 
samstarfi við erlenda samstarfs-
félaga. Niðurstöðurnar sýna að nú 
eru um 77 prósent kvenna jákvæð 
gagnvart lögunum en 58 prósent 
voru það árið 2010. Þá eru 42 pró-

sent karla jákvæð en 33 prósent 
voru það árið 2010.

„Það er stærri breyting hjá 
konum, jákvæðnin er meiri, en svo 
þegar maður skoðar þennan karla-
hóp betur, til dæmis út frá aldri, 
þá sér maður að það eru einkum 
karlmenn yngri en fertugir sem 
eru neikvæðastir,“ segir Auður 
Arna. Hún segir þetta ósköp skilj-
anlegt þar sem það sé einkum 
þessi hópur sem eigi erfitt með að 
komast inn í stjórnir.

Auður Arna segir að þetta sé í 

samræmi við andrúmsloftið í þjóð-
félaginu almennt. „Þegar kynja-
kvótinn var ræddur á Alþingi á 
sínum tíma þá voru miklu sterkari 
pólskipti í kringum hann. Þá voru 
neikvæðari raddir,“ segir hún. Á 
þessum tíma hafi margir litið á 
þetta sem sterkt og mikið inngrip 
af hendi löggjafans. Hinir sömu 
séu jákvæðari gagnvart því í dag.

Niðurstöður rannsóknarinnar 
verða kynntar á morgunverðar-
fundi á Grand Hóteli í dag 

  - jhh

Um 77 prósent kvenna segjast vera ánægð með lög um kynjakvóta en einungis 42 prósent karla:

Meiri ánægja með lög um kynjakvóta

Í HR  Auður Arna Arnardóttir lektor og 
Þröstur Olaf, dósent í Háskólanum í 
Reykjavík, unnu að rannsókninni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HJÁLPARSTARF Þróunarsamvinnu-
stofnun Íslands hefur tekið upp 
samstarf við Barnahjálp Samein-
uðu þjóðanna, UNICEF, í Mósam-
bík um þriggja ára víðtækt 
verkefni í einu fátækasta fylki 
landsins, Sambesíu. Verkefnið 
lýtur að umbótum varðandi vatns- 
og salernisaðstöðu auk fræðslu um 
hreinlætisvenjur.

Á verkefnistímanum, eða til 
loka ársins 2017, er ætlunin að 
koma upp viðunandi salernis-
aðstöðu fyrir 300 þúsund íbúa í 
fylkinu, bæta aðgengi 48 þúsunda 
að hreinu vatni og sjá til þess að 
fjörutíu skólar með 14 þúsund 
nemendur fái hreint vatn og sal-
ernisaðstöðu, að sögn Gunnars 
Salvarssonar, útgáfu- og kynn-
ingarstjóra Þróunarsamvinnu-
stofnunar Íslands.

Gunnar segir heildarfjármagn 
til verkefnisins nema 8,1 millj-
ón Bandaríkjadala en hluti Þró-
unarsamvinnustofnunar nemur 
3,5 milljónum dala eða ríflega 40 
prósentum heildarfjárins. Hluti 
Íslendinga sem styrkja þetta verk-
efni UNICEF er langstærstur.

Óhreint drykkjarvatn, ófull-
nægjandi salernisaðstaða og 
slæmar hreinlætisvenjur eru 
helstu ástæður niðurgangspesta 
sem draga tæplega tvær milljónir 
barna yngri en fimm ára til dauða 

Þróunarsamvinnustofnun í samstarfi í Mósambík:

Aðgengi að salernum 
og hreinu vatni bætt

Í MÓSAMBÍK  Mæður og börn í Samb-
esíufylki sem koma til með að njóta 
góðs af verkefninu. MYND/GUNNAR SALVARSSON

á ári hverju. Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnunin áætlar að 748 millj-
ónir jarðarbúa hafi ekki aðgang að 
hreinu vatni og 2,5 milljarðar hafi 
ekki aðgang að salerni.

 - ibs

VIÐSKIPTI Lýstar kröfur í þrotabú 
FI fjárfestinga ehf., eignarhalds-
félags Hannesar Smárasonar, námu 
rúmlega 46,4 milljörðum króna, auk 
tæplega 486,6 þúsunda punda, eða 
um 46,5 milljörðum króna alls. 

„Engar eignir fundust í búinu og 
var skiptum á því lokið 26. nóvem-
ber 2014 samkvæmt 155. grein laga 
númer 21/1991 án þess að greiðsla 
fengist upp í lýstar kröfur, auk 
áfallinna vaxta og kostnaðar eftir 
úrskurðardag gjaldþrotaskipta,“ 
segir í tilkynningu um skiptalokin 
í Lögbirtingablaðinu í gær. Félagið 
var tekið til gjaldþrotaskipta, 
eftir beiðni skilanefndar Glitn-
is, um miðjan desember 2011.

Gjaldþrot FI fjárfestinga 
er með stærstu gjaldþrotum 
félaga hér á landi eftir hrun, 
en til samanburðar má nefna 
að kröfur í þrotabú Samson-
ar, eignarhaldsfélags Björg-
ólfsfeðga sem hélt á hlut þeirra í 
Landsbankanum, námu um 80 millj-
örðum króna.

Samkvæmt síðasta ársreikningi 
FI fjárfestinga, sem áður nefndist 
Fjárfestingafélagið Primus ehf., 
fyrir árið 2007 námu skuldir þess 
í lok ársins rúmum 35 milljörðum 
króna. Eigið fé var neikvætt um 
tæpa 3,7 milljarða króna. Fram kom 

í ársreikningnum að eignarhlutir í 
öðrum félögum að verðmæti tæp-
lega 23,9 milljarðar króna hafi verið 
veðsettir fyrir skuldum félagsins.

Magnús Gunnlaugsson, hæsta-
réttarlögmaður og skiptastjóri FI 
fjárfestinga, segir allar eignir hafa 
verið færðar út úr félaginu fyrir 
árið 2007. „Félagið hafði ekki verið 
í rekstri árin áður en það fór í þrot,“ 
segir hann. „Það voru allar færslur 
búnar og farnar eitthvert annað,“ 
bætir hann við. Því hafi ekki verið 
eftir neinu að slægjast í þrotabúinu. 
„Svo lágu endurskoðendur yfir 

þessu í bak og fyrir og komu 
með einhverja punkta, 
en það var ekki neitt sem 
hægt var að festa hönd á.“ 

Bankana og kröfuhafa 
félagsins verði svo að spyrja 
að því hvers vegna ekki hafi 
verið gengið að því fyrr. 

Kristján Óskarsson, fram-
kvæmdastjóri Glitnis, segist 

hvorki geta né mega tjá sig um ein-
stök mál. Almennt sé það þó þann-
ig að reynt sé að innheimta kröf-
ur eftir megni og gangi það ekki 
sé farið fram á atbeina dómstóla, 
eigi það við. „Og auðvitað var hér 
við fjölda mála að eiga hjá þessum 
búum, eins og vitað er,“ segir hann.
 olikr@frettabladid.is

Ekkert upp í 46,5 milljarða
Skiptum er lokið á FI fjárfestingum, eignarhaldsfélagi Hannesar Smárasonar. Félagið hélt meðal annars utan 
um eign í FL Group. Eftir engu að slægjast, að sögn skiptastjóra. Eignir farnar áður en gjaldþrots var krafist.

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur er rekið mál sérstaks saksóknara á hendur 
Hannesi Smárasyni. Honum er gefið að sök að hafa árið 2005 dregið 
sér tæpa þrjá milljarða af fjármunum FL Group og ráðstafað til Fons. 
Hæstiréttur vísaði málinu í vor aftur til héraðsdóms, sem hafði áður fallist 
á frávísunarkröfu verjanda Hannesar. Hannes hafnaði öllum sakargiftum 
þegar hann kom fyrir dóminn í maí.

Eitt mál rekið fyrir héraðsdómi

HANNES SMÁRASON Á FUNDI FL GROUP 2007  Í árslok 2007 voru dótturfélög FI fjár-
festinga ehf., eignarhaldsfélögin Sveipur ehf. og Oddaflug ehf. (sem hélt utan um eignar-
hlutinn í FL Group), Fjölnisvegur 9 ehf., Hlíðasmári 6 ehf. og 3S ehf.    FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

Gefðu góðar 
minningar í jólagjöf!

Kauptu 5.000 kr. gjafabréf 

og þú færð andvirði 
7.000 kr. 

Kauptu 10.000 kr. gjafabréf 

og þú færð andvirði 
15.000 kr. 

Kauptu 20.000 kr. gjafabréf 

og þú færð andvirði 
30.000 kr. 

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 

ellingsen.is

Munið  

gjafabréfin!

DEVOLD DUO ACTIVE JUNIOR
Blátt og rautt, stærðir 10–16 

7.990 KR. 

Jólagjöfin fæst 
í Ellingsen

DEVOLD DUO ACTIVE JUNIOR
Blátt og rautt, stærðir 10–16

7.990 KR. 

DEVOLD POLAR BABY
Blátt og bleikt, stærðir 74–98

13.990 KR. 

Hlýjar
jólagjafir



Tilboðsbílar
Bílabúð Benna - notaðir bílar

Reykjavík
Vagnhöfða 27
Sími: 590 2035

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 10-18
Laugardaga 12-16

Fjármögnum það sem upp á vantar 

SSANGYONG KYRON

Dísel | Sjálfskiptur
Skráningarár: 9/2006

Ásett verð: 1.690.000 kr.

Tilb
oð:

3.9
90.0

00 k
r.

VW TOUAREG V6

Bensín | Sjálfskiptur
Skráningarár: 9/2006

Ásett verð: 1.490.000 kr. 

SKODA OCTAVIA AMBIENTE

Bensín | Beinskiptur
Skráningarár: 10/2002

Ásett verð: 690.000 kr. 

SSANGYONG MUSSO SPORT

Dísel | Sjálfskiptur
Skráningarár: 2/2004

Ásett verð: 790.000 kr.

MERCEDES-BENZ C230K SPORT

Bensín | Sjálfskiptur
Skráningarár: 11/2004

Ásett verð: 1.990.000 kr.

SSANGYONG REXTON

Dísel | Sjálfskiptur
Skráningarár: 11/2005

Ásett verð: 1.990.000 kr. 

HONDA CR-V

Bensín | Sjálfskiptur
Skráningarár: 10/2007

Ásett verð: 2.490.000 kr. 

Miklabraut

H
ö
fð
ab
akki

Vagnhöfði

Tangarhöfði

Bíldshöfði

Vesturlandsvegur

kr.
VIÐERUMHÉR

Komdu við í Vagnhöfðanum, skoðaðu fjölbreytt úrval
notaðra bíla og kynntu þér hagstæða fjármögnun hjá
sölumönnum okkar.

Húsgagnahöllin

AUDI A4 AVANT

Dísel | Sjálfskiptur
Skráningarár: 6/2012

Ásett verð: 4.790.000 kr.

Tilb
oð:

590.0
00 k

r.

Tilb
oð:

1.9
90.0

00 k
r.

Tilb
oð:

490.0
00 k

r.

Tilb
oð:

1.5
90.0

00 k
r.

Tilb
oð:

1.2
90.0

00 k
r.

Tilb
oð:

990.0
00 k

r.

Tilb
oð:

1.6
90.0

00 k
r.

Þú finnur 
rétta bílinn 
á benni.is
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SVEITARSTJÓRNIR „Fulltrúar D-lista 
lýsa furðu yfir þeirri stefnubreyt-
ingu sem orðið hefur í launamálum 
forstöðumanna sveitarfélagsins,“ 
segir í bókun sjálfstæðismanna í 
bæjarstjórn Ölfuss vegna ákvörð-
unar meirihluta Framsóknar-
flokks um að hækka laun hafnar-
stjóra um þriðjung.

Hafnarstjórinn sem ráðinn var 
í desember í fyrra hafði áður 520 
þúsund krónur í mánaðarlaun og 
fékk aksturspeninga fyrir 700 kíló-
metra á mánuði. Það svarar sam-
tals til um 600 þúsund króna. Laun-
in hans voru hækkuð í 700 þúsund 
krónur og greitt er fyrir 900 kíló-
metra akstur. Saman gerir þetta 
um 800 þúsund krónur á mánuði.

„Er það stefna framsóknarmanna 
að taka til baka þá launaskerðingu 
sem aðrir forstöðumenn sveitar-
félagsins urðu fyrir á síðasta kjör-
tímabili?“ spurðu sjálfstæðismenn.

„Reynsla af störfum þessa nýja 
hafnarstjóra hefur verið með 
afbrigðum góð, rekstur hafnarinn-
ar hefur tekið stakkaskiptum til 
jákvæðari vegar og framtíðarhug-
myndafræði um rekstur hafnarinn-
ar er gerbreytt,“ segir Gunnsteinn 
R. Ómarsson bæjarstjóri. „Á fyrstu 
mánuðum í starfi lagði hafnarstjóri 
fram hugmynd um endurbætur á 
Þorlákshöfn sem hlotið hefur gríð-
armikinn hljómgrunn meðal sveit-
arstjórnarmanna á Suðurlandi og 
ráðamanna þjóðarinnar.“ - gar

Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn Ölfuss gagnrýna bætt kjör hafnarstjórans:

Fékk laun hækkuð um þriðjung

ÞORLÁKSHÖFN  Meirihlutinn í bæjar-
stjórn er ánægður með störf og hug-
myndir hafnarstjórans. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

VIÐSKIPTI Líklegt er að hér verði 
framhald á myndarlegum arð-
greiðslum skráðra félaga, að mati 
greiningardeildar Arion banka. 
Að baki liggi sterkur fjárhagur og 
arðgreiðslustefna.

Í nýútkomnum Markaðspunktum 
er bent á að félög skráð í Kauphöll-
ina hafi nú öll birt uppgjör þriðja 
ársfjórðungs. „Oftar en ekki voru 
uppgjörin ívið betri en vænst var 
sem skýrir að hluta 13 prósenta 
hækkun aðalvísitölu Kauphall-
ar Íslands frá því uppgjörslotan 

hófst,“ segir þar. Fleira hafi líka 
komið til svo sem óvænt vaxta-
lækkun og svo sérstakar greiðslur 
frá tveimur skráðum félögum til 
hluthafa sinna upp á samtals 7,5 
milljarða króna. Vísað er til kaupa 
Össurar á eigin bréfum fyrir 3,6 
milljarða króna og niðurfærslu 
hlutafjár og útgreiðslu eigin fjár 
N1 upp á tæpa 3,9 milljarða. „Það 
er saga til næsta bæjar að skráð 
íslensk félög séu svo vel fjármögn-
uð að þau geti greitt slíkar fjárhæð-
ir til hluthafa sinna.“  - óká

Uppgjör yfir spám, vaxtalækkun og greiðslur til hluthafa hjálpa til:

Spá framhaldi á arðgreiðslum

KAUPHÖLLIN  Markaðspunktar Arion 
benda á að skráð félög hafi greitt tólf 
milljarða í arð eftir síðasta rekstrarár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

EINSTÖK
TILBOÐ!

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

GERÐU FRÁBÆR KAUP 

SUZUKI GRAND VITARA PREM.
Nýskr. 06/12, ekinn 36 þús km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður kr. 3.990.000

TILBOÐSVERÐ!
3.390 þús.

NISSAN PATROL ELEGANCE 35” 
Nýskr. 11/00, ekinn 180 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.570.000

TILBOÐ kr. 990 þús.

KIA SORENTO II
Nýskr. 06/06, ekinn 194 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.590.000

TILBOÐ kr. 990 þús.

HONDA CRV
Nýskr. 09/05, ekinn 165 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 1.540.000

TILBOÐ kr. 990 þús.

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 119 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð áður kr. 3.990.000

TILBOÐ kr. 2.990 þús.

RANGE ROVER VOGUE
Nýskr. 09/06, ekinn 102 þús km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður kr. 5.990.000

TILBOÐ kr. 4.990 þús.

NSSAN QASHQAI SE
Nýskr. 05/11, ekinn 109 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð  áður kr. 3.290.000

TILBOÐ kr. 2.690 þús.

Rnr. 142077

Rnr. 142455

Rnr. 120397

Rnr. 120373

Rnr. 281666

Rnr. 281572

Rnr. 142190

GÖNGUM FRÁ 
FJÁRMÖGNUN Á 

STAÐNUM

WWW.BÍLALAND.IS

RÚSSLAND „Vesturlönd kunna 
að hafa gleymt þjóðarstolti sínu 
fyrir löngu og líta á fullveldið sem 
óþarfa lúxus, en fyrir Rússland er 
raunverulegt fullveldi algerlega 
nauðsynlegt til þess að komast af.“

Þetta sagði Vladimír Pútín Rúss-
landsforseti í stefnuræðu sinni, 
sem hann flutti á þinginu í Moskvu 
í gær. Hann sagðist vilja leggja 
sérstaka áherslu á þetta: „Annað-
hvort verðum við fullvalda þjóð 
áfram eða við hverfum sporlaust 
og glötum sjálfsvitund okkar.“

Hann sakar Vesturlönd um að 
vilja einangra Rússland og grafa 
undan hagsmunum þess. Úkraínu-
deilan hafi verið notuð á Vestur-
löndum sem yfirvarp til þess að 
geta samþykkt refsiaðgerðir á 
hendur Rússlandi.

„Einangrunarstefnan var ekki 
fundin upp í gær,“ sagði hann. 

„Henni hefur verið beitt gegn 
landinu okkar í mörg ár, alltaf, 
áratugum saman, ef ekki öldum. 
Í stuttu máli: Alltaf þegar ein-
hverjum finnst Rússland orðið of 
sterkt eða sjálfstætt, þá eru þessar 
aðferðir teknar upp.“

Hann sagði Rússa aldrei geta 
fallist á stjórnarbyltinguna í 
Úkraínu síðastliðið vor, „þetta 
vopnaða valdarán, ofbeldið og 
manndrápin“,  eins og hann orð-
aði það.

Hins vegar fagnaði hann því 
að Krímskagi hefði orðið hluti af 
Rússlandi, enda hefði skaginn og 
borgin Sevastopól sérstaka þýð-
ingu, „jafnvel heilaga þýðingu 
fyrir Rússland, rétt eins og Must-
erishofið í Jerúsalem hefur fyrir 
þá sem aðhyllast íslamska trú eða 
gyðingatrú. Og þannig munum 
við alltaf líta á það.“ Þar séu hinar 

„andlegu rætur“ rússnesku þjóð-
arinnar.

Vaxandi efnahagserfiðleikar 
hrjá Rússa um þessar mundir og 
er spáð efnahagskreppu á næsta 
ári. Þetta er rakið bæði til refsi-
aðgerða Vesturlanda vegna Úkra-
ínustríðsins og til verðfalls á olíu 
undanfarið. 

Pútín sagðist hins vegar hafa 
fulla trú á því að rússneska þjóð-
in gæti staðið þessa erfiðleika af 
sér: „Fólkið okkar hefur sýnt af 
sér þjóðarstyrk og ættjarðarást. 
Erfiðleikarnir sem blasa við okkur 
skapa ný tækifæri.“

Hann tók líka fram að Rússar 
myndu aldrei „feta braut sjálfsein-
angrunar, útlendingahræðslu, tor-
tryggni og leitinni að óvinum. Allt 
þetta ber vitni um veikleika, en við 
eru sterk og sjálfsörugg.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Pútín segir fullveldi 
Rússum lífsnauðsyn
Pútín Rússlandsforseti sakar Vesturlönd um að vilja einangra og grafa undan 
Rússlandi. Úkraínudeilan sé aðeins tylliástæða til að samþykkja refsiaðgerðir gegn 
Rússum. Hann segir þjóð sína samt vera fullfæra um að standa þessa sókn af sér.

  Annað-
hvort verðum 
við fullvalda 

þjóð áfram eða 
við hverfum 
sporlaust og 

glötum sjálfs-
vitund okkar.

Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti

VLADIMÍR PÚTÍN  
Ávarpaði rússneska 
þingið í gær til að flytja 
árlega stefnuræðu sína.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

SAUE55HU7205UXXE

Stærð: 55" eða 138cm
Upplausn skjás: 3840x2160 (4K)

Tegund skjás: Samsung Ultra Clear
UHD Upscaler: Já

Rið: Clear Motion Rate 800
3D: Nei

Framúrskarandi myndgæði
og glæsileg hönnun

SAUE65HU8505QXXE

Stærð: 65" eða 163cm
Upplausn skjás: 3840x2160 (4K)
Tegund skjás: Samsung Ultra Clear
UHD Upscaler: Já
Rið: Clear Motion Rate 1200
3D Stuðningur: Já, ásamt 2D to 3D Converter

55” UH55HU7205   560.000.-  
NÚ ÁN VÖRUGJALDA.  448.000.-

65” UH65HU7205  749.900.-  
NÚ ÁN VÖRUGJALDA.  599.920.-

55” UH55HU8505  749.900.-  
NÚ ÁN VÖRUGJALDA.  599.920.-
65” UH65HU8505  1.159.900.-  
NÚ ÁN VÖRUGJALDA.  927.920.-

HWH550 

Sniðin fyrir 46” tæki.

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  lampamagnari.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
Bogin og hentar vel með 55”.

151.920 áður 189.900

SOUNDBAR   310W og þráðlaus tenging við síma eða tölvu. Til í svörtu og silfur.
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EYÐIR BARA 2.900 KR. Á MÁNUÐI*

4
 KLST.

5 ÁRA ÁBYRGÐ
Öllum Nissan Leaf rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 3 ára 
verksmiðjuábyrgð auk 5 ára verksmiðjuábyrgðar á rafhlöðu 
sem tryggir þig fyrir mögulegum bilunum, innköllunum 
eða uppfærslum á búnaði sem kunna að koma upp yfir 
ábyrgðartímann.

NOTAÐUR BÍLL SEM INNÁBORGUN
Þeir sem kaupa Nissan Leaf Nordic rafbíl frá BL ehf. geta 
greitt hluta kaupverðsins með notuðum bíl. Restina er hægt 
að taka að láni að hluta eða öllu leyti. 

45 DAGA SKIPTIRÉTTUR
Langar þig að prófa en ert ekki viss? Öllum Nissan Leaf Nordic 
rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 45 daga skiptiréttur.** 

ÞÚ KEMST ALLRA ÞINNA FERÐA Á NISSAN LEAF FYRIR EINUNGIS 
BROT AF ELDSNEYTISKOSTNAÐI HEFÐBUNDINS BÍLS

250.000 KR. HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ 
SEM HLEÐUR BÍLINN Á AÐEINS 
4 KLST. FYLGIR ÖLLUM NÝJUM 
NISSAN LEAF

KAUPAUKI

**Ef viðskiptavinur sem keypt hefur Nissan Leaf Nordic telur bílinn ekki henta 
þörfum sínum bjóðum við 45 daga skiptirétt. Viðskiptavinur getur þá skilað bílnum 
og látið kaupverðið ganga upp í kaup á sambærilegum eða dýrari nýjum bíl frá 
BL ehf. Miðað er við að bíllinn sé ekinn að hámarki 1.500 km á tímabilinu.

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

NISSAN LEAF NORDIC
VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.

*Miðað við verðskrá ON 10.09.2014 og 1.250 km akstur á mánuði / 15.000 km á ári.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080

EFNAHAGSMÁL Gamli Landsbank-
inn (LBI hf.) fær heimild til þess 
að greiða forgangskröfuhöfum 400 
milljarða króna. Seðlabanki Íslands 
hefur, að undangengnu samráði við 
fjármála- og efnahagsráðherra, 
veitt slitabúunum undanþágu frá 
lögum um gjaldeyrishöft þessa 
efnis.

Þá hefur LBI hf. einnig fengið vil-
yrði um undanþágur vegna frekari 
greiðslna til forgangskröfuhafa af 
framtíðarinnheimtum slitabúsins, 
að því gefnu að slíkar undanþágur 
verði þá ekki taldar raska stöðug-
leika í gengis- og peningamálum.

Tildrög undanþágunnar eru þau 
að LBI og Landsbankinn hafa náð 
samkomulagi um breytingar á skil-
málum skuldabréfa sem Landsbank-
inn gaf út þann 9. október 2009. Full-
trúar nýja bankans og slitabúsins 
undirrituðu samkomulagið í gær-
kvöldi.

Nýja samkomulagið byggir að 
vissu leyti á samkomulagi sem þess-
ir aðilar höfðu gert með sér þann 8. 
maí og einnig var háð samþykki 
Seðlabankans og ráðuneytisins.

Skuldabréfin sem um ræðir voru 
gefin út þegar eignum og skuld-
bindingum gamla Landsbankans 
var skipt upp á milli slitabúsins og 
nýja bankans.

Samkvæmt samkomulaginu 
verður lokagreiðsla Landsbankans 
til LBI af skuldabréfunum greidd 

Vaxtakjör verða óbreytt til 2018
Slitabú LBI fær heimild til að greiða forgangskröfuhöfum 400 milljarða króna. Slitabúið mun einnig fá undanþágur fyrir frekari greiðslum 
í framtíðinni. Þá hefur verið samið um að lokagreiðslur af skuldabréfi nýja Landsbankans verði greiddar á árinu 2026 í stað 2018.

Friðrik Már Baldursson, prófessor í hagfræði við Háskólann í 
Reykjavík, segir að samkomulagið sem undirritað var í gær og 
undanþága Seðlabankans verði til góðs. 

„Þetta er eitt af þessum atriðum sem þurfa að vera til staðar 
til þess að það sé á endanum hægt að lyfta höftum,“ segir 
hann. Hann segir mál slitabúa Kaupþings og Glitnis vera annars 
eðlis en mál LBI. Tvö fyrrnefndu slitabúin hafi þegar greitt for-

gangskröfuhöfum. 
Friðrik Már bendir á að það hafi verið búið að semja um skuldabréf 

nýja Landsbankans fyrir mörgum árum. „Það hefur legið alveg ljóst fyrir 
að þetta var allt of þungt. Þetta voru greiðslur upp á fjögur og hálft, eða 
hátt í fimm prósent af landsframleiðslu í fjögur ár,“ hann. Það hefði verið 
allt of þungt fyrir þjóðarbúið að greiða svo háar greiðslur í gjaldeyri. „Það 
þurfti að endurfjármagna þetta,“ segir hann. 

Lausnin hafi orðið sú að lengja í bréfinu og LBI fái þá að taka út gjald-
eyri í lausu fé. „Það skapar engan þrýsting á gengið,“ segir Friðrik Már.

Samkomulagið til góðs

SAMKOMULAG   Fulltrúar gamla og nýja Landsbankans undirrituðu í gær samkomulag um framlengingu skuldabréfa nýja bankans.

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

í október árið 2026 í stað október 
2018.

Vaxtakjör verða óbreytt til októ-
ber árið 2018. Það er 2,9 prósenta 
álag ofan á LIBOR vexti. Eftir 
það fer vaxtaálagið stighækkandi 
og verður 3,5 prósent vegna gjald-
daga 2020 og að lokum 4,05 pró-
sent vegna lokagjalddagans árið 
2026.

Hver gjalddagi á árabilinu frá 
2016 til 2026 verður um 30 millj-
arðar króna, nema árið 2018, en þá 
kemur til greiðslu jafnvirði um 40 
milljarða króna.

Við gildistöku samkomulagsins nú 
greiðir Landsbankinn jafnvirði um 
30 milljarða króna og eru eftirstöðv-
ar skuldabréfanna að lokinni þeirri 

greiðslu um 196 milljarðar króna.
Steinþór Pálsson, bankastjóri 

Landsbankans, segir tíðindin góð 
fyrir íslenskt efnahagslíf. Stigið sé 
veigamikið skref til að leysa við-
fangsefni er varði skuldir þjóðar-
búsins og afnám fjármagnshafta.

„Skilmálar nýju skuldabréfanna 
eru mjög vel viðráðanlegir fyrir 
Landsbankann og mun þessi breyt-
ing auðvelda bankanum alþjóð-
lega lánsfjármögnun,“ segir Stein-
þór sem kveður samkomulagið 
jafnframt fela í sér að sérstökum 
hömlum á arðgreiðslur hafi verið 
hrundið úr vegi til hagsbóta fyrir 
hluthafa. Það sé gríðar mikilvæg-
ur áfangi fyrir Landsbankann sem 
unnið hafi verið að undanfarin ár.



Sérsmíðum heilsurúm í öllum stærðum
Eitt mesta úrval landsins af heilsudýnum

RúmGott · Smiðjuvegi 2 (við hliðina á Bónus) · Kópavogi · Sími 544 2121

Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-16 · www.rumgott.is

VIÐ FRAMLEIÐUM ÞITT RÚM EFTIR ÞÍNUM ÞÖRFUM
Framleiðum dýnur og rúm fyrir hótel og gistiheimili

50% afsláttur af aukahlutum með öllum seldum rúmum.

25-50% AFSLÁTTUR

Rafstillanleg heilsurúm
Tvíbreitt
Verð frá 346.995.-

Tvíbreið heilsurúm
Verð frá:
150x200 cm 138.600.-
160x200 cm 149.171.-
180x200 cm 152.824.-

Einbreið heilsurúm
Verð frá:
80x200 cm 75.240.-
90x200 cm 77.617.-
120x200 cm 96.346.-

FAGLEG RÁÐGJÖF OG
FRÍ LEGUGREINING

Komdu í heimsókn, prófaðu legugreininguna,
og fáðu faglega ráðgjöf um val á
heilsudýnum, án skuldbindinga!

Jólatilboð

50% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM

ETANÓL
ÖRNUM

VERÐ FRÁ 
34.950.-



Til hamingju með 
frábæran árangur!

Framtíðin er björt á 
íslenskum veitingahúsum

Íslenska liðið sópaði að sér gullverðlaunum á 
heimsmeistaramóti kokkalandsliða í Lúxemborg. 
Þessi árangur staðfestir að matreiðslumeistarar 
okkar eru í fremstu röð og eru ungu fólki hvatning 
til að leggja fyrir sig matreiðslu eða framreiðslu og 

taka þátt í uppbyggingu veitinga- og ferðaþjónustu 
á spennandi tímum. Nú er kjörið tækifæri fyrir 
Íslendinga að njóta snilli þessara meistara sem 
bjóða upp á jólamatseðla og dýrindis hlaðborð á 
mörgum af bestu veitingastöðum landsins.
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Við erum stoltur 
styrktaraðili íslenska 

kokkalandsliðsins
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Meistarar framtíðarinnar

Leynist tilvonandi heimsmeistari 
í eldhúsinu heima?

Næstu kynslóðar íslenskra matreiðslumeistara og veitingafólks munu bíða 
stórkostleg tækifæri á alþjóðavísu, þökk sé f0rverum hennar. Hún mun gegna 
lykilhlutverki í ört vaxandi atvinnugrein, skapa samfélaginu tekjur og bera hróður 
íslenskrar matargerðar um víða veröld.



Á Icelandair hótelunum tökum við virkan þátt í menntun matreiðslu- og 
framreiðslufólks með okkar eigin skóla. Við leitum að framtíðarmeisturum á Íslandi 
og veitum þeim menntun, þjálfun og atvinnutækifæri í heimsklassa. Fyrir ungt fólk 
er framtíðin svo sannarlega björt í ferðaþjónustu á íslenskum veitingahúsum.
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STJÓRNMÁL Ólöf Nordal, fyrrver-
andi varaformaður Sjálfstæðis-
flokksins, tók í gær við lyklunum 
í sameinuðu innanríkisráðuneyti 
af þeim Sigmundi Davíð Gunn-
laugssyni og Hönnu Birnu Krist-
jánsdóttur.

Ólöf er fyrsti utanþingsráðherr-
ann í ríkisstjórn sem Sjálfstæðis-
flokkurinn á aðild að síðan Geir 
Hallgrímsson var utanríkisráð-
herra 1983-1986.

Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, gerði tillögu 
á þingflokksfundi í gærmorgun 
um að Ólöf yrði skipuð. Að sögn 
Ragnheiðar Ríkharðsdóttur kom 
skipanin þingflokknum á óvart, en 
hún var samþykkt engu að síður. 
Í samtali Bjarna Benediktssonar 
við blaðamenn að loknum þing-
flokksfundi sagðist hann hafa 
rætt við Einar K. Guðfinnsson 
um að hann tæki embættið að sér.

„Það er rétt að sama dag og 
Hanna Birna tjáði mér að hún 
myndi óska lausnar úr embætti, 
þá setti ég mig í samband við 
Einar Kristin og bað hann um að 
íhuga það hvort hann vildi koma 
og leysa hana af hólmi. Við höfum 
í millitíðinni átt nokkur samtöl, 
síðast í gær, og niðurstaðan er sú 
að hann óskar ekki eftir því að það 
verði gerðar breytingar á hans 
stöðu,“ sagði Bjarni.

Hann sagðist þá ekkert hafa 
verið að þrýsta frekar á um það og 

  Ég 
hef engin 
viðbrögð 

við þessu. 
Ég óska 

Ólöfu 
bara alls 

hins 
besta. 

Unnur Brá 
Konrásdóttir, 

þingmaður 
Sjálfstæðis-

flokksins

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

Óvænt skipun Ólafar í embætti
Ólöf Nordal var skipuð innanríkisráðherra í sameinuðu ráðuneyti í gær. Hún er fyrsti utanþingsráðherra í ríkisstjórn sjálfstæðismanna í 28 
ár. Skipanin kom þingmönnum Sjálfstæðisflokksins á óvart. Einar K. Guðfinnsson, forseti Alþingis, þáði ekki boð um að gegna embættinu.

Einar K. Guð-
finnsson, 
þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, 
segist mjög 
sáttur í embætti 
forseta Alþingis. 
Það sé helsta 
ástæðan fyrir 
því að hann þáði 
ekki boð um að 
verða innanríkis-
ráðherra. „Ég tel 
sjálfur að þetta 
sé einhver sú 

mesta virðingarstaða sem einn 
þingmaður getur fengið, að vera 
æðsti yfirmaður löggjafarþings 
hverrar þjóðar. Í þessu felst bæði 
mikil ábyrgð en líka völd sem við 
stjórnmálamenn viljum gjarnan 
hafa með höndum. Þetta var auð-
vitað meginástæðan,“ segir Einar 
í samtali við Fréttablaðið.

Hann segist hafa þurft tíma 
til að hugsa sig um. „Mér fannst 
það spennandi að takast á 
hendur þau verkefni sem eru í 
innanríkisráðuneytinu. Ekki síst 
á samgöngusviðinu. Þess vegna 
þurfti ég nokkurn tíma til að 
hugsa mig um og fara yfir þessi 
mál meðal annars með minni 
fjölskyldu. En niðurstaðan varð 
þessi og ég er mjög sáttur við 
hana,“ segir Einar. Hann sé líka 
mjög sáttur við Ólöfu Nordal sem 
innanríkisráðherra.

EINAR K. GUÐ-
FINNSSON 
 forseti Alþingis

210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum 
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga eru breyttur framendi 
með nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki. 

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is
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Á LAND ROVER DISCOVERY 4

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

SKOÐAÐU ÞIG UM
landrover.is

RÍKISRÁÐ  Ólöf 
Nordal nýskip-
aður innan-
ríkisráðherra 
á sínum fyrsta 
ríkisráðsfundi.

því hefði hann gert tillögu um að 
skipa Ólöfu. Bjarni hafði svo sam-
band við Ólöfu um kvöldmatar-
leytið í fyrrakvöld og tjáði henni 
að hann væri kominn að endan-
legri niðurstöðu.

Klukkan eitt eftir hádegið hófst 
síðan ríkisráðsfundur á Bessa-
stöðum, þar sem Ólöf tók form-
lega við embætti. Að því loknu tók 
hún við lyklum að ráðuneytinu. 
Strax á eftir ríkisráðsfund sagði 
Ólöf við Fréttablaðið að það hefði 
komið sér mjög á óvart þegar hún 
var beðin um að taka embættið 
að sér. „Já, þetta kom mér mjög á 
óvart,“ sagði Ólöf og bætti því við 

að hún hefði hugsað málin mjög 
vel á þeim tíma sem hún hafði.

Pétur Blöndal, þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, hafði lýst því yfir 
opinberlega að hann hefði áhuga á 
að gegna ráðherraembætti. Hann 
kvaðst í samtali við Fréttablaðið 
hafa orðið fyrir vonbrigðum. 

„Ég vænti þess, sem þriðji 
maður í prófkjöri sjálfstæðis-
manna í Reykjavík sameinaðri, að 
eiga þarna kost. Hins vegar held 
ég að nokkuð vel hafi tekist með 
valið að öðru leyti,“ sagði Pétur. Í 
samtali við fréttavefinn Vísi sagð-
ist Ragnheiður Ríkharðsdóttir, 
þingflokksformaður sjálfstæðis-

manna, einnig hafa orðið fyrir 
vonbrigðum.

„Ef þú ert í pólitík þá ertu 
þar til að hafa áhrif. Ef þú telur 
þig hafa eiginleika og að þú sért 
þokkalega menntuð, hafa reynslu, 
þá verður maður að sjálfsögðu 
fyrir vonbrigðum,“ segir Ragn-
heiður.

Unnur Brá Konráðsdóttir hafði 
einnig verið orðuð við ráðherra-
stól. „Ég hef engin viðbrögð við 
þessu. Ég óska Ólöfu bara alls hins 
besta. Það er mjög mikilvægt að 
það sé vel haldið utan um verk-
efnin í þessu ráðuneyti,“ sagði 
Unnur Brá. 

➜ Þingforseti ein mesta 
virðingarstaðan



ÞIÐ ERUÐ OKKAR HVATNING!
HVATNINGARVERÐLAUN ÖRYRKJABANDALAGS ÍSLANDS 2014 VORU 

AFHENT VIÐ HÁTÍÐLEGA ATHÖFN 3. DESEMBER SÍÐASTLIÐINN.

VERÐLAUNIN HLUTU AÐ ÞESSU SINNI:
 Í FLOKKI EINSTAKLINGA: Ólafur Ólafsson, fyrir að helga líf sitt íþróttum fatlaðs fólks.

 Í FLOKKI FYRIRTÆKJA/STOFNANA: Háskóli Íslands, fyrir starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun.

 Í FLOKKI UMFJÖLLUNAR/KYNNINGAR: Arnar Helgi Lárusson, fyrir frumkvæði að átakinu „Aðgengi skiptir máli“.

Við hjá Íslenskri getspá óskum verðlaunahöfum hjartanlega til 
hamingju með þessar verðskulduðu viðurkenningar.
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Fanney Birna 
Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

STJÓRNMÁL „Tilfinningin er ólýsan-
leg. Ég er auðmjúk gagnvart þessu 
verkefni og í raun og veru lífinu 
öllu. Það eru þær tilfinningar sem 
bærast í brjósti mér. Þakklæti og 
auðmýkt,“ segir Ólöf Nordal, nýskip-
aður innanríkisráðherra.

Ólöf tók við embættinu af Hönnu 
Birnu Kristjánsdóttur, varafor-
manni Sjálfstæðisflokksins, sem 
ákvað að segja af sér í síðasta mán-
uði. Ólöf er ekki ókunnug stjórn-
málum. Hæst ber varaformennsku 
hennar í Sjálfstæðisflokknum á 
árunum 2010 til 2013 og auk þess 
var hún þingmaður frá 2007 til árs-
ins 2013.

Haustið 2012 tilkynnti Ólöf, flest-
um að óvörum, að hún hygðist ekki 
gefa kost á sér fyrir Sjálfstæðis-
flokkinn og hygðist hætta sem 
varaformaður á Landsfundi flokks-
ins um vorið. Hún gaf á þeim tíma 
þær skýringar að maðurinn henn-
ar, Tómas Már Sigurðsson, væri að 
taka við nýju starfi hjá Alcoa sem 
fól í sér flutning af landi brott. Ólöf 
flutti með Tómasi og börnum þeirra 
til Genf, þar sem þau bjuggu þar til 
á nýliðnu sumri.

Hvað hefur breyst hjá Ólöfu síðan 
þá?

„Það hefur margt breyst. Maður-
inn minn fékk annað starf, sem 
gerir það að verkum að hann er nú 
meira og minna aldrei heima og er 
fluttur til New York. Ég var farin 
að hugleiða það áður en þetta nokk-
urn tímann kom upp hvort ég ætti 
kannski að vera heima. Ég gæti 
alveg eins verið heima og beðið 
eftir honum þar með alla mína fjöl-
skyldu eins og að vera þarna úti. 
Síðan gerist það í vetur að yngsta 
dóttir okkar er komin í skóla hérna, 
líður óskaplega vel á Íslandi, enda er 
best að vera hér. Þannig að það eru 
svona hlutir sem hafa breyst. Svo 
náttúrulega kemur þetta tækifæri 
til viðbótar, það breytti miklu líka,“ 
segir Ólöf.

„Ég er tilbúin“
Ólöf greindist í sumar með illkynja 
krabbameinsæxli sem var fjar-
lægt með skurðaðgerð og í kjölfar-
ið undirgekkst hún nokkurra mán-
aða lyfjameðferð sem lauk í síðustu 
viku. Hún segist tilbúin í þetta verk-
efni sem embætti ráðherra í innan-
ríkisráðuneytinu er, þrátt fyrir 
að svo stutt sé liðið frá veikindum 
hennar.

„Ég er tilbúin. Þetta gekk afskap-
lega vel. Nú er ég bara komin í eft-
irlit eins og aðrir og búin að læra 
það að hugsa vel um sjálfa mig og 
hlusta á líkama minn. Það er búið 
að útskrifa mig af „dælustöðinni“ 
eins og ég kallaði það og ég er til-
búin til að takast á við þetta verk-
efni. Ég hefði ekki látið mér detta 
það í hug, af því ég ber það mikla 
virðingu, eins og við öll, fyrir þeim 
verkefnum sem ríkisstjórn Íslands 
sinnir, að taka að mér þetta verkefni 
nema af því ég héldi að ég gæti gert 
það. Það á við á öllum sviðum, bæði 
per sónulega og eins þá út frá þessu 
starfi sem undir er,“ segir Ólöf.

Hélt hún myndi detta úr stólnum
Skipun Ólafar bar brátt að og kom 
flestum þingmönnum Sjálfstæðis-
flokksins á óvart. Ólöf segist sjálf 
hafa verið mjög hissa.

„Það var eiginlega enginn aðdrag-
andi að þessu. Ég var bara að hugsa 
um aðra hluti. Fyrir örfáum dögum 
kom formaður Sjálfstæðisflokks-
ins og viðraði þessa hugmynd við 
mig og ég hélt að ég myndi detta 
úr stólnum. Þetta er auðvitað hans 
ákvörðun og hann spurði mig síðan 
á miðvikudagskvöld hvort ég væri 
reiðubúin að taka þetta að mér og 
ég jánkaði því.“

Margir voru kallaðir til að gegna 
ráðherraembættinu, þar á meðal 
nokkrir þingmenn sem nú sitja 
eftir með sárt ennið. En af hverju 
var Ólöf útvalin? Treystir formað-
ur Sjálfstæðisflokksins ekki þing-
mönnum sínum til að gegna ráð-
herraembættum?

„Ég get ekki svarað því hvernig 
hans ákvörðun er tekin, það þarf 
að spyrja hann að því. Ég veit hins 
vegar að það er mjög gott fólk í 
þingflokki Sjálfstæðis flokksins,“ 
segir hún.

Ólöf þvertekur þó fyrir að þetta 
þýði að hún stefni aftur á þing í 
næstu kosningum.

„Það er ekkert öruggt eins og ég 
hef lært. Ég var bara beðin um að 
taka að mér þetta verkefni, þetta 
starf og þetta embætti núna. Það 
var ekkert rætt meira í kringum 
það. Þessi ákvörðun er alveg sjálf-
stæð. Hún hefur ekki neitt með það 
að gera að ég sé að koma aftur í póli-
tík,“ segir Ólöf.

Þarf svigrúm
Ólöf tók við lyklunum að ráðuneyt-
inu í gær. Hún segist fyrst og fremst 
hlakka til að kynnast fólkinu sem 
þar starfar.

„Það er mjög gott fólk í innan-
ríkisráðuneytinu. Mjög færir emb-
ættismenn sem margir hafa starfað 
þar lengi. Og sumir meira að segja 
það lengi að ég vann með þeim 
þegar ég tók mín fyrstu skref sem 

lögfræðingur í samgönguráðuneyt-
inu. Ég hef fyrst og fremst hugleitt 
það að kynnast því fólki, kynnast 
þeim störfum sem þar eru og und-
irbúa mig undir þau verkefni sem 
eru framundan. Lengra er ég ekki 
komin og mér finnst ekki skynsam-
legt fyrir mig að segja neitt meira 
strax. Ég vil bara gefa mér og okkur 
öllum þarna tíma og ráðrúm til þess 
að setja okkur vel inn í mál. Ég verð 
bara að fá svigrúm til þess að gera 
það og ég veit að fólk skilur það.“

Ýmislegt hefur gengið á í ráðu-
neytinu undanfarið ár en Ólöf er 
ekki hrædd um að það verði erfitt að 
vinna traust starfsmanna að nýju.

„Ég kvíði því ekki. Ég veit að 
þetta er gott fólk sem þarna er og 
ég kem fersk að borðinu með aðeins 
sjálfa mig í farteskinu. Ég kvíði því 
alls ekki,“ segir Ólöf.

Mikilvægt að ná niður skuldum
Samhliða störfum í ráðuneytinu 
mun Ólöf eðli málsins samkvæmt 
setjast í ríkisstjórn. Hún segir að 
þar muni fjármálaráðherra eignast 
stuðningsaðila í þeirri forgangs-
röðun í ríkisfjármálum sem verið 
hefur.

„Ég er eindreginn stuðningsmað-
ur þess að við einhendum okkur sem 
fyrst í það að lækka skuldir og mér 
finnst við vera á réttri leið. Ég er 
ánægð með að sjá þær hagvaxtatöl-
ur sem við höfum séð og allir vísar 
sem við sjáum í efnahagsmálum eru 
jákvæðir. En það skiptir miklu máli 
um leið að halda fast utan um ríkis-
fjármálin. Ég veit að það eru mörg 
verkefni á sviði hins opinbera 
sem bíða og víða búið að kreppa 
að þessi erfiðu ár. En ég held að 
það sé mikilvægt að við höldum 
þetta út af því að við verðum að 
ná niður skuldunum. Við verðum 
að leggja inn í bankann, til þess 
að geta bætt lífskjörin á þann hátt 
sem við viljum. En við sjáum strax 
að það eru jákvæð teikn á lofti og 
ég er ánægð með það að og mun 
leggja mitt af mörkum í því,“ segir 
Ólöf að lokum.

Enginn aðdragandi
Ólöf Nordal, fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins, sneri aftur í stjórn-
málin í gær þegar hún settist í stól innanríkisráðherra. Ólöf segir margt hafa 
breyst frá því hún ákvað að hætta og er tilbúin þrátt fyrir alvarleg veikindi.

LYKLASKIPTI  Vel fór á með Ólöfu Nordal og Hönnu Birnu Kristjánsdóttur þegar sú 
fyrrnefnda tók við lyklavöldum í ráðuneytinu í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

● Ólöf er fædd þann 3. desember 1966. Hún er lög-
fræðingur frá Háskóla Íslands og með MBA-gráðu frá 
Háskólanum í Reykjavík. 

● Hún var varaformaður Sjálfstæðisflokksins árin 
2010–2013. Hún sat á Alþingi fyrir Norðausturkjör-
dæmi 2007–2009 og Reykjavíkurkjördæmi suður 
2009–2013. Á þingi sat Ólöf meðal annars í sam-
göngunefnd sem varaformaður, í allsherjarnefnd, 
utanríkismálanefnd, stjórnskipunar– og eftirlitsnefnd, 
fjármálanefnd, kjörbréfanefnd og sérnefnd um 
stjórnarskrármál.

● Áður en Ólöf tók sæti á Alþingi var hún framkvæmda-

stjóri Orkusölunnar og þar áður framkvæmdastjóri 
sölusviðs RARIK 2004–2005 og yfirmaður heildsölu-
viðskipta hjá Landsvirkjun 2002–2004. 

● Ólöf var deildarstjóri lagadeildar Háskólans á Bifröst 
frá 2001–2002, auk þess sem hún sinnti stunda-
kennslu við skólann 1999–2002 samhliða starfi sínu 
sem lögfræðingur Verðbréfaþings Íslands á árunum 
1999–2001. Á árunum 1996–1999 gegndi hún starfi 
deildarstjóra í samgönguráðuneytinu og starfaði í 
lögfræðideild Landsbanka Íslands 1995–1996. 

● Eiginmaður Ólafar er Tómas Már Sigurðsson og eiga 
þau fjögur börn.

Hver er Ólöf Nordal, nýr innanríkisráðherra?
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Vöruúrval er mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverðs er frá 5. desember, til og með 7. desember.  
Vildarverð gilda aðeins fyrir meðlimi Vildarklúbbs Eymundsson. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

Björgólfur Thor Billions to bust  
- and back
Vildarverð: 3.499,-
Verð: 4.999.-

HARÐIR PAKKAR

20%
Vildarafsláttur 
af öllum 
hnöttum

Heyrnartól  
Maxell Retro DJ 
Vildarverð: 7.992,- 
Verð: 9.990,-

Píluspjald & pílur
Vildarverð: 2.159.-
Verð: 2.699.-

Hliðartaska EXE 24x30 CM 
Vildarverð: 7.999,- 
Verð: 9.999.-

Hliðartaska EXE 19x23 CM 
Vildarverð: 5.599,- 
Verð: 6.999.-

Hliðartaska KYO 24x31 CM 
Vildarverð: 7.999,- 
Verð: 9.999.-

& pílur
.-

John Green – 
Allar bækurnar 
saman í pakka 
Vildarverð: 4.899,- 
Verð: 6.999,-

30%
Vildarafsláttur 

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Akranesi - Dalbraut 1

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugavegi 77

Hallarmúla 4

Álfabakka 14b, Mjódd

Kringlunni norður

Kringlunni suður

Smáralind 540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

LeifsstöðFlugstöð Leifs Eiríkssonar

Bárugötu 2



N e y t e n d u r  a t h u g i ð !  M ú r b ú ð i n  s e l u r  a l l a r  v ö r u r  s í n a r  á  l á g m a

Bráðum koma bl

TES Pappír 2 metrar

125

Jólatré 120 cm

750

Jólakúlur 7 cm 
12 stk.

395
Jólakúlur 7 cm 6 stk.

195
Margir litir

Jólakúlur 10 cm 6 stk.

290
Margir litir

3 metra raf-
magnssnúra

1.090

2 metra raf-
magnssnúra

790 Fjöltengi 
3 innstungur

625

Innisería 50 ljósa

1.495
LED INNI netljós 2x2 m 
rauð gardína

990
Helios 20 ljósa innisería

839

Djús/ávaxtablandari með  
glerkönnu, mylur ís, 400w 1,3l. 

3.990

AB693 150W pússvél 
93x185mm

5.890
Slípirokkur HDD432 
800W 125mm DIY

4.890

LED Þríhyrningsljós  

990

Rafhlöðuborvél 
/skrúfvél HDD 3213 
18V DIY

8.990

ALB10DAS 10,8V 
Li-Ion Bor/skrúfvél 
1,4Ah 30Nm 

11.990

DASH PRO höggborvél  
stiglaus hraði  
2 rafhlöður 18V 1,5Ah 
                                       

14.990

1400W, 360 lítr./
klst.
Þolir 50°C heitt 
vatn
5 metra barki, 
sápubox

  Black&Decker  
  háþrýstidæla max   
  bar 110  

14.990

Drive 12V Li Ion 
rafhlöðuborvél

5.990

ZB2105 LED ljós með 
hleðslustöð

4.490
Drive toppasett 17 stk 1/4” 
    990

Proma Topp lyklasett 
3/8” 10 toppar

2.490

Tactix bita/topp-
lyklasett 55 stk.

3.790
Proma topplyklasett 1/2” 32 stk.

  4.390

Kökubox 3 stk.

999

10 metra raf-
magnssnúra

2.590

Truper topplyklasett 

3.990

LED Bílavasaljós  

1.290

Drive hornalaser 90 gráður

12.450

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

9.890
Jólatré 150 cm

1.250

LED Bílavasaljós



Drive flísasög 600W

9.290 

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

24.900

r k s v e r ð i  f y r i r  a l l a ,  a l l t a f .  G e r i ð  v e r ð -  o g  g æ ð a s a m a n b u r ð !

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

essuð jólin!

Flex ljósahundur með 
hleðslurafhlöðu 

3.995

• 160 bar Max
• 8,5 lítrar/mín.
• 2500W
• Pallabursti
• 8 metra slanga
• Turbo stútur
• Þvottabursti

Lavor háþrýstidæla 
STM 160

Jólagjöfin í ár!

28.990

Hraðastilltur slípi-  
& bónrokkur 1100W 

7.990

Límbyssa í tösku 

1.590

Tactix plastbox, verð frá

349

RYC-NSB-200C   
Rafmagnshitablásari 2Kw

2.190 

SHA-2625 
Vinnuljóskastari 
Rone 28W m. 
innst. blár

6.990

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

Opið virka daga kl. 8 -18

NOVA 18V rafhlöðuborvél, 2 hraðar

4.990

Drive Fjölnotatæki 300W 

7.990

Lokað slönguhjól 20m 1/2” 

9.900

Drive útdraganlegt 
rafmagnskefli 
15 metra

12.990

Drive útdraganlegt 
TILVALIÐ í bílskúrinn!

Pakkatrilla f/60 kg

5.890

Tactix tvískipt verkfæarataska 57 cm 

3.990

Made by Lavor
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MÓTMÆLI Í ST. LOUIS  Mótmæli brutust út enn á ný vegna lögregluofbeldis gegn þel-
dökkum íbúum Bandaríkjanna eftir að ákærukviðdómur í New York ákvað að lögreglu-
maður þar í borg yrði ekki sóttur til saka, þrátt fyrir að hafa orðið Eric Garner að bana. 

BÓNDI Í PERÚ  Simon 
Bolivar heitir þessi 
rúmlega sextugi maður í 
Perú, sem gengur þarna 
í áttina að landskika þar 
sem hann ræktar maís 
og kartöflur.

1

GÍMALD OPNAÐIST Í SAN FRANCISCO  Starfsmenn vegagerðarinnar í San Francisco kanna hvað hægt er að gera eftir að 
mikil sigdæld myndaðist skyndilega á gatnamótum í Richmond-hverfinu eftir tveggja daga úrhelli. Rigningin var annars 
kærkomin eftir mikla þurrka undanfarið.  NORDICPHOTOS/AFP

ÁSTAND 
HEIMSINS

1

2

2

3

3

www.volkswagen.is

Volkswagen atvinnubílar

Einstakt 
tækifæri
Nú í desember gefst einstakt tækifæri til að 

kaupa sýningar- og reynsluakstursbíla 

hjá VW atvinnubílum á góðum kjörum.

Kynntu þér málið hjá 

sölufulltrúum okkar 

á Laugavegi 174.

Atvinnubílar
Til afgreiðslu strax

Takmarkað magn



Opið: Virka daga frá kl. 9:00 - 18:00
 Laugard.  frá kl. 11:00 - 17:00
 Sunnud.   frá kl. 13:00 - 17:00Vesturlandsvegur

H
öf
ða

b
ak
ki

500,- 1.500,- 1.900,-

300,-500,-1.500,-500,-

VANDAÐAR
VÖRUR Á

RUGL VERÐI

Tanni hefur verið seldur til Margt smátt, þ.e. helsti rekstur.
Við hreinsum til á lagernum. Þetta og margt, margt fleira.

Komið og gerið frábær jólainnkaup!

4.900,-

Höfðabakki 9
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

Í ævintýrum Harrý Potter er einn sem 
ekki má nefna á nafn. Í Hogwarts-skóla 
má ekki segja Lord Voldemort, þó svo að 
allt snúist um hann þegar upp er staðið. 
Það er ekki frá því að þessi samlíking 
komi upp í hugann, þegar umræða um 
matarskatt á sér stað á Alþingi Íslendinga 
þessa dagana. Þar tala allir um mikil-
vægi þess að matvöruverð sé lágt og að 
það verði að gera hvað sem er til þess að 
koma í veg fyrir hækkun á matvöruverði, 
en það talar enginn þingmaður um Lord 
Voldemort. Af hverju? Má ekki nefna 
hann á nafn?

Tveir meginþættir ráða því að mat-
vöruverð á Íslandi er eins og það er. Bein 
skattlagning á vöruna, en sama varan 
getur verið skattlögð í mörgum þrep-
um, með magntolli, verðtolli, vörugjaldi, 
umbúðagjaldi og síðast en ekki síst virðis-
aukaskatti. Hins vegar eru dulin álög 
á heimilin hluti af vöruverði, þar sem 
verndartollar og viðskiptahöft valda því 
að verð á ákveðnum vörum er mun hærra 
en það annars gæti verið. Það hafta- og 
tollakerfi sem Alþingi hefur ákveðið að 
íslensk heimili búi við, kostar heimilin 
skv. nýjustu tölum OECD yfir 15 milljarða 
króna árlega.

Öll þessi skattlagning fer í sama sjóð-
inn, ríkissjóð. Því er með öllu óskiljanlegt 

að það þurfi mörg þrep skattlagningar til 
þess eins að koma hluta af verðmæti einn-
ar vöru í ríkissjóð. Innfluttur rjómaís er 
t.a.m. skattlagður í öllum fimm framan-
greindum þrepum. Síðasta þrepið, virðis-
aukaskattur, er líklega einungis um 15% 
af heildarskattlagningu þeirrar vöru.  

Nú er rætt um breytingu á síðasta 
skattþrepinu, virðisaukaskatti úr 7% í 
11%. Vörugjöld falla niður og einfalda þar 
með innheimtu skatta af sömu vörunni. 
Því ber að fagna. En betur má ef duga 
skal. Af hverju nefnir enginn þingmaður 
lækkun tolla í umræðu um verðlag á mat-
vöru? Aukið viðskiptafrelsi er augljós leið 
til þess að bæta hag íslenskra heimila og 
auka kaupmátt þeirra. Hvað tefur?

Ævintýri Harrý Potter á Alþingi
FJÁRMÁL

Finnur Árnason
forstjóri Haga

➜ Það hafta- og tollakerfi  sem 
Alþingi hefur ákveðið að íslensk 
heimili búi við, kostar heimilin skv. 
nýjustu tölum OECD yfi r 15 millj-
arða króna árlega. Öll þessi skatt-
lagning fer í sama sjóðinn, ríkissjóð. 
Því er með öllu óskiljanlegt að það 
þurfi  mörg þrep skattlagningar til 
þess eins að koma hluta af verð-
mæti einnar vöru í ríkissjóð.

Fúlir þingmenn Sjálfstæðisflokks
Það er manndómur þegar fólk segir 
hug sinn og því er gott hjá Ragnheiði 
Ríkharðsdóttur og Pétri Blöndal að 
segjast vera vonsvikin yfir ákvörðun 
Bjarna Benediktssonar, formanns 
flokksins, um að skipa Ólöfu Nordal 
í embætti innanríkisráðherra. Þau 
tvö, það er Ragnheiður og Pétur, 
höfðu ásamt nokkrum þingmönnum 
öðrum, sóst eftir embættinu og 
fengu ekki eins og allir vita. 
Hætt er við að vonbrigði 
vonbiðlanna vari í einhvern 
tíma. Ákvörðun Bjarna slær 
vopnin úr höndum margra 
og hún mun örugglega verða 
til að þess að sætta svekkta 
fyrr en ella. Bjarni gerði alla 
vega ekki upp á milli þing-
manna.

Brynhildur fagnar Einari forseta
Brynhildur Pétursdóttir, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, fagnaði á Alþingi í 
gær að Einar K. Guðfinnsson hafnaði 
að verða innanríkisráðherra. „Hann 
er maður sátta og nýtur trausts þvert 
á flokka. Ég vil biðla til hæstvirts 
forseta um að vinna að því að breyta 
vinnuhefðinni hér til hins betra. Við 
getum ekki verið föst í því að svona 
hafi þetta alltaf verið. Það er ekki 
ásættanlegt,“ sagði Brynhildur. 
Einar, sem er kurteis maður þakk-
aði fyrir sig; „Forseti vill þakka 
hlý o rð í sinn garð.“   Brynhildur 
óskaði eftir að Einar beitti sér 

fyrir að hafa þingfundi 
frekar að degi til 

en um 
nætur.

Tjáir forseta ástúð og alúð
Össur Skarphéðinsson varð ekki orða 
vant þegar hann steig í ræðustól 
Alþingis í gær. „Ég vil sömuleiðis tjá 
hæstvirtum forseta, Einari K. Guð-
finnssyni, ást mína og alúð alla og er 
honum hjartanlega þakklátur fyrir 
að hafa fundist hlíðin sín fögur og 
farið hvergi.“ Birgitta Jónsdóttir var 
líka sátt við að Einar K. Guðfinnsson 

hafnaði embætti innanríkis-
ráðherra. „Ég vil byrja á því 
að lýsa yfir ánægju minni 
með að hæstvirtur forseti sé 
enn þá forseti, ég hef mært 
forseta þingsins fyrir að halda 
vel á málum hér þegar við 

erum að glíma við 
flóknar aðstæður.“
 sme@frettabladid.is
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FÁÐU ÞRÁÐLAUSAN 
AÐGANG AÐ 
TÓNLISTINNI Í ÖLLUM 
HERBERGJUM

Sonos er kerfi þráðlausra hátalara og hljómtækja. Það sameinar 
stafræna tónlistarsafnið þitt og útvarpsstöðvar í einu appi sem þú 
getur stjórnað frá hvaða síma eða spjaldtölvu sem er.

S
veitarfélög sem sent hafa inn umsögn við frumvarp 
nokkurra þingmanna Sjálfstæðisflokksins um afnám 
lágmarksútsvars hafa öll lýst sig því andsnúin.

Í greinargerð með frumvarpinu er vísað til þess að í 
stjórnarskrá sé sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélga stað-

festur. „Haldgóð rök og verulegir hagsmunir þurfa því að koma 
til ef skerða á þennan ákvörðunarrétt. Bein íhlutun um lágmarks-
útsvar getur tæpast  talist uppfylla þau skilyrði,“ segir þar. 

„Óeðlilegt er að bundið sé í lög 
að innheimta skuli að lágmarki 
tiltekinn skatt af íbúum, hvort 
sem þörf sé á honum til að sinna 
lögboðnu hlutverki eða ekki.“

Í umfjöllun Fréttablaðsins 
síðustu daga (sem og í umsögn-
um sveitarfélaga við frumvarpið) 
hafa hins vegar komið fram 

haldgóð rök sem sýna hversu fljótfærnisleg og skammsýn tillaga 
þingmannanna er. Þannig bendir bæjarráð Sandgerðisbæjar á í 
umsögn sinni að með afnámi lágmarksútsvarsins væri ýtt undir 
aðstöðumun á milli sveitarfélaga og samkeppni þeirra á milli. 
„Jafnframt væri hætta á því að ójöfnuður í samfélaginu myndi 
aukast þar sem einstaka sveitarfélög gætu boðið útsvarsprósentu 
sem væri miklum meirihluta þeirra ómögulegt að bjóða. Þá er 
líklegt að skekkja myndi myndast á milli þess hvar fólk býr og 
hvar það þiggur sína þjónustu,“ segir þar.

Í blaði gærdagsins furðar Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í 
Reykjavík, sig líka á hugmyndum oddvita Skorradalshrepps, sem 
lýsti því áður í blaðinu hvernig lægra útsvar þar laðaði efnameira 
fólk til hreppsins, fólk sem síðan ætti líka „athvarf“ í þéttbýlinu. 
„Honum finnst spennandi að laða að sér efnameira fólk sem 
þarf ekkert frá sveitarfélaginu og veita því afslátt frá sköttum. 
Væntanlega í trausti þess að það flytji svo lögheimilið aftur ef 
þörf á þjónustu breytist,“ sagði Dagur.

Í sömu frétt varar Dagur Jóhannesson landfræðingur við því að 
lítil sveitarfélög sem búi við góðar tekjur, svo sem vegna virkjana, 
geti lækkað útsvar úr hófi. Niðurstaðan gæti orðið að fólk flytji 
þangað lögheimili án þess að búa þar að staðaldri. Heppilegra 
væri að stærri svæði nytu góðs af virkjunum og starfseminni í 
þeim sveitarfélögum.

Og þar liggur kannski hundurinn grafinn. Auðvitað eru sveitar-
félög á Íslandi allt of lítil. Lítil og tekjuhá sveitarfélög geta grafið 
með þessum hætti undan sameiginlegri velferð í nágrannasveitar-
félögunum og lítil og fátæk sveitarfélög standa ekki almennilega 
undir lögbundnum hlutverkum og stuðla að láglaunastefnu þeirra 
allra vegna eigin hallæris.

Umgjörð sveitarfélaga þarf að skoða með miklu heildrænni 
hætti en fram kemur í grunnhyggnu frumvarpi þingmannahóps-
ins. Eigi að afnema lágmarksútsvar þyrfti alveg örugglega um 
leið að toga upp ákvæði um lágmarksstærð sveitarfélaga þannig 
að ekkert þeirra geti verið stikkfrí í að veita borgurum landsins 
þjónustu. Rætt hefur verið um að draga línuna við þúsund íbúa án 
þess að sátt næðist um það. Líklega væri samt nær lagi að draga 
línuna við tíu eða fimmtán þúsund.

Afnám lágmarks á einum stað í lögum um sveitar-
félög kallar á nýja lágmarkssetningu á öðrum:

Smæðin gagnast 
ekki fjöldanum

Óli Kristján
Ármannsson

olikr@frettabladid.is



FÖSTUDAGUR  5. desember 2014  | SKOÐUN | 27

Sáuð þið síðasta Downton Abbey 
í sjónvarpinu? Oh, lafði Crawley 
var í svo flottum kjól. Og matur-
inn! Af hverjum borðum við ekki 
svona fínan mat á hverjum degi 
í dag? Og hattarnir. Af hverju 
erum við ekki lengur með hatta?

Flest vitum við að Downton 
Abbey er skáldskapur. Lífið í 
hinu stéttskipta enska samfé-
lagi við upphaf 20. aldar var ekki 
svona glamorús í alvörunni. Ef 
Downton Abbey ætti eitthvað 
skylt við fortíðina væri hin geð-
þekka vinnukona, Anna, skítug 
upp fyrir haus og Crawley lávarð-
ur danglaði oftar í herra Bates en 
hundinn sinn. Það eru þó einstaka 
menn sem virðast ekki þekkja 
muninn á fortíð og skáldskap.

Grimmúðlegir tímar
Hann fæddist sjötíu árum áður 
en veraldarvefurinn var fund-
inn upp en samt er hann virkur á 
Twitter. Ef hann væri ekki orðinn 
91 árs væri hann framtíð breska 
Verkamannaflokksins. „Ég kom í 
heiminn á því herrans ári 1923,“ 
sagði Harry nokkur Smith í ræðu 
á flokksfundi nýverið. „Æska 
mín, rétt eins og æska flestra 
annarra á þessum tíma, var ekki 
að neinu leyti eins og þáttur 
í Downton Abbey. Þetta voru 
grimmúðlegir tímar, frumstæð-
ir tímar.“ Og hvers vegna voru 
þessir tímar svona grimmúðlegir 
samkvæmt Harry? „Vegna þess 
að heilsugæsla fyrir almenning 
var ekki til.“

Í ræðu sinni rifjaði Harry upp 
þjáningarfull öskur nágranna-
konu sem dó hægum, kvala-
fullum dauðdaga sökum krabba-
meins. Hún hafði ekki efni á að 
kaupa morfín til að stilla verk-
ina. Hann rifjaði upp þegar hann 
missti systur sína úr berklum. 
Líki hennar var kastað í ómerkta 
fátækragröf.

Ræða Harrys var magnþrung-
in og mátti sjá tár á hvarmi víða 
um salinn. Eftir að Harry lauk 
máli sínu ætlaði fagnaðarlátun-
um aldrei að linna. 

Afturvirkir átthagafjötrar
En hingað heim. Starfsfólk Fiski-
stofu afhenti sjávarútvegsráð-
herra áskorun í upphafi vik-
unnar þar sem þess var krafist 
að hætt yrði við að flytja höfuð-
stöðvar Fiskistofu frá Hafnar-
firði til Akureyrar. Næsta dag 
bárust fréttir af því að ríkis-
stjórnin hefði samþykkt, sam-
kvæmt tillögu forsætisráðherra, 
að leggja fyrir Alþingi frumvarp 
til laga um breytingar á lögum 
um Stjórnarráð Íslands. Meðal 
annars er lagt til að ráðherrar 
fái auknar heimildir til að færa 
stofnanir á milli sveitarfélaga.

Ekki verður komist að annarri 
niðurstöðu en þeirri að Sigmund-
ur Davíð sé búinn að horfa aðeins 
of mikið á Downton Abbey. For-
tíðarblætið er slíkt að maður 
óttast að næst verði teknir upp 

afturvirkir átthagafjötrar: Allir 
þurfa að flytja til þess staðar sem 
langafi þeirra bjó á. Í torfkof-
ana með ykkur! Niður með flat-
skjáina, upp með Njálu, fokk Nike 
Free, allir í sauðskinnsskóna, 
kerti og spil í jólagjöf frá Fram-
sóknarflokknum handa öllum, 
áfram Ísland!

En ekki frekar en í hinu raun-
verulega Downton Abbey var 
lífið í íslenskum torfkofum sá 
glamúr sem framsóknarmenn 
virðast telja. Húsfreyjur liðu ekki 
draumkennt um baðstofuna, lögu-
legar í upphlutum sínum eins og 
Nigella Lawson, með nýsteiktar 
pönnsur í annarri og spenvolga 
mjólk í hinni á meðan húsbóndinn 
fór með húslestur og hugleiddi 
svo karlkyns steríótýpur í Íslend-
ingasögunum er hann dundaði 
sér við að mjólka kýrnar. Nei, það 
voru lýs og mýs, það var kal og 
einangrun í afdal, það var hungur 
og dumbungur.

Ríkisstjórninni virðist hins 
vegar ekki nægja að snúa við 
þróun mannsins þegar kemur að 
búferlaflutningum úr sveitum 
í borgir. Hún virðist staðráðin í 
að bakka alfarið með framfarir 
vestrænnar siðmenningar eins og 
þær leggja sig.

Hinn raunverulegi forsendubrestur
Við Íslendingar erum rík þjóð í 
flestum skilningi þess orðs. Við 
eigum auðæfi, auðlindir og mann-
auð. Við búum við frið á landi sem 
er óumdeilanlega okkar. Fram-
sóknarflokkurinn vann kosn-
ingasigur vegna loforðs um að 
leiðrétta meintan forsendubrest. 
Tíndir hafa verið til 80 milljarð-
ar úr ríkiskassanum sem ríkis-
stjórnin dreifir nú eins og jóla-
sveinar til húsnæðiseigenda sem 
setja skóinn sinn út í glugga. Hinn 
raunverulegi íslenski forsendu-
brestur er hins vegar allt annar.

„Við megum aldrei hætta að 
passa upp á heilbrigðiskerfið 
okkar,“ sagði Harry Smith í ræðu 
sinni á flokksþingi Verkamanna-
flokksins. „Ef við gerum það 
verður framtíð ykkar fortíð mín.“

Hinn raunverulegi íslenski for-
sendubrestur er sá að ein ríkasta 
þjóð í heimi er að glopra niður 
heilbrigðiskerfinu sínu. Á hverj-
um degi berast okkur sögur af 
fólki sem bíður eftir að komast í 
aðgerðir, fær ekki lyf, kemst ekki 
í réttu tækin á Landspítalanum 
því þau eru biluð. Ég veit ekki 
með framsóknarfólk sem virðist 
óska okkur öllum hins fábreytta 
sveitalífs forfeðra okkar, en sjálf 
kæri ég mig ekki um að fortíð 
Harry Smith verði framtíð mín.

Skítt með 
heilbrigðiskerfið
Í DAG 
Sif 
Sigmarsdóttir
rithöfundur

Ekki verður komist að 
annarri niðurstöðu 

en þeirri að Sigmundur Dav-
íð sé búinn að horfa aðeins 
of mikið á Downton Abbey. 
Fortíðarblætið er slíkt að 
maður óttast að næst verði 
teknir upp afturvirkir átt-
hagafjötrar: Allir þurfa að 
flytja til þess staðar sem 
langafi þeirra bjó á.

AF NETINU
Því miður

Íslenskir læknar hafa menntað sig á bestu háskólasjúkrahús-
um í Evrópu og Ameríku án nokkurs kostnaðar fyrir íslenska 
ríkið. Sá kostnaður sem til hefur fallið hafa læknar staðið fyrir. 
Fá lönd hafa notið viðlíka vildarkjara þegar kemur að sérnámi 
lækna. Hvað þá að meirihluti sérfræðinga sæki menntun sína 
hjá stórum heimsþekktum háskólasjúkrahúsum, slíkt gerist 

ekki einu sinni í þeim löndum sem þeir sérmennta sig í.
Það er þess vegna sem ég óttast að ef læknastéttin upplifir höfnun 

núna af hálfu ríkisvaldsins að læknar muni sækja til þeirra landa sem 
þeir menntuðu sig í eða þeir yngri koma ekki heim úr sérnámi.
http://blog.pressan.is
Gunnar Skúli Ármannsson

Á dögunum birtust ritdómar 
Björns Þórs Vilhjálmssonar um 
bækurnar Englaryk eftir Guð-
rúnu Evu Mínervudóttur og KOK 
eftir Kristínu Eiríksdóttur. Ollu 
dómarnir miklu fjaðrafoki. Fyrir 
þá sem ekki eru kunnir íslenskri 
umræðuhefð kann að vera erfitt 
að skilja hin hörðu viðbrögð sem 
þeir framkölluðu, enda var um 
að ræða yfirvegaða, rökstudda 
skoðun rýnanda á verkunum þar 
sem rætt var um stíl og frásagn-
armáta bókanna. Hvort sem fólk 
kann að vera sammála niðurstöðu 
dómanna eður ei er í sjálfu sér 
auka atriði, enda er sjaldan hægt 
að ræða gæði bókmennta nema á 
huglægan hátt og oft er það jafn-
vel bundið tíðaranda.

Viðbrögð sumra vel þekktra 
radda í bókmenntageiranum voru 
því miður af öðrum meiði. Einn 
verðlaunahöfundur uppnefndi rýn-
andann „pungrottu“ og annar gaf í 
skyn að hann hataði aðra skáldkon-
una á sama tíma og hann dreymdi 
um að sofa hjá henni.

Okkur fannst afar leitt að sjá 
þessa höfunda tjá skoðun sína 
með þessum hætti, enda berum 
við ómælda virðingu fyrir þeim 
og skrifum þeirra.

Áður höfum við gagnrýnt yfir-
borðskennda bókmenntaumræðu 
Íslands og þá leiðu staðreynd að 
meirihluti bókaútgáfu sé ávallt 
sömu tvo mánuðina rétt fyrir jól. 
Það að bókadómar birtist einna 
helst á sama tíma fyllir umræðuna 
af upphrópunum og innihaldsrýr-
um stjörnudómum, en tímapressan 
verður of mikil fyrir bæði rithöf-
unda og gagnrýnendur til að virki-
legt samtal geti átt sér stað. 

Í þessu samhengi geta rithöf-
undar og bókaforlög verið eins og 

hver annar hagsmunahópur sem 
ekki þolir gagnrýna umræðu um 
sig sjálfan, sama á hvaða forsend-
um hún byggir. Það er aldrei auð-
velt að heyra að einhverjum mis-
líki það sem maður hefur skrifað, 
en þann fyrsta í aðventu er meira 
í húfi. Í hita leiksins virðist jafn-
vel allt í húfi.

Landlægt mein?
Hörð viðbrögð við gagnrýni ein-
kenna ekki bara umræðu um bók-
menntir. Eftirminnilegt er þegar 
Jón Viðar Jónsson var bannfærður 
úr Borgarleikhúsinu fyrir að gagn-
rýna listræna stefnu þess. Alvar-
legri dæmi er þó að finna í Íslands-
sögunni. Fram til ársins 1994 var 
gagnrýni á embættismenn bönnuð 
með lögum ef hún þótti ókurteis-
leg, og gat varðað þriggja ára fang-
elsisdómi fyrir að benda á, meðal 
annars, lögregluofbeldi. Það þurfti 
dóm frá Mannréttindadómstóli 
Evrópu til að hnekkja þessum ólög-
um, líkt og hann hnekkir nú ítrek-
að meiðyrðamálum sem höfðuð eru 
gegn fjölmiðlafólki. 

Er þetta óþol við gagnrýninni 
umræðu mögulega landlægt mein? 
Að minnsta kosti virðist erfitt hér 

á landi að nálgast umræðuna á 
faglegum forsendum án þess að 
blanda persónum inn í hana.

Ef það er eitthvað sem við þurf-
um að læra hér á landi þegar að 
umræðu kemur er það að við þurf-
um ekki að skipa okkur í lið. Gagn-
rýni er nefnilega ekki persónuleg 
árás rýnanda á höfund og hún er 
ekki hlægilegt hjal í leiðindapúk-
um. Þetta er ekki við á móti þeim. 
Munum að þeim sem fjalla um 
bókmenntir er jafn annt um þær 
og þeim sem þær skrifa.

Eins og Roland Barthes var tíð-
rætt um er höfundurinn dauður. Er 
ekki tími til kominn að við sýnum 
gagnrýnandanum sömu virðingu? 
Að við leyfum honum líka að hvíla 
í friði. 

Í kjölfar þessara margumræddu 
dóma glutraðist niður gott tæki-
færi til að hefja góða og haldbæra 
umræðu um viðkomandi bækur. 
Látum það ekki gerast aftur. 
Ræðum saman og tökumst á um 
bókmenntirnar, um innihald text-
ans, rökin og fagurfræðina, ekki 
um ímyndaðar fýsnir eða slúður-
sögur.

Ræðum saman af ástríðu, kjarki 
og rökfestu.

Af bókmenntaumræðu
MENNING

Kjartan Yngvi Björnsson og Snæbjörn 
Brynjarsson
rithöfundar

➜ Ef það er eitthvað sem 
við þurfum að læra hér á 
landi þegar að umræðu 
kemur er það að við þurfum 
ekki að skipa okkur í lið. 
Gagnrýni er nefnilega ekki 
persónuleg árás rýnanda 
á höfund og hún er ekki 
hlægilegt hjal í leiðinda-
púkum. Þetta er ekki við á 
móti þeim. 
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LÚXUS GRÍSAHRYGGUR 
PÖRUSTEIK

1.379
ÁÐUR 2.298 KR/KG

LLLÚXU

ÁÁÁÁÁÁÐ

-40%

RJÚPA, SKOTLAND 
350-400 GR

1.398
KR/STK

KALKÚNN  
FRANSKUR

1.090
ÁÐUR 1.298 KR/KG

GRÍSAKÓTILETTUR
FERSKAR, ÚRBEINAÐAR

998
ÁÐUR 1.849 KR/KG

G

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÐÁÐÁÐÁÐU

-46%

KJÚKLINGABRINGA
Í JÓLAAPPELSÍNUBARENINGUR

2.098
ÁÐUR 2.498 KR/KG

KJ
Í JÍ Ó

ÁÁÁÁÁÐU

-16%

ANDABRINGUR 
FRANSKAR

2.598
KR/KG

GÆSABRINGUR 

2,799
ÁÐUR 3.998 KR/KGÁÁÁÁÁÁÐU

-30%

LAMBALÆRI 
BLÁBERJA

1.698
KR/KG

ÖND  
HEIL

1.523
ÁÐUR 1.903 KR/KGÁÁÁÁÁÁÐ

-20%

COOP KARTÖFLUR 900GR 
BÁTAR, SKÍFUR OG STRÁ 

398
ÁÐUR 459 KR/PK

COCOCOCC OP KAKK

ÁÁÁÁÁÁÁÐÁÐ
-13%

VERTU VISS UM AÐ ÞAÐ STANDI 
“YOUNG” Á RJÚPUNNI ÞINNI. 

ÞAÐ TRYGGIR ÞÉR YNGRI FUGL!
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HUMAR VIP ASKJA 
800 GR

5.948
ÁÐUR 6.998 KR/PK

H

ÁÁÁÁÁÁÁÐÁÐU

15%

SMÁKÖKUR  
DELIKATESS

499
KR/PK

RJÚPUBRINGUR 
4 STYKKI

1.989
KR/PK

NICE & EASY PIZZUR 
 4 TEGUNDIR

298
 ÁÐUR 426 KR/STK

HUMAR  - 2KG
ASKJA

5.034
ÁÐUR 8.989 KR/ASKJANÁÁÁÁÁÁÁÁÐÁÐÁÐU

-44%

NICE 

ÁÁÁÁÁÁÁÐ-30%

MONSTER HIGH VÖRUR 
 3 TEGUNDIR

298
 ÁÐUR 359 KR/STKÁÁÁÁÁÁÁÐ-17%

APPELSÍNUR 
FERSKAR OG FÍNAR

125
 ÁÐUR 249 KR/KGÁÁÁÁ-50%

COOP LOFTKÖKUR 
TYLSTRUP - 200 GR

399
KR/PK

 PIPARKÖKUR
DELIKATESS

399
KR/PK
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SMÁKÖKUR  
DELIKATESS

499
KR/PK

 PIPARKÖKUR
300 G -DELIKATESS

399
KR/PK
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Í jólahúsinu færðu aðstoð sérfræðings við val réttu jólasteikinni.Við sögum fyrir þig og hjálpum þér að velja rétta bitann fyrir þig og þína.
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Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . 
Sendu greinina þína á greinar@visir.is 
og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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y = 49566x + 1E + 6
R2 = 0,8751
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GJÖLD RÍKISSJÓÐS Á MANN 1980-2013 
Á VERÐLAGI 2013
Gjöld aukast um 49.000 kr. á ári á hvern mann eða 16.500 kr. á 
mánuði á hverja fjögurra manna fjölskyldu.   

Í öllum hinum vestræna 
heimi hafa útgjöld hins 
opinbera aukist á liðnum 
áratugum með svipuðum 
hætti og á Íslandi, eins 
og um náttúrulögmál sé 
að ræða. 

Aukningin er mest í 
öðru en grunnstoðum 
samfélagsins. Nýjar 
stofnanir, stofur og sjóð-
ir eru settir á fót sem 
sífellt krefjast meira fjár-
magns. Opinber útgjöld 
hækka án þess að við finnum 
mikið fyrir því, en safnast upp 
eftir því sem árin og áratugir 
líða.  

Raunaukning gjalda hins 
opinbera hefur verið um 3,8% 
á ári síðustu 33 ár. Árið 1980 
voru útgjöld kr. 383.000 á mán-
uði á hverja fjögurra manna 
fjölskyldu, á verðlagi 2013 (sjá 
mynd). Að meðaltali hafa útgjöld-
in aukist um kr. 16.500 í hverjum 
einasta mánuði frá janúar 1980 
til desember 2013, og voru þá 
orðin kr. 852.000. 

Sem hlutfall af vergri lands-
framleiðslu hafa útgjöldin auk-
ist úr 34% 1980 í 44% 2013.

Hvers vegna aukast útgjöldin?
Það fjölgar hlutfallslega stöðugt 
í hópi opinberra starfsmanna. 
Þeir kjósa fulltrúa á Alþingi og 
í sveitarstjórnir sem gæta hags-
muna þeirra, en hagsmunirnir 
felast einmitt í meiri útgjöldum, 
meiri lífeyrisskuldbindingum og 
meira starfsöryggi. Þessir full-
trúar eru gjarnan á vinstri væng 
stjórnmálanna. Aðrir flokkar sjá 
sig síðan knúna til að haga stefnu 
sinni á sama hátt, eigi þeir að fá 
atkvæði frá þessum stækkandi 
hópi. Útgjaldaaukning er hjá 
öllum ríkisstjórnum, hvergi er 
niðurskurður (sjá mynd).  

Fjórða valdið, fjölmiðlar, gagn-
rýna sjaldnast aukin útgjöld, en 
gagnrýna nær alltaf hugmyndir 
um minnkun útgjalda. Af frétta-
flutningi mætti ætla að sífellt 
væri verið að skera niður. Fyrir-
sögnin „Kerfið brást“ er vin-
sæl. Þeir sem tala fyrir aðhaldi 
í rekstri eru úthrópaðir og upp-
nefndir.

Starfsfólk hinna fjölmörgu 
stofnana og stofa ríkis og sveitar-
félaga, sem ekki teljast til grunn-
stoða samfélagsins, standa vörð 
um störf sín. Öllum hugmyndum 
um aðhald er kröftuglega mót-
mælt. Fjölmiðlar taka undir mót-
mælin og lýsa því neyðarástandi 
sem muni skapast.

Hægt og rólega hefur samfé-
lagið þróast eins og samkvæmt 
náttúrulögmáli í átt að auknum 
opinberum rekstri, eins og Karl 
Marx spáði.

Hver er afleiðingin? 
Eftir því sem opinber 

útgjöld aukast dregur úr mætti 
og nýsköpun efnahagslífsins. 
Gömul stórfyrirtæki verða alls-
ráðandi. Til að örva atvinnulífið 
vilja vinstri menn veita skattfé 
til atvinnulífsins í gegnum sjóði, 
undir slagorðum eins og græna 
hagkerfið og skapandi greinar. 
Engum dettur í hug að létta skatt-
byrðar á fyrirtæki og einstak-
linga almennt, þó að til lengri 
tíma litið skilaði það þróttmeira 
atvinnulífi, hærri launum og 
meiri skatttekjum.

Lítill hvati er til að auka tekjur 
eða taka áhættu. Ef einstakling-
ur hættir eigin fé í rekstur fyrir-
tækis, og greiðir sér arð ef vel 
gengur, greiðir hann (og fyrir-
tækið) sama hlutfall í skatt eins 
og um laun væri að ræða. Af 
hverju ætti einhver að taka slíka 
áhættu? Jaðar áhrif skatta gera 
ávinning af meiri vinnu launa-
manna hverfandi. Svört starf-
semi eykst. Erfiðara verður fyrir 
ríki og sveitarfélög að afla tekna. 
Skuldir aukast og útgjöld til 
vaxtagreiðslna. Hætta er á óða-
verðbólgu þar sem ríkið freist-
ast til að prenta peninga. Samfé-
lagið verður ósamkeppnishæft á 
alþjóðamarkaði. Lífskjör versna, 
ekki mjög hratt, en hægt og 
örugglega. Fólk venst á að krefja 
hið opinbera um lausnir á hvers 
kyns viðfangsefnum, og að það 
beri alfarið og óskoraða ábyrgð 
á velferð þess. Frumkvæði og 
áræðni hverfur. Samfélagið 
staðnar, líkt og í Austur-Evrópu, 
Sovétríkjunum og á Kúbu forð-
um. 

Hvað er til ráða?
Því miður eru engin ráð til. Bar-
áttan er töpuð. Að vinda ofan af 
opinbera kerfinu er pólitískt ekki 
hægt. Ein hugmynd sem myndi 
virka væri að svipta ríkisstarfs-
menn atkvæðisrétti vegna hags-
munatengsla. Slíkar hugmyndir 
hafa þó varla hljómgrunn. Við 
munum, eins og öll vestræn ríki, 
sigla hægt en örugglega í algjöra 
stöðnun. Mörg Evrópusambands-
ríki eru komin langt á þeirri veg-
ferð, Bandaríkin heldur styttra. 
Það mun gerast hjá okkur eftir 
20-30 ár.

Karl Marx 
hafði rétt fyrir sér

➜ Eftir því sem opin-
ber útgjöld aukast 
dregur úr mætti og 
nýsköpun efnahags-
lífsins. Gömul stór-
fyrirtæki verða alls-
ráðandi.

FJÁRMÁL

Bjarni Jónsson
eigandi og 
stjórnarformaður 
Nordic Store ehf.

Framlög ríkisins til 
kvikmyndagerðar 
hafa verið nokkuð í 
umræðunni nýlega, og 
því hefur verið hald-
ið fram að hver króna 
sem ríkið leggi til 
hennar skili sér fimm-
falt til baka í ríkiskass-
ann. Þessi staðhæfing 
á rætur sínar að rekja 
til bókarinnar „Hag-
ræn áhrif kvikmynda-
listar“ eftir dr. Ágúst Einarsson 
hagfræðing. Ég ákvað að skoða 
aðeins forsendurnar og aðferða-
fræðina sem liggja þar að baki. 
Taka skal þó fram að ég hef 
ekki lesið bókina í heild sinni. 

Tekjum ríkisins af kvik-
myndaframleiðslu er skipt í tvo 
jafn stóra meginþætti í bókinni, 
annars vegar áhrif á innlenda 
framleiðslu, og hins vegar auk-
ins straums ferðamanna vegna 
íslenskrar kvikmyndafram-
leiðslu. 

Innlendi hlutinn 
Fyrri hlutinn er einfaldlega 
eðlilegar skattgreiðslur kvik-
myndaiðnaðarins og afleiddrar 
starfsemi. Þar eru liðir eins og 
2,1 milljarðs króna velta kvik-
myndahúsa, og 1,5 milljarða 
króna velta myndbandaleiga. Ég 
leyfi mér að efast um að þessi 
velta sé öll tilkomin vegna fram-
laga ríkisins til innlendrar kvik-
myndaframleiðslu. Myndbanda-
leigur eru flestar einnig sjoppur 
og hafa tekjur af ýmsu öðru en 
leigu myndbanda, ásamt því að 
yfirgnæfandi meirihluti þess 
efnis sem í boði, bæði á leigum 
og í kvikmyndahúsum, er auð-
vitað erlendur. Afleidd og óbein 
starfsemi er svo 2,5 milljarð-
ar í viðbót, en slík rök eru afar 

langsótt. Ef hver ein-
asti atvinnuvegur væri 
greindur á þennan hátt 
fengist margföld lands-
framleiðsla. Nútímahag-
kerfi er mjög samofið 
fyrirbæri, og því hægt 
að rekja hverja krónu 
ansi langt. Að túlka 
slíkt sem afleiðingu ein-
stakrar atvinnugreinar 
er afar varasamt. 

Ferðamannahlutinn 
Í bókinni kemur fram að í könn-
un frá árinu 2010 þar sem ferða-
menn voru spurðir hver hafi 
verið kveikjan að hugmyndinni 
um að ferðast til Íslands, hafi 
5-7% svarað „vegna efnis um 
Ísland í sjónvarpi eða útvarpi“, 
og aðrir 5-7% svarað „vegna 
íslenskra bókmennta eða kvik-
mynda“. Höfundur summar 
svo tölurnar saman í 10-14%, 
og notar lægri mörkin, 10%, til 
viðmiðunar. Ýmislegt er út á 
þetta að setja, til dæmis það að 
fyrst það er sér flokkur „vegna 
íslenskra bókmennta eða kvik-
mynda“, hljóti að þykja líklegt 
að efnið í hinum hópnum sé 
að mestu eða öllu leyti ann-
ars eðlis. Þar að auki eru bók-
menntir í hóp með kvikmynda-
framleiðslunni. Því næst eru 
nettótekjur vegna erlendra 
ferðamanna reiknaðar og talan 
67,3 milljarðar fengin. Sú tala 
er svo margfölduð með 10% 
tölunni hér fyrir ofan, og síðan 
með hlutfalli tekna ríkisins af 
vergri landsframleiðslu árið 
2010, 31%, og þá fæst 2,1 millj-
arður. 31% talan er hins vegar 
meðaltal yfir allt hagkerfið, og 
ljóst er að sumir atvinnuvegir 
greiða meira en það, og aðrir 
minna. Einn stærsti tekjuliður 

ferðaþjónustu hlýtur að vera 
gistiþjónusta, en slík þjónusta 
ber 7% virðisaukaskatt, en ekki 
25,5% eins og almenn starfsemi. 
Veitingastarfsemi er einnig stór 
þáttur, og ber sama 7% skattinn. 
Fólksflutningar eru undanþegn-
ir virðisaukaskatti. Ferðamenn 
geta svo að auki fengið virðis-
aukaskatt af vörum sem þeir 
taka með sér úr landi endur-
greiddan. Því hlýtur að teljast 
ólíklegt að ferðaþjónustan skili 
31% af veltu sinni í ríkiskass-
ann. 

Þær tvær grundvallarforsend-
ur sem mest vega og standa hvað 
höllustum fæti eru tvær. Annars 
vegar sú að öll umsvif sem tengj-
ast kvikmyndaiðnaðinum séu 
100% aukning við það sem annað 
væri, sem felur í sér að allt 
starfsfólk og fjármagn sem fer í 
framleiðsluna framleiddi annars 
engin verðmæti. Hins vegar sú 
að öll kvikmyndaframleiðsla 
og kvikmyndasýningar lands-
ins og allt efni sem sýnir Ísland 
erlendis eigi tilvist sína að þakka 
fjárframlögum ríkisins til kvik-
myndaframleiðslu. 

Rétt er þó að taka fram að 
engin afstaða er tekin til menn-
ingarlegs og andlegs virðis 
kvikmyndagerðar fyrir þjóðina, 
eða því hvort og í hvaða magni 
ríkið eigi að styðja hana, til-
gangurinn er einungis að benda 
á staðreyndir og stuðla að upp-
lýstri umræðu.

Fimmfalt til baka?

Helsti vaxtarbroddur í 
íslensku atvinnulífi er 
ferðaþjónustan. Hún er 
farin að skila meiru inn 
í þjóðarbúið en útgerðin 
og stóriðjan. Ferðamenn 
koma flestir hingað til að 
skoða og upplifa. En það 
sem þeir sækjast eftir 
eru ekki uppistöðulón og 
moldrok sem því fylgir 
þegar vatnsstaðan er lág 
í lónunum. Þeir sem vilja 
sjá svæði sem eru lítt 
snortin eru ekki heillaðir 
af því að sjá sundurskorið land 
og rafmagnslínur úti um allt. 
Flestum ferðamönnum finnst 
óspennandi að bruna eftir hrað-
brautum þvert yfir landið, held-
ur vilja þeir upplifa ævintýri.

Því miður eru stjórnarflokk-
arnir D og B ennþá fastir í ein-
hverjum gamaldags virkjunar- 
og stóriðjudraumum. Þar mega 
náttúruverndarsjónarmiðin sín 
lítils. Umhverfisráðuneytið er 
einungis til að nafninu til og 
ráðherrann sem á að sinna þess-
um málum vill helst leggja það 
niður þannig að stóriðjubröltið 
og hernaður gegn landinu geti 
haldið ótruflaður áfram. Sigurð-
ur Ingi var til dæmis ekki lengi 
að breyta mörkunum á friðland-
inu í Þjórsárverum þannig að 
hægt væri að fara þar inn með 
framkvæmdir með „nýtingu á 
auðlindum“ í huga. Hann var 
ekki lengi að skera verulega 
niður framlag til Umhverfis-
stofnunar. Með vaxandi ferða-
mannastraumi ættu menn að 
halda að fé til landvörslu yrði 
aukið verulega. Ó, nei! Land-
vörðunum var fækkað í „hag-
ræðingarskyni“.

Nýjasta útspil atvinnumála-
nefndarinnar undir forystu Jóns 
Gunnarsonar eru áformin um 
að færa 7 virkjunarsvæði úr 
biðflokki í nýtingarflokk, þvert 
gegn þeirri sátt sem ríkti um 
rammaáætlunina á síðasta kjör-
tímabili. Menn vilja leyfi til 

þess að skemma ásýnd 
landsins meira með því 
að fá aukna orku fyrir: 
Fyrir hvað eða hvern 
eiginlega? Ragnheið-
ur Elín iðnaðarráherra 
hefur lýst því yfir að 
henni þyki óþolandi hve 
lengi þurfi að bíða eftir 
leyfi til að byggja fleiri 
virkjanir. Kröfur um 
nýtt umhverfismat séu 
óþarfar. Fara eigi sem 
fyrst af stað. Ekki bíða 
eftir áliti fræðimanna, 

skjóta fyrst en spyrja svo! 
Svo er hugmyndin um upp-

hækkaðan veg yfir Sprengisand 
með rafmagnslínum auðvitað 
afleit. Svona lagað stangast á 
við Ísland sem ferðamannaland. 
Hvar geta menn fundið ósnort-
in hálendissvæði ennþá ef svona 
verður framhaldið?

Almannaréttur
Skoðum svo „náttúrupassa“ 
ferðamálaráðherrans sem er 
einnig iðnaðarráðherra. Algjör-
lega vanhugsað frumvarp af 
henni Ragnheiði Elínu. Allir sem 
ferðast um landið – einnig lands-
menn – eiga þá að taka upp budd-
una til að skoða svæði í ríkis-
eign. Það þýðir að á svæðum í 
einkaeign gætu menn rukkað að 
auki – eins og hefur verið reynt 
og gert nú þegar. Ef ég dreg upp 
svörtustu mynd þá sé ég fyrir 
mér girðingar, skúra og rukk-
ara úti um allar koppagrundir. 
Hvernig yrði ásýnd landsins 
þá? Ósvarað er einnig í hvaða 
vasa náttúrupassagjöldin munu 
fara. Munu þau skila sér þangað 
sem þeim er ætlað? Og í lokin: 
Hefur ráðherra kynnt sér lög um 
almannarétt sem kveða á um að 
landsmönnum sé frjálst að fara 
um landið sitt? Við sem búum í 
þessu landi hljótum að eiga rétt 
á að vera í því án þess að borga. 
Auðvitað þarf að afla peninga 
til að byggja upp og vernda vin-
sæla ferðamannastaði. En hvers 

vegna ekki til dæmis með gjöld-
um sem menn borga með komu 
til landsins? Miklu auðveldara 
og skilvirkari lausn!

Margt sem þessi ríkisstjórn 
hefur gert nú þegar er í and-
stöðu við náttúruvernd. Það 
sem menn á þeim bæ ætla sér 
áfram að gera er því miður van-
hugsað með framtíðina í huga: 
Halda áfram með virkjunarbrölt 
og vona samt að ferðamanna-
straumurinn muni skila sér 
áfram hingað. Ísland gæti dottið 
„úr tísku“ ef við eyðileggjum 
það sem ferðamenn sækjast 
eftir. Menn geta ekki étið kök-
una og átt hana samt.

Ég mæli með því að sem flest-
ir lesi „Draumalandið“ eftir 
Andra Snæ. Þessi bók kom út 
2006 og þá voru sömu brjálæð-
ingar að telja þjóðinni trú um að 
það þyrfti „að virkja eða deyja“, 
að lifa í vellystingum eða að 
skríða aftur í torfkofana, að 
stunda vel launuð störf eða tína 
fjallagrös. Hrunið varð tveim 
árum á eftir Kárahnjúkaævin-
týrinu. Var eitthvert samband 
þar á milli? Menn vildu verða 
ríkir á einni nóttu og kærðu 
sig ekki um afleiðingar á þessu 
stórmennskubrjálæði.

Þessi bók á erindi til okkar nú 
ekki síður en fyrir átta árum. 
Ég vitna hér í smá texta sem 
kannski verður til þess að menn 
hugsi sinn gang: „Ef ríkasta 
þjóð í heimi getur ekki varð-
veitt og verndað þá getur það 
enginn.“ Og áfram: „Íslandi er 
ætlað stærra og dýpra hlutverk 
en að verða hlekkur í sóunar-
keðju heimsmarkaðarins.“

Ásýnd landsins

MENNING

Júlíus Þór
Halldórsson
hagfræðinemi

UMHVERFIS-
MÁL

Úrsúla Jünemann
kennari, leiðsögu-
maður og náttúru-
vinur

➜ Þær tvær grundvallar-
forsendur sem mest vega og 
standa hvað höllustum fæti 
eru tvær.

➜ Margt sem þessi ríkis-
stjórn hefur gert nú þegar er 
í andstöðu við náttúruvernd. 
Það sem menn á þeim bæ 
ætla sér áfram að gera er því 
miður vanhugsað …
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Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi . Sendu greinina þína 
á greinar@visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.

Enn og aftur er allt í upp-
námi vegna rammaáætlun-
ar og lítil von til þess að sátt 
náist um virkjunarkosti þar. 
Það er þó önnur áætlun í 
gangi, Rammaáætlun Orku-
seturs, en þar er enginn bið-
flokkur og virkjunarfram-
kvæmdir nú þegar hafnar 
af krafti. Áður en það líður 
yfir landverndarfólk er rétt 
að nefna að þessar fram-
kvæmdir hafa engin áhrif á 
náttúru landsins. Hér verða 
kynntir tveir virkjunarkostir sem 
losa umtalsvert magn raforku með 
gríðarlegri hagkvæmni. Þessir 
virkjunarkostir hafa líka þann 
kost að áhrif þeirra eru mest á 
dimmasta og kaldasta tíma ársins 
þegar vatnsaflsvirkjanir okkar 
eiga hvað erfiðast.

Ljósavirkjun
Glóperan góða hefur nú hvatt 
landsmenn eftir um hundrað ára 
þjónustu á Íslandi og ný ljóstækni 
tekur nú við. Glóperan féll á orku-
nýtniprófinu þar sem alltof stór 
hluti raforkunnar tapast sem hiti. 
Margir benda réttilega á að sam-
kvæmt eðlisfræðilögmálum tap-
ast enginn orka heldur breytist 
hún einungis úr einni mynd yfir 
í aðra. Þessar ólíku myndir ork-
unnar, í þessu tilfelli raforka og 
hitaorka, eru hins vegar misverð-
mætar. Á Íslandi kostar til dæmis 
raforka um 14 kr./kWst en hitaorka 
frá jarðvarma aðeins um 3 kr./
kWst. Það er því lítið vit í því að 
hita hús með glatvarma úr glóper-
um. Nýja ljóstæknin þarf minna 
afl til að skila sama ljósmagni og 
þannig spara heimilin orku og pen-
inga án þessa að glata neinum lífs-

gæðum. Orkusetur hefur 
sett í loftið ljóstíma-
reiknivél bæði á vefinn 
og sem app. Reiknivélin á 
að aðstoða neytendur að 
átta sig á hvað ljóstíminn 
kostar í raun fyrir mis-
munandi perur. Hag-
kvæmni peranna ræðst 
af stofnkostnaði, rekstr-
arkostnaði og endingu. 
Þegar kostnaður á ljós-
tíma er skoðaður kemur 
í ljós að í raun eru LED- 

og flúrperur hagstæðustu lausn-
irnar. Landsmenn eru þegar byrj-
aðir á þessum ljósaskiptum og 
ekki nóg með að þeir lækki eigin 
kostnað þá spara þeir tugi milljóna 
kWst sem nýta má í nýja atvinnu-
uppbyggingu. Þetta köllum við að 
virkja innan kerfis enda eru allar 
rafeindir, sem sparast, til þjón-
ustu reiðubúnar annars staðar í 
kerfinu. Einnig lækkar aflþörfin 
sem eykur heildarnýtni raforku-
kerfisins.

Varmadæluvirkjun
Sem betur fer eiga Íslendingar 
jarðhitann sem sér 90% lands-
manna fyrir ódýrri og umhverfis-
vænni húshitun. Þau 10 prósent 
sem ekki hafa aðgang að jarðhita 
þurfa hins vegar að notast við raf-
hitun sem er mun dýrari húshit-
unarkostur þó að ríkið niðurgreiði 
rafhitun að hluta. Þrátt fyrir að 
hlutfallslega fáir íbúar búi við 
rafhitun þá er hún umfangsmik-
ill hluti af almennri raforkunotk-
un í landinu. Með varmadælum 
er hægt að fá 2-5 kWst af hita-
orku úr hverri kWst af raforku 
sem knýr dæluna á meðan bein 
rafhitun skilar aðeins einni kWst 

af hita fyrir hverja kWst raforku 
sem fer inn í húsið. Með notkun 
varmadæla má því mæta sömu 
hitunarþörfinni með færri kWst 
af hágæða raforku. Varmadælur 
lækka orkureikning íbúa en líka 
niðurgreiðsluþörf Ríkissjóðs. Til 
að lækka stofnkostnað varmadælu-
framkvæmda er nú boðið upp á 
eingreiðslur fyrir lögheimili auk 
þess sem hægt er að sækja um 
endurgreiðslu á virðisaukaskattin-
um sem dælunum fylgir. Á heima-
síðu Orkuseturs má finna reikni-
vélar sem reikna hagkvæmni 
varmadæla. 

Alvöru virkjunarkostur
Með einföldun má segja að ef raf-
hitun og raforkunotkun lýsingar 
yrði helminguð með varmadæl-
um og sparperum þá myndu losna 
um 300-500 GWst í raforkukerf-
inu sem samsvarar um 50-100 
MW virkjun. Þessi virkjun þarf 
ekkert umhverfismat og festist 
aldrei í bið- eða verndarflokki. Á 
meðan Íslendingar deila um virkj-
unarkosti rammaáætlunar rísa 
nú orkusparnaðarvirkjanir bak 
við tjöldin öllum landsmönnum til 
hagsbóta. Mögulega verður orkan 
sem þú notar í næsta bíltúr á raf-
bílnum þínum aðgengileg vegna 
nýrrar varmadælu eða sparperu 
hjá þér eða öðrum framsýnum 
landsmönnum.

Rammaáætlun Orkuseturs

Fyrr á þessu ári var fram-
kvæmdastjóra Félags 
eldri borgara í Reykjavík 
og nágrenni (FEB) sagt 
upp störfum án skýringa. 
Sterkar líkur hafa verið 
leiddar að því að raunveru-
legar ástæður uppsagnar-
innar væru athugasemdir 
framkvæmdastjórans við 
óeðlilega háar greiðslur 
til eiginmanns gjaldkera 
stjórnarinnar, vegna viku-
legs tónlistarflutnings hans á 
dansleikjum félagsins. 

Það er athyglisvert að þessi 
uppsögn er ákveðin hálfum mán-
uði eftir aðalfund félagsins en á 
fundinum var hvergi minnst á að 
uppsögn framkvæmdastjóra stæði 
til eða væri til skoðunar. Fram-
kvæmdastjórinn var þá nýorðinn 
60 ára og félagsmaður í FEB, sem 
á að öllu eðlilegu að standa vörð 
um hagsmuni fólks á þessum aldri, 
en ekki valda því tjóni.

Félagsfundur um uppsögn
Í lögum félagsins segir: „Fari 30 
félagsmenn fram á það er stjórn 
félagsins skylt að halda félags-
fund.“ Hátt í 300 félagsmenn 
kröfðust þess að haldinn yrði 
almennur félagsfundur þar sem 
stjórnin myndi útskýra ástæður 
uppsagnarinnar. Var félagsfundur 
haldinn hinn 14. apríl í vor og var 
einn fjölmennasti félagsfundur 
sem haldinn hefur verið í sam-
komusal félagsins. Fundarstjóri 
var tilnefndur af stjórn félagsins.

Á fundinum var samþykkt 
nær einróma áskorun til stjórnar 
félagsins að draga uppsögn fram-
kvæmdastjórans til baka, enda 
komu engar haldbærar skýring-
ar fram um ástæður uppsagnar-
innar. Einnig lá fyrir fundinum 

tillaga um vantraust á 
stjórn félagsins. Eftir 
langar og heitar umræð-
ur um tillöguna virt-
ist öruggt að hún yrði 
sömuleiðis samþykkt 
með miklum meirihluta 
atkvæða fundarmanna. 
Fundarstjórinn bjargaði 
stjórninni þá fyrir horn 
og neitaði að bera van-
trauststillöguna undir 
atkvæði. Hann úrskurð-

aði að til að bera upp vantrausts-
tillögu á stjórn þyrfti að boða til 
nýs fundar. 

Fundargerð félagsfundarins 
hefur enn ekki birst á vefsíðu 
félagsins og stjórnin ekki gengist 
við uppsögn framkvæmdastjór-
ans. Engin tilkynning hefur bor-
ist félagsmönnum um uppsögnina. 
Fundargerð frá félagsfundinum í 
apríl hefur ekki komið fram, nú 7 
mánuðum síðar. Það er farið með 
þessa ákvörðun stjórnarinnar eins 
og mannsmorð sem minnir helst á 
stjórnarhætti í Kína eða Norður-
Kóreu, þar sem reynt er að þegja 
óþægilegar og vondar ákvarðanir í 
hel. Stjórn frjálsra félagasamtaka 
eldri borgara á Íslandi árið 2014 
fer eins að; tekur siðlausa geð-
þóttaákvörðun um uppsögn fram-
kvæmdastjóra félagsins og reynir 
svo að láta líta út fyrir að ekkert 
hafi gerst.

Krefjast nýs félagsfundar
Í september sl. fóru svo rúmlega 
40 félagsmenn fram á, með vísan 
til orða fundarstjóra á félagsfundi 
sl. vor, að nýr félagsfundur yrði 
haldinn og að á dagskrá yrði til-
laga um vantraust á stjórn félags-
ins, m.a. fyrir að hafa á engan hátt 
sinnt eða orðið við kröfu hins fjöl-
menna félagsfundar í apríl eða að 

stjórnin hygðist hlusta á eða fara 
að lýðræðislegum kröfum félags-
manna. Þetta var ekki bænaskrá 
eins og Íslendingar sendu Dana-
konungum á sinni tíð. Þetta var 
krafa félagsmanna í lýðræðisleg-
um samökum með vísan til laga 
félagsins. Stjórn félagsins hefur 
engin viðbrögð sýnt við þessari 
kröfu, nú tveimur mánuðum eftir 
að hún var afhent og brýtur þar 
með ótvírætt lög eigin félags. 

Óheiðarleiki formanns og 
gjaldkera
Það er athyglisvert að gjaldkeri 
stjórnarinnar er einnig varafor-
maður í stéttarfélagi innan BHM 
og formaðurinn er fyrrverandi 
formaður starfsmannafélagsins 
Sóknar. Sem varamaður á Alþingi 
í stuttan tíma fyrir alllöngu var 
hún m.a. meðflutningsmaður laga-
frumvarps um skyldur atvinnu-
rekenda til að rökstyðja uppsagn-
ir. Hún hefur sjálf ekki getað 
rökstutt þá uppsögn sem hún und-
irritaði hjá Félagi eldri borgara sl. 
vor. Stundum er sagt að athafnir 
manna séu siðlausar en löglegar. 
Athafnir stjórnar FEB eru sið-
lausar og ólöglegar. Því miður er 
hræsnin og þöggunin allsráðandi 
í Félagi eldri borgara í Reykjavík 
þessa dagana. 

Siðlaus stjórn Félags eldri 
borgara í Reykjavík

Í dag er alþjóðlegur dagur 
sjálfboðaliðans. Hefur 
hann verið haldinn hátíð-
legur síðan 1985 að undir-
lagi Sameinuðu þjóðanna. 
Markmiðið er að fagna 
störfum sjálfboðaliða um 
allan heim, varpa ljósi á 
óeigingjarnt starf þeirra 
og færa þeim þakkir fyrir. 
Íslendingar eru þar ekki 
undanskildir. Við sem 
störfum að mannúðar-
starfi eigum allt undir 
framlagi sjálfboðaliða, 
hvort heldur er í verkefnum inn-
anlands eða erlendis.

Rauði krossinn er stærstu 
mannúðarsamtök í heimi. Virkir 
félagar hreyfingarinnar á heims-
vísu eru um 110 milljónir sem 
starfa í 189 landsfélögum. Marg-
ir þessara félaga eru virkir sjálf-
boðaliðar sem bjóða fram þjón-
ustu sína án þess að fara fram á 
nokkra umbun aðra en þá að gera 
vel – að gera heiminn að betri 
stað. 

Þann 10. desember næstkom-
andi fagnar Rauði krossinn á 
Íslandi 90 ára afmæli. Starf 
félagsins á Íslandi hefur ætíð 
miðast við að veita þeim aðhlynn-
ingu sem mest þurfa á að halda. 
Alþjóða Rauði krossinn var upp-
haflega stofnaður til að tryggja 
líf og heilsu óbreyttra borgara í 
vopnuðum átökum og særðra her-
manna á vígvellinum. En neyðar-
ástand getur skapast þrátt fyrir 
að ekki sé um vopnuð átök að 
ræða. Það þekkjum við á Íslandi 
vel, þar sem náttúran er óút-
reiknanleg og á tíðum miskunn-
arlaus. Þegar neyðarástand skap-

ast vegna náttúruhamfara 
eru sjálfboðaliðar Rauða krossins 
reiðubúnir til að hlúa að fólki sem 
fyrir þeim verða. Það hefur sýnt 
sig oftar en einu sinni, hvort sem 
um er að ræða eldgos sem ógna 
lífi fólks, mannskæð snjóflóð, 
stórbruna eða slys. 

En starf sjálfboðaliða Rauða 
krossins á Íslandi er enn fjöl-
breyttara. Margir þeirra bjóða 
ekki aðeins fram starfskrafta sína 
í neyðarástandi, heldur allt árið 
um kring. Með því að veita sál-
rænan stuðning til félagslega ein-
angraðra einstaklinga, styðja við 
flóttafólk, prjóna hlý föt handa 
fólki hinum megin á hnettinum, 
aðstoða og styðja við fólk með 
geðraskanir eða safna fé fyrir 
alþjóðlegu hjálparstarfi. Þetta er 
ekki tæmandi listi. Umfang verk-
efna Rauða krossins er meira 
en fólk gerir sér yfirleitt grein 
fyrir. En eitt er víst, starfið væri 
ómögulegt án sjálfboðaliðanna – 
þeir eru hreyfiafl mannúðarstarfs 
á Íslandi og í heiminum öllum. 

Kæru sjálfboðaliðar, dagurinn 
er ykkar. Rauði krossinn þakkar 
fyrir sig! 

Sjálfboðaliðar 
eru hreyfi afl  
mannúðarstarfs

Þegar spurt er hvað felst 
í kynbundnu ofbeldi þá 
þykir liggja í augum uppi 
hvað um ræðir. Karlar sem 
meiða konur. Einfalt svar 
innan tvípóla kynjakerfis. 
Hins vegar er kynbundið 
ofbeldi örlítið flóknara. Á 
meðal fórnarlamba leynast 
fleiri; transfólk, samkyn-
hneigðir og einstaklingar 
úr öðrum hópum sem ekki 
falla innan ramma tvípóla 
kynjakerfisins og gagn-
kynhneigðrahyggju. Að 
vissu leyti er ofbeldið sem 
þessir einstaklingar verða fyrir 
kynbundið ofbeldi.

Dagleg tilvera okkar er skipulögð 
samkvæmt kúnstarinnar reglum; 
sumar þeirra hjálpa til við fram-
gang samfélagsins, en aðrar gera 
lítið annað en að halda aftur af 
okkur. Dæmi um eitt af því síðar-
nefnda er tvípóla kynjahyggja og 
hið gagnkynhneigða regluveldi 
sem hafa þróað gríðarlega gagn-
kynhneigðrarembu og kynvitund-
arfordóma í samfélaginu. Þó að 
þessi hugtök séu afar óþjál þá eru 
þau lýsandi fyrir kerfi sem stór 
partur af samfélaginu hlýðir hugs-
unarlaust. 

Í huga manneskju sem þjáist af 
gagnkynhneigðrarembu er fólk 
með hneigðir til sama kyns brot-
legt; brotið felst í því að annar aðil-
inn í samkynja sambandi hljóti að 
vera að taka að sér hlutverk hins 
gagnstæða kyns því að sambönd 
þurfi að vera samsett af karli og 
konu. Þetta þykir brotleg hegðun 
því að karlmenn eiga ekki að lækka 
sig niður í kvenlegt athæfi og konur 

þykja ekki nógu góðar til að taka að 
sér karlmannleg hlutverk. Á sama 
hátt réttlætir gagnkynhneigðra-
remba ofbeldi gegn transfólki þar 
sem staðalmyndir kynjanna eru 
meitlaðar í stein og allir þeir sem 
voga sér að hrófla við þeirri valda-
skipan sem ákvörðuð er strax við 
fæðingu skulu gjöra svo vel að þjást 
fyrir það. Það ætti að vera ljóst að 
óttinn sem hinsegin fólk vekur hjá 
þeim sem halda í svarthvíta valda-
skiptingu heimsins er rekinn áfram 
af hreinu og beinu kvenhatri.

Þess vegna er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að gagnkyn-
hneigðraremba og kynvitundar-
fordómar eru greinar af því stóra 
tré sem kvenfyrirlitning er, og 
ofbeldi gagnvart þessum hópi telst 
kynbundið ofbeldi. Því verða þessi 
vandamál ekki leyst fyrr en kven-
fyrirlitning og kynbundið ofbeldi 
hefur verið upprætt. Þannig er 
ráðist að rót vandans í stað þess 
að sníða nokkrar greinar af, sem 
myndu vafalaust vaxa aftur áður 
en langt um liði.

Hvernig hinsegin 
fólk er fórnarlömb 
kynbundins ofbeldis

ORKUMÁL

Sigurður Ingi 
Friðleifsson
framkvæmdastjóri 
Orkuseturs

➜ Hér verða kynntir tveir 
virkjunarkostir sem losa 
umtalsvert magn raforku 
með gríðarlegri hagkvæmni.

➜ Þetta var ekki bænaskrá 
eins og Íslendingar sendu 
Danakonungum á sinni tíð. 
Þetta var krafa félagsmanna 
í lýðræðislegum samtökum 
með vísan til laga félagsins. 
Stjórn félagsins hefur engin 
viðbrögð sýnt við þessari 
kröfu …➜ Þess vegna er 

mikilvægt að gera sér 
grein fyrir að gagn-
kynhneigðraremba 
og kynvitundarfor-
dómar eru greinar 
af því stóra tré sem 
kvenfyrir litning er 
og ofbeldi gagnvart 
þessum hópi telst 
kynbundið ofbeldi.

➜ Margir þeirra 
bjóða ekki aðeins 
fram starfskrafta 
sína í neyðarástandi, 
heldur allt árið 
um kring. Með því 
að veita sálrænan 
stuðning til félags-
legra einangraðra 
einstaklinga …

FÉLAGSSTARF

Björn Grétar 
Sveinsson
félagsmaður í FEB

KYNBUNDIÐ 
OFBELDI

Ásta Lovísa 
Arnórsdóttir
nemi í HÍ og fulltrúi 
í Félagi ungra 
jafnréttissinna

HJÁLPARSTARF

Hermann 
Ottósson
framkvæmdastjóri 
Rauða krossins á 
Íslandi
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Randomito hilla

Hönnun: Neuland Industiedesign

Stærð: 96x82x20 cm

Hátíðarverð: 99.900 kr. (hvít)

109.900 kr. (aðrir litir)
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Random hilla

Hönnun: Neuland Industiedesign

Stærð: 216x82x26 cm

Hátíðarverð: 269.900 kr.

HÖNNUN SEM GLEÐUR
Á HAGSTÆÐU HÁTÍÐARVERÐI

Opið um helgina: Laugardag kl. 11–16 og sunnudag kl. 13–17.



Eames DSW

Tilboðsverð 49.900 kr.  

á öllum litum á lager

(verð áður 59.900 kr.)  

Hönnun:  

Ray og Charles Eames 1950

Rotary Tray 

Tilboðsverð 6.900 kr.  

(verð áður 9.900 kr.) 

Hönnun: Jasper Morrison 2014

Eames House Bird 

Tilboðsverð 19.900 kr.   

(verð áður 25.900 kr.)

Ball Clock

Tilboðsverð 29.900 kr.  

(verð áður 42.900 kr.)

Hönnun:  

George Nelson 1948/60

Eames DAR

Tilboðsverð 47.900 kr.

á öllum litum á lager

(verð áður 53.900 kr.)

Hönnun:

Ray og Charles Eames 1950

Eames DSR

Tilboðsverð 34.900 kr.  

á öllum litum á lager

(verð áður 42.900 kr.) 

Hönnun:  

Ray og Charles Eames 1950

Eames RAR

Tilboðsverð 68.900 kr.

á öllum litum á lager

(verð áður 79.900 kr.)

Hönnun:

Ray og Charles Eames 1950

Eames DAW

Tilboðsverð 64.900 kr.

á öllum litum á lager

(verð áður 74.900 kr.)

Hönnun:

Ray og Charles Eames 1950

Skeifunni 10, Reykjavík

Hafnarstræti 91-93, Akureyri

Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330

husgogn@penninn.is

www.penninn.is
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli 
og útfarir má senda á netfangið 
timamot@365.is. 

Sýningin Tryggvi Magnússon og 
skjaldarmerkið var opnuð þann 1. 
desember á Landsbókasafninu í til-
efni þess að 70 ár eru liðin frá því að 
Ísland fékk fullveldi. Langafa barn 
Tryggva, Andrés Úlfur Helguson, 
stendur fyrir sýningunni. 
„Hann langafi var myndlistamaður 
eða eins og Goddur sagði þá var hann 
líklega fyrsti grafíski hönnuðurinn á 
Íslandi sem starfaði alfarið sem slík-
ur,“ segir Andrés, en teikningarnar 
af skjaldarmerkjunum eru einungis 
lítið brot af verkum Tryggva. 

„Amma mín, Þórdís Tryggva-
dóttir, varðveitti allt hans æviverk 
í myndum og riti og ætli teikning-
arnar séu ekki um 3.000 talsins. Á 
þessu lá hún eins og ormur á gulli til 
fjörutíu ára og enginn fékk að róta í 
þessu. Ég gafst hins vegar ekki upp 
og fékk við og við að skoða myndirn-

ar. Það fór svo að lokum þannig að 
fjölskyldan ákvað í sameiningu að 
gefa Landsbókasafninu verk hans,“ 
segir Andrés, en þar voru verkin 
hreinsuð og númerið og munu þau 
verða í varðveislu Landsbókasafns-
ins til frambúðar.

    Þessi sýning verður líklega 
sú fyrsta af mörgum en Tryggvi á 
stórbrotinn feril að baki. Hann var 
annar tveggja teiknara Rafskinnu 
1933-1943, myndskreytti fjölda 
barnabóka og þjóðsagna ásamt því 
að vera aðalhönnuður og teikn-
ari Alþingishátíðarinnar 1930. Á 
sýningunni má sjá margar tillög-
ur Tryggva og annarra teiknara að 
lýðveldisskjaldarmerki auk eldri 
skjaldar merkja Íslands. 

   „Það er áhugavert að sjá þró-
unina og á tímabili voru hugmyndir 
um að breyta merkinu í fálkamerki. 

Árið 1919 voru helstu myndlistar-
menn þjóðarinnar fengnir til þess að 
gera tillögur að nýju skjaldarmerki, 
svokölluðu lýðveldismerki. Teikning 
Tryggva var samþykkt og opinberuð 
á ríkisráðsfundi 17. júní 1944 sem 
skjaldarmerki lýðveldisins Íslands. 
Kórónan var felld í burtu af merk-
inu,  lögun skjaldarins breytt. 

  „Að auki var landvættunum bætt 
við merkið, sem er skemmtilegt því 
langafi var byrjaður að teikna land-
vættirnar að minnsta kosti 20 árum 
áður,“ segir Andrés, sem nú vinnur 
að gerð ævisögu um langafa sinn. 
Hann biðlar því til þeirra sem ein-
hverjar upplýsingar hafa um langafa 
hans eða þeirra sem vantar upplýs-
ingar um hann og verk hans að hafa 
samband við sig og senda tölvupóst 
á netfangið skjaldarmerkid@gmail.
com.  adda@frettabladid.is

Sýning á sögu 
skjaldarmerkis Íslands
Langafabarn Tryggva Magnússonar, myndlistarmanns og teiknara skjaldarmerkis Íslands, 
setur upp sýningu á sögu skjaldarmerkisins í tilefni 70 ára lýðveldisafmælisins.

GLÆSILEGAR TEIKNINGAR  Andrés við verk langafa síns, teikningar af skjaldarmerki Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Elskulegur eiginmaður minn,  
bróðir og mágur,

MARINÓ ÞÓRÐUR JÓNSSON
flugmaður og flugkennari,

verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju 
þriðjudaginn 9. desember kl. 15. Jarðsett 
verður í Gufuneskirkjugarði. Þeim sem vilja 
minnast hans er bent á Líknardeild LSH í 
Kópavogi.

Berghildur Jóhannesdóttir Waage og fjölskylda
Sigurður Jónsson, Sigurlína Guðnadóttir og fjölskylda

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

ANNA CAMILLA EINARSDÓTTIR
sem lést á Droplaugarstöðum 26. nóvem ber, 
verður jarðsett frá Háteigskirkju þriðju daginn 
9. desember kl. 13.  
Starfsfólk á Droplaugarstöðum, og fyrr í 
Lönguhlíð 3, fær kærar þakkir fyrir góða og 
hlýlega umönnun.

Sigríður Stefánsdóttir
Guðrún Edda Káradóttir
Einar Kárason
Anna Karen Káradóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sambýliskona mín,

SIGURBJÖRG GUÐJÓNSDÓTTIR
Viðarrima 4,

lést á Landspítalanum miðvikudaginn 3. desember.

Jakob Jónsson

Ástkær sambýliskona, móðir, tengdamóðir, 
amma okkar og systir,

RAGNHEIÐUR HELGA ÓLADÓTTIR
lést í faðmi fjölskyldu þann 30. nóvember. 
Útför fer fram frá Fossvogskirkju 
miðvikudaginn 10. desember kl. 15. 

Elías Rúnar Sveinsson
Bjarni Bjarnason Katrín Júlíusdóttir
Valgerður Bjarnadóttir
Snorri, Júlíus, Kristófer Áki og Pétur Logi
og systkini hinnar látnu. 

Faðir okkar og tengdafaðir,

JÓN S. EINARSSON
húsasmíðameistari,

lést að morgni 3. desember á 
Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað.

Kristín Björg Jónsdóttir Jón Hlífar Aðalsteinsson
Margrét Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona mín,

SÓLVEIG ÁRNADÓTTIR
Gullsmára 9,

Kópavogi,

lést á heimili sínu föstudaginn 28. nóvember. 
Útför hennar fer fram frá Hjallakirkju, 
Kópavogi, þriðjudaginn 9. desember  
kl. 11.00.

Stefán Þórhallsson

Ástkær eiginkona mín,  
stjúpmóðir og stjúpamma,

FLÓRA SIGRÍÐUR  
EBENEZERSDÓTTIR

lést þriðjudaginn 2. desember á Fjórðungs- 
sjúkrahúsi Ísafjarðar. Útförin fer fram frá 
Ísafjarðarkirkju laugardaginn 13. desember 
klukkan 14.00.

Halldór Sigurgeirsson
Guðbjörg Halldórsdóttir Þórbergur Egilsson
Hugrún Þórbergsdóttir
Ólafur Jóhann Þórbergsson
Ásdís Helga Þórbergsdóttir

Finnland varð sjálfstætt ríki þennan dag 
árið 1917 en hafði verið undir stjórn Rússa 
frá 1808. Rússneska byltingin var í fullum 
gangi og Finnar notuðu tækifærið og lýstu 
yfir sjálfstæði. 
Bolsévikastjórnin viðurkenndi það en árið 
1918 hófst blóðug borgarastyrjöld í kjölfar 
átaka milli hvítliða og rauðliða bæði í Finn-
landi og Rússlandi. Henni lauk með sigri 

hvítliða í Finnlandi en rauðliða í Rússlandi.
Saga Finna og Svía var samofin í yfir 700 
ár. Sænska var ráðandi í stórum hluta Finn-
lands og tungumál menningar og stjórn-
sýslu. Rússar hertóku Finnland 1800 og 
heimtuðu að þeir slitu sem mest tengslin 
við Svía. Finnsk ritmenning varð til á fyrri 
hluta 19. aldar og 1892 var finnska gerð 
jafn rétthá sænskunni.

ÞETTA GERÐIST 6. DESEMBER 1917 

Finnar öðluðust sjálfstæði
MERKISATBURÐIR
1796 Leikritið Slaður og trúgirni eftir Sigurð Pétursson er frum-
sýnt í Reykjavíkurskóla. 
1848 Gullæðið hefst í Kaliforníu er mikið magn gulls uppgötvast 
þar.
1926 Kvikmyndin Beitiskipið Pótemkín eftir Sergei Eisenstein er 
frumsýnd.
1932 Þýskættaði eðlisfræðingurinn Albert Einstein fær banda-
ríska vegabréfsáritun.
1933 Áfengisbanni í Bandaríkjunum lýkur.
1936 Sovétríkin taka upp nýja stjórnarskrá og Kirgistan verður 
Sovétlýðveldi.
1945 Sveit fimm sprengjuflugvéla á vegum bandaríska flotans 
týnist í Bermúda-þríhyrningnum.
1968 Jarðskjálfti af stærðinni 6 stig finnst í Reykjavík. Hann á 
upptök sín í Brennisteinsfjöllum austan Kleifarvatns.



GJÖF SEM KEMUR 
SÉR VEL
Þórunn Pálsdóttir segir 
að fætur sínir hafi orðið 
mjúkir og fínir eftir að 
hún notaði Footner-
sokkinn. „Þetta væri 
frábær jólagjöf,“ segir 
hún.
MYND/STEFÁN

Footner-sokkurinn nýtir náttúrulega 
aðferð húðarinnar til að endur-
nýja sig og fjarlægir umframhúð 

sem hefur myndast í tímans rás. Þórunn 
Pálsdóttir, 77 ára, segist geta mælt 
hundrað prósent með Footner-sokknum. 
„Mér fannst fæturnir verða betri en 
eftir meðferð á snyrtistofu,“ segir hún. 
„Þetta er alveg meiriháttar, það er ein-
falt að fara í sokkinn og fæturnir verða 
mjúkir eins og barnsrass. Ég vann lengi 
á Hrafnistu í Reykjavík og margir íbúar 
þar voru með mjög slæma fætur. 
Ég vil því hvetja aðstandendur 
til að kaupa svona sokk og að-
stoða gamla fólkið við að nota 
hann. Það þarf einungis að vera 
í sokknum í klukkutíma. Þetta 
er til dæmis mjög góð jólagjöf,“ 
segir Þórunn og bætir við að 
gott sé að fara í fótabað fyrst. 
Síðan að skola fæturna eftir 
notkun. 

„Það er ótrúlegt hversu 
fljótvirkt þetta er. Á fjórða til 
fimmta degi eftir að sokkurinn 

er notaður losnar dauða skinnið af. 
Maður losnar við allt sigg á um það bil 
einni viku. Ég fann líka mikinn mun á 
nöglunum. Þær urðu miklu mýkri og 
auðvelt að klippa þær auk þess sem þær 
frískuðust upp. Ég get mælt með þessu 
fyrir alla sem eru með slæma fætur, jafnt 
yngra fólk sem eldra, konur og karla. Ég 
vil þó sérstaklega mæla með þessu fyrir 
gamla fólkið því ég þekki vel vandamál 
hjá þeim hópi,“ segir Þórunn. „Flestir 
kannast við hvernig húðin á fótunum 

þykknar með aldrinum, harðnar og 
springur. Það getur verið virkilega 
óþægilegt að vera með slíka fætur. 
Sokkurinn er einföld lausn á þessu 
vandamáli,“ segir hún. 

Footner-sokkurinn er einnota. 
Hann inniheldur ávaxtasýrur sem 
vinna á ysta lagi húðarinnar og 
fjarlægja harða og sprungna húð. 
Footner-sokkurinn nýtir hina 
náttúrulegu aðferð húðarinnar 
til að endurnýja sig og fjarlægir 
umframhúð sem hefur myndast í 
tímans rás. 

SILKIMJÚKIR FÆTUR 
Á EINFALDAN HÁTT
ÝMUS KYNNIR  Footner Exfoliating sokkar eru byltingarkennd vara sem gerir 
fætur silkimjúka eftir aðeins klukkustundar meðferð. Footner hlaut verðlaun 
sem besta nýja varan árið 2010 í Benelúxlöndunum og var kosin vara ársins 
hjá lyfsölum í Hollandi sama ár. Nytsöm jólagjöf fyrir eldra fólkið.

SÖLUSTAÐIR
Footner fæst í: 
Verslunum Lyfju, 
Reykjavíkurapóteki, 
Apóteki 
Vesturlands, 
Garðsapóteki, 
verslunum 
Lyfjavals, Apóteki 
Garðabæjar, 
Akureyrarapóteki, 
Rima apóteki, 
Urðar apóteki, 
Lyfsalanum 
Glæsibæ, 
Árbæjarapóteki og 
Móðurást.

25% 
AFSLÁTTUR 

TIL 
ÁRAMÓTA

GÖMLU JÓLIN
Jólasýning Árbæjarsafnsins verður opnuð á sunnudaginn.  
Ungir sem aldnir geta rölt á milli húsa og fylgst með undir-
búningi jólanna eins og hann var í gamla daga. Hrekkjóttir 
jólasveinar gægjast á glugga og kíkja í potta. Safnið er opið 
frá 13 til 17.

Skeifan 3j | Sími 553 8282 | www.heilsudrekinn.is

Kínversk
handgerð list

· Vasar
· Diskar
· Lampar
· Pottar
· Tesett
· Myndir
  o.m.fl.

Jólatilboð
20%  afsláttur

Komdu með flipann til okkar

2.000 kr. 

inneign ef keypt er fyrir 

10.000 kr. eða meyra. 

Gildir 30. des.

aðeins í 4 klukkutíma 
laugardaginn 6. des. kl. 12-16.
Hjá Logy Selásbraut 98 
(við hliðina á hárgreiðslustofunni Árbæ)

Jólafötin, peysur, herravesti 
og margt fleira.
Verð á slá með
gullmolum kr. 2500.
Sparibuxur stærðir 10-24,
verð kr. 6.990.

Sími 661 2580Sími 661 2580

Jólabomba!

jakki með
áföstum bol 

kr. 9.990



FÓLK|HELGIN

Árlegur „pop up“-jólamarkaður verður haldinn í 
porti Hafnarhússins í Listasafni Reykjavíkur um 
helgina auk helgarinnar 20.-21. desember. Um er 

að ræða farandverslun sem stofnuð var á sínum tíma 
sem vettvangur fyrir íslenska hönnuði til að selja og 
kynna vörur sínar. Mikil áhersla er lögð á grasrótina í 
íslenskri hönnun að sögn Þóreyjar Bjarkar Halldórs-
dóttur, fatahönnuðar og eins skipuleggjenda markað-
arins, og að sýna það besta frá öllum sviðum hennar. 
„Þetta er sjötta árið sem við setjum upp slíkan markað 
og við búum okkur alltaf til nýtt heimili á nýjum stað 
með nýrri samsetningu hönnuða og vörumerkja. 
Markaðurinn er því aldrei með sama sniði og lagar sig 
að hverjum stað, hverju sinni.“

Um 30 hönnuðir kynna og selja verk sína á jólamark-
aðinum og má þar finna fjölbreyttur vörur. Samsetn-
ing hönnuða verður önnur seinni helgina og því um 
að gera að kíkja í heimsókn báðar helgarnar að sögn 
Þóreyjar og velja eitthvað fallegt í jólapakkann eða 
inn á heimilið. „Þarna mun þverskurður af ferskustu 
íslensku grasrótarhönnuðum og vörumerkjum bjóða 
upp á nýjar vörur, jólaglaðning, afslætti og alls kyns 
tilboð milliliðalaust beint til neytenda. Þetta er því 
frábært tækifæri fyrir fagurkera á öllum aldri að kynna 
sér fallega íslenska hönnun og kaupa vörur á sér-
kjörum.“

Þórey segir mikla vinnu hafa farið í að byggja upp 
góða ímynd af markaðinum undanfarin ár sem hafi 
skilað sér í góðu orðspori og um leið stórum hópi 
tryggra viðskiptavina. „Þessir markaðir hafa 
verið mjög mikil auglýsing fyrir hönn-
uðina og hafa reynst mikill stökk-
pallur fyrir marga þeirra, sérstaklega 
smærri og nýrri vörumerki sem vilja 
kynna sig á þessum markaði.“

Það verður ekki bara boðið upp 
á fallega hönnun því Reykjavík 
Roasters kaffihús setur upp útibú 
á staðnum þar sem gestir geta tyllt 
sér niður í jólaösinni og notið veitinga. 
Einnig verður hægt að skoða allar 
jólavættirnar á Listasafni Reykjavíkur 
og ljúfir tónar munu hljóma um salinn 
á meðan markaðurinn stendur yfir. 

Jólamarkaðurinn verður opinn frá 
kl. 11 til 17 á morgun, laugardag, og 
sunnudag og einnig helgina 
20.-21. desember. 

Nánari upplýsingar má finna
á Facebook undir PopUp.verzlun.

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI 
FYRIR FAGURKERA 
JÓLAMARKAÐUR  Um helgina fer fram árlegur „pop up“-jólamarkaður í Hafnarhús-
inu. Margir spennandi hönnuðir kynna þar og selja fjölbreytta og fallega hönnun.

FALLEG HÖNNUN Mikil áhersla er lögð á 
grasrótina í íslenskri hönnun að sögn Þóreyjar 
Bjarkar Halldórsdóttur, fatahönnuðar og eins 
skipuleggjenda markaðarins. MYND/GVA
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Virkar lausnir frá OptiBac
Bifidobacteria & Fibre

Fæst í apótekum og heilsubúðum
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Virkar lausnir frá OptiBac

One Week Flat
Minnkar þembu og Vindgang

Flottir jólakjólar
 

Ótrúlegt úrval 
af jólakjólum

Verð 

12.990 kr.

Verð 

9.990 kr.

Sjá fleiri myndir á
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Leiðin til árangurs er ekki leynd-
armál – heldur kerfi!“ Þessi orð 
frumspekingsins Florence Scovel 
Shinn urðu upphafið að því að 
ég fór að líta markmiða setningu 
og gerð framkvæmdaáætlana 
öðrum augum. Þegar þú byrj-
ar að koma markmiðum þínum í 
framkvæmd með kerfis bundnum 
hætti, aukast líkurnar á að ná 
árangri á öllum sviðum lífsins.

Hálfnað verk þá hafið er
Sumir eiga það til að slá hlut-
um á frest. Sér í lagi verkefn-
um sem virðast flókin í fram-
kvæmd. Góð leið til að koma sér 
af stað er að ákveða hver lokaút-
koman á að vera. Þarna koma vel 
skilgreind markmið að góðum 
notum. Þegar þú getur séð loka-
útkomuna skýrt fyrir þér, er 
komið að því að brjóta verkefnið 
niður í einingar. Spurðu þig hvað 
þarf að gera fyrst, hvað næst og 
svo koll af kolli.  

Ef þú notast við blað og penna 
til að skrá niður ferlið, próf-
aðu þá að nota stórar arkir og 
sjálflímandi miða í mismunandi 
litum til að aðgreina ólíka þætti 
verkefnisins. Einnig geturðu 
notað mismunandi lita penna og 
myndir til að veita þér innblást-
ur. 

Ef þú ert meiri tölvumann-
eskja, geturðu kynnt þér for-
rit sem eru ætluð til þess að 
hjálpa þér að skipuleggja verk-
efnin þín og koma þeim í verk. 
Sum þessara forrita eru án end-
urgjalds eins og til dæmis trello.
com. Trello er bæði vefsíða og 
snjallforrit fyrir síma. Með hjálp 
Trello geturðu hlutað verkefnið 

niður í meðfærilegar eining-
ar. Þú getur búið til tékklista og 
deilt út verkefnum meðal sam-
starfsfólks. Það er tilvalið að 
nota myndir til hvatningar. 

Hagnýt ráð
Eitt af því sem hefur reynst mér 
best þegar ég upplifi að eitthvað 
sé yfirþyrmandi og ég á erf-
itt með að koma mér að verki, 

er að hreyfa mig meira. Líkam-
leg hreyfing kemur hlutunum á 
hreyfingu. 

Prófaðu að standa upp frá tölv-
unni, hlustaðu á uppáhaldslag-
ið þitt og dansaðu um skrifstof-
una. Eða farðu í kraftgöngu með 
teyminu þínu í stað þess að halda 
hefðbundinn fund. Þetta á sér-
staklega vel við ef þið þurfið að 
finna lausnir eða fá nýjar hug-
myndir. 

Sumir eiga það til að slá hlutum á frest. NORDIC PHOTOS/GETTY
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● að það er meiri ávaxtasykur í sítrónum en 
jarðarberjum

● að fólk hlær að meðaltali 10 sinnum á dag

● að munnurinn á þér framleiðir einn lítra af 
munnvatni á dag

● að hiksti endist oftast í 5 mínútur

● að tepokinn var fundinn upp árið 1908

LÁTTU HENDUR 
STANDA FRAM ÚR ERMUM
Markmiðasetning þarf ekki að vera flókin en stundum vefst hún fyrir fólki. Hérna eru nokkur 
frábær ráð sem auka líkurnar á því að þú náir sem bestum árangri. 

Góð leið til að 
koma sér af stað 
er að ákveða hver 
lokaútkoman á að 
vera.

Ásgeir Orri Ásgeirsson er 
hluti af hinu vinsæla StopWa-
itGo-teymi en þeir eru að 
gera tónlistina fyrir Hrein-
an Skjöld á Stöð 2 ásamt því 
að vera að vinna með ara-
grúa af erlendu og íslensku 
hæfileikafólki. Ásgeir stundar 
crossfit af krafti og þessi laga-
listi er tilvalinn í ræktina, út 
á lífið eða til að rífa mann í 
gegnum prófalesturinn!

 GET LOW DILLON 
FRANCIS, DJ SNAKE

 GDFR (FEAT. SAGE 
THE GEMINI AND 
LOOKAS) FLO RIDA

 LEAN BACK 
TERROR SQUAD

 OCEAN LCAW RADIO 
EDIT - ANDREAS MOE

 TEN FEET TALL 
AFROJACK, WRABEL

 MY WORLD 
IGGY AZALEA

 0 TO 100/THE 
CATCH UP DRAKE

 I DON’T FUCK WITH 
YOU BIG SEAN, E-40

 ALL THAT DILLON 
FRANCIS, TWISTA, THE 
REJECTZ

 POUR SOME SUGAR 
ON ME DEF LEPPARD

KRAFTUR FYRIR 
CROSSFIT

Lífið mælir með því að þú nýtir fal-
legu listasöfnin og galleríin sem 
borgin hefur upp á að bjóða. Það er 
svo sannarlega af nægu að taka um 
þessar mundir. Hrafnhildur Arnardótt-
ir er með áhugaverða sýningu sem 
nefnist TILFELLI OG NÝ LOÐVERK 
í Hverfisgalleríinu, allar jólavættir 
borgarinnar eru búnar að koma sér 
fyrir í Hafnarhúsinu og munu gleðja 
gesti safnsins allan mánuðinn og í 
Listasafni Íslands er sýning á völdum 
verkum úr safneign ásamt sýningu á 
vídeóverki eftir Sigrúnu Hrólfsdóttur. 

… LISTASÖFNUM 
BORGARINNAR

Edda Jónsdóttir
leiðtogamarkþjálfi CPC 
og stofnandi EddaCoaching

Heilsuvísir
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Desember heiðrar okkur með 
nærveru sinni einu sinni á ári. 
Hans er beðið með mikilli eftir-
væntingu en stundum er eins og 
hann dulbúist sem boðberi vel-
líðunar og gleði, en undir niðri 
veldur hann oft álagi og sam-
viskubiti. 

Margir fyllast kappsemi við 
að ljúka verkefnum sem ekki 
náðust á árinu eins og að huga 
betur að heilsunni og komast í 
kjólinn fyrir jólin. Aðrir fara í 
metnaðarfullan jólaundirbún-
ing og líta á það sem skyldu að 
skreyta heimilið, vera með fimm 
smákökusortir að ógleymdu 
heimagerðu piparkökuhúsi. Til 
viðbótar er desember orðinn 
mánuður samverustunda þar 
sem hvert jólahlaðborðið á fætur 
öðru býður betri og fjölbreytt-
ari málsverði. Eins rómantísk 
og ofangreind lýsing hljómar, þá 
virðist það vera svo að dásam-
legi desember sé með allt of 
margar óskrifaðar reglur. 

Kveddu samviskubitið
Þar sem ekki er hægt að treysta 
á nútímatækni og lifa í þeirri 
von að klónun hefjist innan tíðar, 
þarf kannski að endurskrifa 
óskrifuðu reglurnar í desemb-
er. Mig langar að koma með til-
lögur. Þar sem markmiðið er að 
kveðja samviskubit og álag sem 
ferðafélaga á aðventunni er mik-
ilvægt í upphafi mánaðar að 
skipuleggja sig vel. Búa þarf til 
raunhæfar væntingar með fjöl-
skyldunni um hvað á að gera 
og gefa öllum meðlimum, bæði 
stórum og smáum, tækifæri til 
að velja eitt ákjósanlegt verkefni 
eða atburð. Með þessum undir-
búningi fara allir samstilltir inn 
í vikurnar og fjölskyldan getur 

látið sig hlakka til sameiginlegra 
verkefna. 

Velja þarf úr skipulögðum at-
burðum með vinnufélögum og 
vinum sérstaklega í ljósi þess að 
enn hefur það ekki verið sannað 
að samverustund í desember sé 
meira gefandi en í janúar. Ákjós-
anlegt er því að fresta sumu 
fram yfir hátíðirnar. 

Gleðjum og njótum
Að lokum er mikilvægasta til-
laga þessa pistils: Njótum fjöl-

skyldunnar og fólksins í kring-
um okkur frekar en veraldlegra 
hluta. Vöndum okkur við að 
dvelja í og njóta þeirra stunda 
sem við erum að upplifa hverju 
sinni. Það er segin saga að 
hamingja fjölskyldunnar veit-
ir meiri gleði en allir pakkarn-
ir undir jólatrénu samanlagt. Ef 
við skipuleggjum og veljum vel, 
vöndum okkur við það að gleðja 
og njóta, verða óskrifuðu regl-
urnar í dásamlegum desemb-
er tilhlökkunarefni allt árið í 
kring.

DÁSAMLEGI DESEMBER
Jólamánuðurinn getur verið mikill álagstími fyrir fjölskyldur og stundum fullmikið kapp lagt á 
herlegheitin. Metnaðurinn nær hámarki og það þarf helst allt að gerast í þessum eina mánuði

Hamingja fjölskyldunnar veitir meiri gleði en allir pakkarnir undir jólatrénu samanlagt.

„Þar sem ekki er 
hægt að treysta á 
nútímatækni og lifa í 
þeirri von að klónun 
hefjist innan tíðar, þarf 
kannski að endurskrifa 
óskrifuðu reglurnar í 
desember.“

Ragnhildur Bjarkadóttir
Hrefna Hugosdóttir
fjölskylduráðgjafar

Ekki vanmeta mátt svefnsins en 
hann er einn mikilvægasti þátt-
ur þess að halda góðri heilsu. 
Nýttu helgina í að hlaða batterí-
in og endurnærast á líkama og sál. 
Svefn er bestur til þess, passaðu að 
fá 7-8 tíma svefn á hverri nóttu og 
njóttu þess að slaka á og kúra. 

HOLLRÁÐ 
HELGARINNAR

Fáðu nægan svefn

STREITURÁÐ 
VIKUNNAR

Ef þú átt við vandamál að stríða 
skaltu leita lausna. Ef þú ræður 
ekki við það, leitaðu þá stuðnings 
og fáðu ráð. Ekki fresta þessu því 
það veldur þér bara innri streitu.

Ekki fresta því 
að leita lausna

N ýlega sá ég myndband sem 
sýndi hvað konur gera 

þegar þær eru einar heima hjá 
sér. Þetta eru hlutir eins og að 
skoða á sér brjóstin, bæði kreista 
þau saman, toga, lyfta og at-
huga hvort þeirra er stærra en 
hitt. Auðvitað var einnig sungið 
um alla íbúð, horft á sjónvarpið 
nakin með rauðvínsglas og stað-
ið fyrir framan spegilinn í mjög 
langan tíma að grandskoða hvern 
krók og kima andlitsins. Og gagn-
rýna, það má ekki gleyma því. 
Ekki hrósa, bara gagnrýna. Ég 
man eftir svipuðu atriði hjá stelp-
unum í Beðmál í borginni. Þær 
sögðu að þetta væru leynihlutirn-
ir sem makinn mætti alls ekki sjá 
því þá myndi hann ekki ná honum 
upp aftur, eða eitthvað svoleiðis. 
Mér finnst þetta áhugaverð pæl-
ing því í mínum huga er það ein-
mitt lýsandi fyrir hjarta sam-
bandsins að geta gert þessa hluti 
með þeim eða þeirri sem maður 
elskar. Það að opinbera sig alger-
lega og vera gjörsamlega með 
ekkert að fela og þá vonandi fær 
það makann til að verða enn ást-
fangnari af manni því þarna er 
þitt raunverulega sjálf. Þetta frá-
bæra sjálf sem vinkonur og vinir 
sjá og dýrka mann og dá út af. Ég 
held að þegar maður er alltaf að 
passa sig og sýna ákveðið and-
lit þá haldi maður aftur af sér og 
jafnvel setji stoppara á hversu 

djúpt ástin getur þróast. Drama-
tískt, ég veit, en pældu aðeins í 
þessu.

Niðurstöður tveggja nýlegra 
rannsókna bentu til þess að pör 
sem hafa verið í fjarsambandi eru 
líklegri en önnur pör til að hætta 
saman þegar þau loks eru saman 
á sama stað. Stundum höldum við 
að við þurfum að sýna makanum 
okkur í ákveðnu ljósi og að sumt 
þoli ekki dagsljósið. Ég púa á slíkt. 
Varla er hægt að halda uppi ein-
hverjum leik þegar annað fólk býr 
með nefið ofan í koppnum okkar.

Kveðjusetning fyrrverandi 
elskhuga minna hefur gjarn-
an verið: „Þú ert frábær, en bara 
ekki fyrir mig, en lofaðu mér að 
þú munir ekki breytast.“ Það er 
nefnilega aðlaðandi að vera þú 
sjálf/-ur þótt það henti ekki öllum. 
Mín heimahegðun er að vakna 
syngjandi og greina heimilis-
mönnum frá draumförum nætur-
innar, hanga í náttfötunum fram-
eftir, horfa á draugaþætti í baði, 
binda hárið í fáránlegan hnút, fá 
mér nammi og snakk ofan á ristað 
brauð og skola því niður með lítra 
af mjólk. Hver á sína eigin heima-
hegðun. Þetta má vera skrítið en 
það er einmitt málið. Þetta ert þú 
og ekkert sem þú þarft að skamm-
ast þín fyrir eða fela. Fólki finnst 
þú frábær en þú verður líka að 
hleypa að þér og leyfa því að sjá 
hversu innilega frábær þú ert.

LEYNIHEGÐUN FÓLKS 
Í SAMBÖNDUM

„Þetta eru hlutir eins 
og að skoða á sér 
brjóstin, bæði kreista 
þau saman, toga, lyfta 
og athuga hvort þeirra 
er stærra.

Ef þú hefur spurningu um 
kynlíf þá getur þú sent 
Siggu Dögg póst og 
spurningin þín gæti birst í 
Fréttablaðinu.
sigga@siggadogg.is

VILTU SPYRJA UM KYNLÍF?

100% hreinar 

Eggjahvítur

Fjölvítamín frá náttúrunnar hendi

Án allra aukaefna!

Gerilsneyddu eggjahvíturnar
eru frábær valkostur í jólabaksturinn.

Hugsaðu um hollustuna, veldu eggjahvítur frá Nesbúeggjum.

Ís
le

ns

k framleiðsla

Heilsuvísir



Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík 

Stóra alifuglabókin
verð áður: 9.990 kr.
verð nú: 7.499 kr.

Matur og drykkur
verð áður: 5.490 kr.
verð nú: 4.499 kr.

Sveitasæla
verð áður: 6.990 kr.
verð nú: 5.699 kr.

Maturinn hennar Nönnu
verð áður: 4.990 kr.
verð nú: 3.999 kr.

MMM...
verð áður: 5.990 kr.
verð nú: 4.999 kr.

Dísukökur
verð áður: 4.990 kr.
verð nú: 3.999 kr.

1001 Restaurants
verð: 5.995 kr.
.

Curry: Easy Vegeterian
verð: 7.995 kr.

Thailand: The Cookbook
verð: 8.995 kr..

Leyndarmál Tapasbarsins
verð áður: 6.990 kr.
verð nú: 5.699 kr.

Af bestu lyst 4
verð áður: 3.990 kr.
verð nú: 3.499 kr.

Nenni ekki að elda
verð áður: 4.990 kr.
verð nú: 3.999 kr.

Tilboðin gilda til og með 12.12.14       

Gómsætur desember!

1001 Restaurants
v

Curry: Easy Vegeterian
verð: 7.995 kr.

1Thailand: The Cookbook
ð



Seinfeld-leikkonan þekkta, Julia 
Louis-Dreyfus, er nýtt andlit 
bandarísku verslunarinnar Old 
Navy. Leikkonan hefur fimm 
sinnum fengið Emmy-verðlaun 
en nú hefur hún sem sagt gert 
samning við Old Navy. Sömu 
eigendur eiga Old Navy, Gap 
og Banana Republic. Julia er 
gamanleikkona og það mun víst 
koma vel fram í auglýsingaher-
ferðinni sem Old Navy hefur 
sett í gang fyrir jólainnkaupin 
en tilboð eru stöðugt í gangi í 
versluninni fyrir jólin. Samn-
ingurinn með Juliu verður í 
gildi fram á næsta sumar. 
Old Navy er versl-
un sem býður ódýr-
an fatnað á alla 
fjölskylduna og 
er afar vinsæl í 
Bandaríkjun-
um. 
Julia Louis-
Dreyfus sem 
er 53 ára 
hefur getið sér 
gott orð sem 
leikkona, grín-
isti og framleiðandi. 
Þekktust er hún fyrir 
hlutverk Elaine Benes í Sein-
feld og Selinu Beyer í Veep. 
Þá hefur hún leikið í fjölda 
kvikmynda. Hún hefur feng-
ið sex Golden Globe-verðlaun 
og hefur oftast allra leikkvenna 
verið tilnefnd til Emmy-verð-
launa eða alls 18 sinnum. 

SEINFELD-STJARNA 
Í AUGLÝSINGUM

Julia Louis-Dreyfus á örugglega eftir að 
vekja athygli á Old Navy í auglýsinga-
herferðinni sem þegar er farin í gang. 

áhrifaríkir íslenskir hreinsar 
sem létta þér jólaþrifin...

Náttúruvænn

og brotnar 

niður í

náttúruni

www.mosey.is

Sturtu-, bað- og flísahreinsir, hreinsar burt myglu og útfellingar frá heita vatninu
Almennur hreinsir, hentar vel til allra almennra þrifa

Útsölustaðir: 
Húsasmiðjan, Málningarverslun Íslands við Vatnagarða og Málningarbúðin Ísafirði.
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Öll efnin sem Mosey ehf framleiðir og selur eru hágæða efni, 
sem eiga að baki þróun í áraraðir.

Til hamingju GÓLI
Við hjá Stúdíó Norn ehf. 
óskum Guðmundi Óla 
Scheving til hamingju 
með nýja geisladiskinn

Stúdíó Norn
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Valgeir Valgeirsson, þekkt-
ur fyrir bruggstörf sín hjá 
Borg Brugghúsi, hefur yfirum-
sjón með þróun nýju sérútgáf-
unnar af íslenska Brennivín-
inu. „Við ákváðum að fara út 
í smá ævin týramennsku með 
Brennivínið í ljósi 80 ára af-
mælis þess á næsta ári, en 
ekki síður í ljósi þeirrar 
miklu vakningar sem er 
að eiga sér stað í bragð-
meiri drykkjum og mat, í 
henni liggja augljós tæki-
færi fyrir afgerandi vöru 
eins og Brennivín sem nú 
er að eignast nýjan áhang-
endahóp, talsvert ólíkan 
þeim fyrri,“ segir Valgeir.

Verið er að gera ýmsar 
æfingar með Brennivínið 
en fyrsta útgáfan er jóla-
útgáfa. „Fyrir hana flutt-
um við inn notaðar sérrí-
tunnur ásamt notuðum 

búrbón tunnum frá Bandaríkjun-
um. Við fylltum þær af Brennivíni 
fyrir um 6 mánuðum og höfum 
látið þetta þroskast í þann tíma 
en þroskunin breytir víninu um-
talsvert. Í tunnunum þéttist fyll-
ingin og vínið mýkist til muna, 
en einnig færa tunnurnar því lit 
og ýmis krydd og vanillu sem 

greina má í bland við hina 
hefðbundnu kúmenkrydd-
un sem fyrir er í Brennivín-
inu,“ lýsir Valgeir og bend-
ir á að jólabrennivínið í ár 
sé því blanda af sérrít-
unnuþroskuðu Brennivíni 
og búrbóntunnuþroskuðu, 
sem hrært sé saman rétt 
fyrir átöppun.

„Jólaútgáfa Brennivíns 
í ár hentar sérstaklega vel 
með rúgbrauði, kryddsíld 
og reyktu kjöti svo eitt-
hvað sé nefnt,“ segir Val-
geir að lokum.

JÓLA BRENNIVÍNIÐ ÞROSKAST Í 
SÉRRÍ- OG BÚRBÓNTUNNUM
Ný sérútgáfa af íslensku Brennivíni er fáanleg núna fyrir jólin. Um er að ræða gamla góða Brennivínið sem hefur nú fengið að þroskast á notuðum sér-
rítunnum annars vegar og búrbóntunnum hins vegar, í 6 mánuði. Brennivín verður 80 ára á komandi ári og því var ákveðið að fara áður ótroðnar slóðir.

Brennivín Jól 2014 kemur í verulega takmörkuðu upplagi og mun fást á völdum börum og veitingahúsum, auk Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og Vínbúðanna.

Ákveðið var að fara út í 
smá ævintýramennsku 
með Brennivínið í ljósi 
80 ára afmælis þess á 
næsta ári.
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Æfingar þurfa ekki alltaf að taka 
langan tíma til þess að vera skil-
virkar. Svokallaðar lotuæfingar 
eða skorpuþjálfun hafa sýnt fram 
á mjög góðan árangur þegar bæta 
á þol og brenna á fitu. Rannsókn-
ir hafa sýnt að fitubrennslan haldi 

áfram í marga klukkutíma eftir 
að æfingu er lokið. Ekki ætti þó að 
taka lotuæfingar oftar en tvisv-
ar til þrisvar sinnum í viku vegna 
hættu á mjólkursýrumyndun.

Þessa lotuæfingu er hægt að 
gera hvar sem er, hvenær sem er. 
Það eina sem þú þarft er tæki til 
þess að taka tímann og örlítil upp-
hækkun fyrir fætur. 

Hverja æfingu skal gera í 40 

sekúndur með 20 sekúndna hvíld 
á milli æfinga. Samtals eru svo 
gerðir 4-8 hringir af þessum 4 æf-
ingum, eftir því hversu langa æf-
ingu maður vill taka.

Nanna Árnadóttir
íþróttafræðingur

GERÐU ÆFINGAR 
HEIMA HJÁ ÞÉR
Lotuæfingar taka ekki langan tíma og er hægt að gera nánast hvar 
og hvenær sem er, hvort sem þú ert heima eða á ferðalagi. 

ÆFINGARNAR ERU EFTIRFARANDI

4 SPRELLI-
KARLA HOPP

Stattu með hendur og fætur 
saman. Hoppaðu sundur með 
fætur og lyftu höndunum bein-
um upp fyrir höfuð í leiðinni, 
frá mjöðmum. Hoppaðu svo 

aftur saman. 

3 HÁR PLANKI MEÐ SPRELLIKARLI
Komdu þér fyrir í plankastöðu með lófa í gólfi. Passaðu 
að bein lína sé frá öxlum og niður í hæla 
og að lófar séu staðsettir beint undir 

öxlum. Spenntu kviðinn og bakið vel 
svo mjóbak og mjaðmir detti ekki 
niður. Hoppaðu svo sundur og 
saman með fæturna.

2 ARMBEYGJUR MEÐ 
UPPHÆKKUN Á FÓTUM
Komdu fótunum fyrir á örlítilli upphækkun og hafðu þá 

hvorn upp við annan. Settu lófana í gólfið, aðeins gleiðari 
en í axlabreidd og staðsettu hendurnar þannig að þær séu í 

sömu línu og brjóstkassi. Passaðu að spenna kvið og bak svo þú 
fáir ekki fettu á mjóbakið. Beygðu olnbogana niður svo þeir myndi 45° horn og 
ýttu þér svo aftur upp. Ef þú getur ekki tekið armbeygjuna með upphækkun á 
fótum, settu þá fæturna á gólfið. Ef það er enn of erfitt settu þá hnén í gólfið.

FRAMSTIGSHOPP
Byrjaðu með fætur saman. 

Stígðu með annan fótinn 
fram og beygðu bæði hnén 

niður svo þau myndi 90° horn. 
Neðra hnéð á að nema við gólf 

en það fremra á að vera beint 
yfir hælnum. Hoppaðu beint upp, 

skiptu um fót í loftinu og lentu 
í sömu stöðu og áður en þú 
hoppaðir upp, með hinn fót-

inn fyrir framan. 

1

Linda Björg Árnadóttir hönnuður fékk það 
skemmtilega verkefni að hanna óróa fyrir 
Jólasveinaseríu Styrktarfélags lamaðra og 
fatlaðra. Hún segir innblásturinn kominn frá 
íslenskum jólasveinum og þetta árið hafi Gilja-
gaur orðið fyrir valinu. „Innblásturinn að óró-
anum kom frá íslensku jólasveinunum en það 
var viðfangsefnið sem okkur var gefið og svo 
munsturheimur Scintilla,“ segir Linda en hún 
hannar vörur undir sínu eigin merki sem hún 
kallar Scintilla. Margvísleg verkefni eru fram 
undan hjá vörumerkinu en Linda kemur til 
með að kynna nýja fatalínu eftir áramót sem 
og ört stækkandi hótellínu. „Við erum einnig 
að hanna ýmislegt fyrir hóteliðnaðinn en það 
er vaxandi markaður á Íslandi,“ segir hún.

Jólaóróinn fer í sölu í dag en markmið með 
gerð og sölu Giljagaurs er að auðga líf fatlaðra 
barna og ungmenna. 

ÍSLENSK HÖNNUN OG 
RITSNILLD SAMAN Í EINA SÆNG
Linda Björg Árnadóttir og Bubbi Morthens leiddu saman hesta sína og 
hönnuðu óróa fyrir Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra

Linda og Bubbi

Innblásturinn 
kom frá 
íslensku 
jólasveinunum

 

SÍ A 1969
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VELKOMIN Í SÖLUDEILD OKKAR 

Sandblásum á gler, spegla  
og aðra  

glermuni

Heilsuvísir
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H
ún er uppalin í Eyja-
fjarðarsveit, gekk í 
sveitaskóla alla sína 
grunnskólagöngu og 
er miðjubarn í fimm 

systkina hópi sem öll eru fædd á 
einungis átta árum. Hún æfði á 
fiðlu, píanó, var yfirmáta forvitin 
og fyrirferðarmikið barn að eigin 
sögn. „Við erum fimm systkin-
in, en þar stend ég í miðjunni, það 
eru einungis átta ár á milli elsta 
og yngsta systkinis míns svo það 
var þröng á þingi og mikið fjör í 
kring um mig á uppeldisárunum. 
Ég hef svolítið haldið í fjörið og ég 
passa mig alltaf að vera ekki verk-
efnalaus. Hvort sem það kemur frá 
uppeldinu eða einfaldlega frá pers-
ónuleika mínum veit ég ekki, gæti 
verið hvort tveggja,“ segir hár-
greiðslukonan, vöruhönnuðurinn 
og metsölubókahöfundurinn Theo-
dóra Mjöll Skúladóttir Jack. 

Sterkari eftir ofbeldið
Þegar Theodóra var unglingur 
lenti hún í aðstæðum sem breyttu 
sýn hennar á lífið um ókomna tíð. 
„Á unglingsárum lenti ég í kyn-
ferðislegu ofbeldi sem brengl-
aði algerlega sýn mína á lífið og 
ég átti mjög erfitt á þessum tíma.“ 
Með þungan bagga á bakinu leit-
aði okkar kona sér hjálpar hjá góðu 
fólki. „Um tvítugt fór ég til Stíga-
móta og á ég þeim svo mikið að 
þakka. Þær hjálpuðu mér að ná 
áttum og koma lífi mínu aftur á 
rétta braut. Þær kenndu mér að 
skoða sjálfa mig og að lifa ekki 
sem fórnarlamb heldur sem bar-
áttukona sem ég hef reynt að gera 
síðan. Það er mjög skrítið að segja 
það, en vegna ofbeldisins hef ég 

orðið sterkari manneskja og kann 
betur á sjálfa mig. Ég hef ávallt 
neitað að lifa sem fórnarlamb, en 
ég held að það sé ein hættuleg-
asta braut sem hægt er að feta í líf-
inu, fórnarlambsbrautin. Ég tek 
allt sem ég hef lent í, komið mér 
í, farið og gert sem mikilvægan 
part í því að þroskast sem persóna 
og tek allt það neikvæða í kring-
um mig og reyni að horfa á það já-
kvætt. Stundum er það erfitt, en á 
endanum tekst það þó,“ segir þessi 
hugrakka og duglega kona sem 
lætur fátt koma sér úr jafnvægi. 
„Ég tek allt á hörkunni, þrjóskunni 
og slatta af kæruleysi. Ég hef þurft 
að berjast fyrir öllu mínu alla 
tíð en ég flutti að heiman aðeins 
fimmtán ára gömul til Reykjavíkur 
og hef þurft að sjá mikið fyrir mér 
sjálf síðan.“

Tilviljun réði för
Theodóra er alin upp í akadem-
ísku umhverfi og fyrir tilstuðl-
an foreldra sinna, sem eru tann-
læknir og hjúkrunarfræðingur, sá 
hún fyrir sér að verða dýralækn-
ir eða sjúkraþjálfi. Það átti þó ekki 
eftir að verða hennar braut og var 
það hálfgerð tilviljun að hún fór 
þann veg sem hún fetar í dag. „Það 
vildi svo skringilega til að sumar-
ið þegar ég var 17 ára vantaði mig 
vinnu og ég keyrði á gömlu Toyota-
druslunni minni niður Laugaveg-
inn til að athuga hvort það væri 
ekki einhver skemmtilegur staður 
sem ég gæti sótt um vinnu á. Þegar 
ég beygði inn á Laugaveginn sá ég 
hárgreiðslustofuna Toni&Guy og 
hugsaði með mér að það væri flott 
að byrja bara efst og fara svo niður 
með Laugaveginum til að auka lík-
urnar á vinnu. Ég lagði fyrir utan 
og labbaði inn, sótti um nemastarf 
og var beðin um að mæta daginn 
eftir í prufu sem ég og gerði. Þann-

ig var það. Ég í raun fann það ekki 
fyrr en að ári liðnu hvað þetta lá 
vel fyrir mér en ég var mjög óhefl-
uð og að vera nemi í svo ströngu 
umhverfi, eins og Toni&Guy var, 
var mikil áskorun,“ segir hún. 
Tveimur árum síðar skráði Theo-
dóra sig í Iðnskólann og það var 
augljóst að hún var komin á rétta 
braut. „Eftir að hafa unnið þarna í 
tvö ár gekk mér svo vel að ég fann 
þá fyrir alvöru hvað þetta átti vel 
við mig. Ég tók þátt í öllum sam-
keppnum sem voru í boði og vann 
oftar en ekki gullpening fyrir.“

Listsköpunin liggur víða
Theodóra er með eindæmum hæfi-
leikarík og hefur mikla þörf fyrir 
að skapa og búa til. Til þess að upp-
fylla þessa þörf skráði hún sig á 
hönnunarbraut Iðnskólans í Hafn-
arfirði þar sem hún tók nokkra 
hönnunarkúrsa. „Ég hef gríðar-
lega mikla þörf fyrir að skapa og 
hef mikla útrásarþörf. Ef mér dett-
ur eitthvað sniðugt í hug þá titra 
ég öll og verð að koma því í verk 
á stundinni eða niður á blað, ann-
ars get ég ekki sofið. Ég hef alltaf 

litið á hárið sem efni. Rétt eins og 
við, stál, garn og fleira og fannst 
ég mjög heft að fá að vinna bara 
með eitt efni. Það erfiðasta við 
þetta efni, hárið, er að það er fast 
við persónu með skoðanir, en ég 
vil helst fá að ráða hvað ég geri og 
prufa mig áfram án þess að þurfa 
að díla sérstaklega við persón-
una. Þrátt fyrir það, þá þykir mér 
mjög vænt um kúnnana mína og 
fæ mjög mikið út úr því að vinna 
á Rauðhettu & úlfinum einu sinni 
í viku sem ég geri enn.“ En Theo-
dóra lét ekki staðar numið eftir að 
hafa lokið kúrsum í Iðnskólanum 
heldur sótti hún um nám í vöru-
hönnun í Listaháskóla Íslands. 
„Ég tók allt draslið sem ég hafði 
búið til og setti í möppu og skil enn 
þann dag í dag ekki hvernig þeim 
datt í hug að hleypa mér inn í skól-
ann. Það eru einungis níu manns 
sem komast inn ár hvert svo þeir 
hafa greinilega séð eitthvað í mér,“ 
segir hún og hlær. „Í Listaháskól-
anum lærði ég að hugsa upp á nýtt, 
ég lærði gagnrýna hugsun sem 
mér þykir svo nauðsynleg og ég 
lærði að standa með sjálfri mér og 
því sem ég geri.“

Disney-ævintýrið
Á öðru ári í Listaháskólanum 
varð Theodóra ólétt að sínu fyrsta 
barni, Ólíver Jack, með eiginmanni 
sínum, Emil Örvari Jónssyni lög-
fræðinema. Þar sem okkar kona 
býr yfir ótrúlegri framtakssemi og 
orku þá sat hún ekki auðum hönd-
um í barneignarleyfinu heldur 
gaf hún út sína fyrstu bók, Hárið. 
Sú bók varð metsölubók og seld-
ist í tólf þúsund eintökum sama 
ár. „Hugmyndin að Hárinu, minni 
fyrstu hárbók, var í raun ekkert 
ný af nálinni. Hárbækur og fléttu-
bækur hafa verið gerðar og gefnar 
út í marga áratugi, en eftir að hafa 

„Ég var einnig að frétta 
í gær að hún er bók 
nr. 1 á lista Amazon 
yfir „Amazon Hot 
New Releases“ sem er 
fáránlega magnað.“

Friðrika Hjördís 
Geirsdóttir
umsjónarkona Lífsins

MEÐ 
ÞÚSUND OG 
EINN HLUT Í 

OFNINUM
THEODÓRA MJÖLL er sveitastelpa sem 

flutti að heiman til höfuðborgarinnar aðeins 
15 ára gömul. Hún slysaðist inn í hárgreiðslu-

heiminn og hefur nú gefið út bækur um hár sem 
selst hafa í mörg þúsund eintökum bæði hér 

á Íslandi og í Bandaríkjunum.

Theodóra Mjöll 
Skúladóttir Jack  

planar lífið út frá 
tilfinningum.

MYND/SAGA SIG.

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk. 
opið til 22 alla daga.
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Með frumritin að Frozen og Disney-princess. Ég og Óliver Jack sonur minn. Teikningarnar mínar Fagur fiskur í sjó.

skoðað markaðinn vel þá sá ég að 
það var glufa því það var ekki til 
hárbók á skandinavískum markaði 
með einföldum og fallegum hvers-
dagsgreiðslum. Flest allt sem ég 
skoðaði var flókið og of „gert“ – 
það er eitthvað sem þú sérð meira 
gert á hárgreiðslustofum en heima 
hjá þér. Ég vildi gefa öllum konum 
tækifæri á að læra á hárið sitt og 
læra að greiða sér sjálfar á einfald-
an og skemmtilegan máta.“

Ári síðar kom út önnur bók Theo-
dóru sem nefndist Lokkar og nú í ár 
komu út bækurnar Disney Frozen 
Hairstyles sem og Disney Princess 
Hairstyles í samvinnu við Eddu út-
gáfu en þær hafa svo sannarlega 
slegið í gegn hérna heima sem og 
í Bandaríkjunum. „Bókin Disney 
Princess Hairstyles kemur ein-
ungis út í Ameríku, hún er nýkom-
in út og er nú þegar búin að seljast 
í mörgum tugum þúsunda eintaka 
í forsölu!! Ég var einnig að frétta í 
gær að hún er bók nr. 1 á lista Ama-
zon yfir „Amazon Hot New Re-
leases“ sem er fáránlega magnað,“ 
segir hún og bætir við að fimmta 
bókin, Frozen 2, sé í burðarliðun-
um en þá bók gerir hún með hinni 
hæfileikaríku Sögu Sig ljósmynd-
ara. „Ég er auðvitað brjálæðislega 
þakklát öllum þeim sem komu að 
gerð bókanna, en ég gerði þetta sko 
ekki ein! Edda USA er 100% á bak 
við bækurnar, þau taka alla áhætt-
una og hafa óbilandi trú á mér og 
því sem mér dettur í hug, sem er 
ómetanlegt. Bestu hlutirnir gerast í 
góðu þverfaglegu umhverfi.“

Þannig kýs ég að lifa
Theodóra er yfirleitt með þús-
und og einn hlut í ofninum eins 
og hún segir sjálf frá en er samt 
alveg ótrúlega jarðbundin við nán-
ari kynni þrátt fyrir að vera hug-
myndaríkur sveimhugi. „Ég er 
mjög slök á plönum og vil helst 
ekki plana mig langt fram í tím-
ann, ég ræðst mjög mikið af til-
finningum og ef tilfinning mín er 
ekki rétt gagnvart einhverju sleppi 
ég því eða fer aðra braut. Þannig 
kýs ég að lifa.“

 Allt þetta skýrir það kannski 
hvers vegna Theodóra getur sinnt 
því að vera fjölskyldumanneskja, 
skrifað bækur, sinnt hárgreiðslu-
störfum, „freelancað“ í myndatök-
um ýmiskonar, skrifað frábærar 
færslur á Trendnet og núna, nýj-
asta nýtt, teiknað ótrúlega fallegar 
fiskamyndir sem hún kallar Fagur 
fiskur í sjó. „Ég pæli mikið í ferða-
mannabransanum og hvaða tákn-
mynd við Íslendingar notum til 
að kynna land okkar og þjóð. Ís-
lenska sauðkindin hefur verið vin-
sæl táknmynd ásamt lundanum 
og eldgosinu, en íslenski fiskur-
inn sem er jafnframt ein helsta út-
flutningsvara okkar, hefur lítið 
verið notaður í fagurfræðilegum 
tilgangi. Afurðir fisksins, roðið og 
beinin, hafa verið notuð en fiskur-
inn sem slíkur hefur lítið verið not-
aður. Síðustu mánuði hef ég sökkt 
mér ofan í fiskibækur og lesið mér 
mikið til um alls kyns fiska á net-
inu og komist að því að fiskar eru 
ótrúlega falleg dýr. Litadýrðin og 
symmetrían í þeim er áberandi 
og skemmtileg og heillast ég mjög 
mikið af því. Mér fannst því tilval-
ið að teikna upp nokkra af uppá-
haldsfiskunum mínum við Íslands-
strendur með þessum hætti,“ segir 
hún og bætir við að hún hafi allt-
af verið mikill teiknari sem aðal-
lega vann með penna eða blýant en 
núna sé hún búin að færa sig yfir 
í tölvuteikningu sem hafi blundað 
lengi í henni. „Ég er svo rosalega 
geómetrísk og hef ekki þolinmæði 
fyrir því að nota reglustiku í teikn-
ingunum mínum. Tölvuteikning-
arnar verða miklu hreinni og skýr-
ari og svo er svo auðvelt að skipta 
um liti og form án þess að þurfa að 
teikna allt upp á nýtt.“ Vegir Theo-
dóru eru litríkir og fallegir og 
virðist allt verða að ævintýri sem 
hún kemur nálægt. Það verður því 
fróðlegt að sjá hvað liggur fyrir 
henni í nánustu framtíð en eitt er 
víst að okkar manneskja leggur 
ávallt hug og hjarta í þau verkefni 
sem hún tekur sér fyrir hendur.

GRÍPTU GÆSINA
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E
yþór Rúnarsson steig sín 
fyrstu skref í sjónvarpi 
sem einn af þremur dóm-
urum í Master chef Ís-
lands fyrir tveimur árum. 

Hann snýr nú aftur á skjáinn og 
nú með sinn eigin matreiðslu-
þátt sem að hann kallar Eldhús-
ið hans Eyþórs. Fyrsti þátturinn 
fór í loftið í gærkvöldi og er lögð 
áhersla á hátíðarmatinn núna 
í desember. „Í þessum þremur 
fyrstu þáttum elda ég jólamat 
eins og ég vil helst hafa hann, 
allt frá forréttum til eftirrétta. 
Ég fer einnig í eina góða heim-
sókn í hverjum þætti þar sem ég 
kynni mér áhugaverða hluti sem 
tengjast mat og drykk,“ segir 
Eyþór. Sjálfur er Eyþór alinn 
upp í Suður-Þingeyjarsýslu þar 
sem hefðin var að borða rjúpu í 
hátíðarmatinn á heimilinu. „Ég 
er alinn upp við að borða rjúpu 
en konan mín hamborgarhrygg. 
Við vorum búin að þrasa um 
þetta í nokkur ár hvað við ættum 
að borða en svo tók ég af skar-
ið fyrir einhver jólin og ákvað 
að prufa að elda fyllta önd. Það 
er nú gaman að segja frá því að 
við höfum ekki haft annan jóla-
mat síðan og allir sáttir.  Sonur 
okkar, sem er fjögurra ára, er 
alsæll með þennan jólamat en 
nú reynir á hvað dóttirin segir 
en þetta eru fyrstu jólin sem 
hún fær jólamat,“ segir hann og 
bætir við að hann komi til með 
að elda öndina í næstu viku. 

Öllu vanur
Eyþór er öllu vanur í eldhúsinu 
og var hluti af kokkalandsliði 
Íslands í sjö ár og fyrirliði þess 
síðustu þrjú árin sín í liðinu. 
„Ég fór í fjórar stórar keppn-
ir með liðinu á þessum tíma. 
Það var gríðarlega skemmtileg-
ur og krefjandi tími. Mig lang-
ar að nota þetta tækifæri og 
óska landsliðinu til hamingju 
með frábæran árangur á nýaf-
stöðnu heimsmeistaramóti en 
það náði 5. sæti, sem er besti 
 árangur Íslands hingað til,“ 
segir Eyþór, stoltur af kolleg-
um sínum. 

Nýlega tók okkar maður við 
stöðu yfirkokks á heilsuveit-
ingastöðum Gló og njóta við-
skiptavinir veitingastaðanna 
góðs af hæfileikum Eyþórs. 
„Það var kærkomin tilbreyting 
að byrja að vinna á Gló og mat-
reiðslan öðru vísi en ég hafði 
áður unnið við. Í dag eru veit-
ingastaðirnir fjórir en verða 
fimm á næstu vikum.“ Það er 
því nóg að gera hjá Eyþóri og 
spennandi tímar fram undan 
bæði í sjónvarpinu sem og á 
Gló. 

LAXATARTAR MEÐ 
ESTRAGON-DRESSINGU 
Á MELBA-BRAUÐI 
6 msk. ólífuolía  
4 greinar estragon 
1 msk. rósapipar 
200 g lax 
1 stk. sellerístöngull (fínt 
skorinn) 
½ stk. skalottlaukur (fínt 
skorinn)
1 stk. avókadó   
2 msk. fínt rifin piparrót 
½ appelsína, börkur 

Blandið ólífuolíu og estragoni 
saman í morteli og maukið vel. 
Takið um 3 msk. af olíunni frá 
og geymið til að setja á melba-
brauðið. Bætið rósapiparn-
um út í olíuna og brjótið hann 
niður. Skerið laxinn niður í litla 
bita og setjið hann í skál með 
skal ottlauknum og selleríinu. 
Skerið avókadóið langsum og 
takið steininn úr því og skaf-
ið kjötið innan úr með skeið. 
Skerið avókadóið í jafn stóra 
bita og laxinn. Bætið piparrót-
inni og appelsínuberkinum út í 
og smakkið til með salti.

ESTRAGONDRESSING 
2 msk. majónes 
½ sítróna, safi 
1 msk. piparrót 
1 msk. fínt skorið estragon 
Sjávarsalt 

Blandið öllu hráefninu saman og 
smakkið til með salti.

ESTRAGONMELBA-BRAUÐ
3 msk. estragonolía
1 stk. langskorið brauð 
Penslið brauðið með olíunni og 
kryddið með salti. Setjið inn í 180 
gráða heitan ofninn í 10 mín.

EPLA- OG APRÍKÓSUBAKA 
MEÐ VANILLU-
MASCARPONE-KREMI 
Fylling í böku  
2 stk. epli, græn 
250 g brómber 
1½ msk. maizenamjöl 
50 g sykur  

Skrælið og skerið eplin í teninga 
og setjið í skál með brómberjun-
um, hellið sykrinum og maizena-
mjölinu yfir eplin og brómberin 
og blandið öllu vel saman. 

Mascarpone-krem 
250 g mascarpone-ostur 
100 g hrásykur 
1 stk. vanillustöng 
1 stk. börkur af sítrónu 

Þeytið allt saman þar til krem-
ið er orðið mjúkt og setjið í 
sprautupoka. 

Bökudeig 
200 g smjör 
200 g hrásykur 
225 g hveiti (sigtað)
1 tsk. lyftiduft (sigtað)

Þeytið smjör og hrásykur saman 
þar til það er orðið ljóst og létt.

Bætið þurrefnunum saman við 
smjörið og sykurinn og bland-
ið varlega saman. Hitið ofninn 
upp í 180 gráður. Setjið eplin og 
brómberin saman í eldfast mót. 
Sprautið mascarpone-kreminu yfir 
eplin og brómberin og endið svo 
á að hjúpa allt saman með böku-
deiginu. Bakið í 40 mín. eða þar 
til skorpan er orðin gullinbrún.

MEISTARAKOKKUR Á SKJÁNUM
Eyþór Rúnarsson snýr aftur á Stöð 2 og kennir áhorfendum réttu tökin í hátíðareldhúsinu

Laxatartar

Jólagjöfin hennar

Ullarkápa
Stærð 10-20
Verð aðeins
24.900 kr.

Kjóll
Verð aðeins

9.900 kr.

Peysa
Verð aðeins

7.990 kr.
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AUGLÝSING: JÓNÍNA BEN KYNNIR

Heilsumeðferðin sem Jónína fylgir 
hefur verið þróuð og notuð af 
pólsku læknunum dr. Dabrowska 
og dr. Lemienzky. Þeir hafa ára-
tuga reynslu af því sem kallast 
hreinsandi, læknisfræðileg fasta. 
„Heilsumeðferðin er einstaklings-
miðuð. Hún hefur skilað einstak-
lega góðum árangri,“ útskýrir 
Jónína. „Meðferðin miðar að því 
að virkja sjálfslækningarkerfi lík-
amans með föstu. Með föstunni 
eru skapaðar þannig aðstæður að 
líkaminn heilar sig sjálfur og vinn-
ur bug á ýmsum kvillum sem eru 
fyrir hendi.“ 

Jónína hefur getið sér gríðarlega 
gott orð fyrir Detox-heilsu með-

ferðir sínar á Íslandi og í Póllandi. 
Jónína er lærður íþróttafræð ingur 
frá McGill-háskóla í Montreal í 
Kanada. Einnig á hún að baki 
tveggja ára nám í hagfræði frá 
Bifröst. Jónína hefur ferðast víða 
um heim til að afla sér upplýsinga 
og fræðslu um sjúkdóma og leiðir 
til þess að hreinsa og heila líkam-
ann, sálina og andann.

Eiginmaður hennar, Gunnar 
Þorsteinsson, vinnur náið með 
henni. Hann veitir fólki andleg-
an stuðning auk þess sem hann 
býður upp á kristilegar samkom-
ur sem fólk getur sótt, óski það 
eftir, á meðan á heilsumeðferðinni 
stendur.

HÓTEL ÖRK – HVERAGERÐI
Næstu meðferðir á Hótel Örk 
2015 verða: 
● 4.-18. janúar
● 23. janúar-6. febrúar
● 11.-25. apríl

PÓLLAND 2015
Árið 2015 verða meðferðir á því 
frábæra hóteli Wichrowe Wzgórze 
http://en.wichrowe.info. Þar er 

aðstaðan með besta móti og um-
hverfið einstakt.

Heilsumeðferðir í Póllandi árið 
2015 eru áætlaðar eftirfarandi:
● 14.-28. mars
● 27. mars-10. apríl
● 24. maí-7. júní
● 15.-29. júlí
● 6.-20. september

DETOX HEILSUMEÐFERÐ JÓNÍNU BEN
Eitthvað fyrir alla – heilsan í fyrsta sæti er meðferð fyrir þá sem vilja bæta heilsu sína og finna árangur fljótt. Heilsumeðferð Jónínu hefur 
verið starfrækt í tíu ár. Meðferðin er einstaklingsmiðuð og hefur skilað fólki mun betri heilsu á skömmum tíma.

Næstu námskeið á Hótel Örk verða í janúar. 

Hótelið í Póllandi þar sem heilsumeðferðin fer fram. Umhverfi hótelsins er einstaklega fallegt.

Jónína Ben er með vinsæl heilsunámskeið, meðferðin er einstaklingsmiðuð og 
hefur skilað einstaklega góðum árangri. MYND/ERNIR

Hrefna Björg Óskarsdóttir skrifar: 
„Vá, hvað mig langar aftur. Heilsumeðferðin er það allra besta sem 
ég hef gert fyrir sjálfa mig. Meðferðin, fyrirlestrarnir, umhverfið, 
félagsskapurinn, aðstaðan, nuddið, dekrið, gönguferðirnar, leikfimin, 
allt saman til fyrirmyndar. Ég er laus við verkina, ég fer eftir því sem 
mér var kennt og árangurinn lætur ekki á sér standa.  Kílóin hverfa 
jafnt og þétt, brúnin lyftist og lífið er léttara. Ég mæli með þessari 
meðferð fyrir hvern sem er, bókið ykkur sem fyrst. Jónína er hafsjór 
af fróðleik um líkamann og hvernig best er að koma honum í form 
og lætur sér annt um hvern og einn. Hugið að heilsunni, gerið það 
strax því hún verður ekki metin til fjár.“

BÓKA MEÐFERÐ
Staðfestingargjaldið er 70.000 kr. fyrir fulla meðferð (afbókunargjald er 
15.000 kr.), 30.000 kr. fyrir styttri tíma (afbókunargjald er 10.000 kr.). 
Greiða þarf staðfestingargjald til þess að taka frá herbergi. 

Greitt er inn á reikning 0111-26-502603, kt. 260357-3879.

Viðskiptavinir sjá sjálfir um að bóka flug til Gdansk. Hægt er að bóka í 
síma 505 0300 eða á netinu. Mælt er með flugi til Kaupmannahafnar og 
þaðan með SAS til Gdansk. 

Nánari upplýsingar veitir Jónína Ben í síma 822 4844 eða á netfang-
inu joninaben@nordichealth.is. Hægt er að fá gjafakort í heilsumeðferð hjá Jónínu Ben. Jólagjöf sem gefur betri heilsu og líðan. 



14 • LÍFIÐ 5. DESEMBER 2014

Stofnendur fyrirtækisins, Frank 
Angelo og Frank Toskan, vildu 
láta gott af sér leiða í heiminum  
og ákváðu að koma saman ásamt 
starfsfólki  M·A·C árið 1994 til 
þess að stofna M·A·C AIDS Fund. 
Markaðsherferðin hófst svo með 
VIVA GLAM-varalit í fallega rauð-
um lit, honum var skotið af stað 
svo allur heimurinn heyrði. Fyrsti 
varaliturinn var framleiddur til 
þess að safna peningum og vekja 
athygli á AIDS á tímum heimsfar-
aldurs sem hafði veruleg áhrif á 
tískusam félagið og var upphaf-
lega brennimerktur sem homma-
sjúkdómur. Sú ákvörðun var tekin 
að allur hagnaður af hverri VIVA 
GLAM-vöru færi beint til þess að 
hjálpa körlum, konum og börnum 
sem þjást af HIV/AIDS en staðan í 
dag er sú að yfir 40 milljón manns 
lifa við HIV/AIDS í heiminum og 
rúmlega 5.000 manns deyja á degi 
hverjum.

Hugmyndin að VIVA GLAM 
var að fagna líflegu og hreinskilnu 
viðhorfi félagsins. Þetta teng-
ist allt sýn fyrirtækisins og slag-
orðunum All Ages, All Races, All 
Sexes (Allur aldur, allir kynþætt-
ir, öll kyn). Þau hafa fengið til liðs 
við sig fjölmarga fræga einstak-
linga sem talsmenn VIVA GLAM 
og eiga þeir flestir það sameig-
inlegt að vera ögrandi og áhrifa-
miklir, sem á að endurspegla fjöl-
breytileika samfélagsins. Meðal 
þeirra eru Lady Gaga, Cyndi Lau-
per, Ru Paul, Sir Elton John, Mary 
J. Blige, Shirley Manson, Dita Von 
Teese, Ricky Martin, Rihanna og 
Pamela Anderson.

Í ár var 6. skiptið sem HIV Ís-
land fékk styrk úr M·A·C AIDS 
Fund. Í ár styrkti sjóðurinn fé-
lagið um 2.000.000 kr. Styrkur-
inn hefur gert félaginu kleift að 
vinna óeigingjarnt forvarnarstarf 
hjá unglingum í 9. og 10. bekkjum 
í öllum skólum á landinu, sem er 
mikilvægur hlekkur í því að vekja 
unga fólkið til umhugsunar, koma 
í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins 
og eyða fordómum.

VIVA GLAM 
SAFNAÐI TVEIMUR 

MILLJÓNUM 
Það kannast flestir við kanadíska snyrtivörufyrirtækið M·A·C en það 

var stofnað árið 1985 og hefur verið leiðandi á snyrtivörumarkaði um 
árabil ásamt því að hafa komið af stað herferð til þess að berjast gegn 

HIV/AIDS í nafni VIVA GLAM.  

MEÐ EINUM VARALIT 
ER HÆGT AÐ:
● Kaupa skólabækur og efni fyrir 

7 HIV-smituð börn í Afríku

● Þjálfa tvo kennara í Rússlandi til 
að vera með forvarnarkennslu 
í skólum

● Kaupa næg lyf til þess að koma 
í veg fyrir HIV-smit frá móður til 
barns fyrir tvö börn í Afríku

● Kaupa ársbirgðir af lyfjum 
fyrir fullorðinn HIV-smitaðan í 
Simbabve

● Yfir 50 blóðprufur og rannsókn-
ir á HIV-smituðum á Indlandi

● Kaupa mat í heilan mánuð fyrir 
HIV-smitað munaðarlaust barn 
í Kína

● Kaupa þrjú net sem vernda 
þrjú börn fyrir moskítóflugum í 
Úganda

Ragnheiður 
Guðmundsdóttir
blaðamaður

Til eru margar tegundir hyljara og 
úrvalið er endalaust. Eins og nafnið 
gefur til kynna eru hyljarar 
til þess fallnir að hylja 
dökka tóna á húð, 
bólur, ör og aðrar 
misfellur á húð-
inni. Mikilvægt 
er að velja hylj-
ara sem hentar 
því sem hann er 
ætlaður í og fell-
ur vel að húðlit.
Hér koma nokk-
ur góð ráð þegar 
kemur að notkun hylj-
ara. 
Það er eins með hyljara og annan 
farða að það er mikilvægt að næra 
húðina áður en hann er settur á. 
Gott rakakrem sem hentar þinni 
húðgerð er algjörlega nauðsynlegt 
sem fyrsta skref fyrir fallegt og frísk-
legt útlit.
Til þess að fela bauga undir augum 
er gott að nota ferskju- eða rauð-
tónahyljara til þess að vega á móti 
blámanum undir augunum. Hylj-

ari sem þú notar til að hylja bauga 
þarf að vera þunnur og rakagef-
andi, ef hann er of þurr getur hann 
ýkt eða myndað hrukkur undir 
augum.

 Til þess að fela mikinn 
roða eftir sólbruna er 

gott að byrja á að 
bera á sig rakagef-
andi krem. Bera 
svo hyljara án ilm-
efna á húðina var-
lega með mjög 
mjúkum bursta. 

Á bólur er gott að 
nota örlítið þykk-

ari og þurrari hyljara 
sem haldast vel á húð-

inni yfir daginn. Til þess að 
fela bólurnar og annan roða á húð 
virkar vel að nota græn- og gul-
tónahyljara til þess að vinna á móti 
roðanum og setja svo farða sem 
passar húðlitnum yfir.
Til þess að fá frísklegra útlit án mik-
illar fyrirhafnar og án þess að bera 
farða á allt andlitið er hægt að 
bera þunnan hyljara á augnlok og 
undir augu og fela þannig æða-
bláma og roða. 

HEFUR ÞÚ 
EITTHVAÐ AÐ FELA?
Hyljarar gegna margvíslegum hlutverkum 
þegar kemur að förðun og eru algjörlega 
nauðsynlegir í snyrtibudduna.
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Ragnheiður Guðmundsdóttir
blaðamaður
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Lækjargata 2a og Vesturgata 2a 101 Reykjavík 

METSÖLULISTI IÐU

I Hate Dolphins
Hugleikur Dagsson

.

Saga þeirra, 
sagan mín
Helga Guðrún
Johnson

Íslenskir málshættir
og snjallyrði
Nanna 
Rögnvaldardóttir 
tók saman

 Maðurinn sem
 hataði börn
 Þórarinn Leifsson

Vonarlandið
Kristín Steinsdóttir

Jólasaga úr
Ingólfsfjalli
María
Siggadóttir

Þrettán dagar
til jóla
Brian 
Pilkington

Koparakur
Gyrðir Elíasson

  26.11.14 - 03.12.14

Reykjavík sem
ekki varð
Anna Dröfn
Ágústsdóttir
& Guðni Valberg

 DNA
Yrsa Sigurðardóttir
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AUGLÝSING: ICEPHARMA KYNNIR

VINNUR Á ÁHRIFUM ÖLDRUNAR
NeoStrata Skin Active-línan vinnur gegn öllum sýnilegum áhrifum öldrunar með einstökum og háþróuðum aðferðum. Vörurnar í línunni eru 

fjórar; andlitshreinsir (Exfoliating wash), augnkrem (Intensive eye therapy), næturkrem (Cellular restoration) og dagkrem (Matrix support). 

Neostrata- húðvörurnar innihalda 
efni sem kallast ávaxtasýrur, en 
rannsóknir sýna að þær hafa 
verulega bætandi áhrif á húðina. 
AHA-sýrur (alpha-hydroxy acids) 
og PHA (poly-hydroxy acids) 
eru einstakir rakagjafar og flýta 
fyrir endurnýjun húðfrumnanna. 
„Þannig vinna Neostrata-húð-
vörurnar gegn ótímabærri öldrun 
húðarinnar, þurrki og skemmd-
um í húð af völdum sólarljóss,“ 
segir Guðrún Einarsdóttir, sölu-
fulltrúi Icepharma, sem er með 
umboð fyrir Neostrata-húðvör-
urnar. „Neostrata-húðvörurnar 
gefa húðinni jafnari hörundslit 
og heilbrigt og frísklegt yfirbragð. 
Þær eru þróaðar af húðlæknum 
og framleiddar eftir ströngustu 
gæðakröfum en eru ekki prófaðar 
á dýrum, innihalda hvorki ilmefni 
né lit og eru ofnæmisprófaðar.“

Þær Neostrata-húðvörur sem 
innihalda sterka AHA-sýru (glyc-
olic acid) hafa um árabil verið not-
aðar af húðlæknum með góðum 
árangri við ýmsum húðvandamál-
um. „Þessar húðvörur innihalda 
átta til tuttugu prósent AHA-sýru 
og fást í apótekum gegn ávísun frá 
lækni. Húðlæknar veita auk þess 

áhrifaríkar sýrumeðferðir með allt 
að sjötíu prósenta styrk. Efnin 
komast þannig dýpra inn í húðina 
og örva nýmyndun bandvefs sem 
oft leiðir til þess að yfirborð húð-
arinnar verður sléttara og fínlegra,“ 
útskýrir Guðrún. 

Hvað eru ávaxtasýrur?
AHA- og PHA-sýrur eru einstak-

ir rakagjafar og flýta fyrir endur-
nýjun húðfrumnanna og vinna því 
gegn ótímabærri öldrun húðarinn-
ar, þurrki og skemmdum í húð af 
völdum sólarljóss.

Glycolic-sýra er eitt af inni-
haldsefnum sykurreyrs. Glycolic-
sýra hefur minnstu sameindina af 
AHA-fjölskyldunni og fer því hrað-
ast inn í húðina. „Rannsóknir sýna 
að Neostrata-húðvörur sem inni-
halda glycolic-sýru og eru notaðar 
í daglegri umhirðu draga úr fínum 
línum, hrukkum og gefa húðinni 
heilbrigt útlit.“

Gluconolactone er önnur kyn-
slóð af ávaxtasýrum. Glucono-
lactone er PHA-sýra sem er nátt-
úrulegt andoxunarefni og segir 
Guðrún hana vera einstakan raka-
gjafa. „Gluconolactone ertir ekki 
húðina og hæfir öllum húðgerð-
um, einnig viðkvæmri húð. Neo-

strata-húðvörur sem innihalda 
gluconolactone gefa húðinni jafn-
ara og frísklegra yfirbragð.“ 

Lactobionic-sýra er samsett 
PHA-sýra sem er afleiða laktósa 
(mjólkursykurs) og gluconic-sýra. 
„Lactobionic-sýra er áhrifaríkt 
and oxunarefni með einstaka raka-
myndandi eiginleika sem mýkja og 
slétta húðina.“ 

„Sítrónusýra eða citric acid er 
sýra sem notuð er bæði í mat og 
snyrtivörur. Andoxunareiginleiki 
hennar hjálpar til við að minnka 
eyðileggjandi áhrif sólar og meng-
unar. Rannsóknir sýna að sítrónu-
sýra dregur úr öldrun húðarinnar 
og minnkar fínar línur og hrukkur,“ 
segir Guðrún. Hún bætir við að 
mandelic-sýra sé sýra sem dragi 
úr olíuframleiðslu í húðinni. „Auk 
þess hefur hún bakteríueyðandi 
áhrif og hentar því óhreinni húð. 
Rannsóknir sýna að mandelic-sýra 
dregur úr öldrun húðarinnar.“

Neostrata-húðvörur sem inni-
halda PHA-sýrur eru seldar í 
apótekum. Þær henta öllum húð-
gerðum, einnig viðkvæmri húð.

Neostrata-húðvörur sem inni-
halda AHA-sýrur fást í apótekum 
gegn ávísun frá lækni. 

NEOSTRATA – JÓLAGJÖFIN HANDA 
KONUM SEM EIGA ALLT
Neostrata-húðvörurnar eru þróaðar af húðlæknum og framleiddar eftir ströngustu gæðakröfum. Þær innihalda ekki ilmefni og eru 
ofnæmisprófaðar. Neostrata-vörurnar gefa húðinni jafnari hörundslit og heilbrigt og frísklegt yfirbragð. 

GUÐRÚN SEGIR Neostrata-húðvörurnar meðal annars vinna gegn ótímabærri 
öldrun húðarinnar.  MYND/GVA

ANDLITSHREINSIR
(EXFOLIATING WASH) 

Einstök „SynerG“-formúla slípar húðina 
á mjög varfærinn hátt án þess að þurrka 

hana og undirbýr hana þannig vel fyrir virkni 
kremanna. Poly hydroxy-sýrur, þar með talið 

gluconolactone og maltobionic-sýrur (ávaxta-
sýrur), örva endurnýjun húðarinnar og fjar-

lægja óhreinindi frá dýpstu lögum hennar. Þessi 
sápulausi, freyðandi hreinsir fjarlægir á árang-
ursríkan hátt olíu og fitu á húðinni ásamt öllum 
farða, án þess að valda óþægindum og ert-
ingu í húðinni. Maltobi onic-sýrur (einkaleyf-
isvarið vörumerki) næra húðina einstaklega 

vel á meðan blanda af aloe-, kamillu-, 
gúrku- og rósmarín ekströktum sefa og 

róa húðina. Hreinsirinn hentar 
öllum húðgerðum.

AUGNKREM (INTENSIVE EYE THERAPY)

Einstök „Syn erG“-formúla notast við sérstaka aðferð sem 
byggir upp og gerir viðkvæma húðina í kringum augnsvæðið 
bústnari og þéttari. Kremið inniheldur stofnfrumuekstrakta úr 

eplum til þess að viðhalda langlífi stofnfruma húðarinnar þann-
ig að húðin fer að hegða sér á sama hátt og umtalsvert yngri 
húð myndi gera. Sérstök peptíð örva húðina til aukinnar coll-
agen-framleiðslu. Augnsvæðið virðist sléttara og hláturhrukk-
urnar í kringum utanvert augnsvæðið sléttast innan frá. Koff-
ín dregur úr bólgum og baugum á meðan hýalúrónsýrur virka 
sem náttúrulegur rakagjafi. Að lokum gefa E-vítamín húðinni 

ákjósanleg andoxunaráhrif.

NÆTURKREM (CELLULAR RESTORATION).

Einstök „SynerG“-formúla var hönnuð til þess að örva og end-
urlífga virkni húðfrumanna og styrkja undirliggjandi stoðir húð-
arinnar. Formúlan inniheldur stofnfrumuekstrakta úr eplum 
sem vernda og framlengja líftíma stofnfruma húðarinnar og 
hjálpa þannig til við að sporna gegn áhrifum öldrunar á húð-
ina. Sérstök peptíð ýta undir collagen-framleiðslu og draga úr 
sýnileika dýpri lína. Glyc olic-sýrur, AHA-sýra, auka framleiðslu 
collagens og gerir húðina bústnari og stinnari. Maltobionic-
sýrur og gluconalactone (PHA-sýrur) hafa græðandi og endur-
byggjandi áhrif á undirlag húðarinnar. Ekstraktar úr greipfræj-
um, granateplum, bláberjum og acai-berjum verja einnig húð-
frumurnar gegn áhrifum öldrunar.

DAGKREM (MATRIX SUPP ORT).

Einstök „SynerG“-formúla inniheld-
ur þrjár klínískt prófaðar aðferðir, sem allar 

hafa einstaka virkni á húðina. Sérstakt peptíð 
örvar collagen-framleiðslu í dýpri lögum húðarinn-

ar. Neo Glucos amine (einkaleyfisvarið vörumerki) og 
retinól vinna saman að því að endurbyggja náttúru-

legar stoðir húðarinnar, gera húðina stinnari og bæta 
litbrigði húðarinnar. Blanda af mismunandi andoxun-

arefnum veitir húðinni góða alhliða vörn ásamt því 
að UVA- og UVB-stuðlar (SPF20) verja hana gegn 

skaðsemi útfjólublárra geisla frá sólinni. Neo 
Glucos amine inniheldur einnig týrósín (tyros-

inase) sem er lykilensím í framleiðslu húð-
arinnar á melaníni, sem dregur úr lita-

breytingum í húðinni.
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AUGLÝSING: ÓSKASKRÍN KYNNIR

Óskaskrínin eru fjögur. Þau eru 
þemaskipt og höfða til fjölbreyti-
legs smekks og ólíkra áhuga-
sviða viðtakenda. Kaupandinn 
velur þemað – viðtakandinn velur 
ævintýrið.

„Farið var að bjóða upp á Óska-
skrín hér á landi árið 2011 og njóta 
þau sífellt vaxandi vinsælda,“ segir 
Dagmar Ír is Gylfadóttir,  sölu- 
og markaðsstjóri hjá Óskaskrín-
um. Þau heita Dekur stund, Töff, 
Gourmet og Rómantík. Í hverju 
skríni er handbók með umfjöll-
un um þau fyrirtæki sem hægt er 
að velja á milli og þær upplifan-
ir sem hvert þeirra býður upp á, 
ásamt gjafakorti. Þegar viðtak-
andinn hefur valið upplifun hefur 
hann samband við viðkomandi fyr-
irtæki, gefur upp númerið á kort-
inu og pantar. 

Dekurstund er l í t i l l  pakki.  Í 
honum eru alls kyns dekurmeð-
ferðir. Má þar nefna hand- og 
fótsnyrtingu, klippingu og nudd. 
Hann kostar 7.900 krónur.

Í Töff-skríninu er að finna golf-
kennslu, fjórhjólaferð, jöklaferð, 

bátsferð, bjórskólaferð og ýmislegt 
fleira. Það kostar 14.900 krónur.

Í Gourmet-skríninu er að finna 
úrval þriggja til fjögurra rétta mál-
tíða fyrir tvo á veitingahúsum úti 
um allt land. Má  þar nefna Holt-
ið, Kopar, Við Tjörnina og Nauthól 
sem dæmi um staði í Reykjavík en 
auk þeirra er fjöldi skemmtilegra 
staða hringinn í kringum landið í 
skríninu. „Þetta skrín er mjög vin-
sælt í jóla- og fyrirtækjagjafir. Þú 
ert ekki að velja einn ákveðinn stað 
heldur gefur viðtakandanum kost á 
að laga valið að sínum smekk,“ út-
skýrir Dagmar. Það kostar 16.900 
krónur. 

Rómantík inniheldur gistingu 
fyrir tvo í eina nótt á hótelum víðs 
vegar um land ásamt tveggja til 
fjögurra rétta máltíð og morgun-
verði. Þetta skrín kostar 32.900 
krónur.

Dagmar segir viðtökurnar við 
skrínunum hafa verið mjög góðar. 
„Þau eru meðal annars tilvalin fyrir 
fólk sem á allt en þig langar að gera 
vel við. Þá eru fyrirtæki í auknum 
mæli að kaupa þau handa starfs-

fólki og viðskiptavinum. Óskaskrín-
in eru líka keypt í alls kyns vinn-
inga og leiki enda standa þau allt-
af fyrir sínu og henta viðtakendum 
með ólík áhugamál. Þeir sem kom-
ast á bragðið kaupa þau aftur og 
aftur enda viðtakendur nánast und-
antekningarlaust mjög ánægðir. Við 
höfum sömuleiðis átt í mjög góðum 
samskiptum við samstarfsaðila 
okkar sem margir hafa verið með 
frá upphafi,“ segir Dagmar.

Hægt er að kaupa skrínin í gegn-

um heimasíðu Óskaskrína www.
oskaskrin.is og eru þau send hvert 
á land sem er. 

Einnig bjóðum við fólki upp á 
að pakka Óskaskrínunum inn í fal-
legan gjafapappír, sem getur verið 
mjög þægilegt þegar tíminn er af 
skornum skammti. Þau fást líka í 
nær öllum verslunum Pennans Ey-
mundssonar og í Hagkaupum á 
höfuðborgarsvæðinu. Eins í blóma-
búðinni Dalíu í Álfheimum 74 og 
Býflugunni og blóminu á Akureyri.

GEFUM GÓÐA UPPLIFUN

Óskaskrín eru þemaskipt. Þau höfða til fjölbreytilegs smekks og ólíkra áhugasviða viðtakena.

Óskaskrín er handhæg gjafavara, byggð á hugmynd sem hefur slegið í gegn um allan heim. Með Óskaskríni gefur kaupandi upplifun í stað hluta. 
Hann gefur viðtakandanum jafnframt færi á að velja upplifun úr fjölda freistandi möguleika.

Fyrirsætan Devon Wind-
sor í bol frá Helmut Lang.

Kápa frá Zara og 
taska frá Chanel. 

Andrea 
Rosenberg 

í kjól frá 
Comme 

des 
Garçon 

og í skóm 
frá Acne. 

Tískuprinsessan Olivia 
Palermo flott í svörtu á 
götum Parísar. 

Japanska fyrirsætan Chih-
aru Okunugi smart í svörtu.  

Falleg taska 
frá Salvatore 
Ferragamo, 
sólgleraugu 

frá Tom Ford 
og kápa frá 

Dries Van 
Noten. 

Sjónvarpskonan Zara 
Martin með tösku frá 
Dolce & Gabbana.

Svarti liturinn er alltaf klassískur 
og hefur lengi verið vinsæll hjá 
íslensku þjóðinni. Það ætti því að 
gleðja marga að svarti liturinn er 
einstaklega inn þessa dagana í 
tískuheiminum og það þykir mjög 
smart að vera í öllu svörtu. 

SVART
MEÐ 
SVÖRTU

Falleg svört taska frá Chanel. 
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AUGLÝSING: ICECARE KYNNIR

FEMARELLE ER FRÁBÆR LAUSN
Loksins er komin á markaðinn náttúruleg lausn fyrir konur á breytingaaldri. Femarelle er gert úr jurtaefnum og rannsóknir sýna að það slær 
á einkenni tíðahvarfa. Konur finna mikinn mun á sér þegar þær taka inn Femarelle.
Bryndís Guðmundsdóttir segist hafa byrj-
að á breytingaskeiðinu fyrir sjö árum. „Ég 
hef verið á þremur tegundum af horm-
ónalyfjum, þurfti oft að skipta um tegund-
ir. Ástæðan fyrir því var sú að lyfin hent-
uðu mér ekki, ég fékk meiri vanlíðan af 
þeim en ég hafði áður. Ég átti erfitt með 
svefn, svitnaði mjög mikið og var með 
mikla skapbresti,“ segir hún.

„Ég ákvað að hætta að taka inn horm-
ónalyfin þar sem þau voru ekki að virka á 
mig. Leitaði að upplýsingum og fróðleik á 
netinu og rakst þá á grein um Femarelle. 
Ég ákvað að prófa einn pakka því það sak-
aði ekki að reyna eitthvað annað. Það er 
gaman frá því að segja að ég fann mjög 
fljótt mun á mér, ég fór að sofa betur, nú 
er ég hætt að svitna um nætur, skapið er 
miklu léttara og ég hef mun meiri orku en 
áður. Ég get mælt 100 prósent með Fem-
arelle ef konur vilja ná betri líðan á breyt-
ingaskeiðinu.“

Dásamlegt undraefni
„Ég ákvað að prófa Femarelle síðasta 
vetur eftir að hafa lesið frásögn konu 
í blaði þar sem hún lýsti ánægju sinni 
með vöruna,“ segir Soffía Káradótt-
ir sem á þeim tíma var að byrja á breyt-
ingaskeiðinu en vildi ekki nota horm-
óna. „Ég fann fyrir hitakófum, fótaóeirð, 
skapsveiflum, líkamlegri vanlíðan og vakn-
aði oft upp á nóttunni.“

Eftir að Soffía hafði tekið Femarelle inn 
í aðeins tíu daga hurfu öll einkenni breyt-
ingaskeiðsins. „Nú fæ ég samfelldan 
svefn, finn ekki lengur fyrir hitakófum eða 
fótaóeirð og líður mun betur á allan hátt 
og er í góðu jafnvægi.“

Soffía mælir hiklaust með Femarelle við 
vinkonur sínar. „Ein þeirra hætti á horm-
ónum og notar Femarelle í dag. Ég mæli 
með því að allar  konur á breyt-
ingaaldrinum prófi Femarelle 
og get ekki ímyndað mér 
hvernig mér liði í dag 
ef ég hefði ekki kynnst 
þ e s s u  d á s a m l e g a 
undraefni.“

V i r k n i  F e m a re l l e 
hefur verið staðfest 
með fjölda rannsókna á 
undanförnum 13 árum. 

Mjög ánægð 
með Femarelle 
„Ég frétti af Femarelle 
hjá systur minni sem 
hefur notað vöruna 
með góðum árangri. 
Ég ákvað að prófa þar 
sem ég var byrjuð að 
finna fyrir nokkrum ein-
kennum sem voru lýs-
andi fyrir breytinga-
skeiðið en samt er ég 
bara 42 ára,“ segir 
Selma Björk Grétars-
dóttir. 

„Ég fann fyrir svefn-
t ru f lunum,  verk jum 
um líkamann og skap-
sveiflum. Það var alveg 
ót rú lega f l jó t t  sem 
ég fann góð áhrif af 
Femarelle, því að eftir 

aðeins tvo daga var ég farin að sofa betur. 
Ég er mjög ánægð með áhrifin af Fem-
arelle, því að skapið hefur lagast og verk-
irnir minnkað. Mér líður mun betur og er 
sáttari með sjálfa mig.“  

Loksins verkjalaus
„Mig langar  að 

deila með ykkur 
reyns lu  minn i 
af notkun Fem-
are l l e , “  seg i r 
Eva Ólöf Hjalta-
d ó t t i r .  „ M é r 
hafði ekki liðið 
nógu vel í svo-
l ít inn tíma, ég 
er á lyfjum við 
s y k u r s ý k i  o g 
v e g n a  v e i k -
inda í  sk ja ld-
kirtl i. Ég hafði 
þyngst  vegna 
lyfjanna og svo 
hef  ég e innig 
verið með gigt 
og haf t  verk i 
vegna þess. Mér 
fannst óþægi-
legt að vera of 
mikið innan um 
fólk, var orðin 
svol í t ið þung-
lynd af vanlíð-
an. Mér fannst 
ekk i  go t t  að 
vera í  hávaða 
og var því mjög 
mik ið að e in-

angrast frá félagslífi. Vegna sykursýkinnar 
og skjaldkirtilssjúkdómsins hef ég svitn-
að mjög mikið þótt ég hafi ekki verið í 
áreynslu. Það var þannig að ég þurfti að 
skipta um bol þrisvar á dag. 

Ég er 71 árs og var ekki sátt við hvern-
ig mér leið, vildi geta tekið meiri þátt í líf-
inu. Ég las umfjöllun um Femarelle og leist 
vel á að prófa náttúrulega og hormóna-
lausa meðferð, sérstaklega þar sem ég 
sá að hún gæti linað verki. Ég hef núna 
notað Femarelle undanfarna mánuði og 
hef endur heimt mitt fyrra líf. Mér líður svo 
vel að nú get ég farið daglega út að ganga 
með hundinn, fer einnig í sund á hverjum 
degi, sæki félagsvist og fer í bingó viku-
lega,“ segir Eva. 

„Mig er hætt að verkja um allan líkam-
ann og ég nota Femarelle sem náttúru-
lega verkjameðferð því að ef ég er með 
verk tek ég aukalega af því. Eftir að ég 
hafði verið á Femarelle í um það bil sex 
mánuði fann ég að ég var hætt að svitna 
eins og ég gerði daglega og get núna 
verið í sama bolnum allan daginn. Mjög 
mikill léttir fyrir mig. Svo er það besta 
við þetta að núna segja börnin mín og 
tengdabörn að ég sé orðin miklu líflegri 
og hressari. Mér finnst meira gaman að 
hitta barnabörnin mín því ég get veitt 
þeim meiri athygli. Ég hef að auki misst 
11 kíló án þess að reyna það vegna þess 
að mér líður betur og ég get hreyft mig 
óhindrað.“

Bryndís Guðmundsdóttir segist hafa byrjað á breytingaskeiðinu fyrir sjö árum. „Ég hef verið á þremur tegundum af hormónalyfjum, þurfti oft að skipta um 
tegundir.“

● Femarelle er fáanlegt í öllum apótekum, heilsuverslunum og heilsuhillum stórmarkaðanna. 
● Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu IceCare, www.icecare.is.

Eva Ólöf Hjaltadóttir Soffía Káradóttir Selma Björk Grétarsdóttir



18 • LÍFIÐ 5. DESEMBER 2014

Stella 
McCartney-taska 
úr GK Reykjavík. 
Þessi taska er algjört 
uppáhald. Ég veit 
ég á eftir að eiga 
hana alltaf.

FATASKÁPURINN 
EVA KATRÍN 
BALDURSDÓTTIR
Háskólanemi og starfsmaður í GK Reykjavík.

1

10 SPURNINGAR

1. Þegar ég var ung 
hélt ég að ef maður þef-
aði af bensínlykt á bens-
ínstöðvum fengi maður 
unglingaveiki.
2. En núna er ég stór 
og held að einhver hafi 
logið því að mér. 
3. Ég mun eflaust 
aldrei skilja fólk fullkom-
lega. Djöfull erum við öll 
mismunandi og ólík.
4. Ég hef ekki sérstak-
an áhuga á jarðarberjum.
5. Karlmenn eru margt og mikið. Konur eru margt og mikið. 
Allt er allt og allt. Æ, ég veit það ekki. 
6. Ég hef lært að maður á alls ekki að reiða sig á eina sögu, 
hvort sem það er ein lítil persónuleg saga eða ein stór heimssaga. 
Ein saga gefur okkur mjög takmarkaða mynd af lífinu. 
7. Ég fæ samviskubit þegar ég geri plön en gleymi þeim 
síðan. Gerist iðulega. 
8. Ég slekk á sjónvarpinu þegar sjónvarpið sýnir hryllings-
myndir. 
9. Um þessar mundir er ég mjög upptekin af Joan Didion. 
Las „The Year of Magical Thinking“ í síðustu viku og get ekki hætt 
að hugsa um hana. 
10. Ég vildi óska þess að fleiri vissu af sjónvarpsþáttunum 
Parenthood. Væmnir gleði-drama-fjölskylduþættir sem láta mann 
grenja eftir hverja einustu senu. Gleði- og sorgartár. Með aðeins 
einum þætti næ ég að losa um allar tilfinningaflækjur innra með 
mér. Hamingjusama hjónabandið brotnar í sundur og ég græt. 
Mamman er pirruð út í dótturina fyrir að hafa aldrei samband við 
sig og ég græt. Afinn, sem er nýbúinn í hjartaaðgerð, stelst til að 
borða hamborgara og ég græt. Það er gott að gráta.

Anna Gyða Sigurgísladóttir, 
nemi og heimildarmyndagerðarkona

„Fatastíllinn minn er 
nútímalegur, kvenlegur 

og djarfur á sama 
tíma. Ég elska að leika 
mér með liti og mynstur 

og ég pæli mikið í 
litasamsetningum. 
Mér finnst ekkert 
skemmtilegra en 
að reyna svolítið 
á litrófið og setja 
saman furðulegar 
samsetningar sem 

virka. Svo hendi ég 
mér í einn góðan 

biker-leðurjakka og 
motorboots við.“

Motorboots frá Dr. 
Martens. Ég elska þessa 
skó, þetta eru hinir full-
komnu motorboots. Ég 
fékk þá í jólagjöf frá kær-
astanum mínum í fyrra og 
held mikið upp á þá.

4 5
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Stella McCartney-kjóll 
úr GK Reykjavík. Þetta 
er ábyggilega uppáhalds-
kjóllinn minn. Ég dýrka 
sniðið og litina í honum.

Acne Studios biker-
leðurjakki sem ég 
keypti í Los Ang-
eles í sumar. Ég held 
mikið upp á Acne og 
hvað þeir eru duglegir 
að finna upp óvenjuleg 
en nútímaleg snið.

Woodwood-
húfa og leður-
hanskar frá 
Filippa K. Ég fer 
ekki út úr húsi án 
þess að hafa þetta 
tvennt með mér.

2
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Blúndu-crop top, fallegur til 
dæmis við hátt pils.
Verð: 7.990 kr. 

„Hjá okkur er úrvalið mikið, jafnt fyrir þær sem vilja klæðast 
kjólum um hátíðarnar eða fallegum topp við buxur eða pils,“ 

segir Stella Björt Gunnarsdóttir, verslunarstjóri í Top shop. 
„Pallíettur, glimmer, glamúr, loðfeldir og klassískar 

kápur eru einkennandi fyrir jólin og áramótin,“ lýsir 
hún og bendir á að pallíettukjólarnir séu sívinsælir 

í Topshop. „Þess má geta að söngkonan Beyoncé 
var í einum slíkum frá okkur á dögunum.“

Kápur og aðrar yfirhafnir eru bráðnauðsynleg-
ar í vetur. „Úrvalið af yfirhöfnum er einnig gott 
hér hjá okkur og leggjum við sérstaka áherslu 
á klassískar kápur sem passa við fínni tilefni en 
ganga einnig hversdags,“ útskýrir Stella.

Þeir sem leita að jólagjöfum koma ekki að 
lokuðum dyrum í Topshop. „Náttföt og inniskór 
eru klassísk jólagjöf, enda sá tími árs þegar 
maður liggur í leti í faðmi fjölskyldunnar í kósí 

náttfötum,“ segir Stella glaðlega. Í Topshop má 
finna nokkrar gerðir af náttfötum og heilgöllum 

sem eru tilvaldir í jólapakkann.
Fleiri gjafahugmyndir sem mætti nefna eru kjól-

ar, gallabuxur, skart, húfur, skór og töskur. „Starfsfólk 
okkar er tilbúið að hjálpa, hvort sem fólk er að leita að 

hinu fullkomna jóladressi eða að jólagjöf handa sínum nán-
ustu,“ segir Stella brosandi.  

AUGLÝSING: TOPSHOP KYNNIR

GLIMMER OG GLAMÚR Í TOPSHOP
Úrvalið af jólafötum og jólagjöfum er nánast endalaust í verslunum Topshop í Kringlunni og Smáralind. 

„Hjá okkur er úr
kjólum um há

segir Stella
„Pallíett

kápur 
hún 

í To
va

a
h
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m

ná
fin

sem
Flei

ar, galla
okkar er t

hinu fullkom
ustu,“ segir Ste

Stella, Sólbjörg og Lukka sýna smá 
brot af því úrvali sem er í boði

í verslunum Topshop. 

Náttfatasett með mörgæsum á. 
Verð: 6.990 kr.
Náttfa
Verð:

B
d
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Mikið úrval 
er af jökkum 
og húfum.

M
Y

N
D

/S
T

E
FÁ

N

Einstaklega klassísk 
kápa – fæst einnig í 
svörtu og ljósbrúnu.
Verð: 16.990 kr.

Flís-heilgalli. Einstaklega 
hlýr og notalegur.
Verð: 9.990 kr.

Mýkstu inniskór 
sem til eru, og rosa 

krúttlegir í þokkabót.
Verð: 4.490 kr. 

Gull-pleðurpils – fullkomið um jólin.
Verð: 10.990 kr.

Þrjú hálsmen saman í pakka. Hægt 
að nota saman og sitt í hverju lagi.
Verð: 4.990 kr. 

Hælaskór með fjöðrum geta 
poppað upp hvaða kjól sem er.

Verð: 16.990 kr.

Gullkjóll sem hæfir vel 
um áramót.
Verð: 10.990 kr.

Beyonce 
er glæsileg 

í þessum 
pallíettu kjól 
sem fæst í 
Topshop. 

Verð:
19.990 kr.



Lífi ð

BLOGGARINN  BLOGGARINN LIFIR FYRIR TÍSKU
Lucy Williams

http://www.fashionmenow.co.uk/

Lucy Williams er búin að vinna í 
tískubransanum í 6 ár. Hún byrj-
aði tískuferil sinn sem aðstoðar-
kona á tískusviði á StarSheerluxe.
com og InStyle Magazine áður en 
hún varð seinna aðstoðarritstjóri 
hjá sama tímariti. Í dag er Lucy bú-
sett í Lundúnum og heldur úti tísku-
blogginu Fashion Me Now ásamt 
því að skrifa fyrir mismunandi tíma-

rit og aðstoða tískumerki með mark-
aðssetningu. Hún byrjaði með tísku-
bloggið sumarið eftir að hún útskrif-
aðist úr háskóla til þess að búa til 
sitt persónulega svæði í þeim til-
gangi að fá útrás fyrir sköpunar-
gáfuna og fá að veita öðrum inn-
blástur. Bloggið hefur svo þróast og 
breyst í gegnum árin og hún hefur 
fjölgað færslum þar sem hún birtir 
myndir af sjálfri sér í múndering-
um dagsins, færslum um fegurð og 
förðun og ferðasögur.  

The Chronicles of Her
http://instagram.com/
chron iclesofher_
Carmen Hamilton er áströlsk með 
með mikla ástríðu fyrir tísku og öllu 
sem henni tengist. Hún heldur úti 
sínu eigin tískubloggi sem heitir The 
Chronicles of Her ásamt því að skrifa 
fyrir ástralska Vogue. Hún er með 
Insta gram síðu sem gaman er að 
fylgjast með en þar birtir hún falleg-
ar myndir af tískutengdum hlutum og 
atburðum. Allt sem hún gerir er ein-
falt, stílhreint og fallegt og Instagram-
síðan hennar einkennist af því.

Creme de la Crumb
http://www.pinterest.com/
cremedelacrumb/
Tiffany er sjálflærður kokkur og seg-
ist sjálf vera með mikla matarást, þá 
sérstaklega á hvítu súkkulaði. Hún 
stofnaði Creme de la Crumb árið 
2013 til þess að skrásetja eldhúsæv-
intýri sín. Hún varð ástfangin af ferl-
inu, að elda matinn, taka myndir af 
honum og deila með öðrum. Það er 
endalaust af uppskriftum og mat á 
Pinterest-síðunni hennar og það er 
hægt að finna allt sem hugurinn girn-
ist í uppskriftum Tiffany, sama hvort 
það er salat, steik eða kaka. 

Twitter-síða Mind Body Green er 
algjörlega nauðsynleg fyrir allt 
áhugafólk um heilsu. Þar er að 
finna allt sem tengist hollum mat, 
jóga, hugleiðslu, samböndum, 
hreyfingu og mörgu fleira. Falleg 
síða með uppbyggilegum skila-
boðum sem hvetja mann áfram til 
heilbrigðari lífsstíls og minna á að 
huga að andlegri heilsu jafnt og 
þeirri líkamlegu. 

Mind Body Green
https://twitter.com/mind-
bodygreen

Twitter síða Mind Body Green er
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Tuborg-jólabjórinn er dökkgullinn 
og með sterkri angan af karamellu, 
korni, lakkrís og sólberjum. „Hann 
passar einstaklega vel með jólamat, 
reyktu og óreyktu svínakjöti, önd, 
síld og hangikjöti,“ segir Guðmund-
ur Mar Magnússon, eða Gummi 
brugg, bruggmeistari hjá Ölgerðinni.

Bestur með íslenska vatninu
„Það má segja að algjör sprenging 
hafi orðið í sölu á Tuborg-jólabjórn-
um þegar við tókum alfarið yfir við 
framleiðslu á honum fyrir nokkrum 
árum en áður fyrr fluttum við hann 
inn í tönkum og töppuðum á hér,“ 
segir bruggmeistarinn Gummi 
brugg. Hann segir íslenska vatnið 
líklega fara svona vel með þenn-
an vinsæla bjór. „Hann virðist víst 
hvergi bragðast betur og höfum 
við ekki undan að framleiða.“

Bærinn á hliðina
Mikil eftirvænting skapast ár-
lega þegar Tuborg-jólabjór-
inn fer í sölu á helstu börum 
bæjarins klukkan 20:59 
fyrsta föstudag í nóvember 
ár hvert. „Dagurinn hefur 
fengið nafnið J-dagurinn, 
að danskri fyrirmynd, og er 
farið í sérstakt skrúðgöngu-
rölt á milli helstu bara bæj-
arins sem hafa hafið sölu 
á bjórnum. Þetta er orðin 
mikil veisla og skemmtileg 
hefð hefur skapast í kringum 
þetta,“ segir Gummi brugg 
en í ár tóku um 400 manns 
þátt í göngunni og fögnuðu 
komu Tuborg-jólabjórsins.

SÍFELLT RÍKARI HEFÐ FYRIR JÓLABJÓR
Tuborg-jólabjórinn hefur verið mesti seldi jólabjórinn á Íslandi undanfarin ár. Sérstök stemning fylgir bjórnum og því er 
hátíð hjá mörgum þegar hann er loksins fáanlegur á börum bæjarins. Tuborg-jólabjórinn er bruggaður af Ölgerðinni Agli 
Skallagrímssyni. Tuborg-jólabjórinn er lager í Vínarstíl. Í honum er bragðkeimur af karamellu og enskum lakkrís. 

Bjórinn fer í sölu á helstu börum bæjarins klukkan 20.59, fyrsta föstudag í nóvember ár hvert.

„Það er óhætt að segja að Jóla-
gullið hafi slegið í gegn í ár en 
þ a ð  e r  m e ð a l 
allra vinsælustu 
jólabjóra lands-
i n s , “  s e g i r 
Guðmund-
ur Mar Magn-
ússon (Gummi 
Brugg), brugg-
meistari hjá Öl-
gerðinni.

„ V i ð  e r u m 
hæstánægð 
með mót tök-
urnar og líklegt 
að  ö l ið  se l j -
i s t  upp e i t t -
hvað fyrir jól. 
Þet ta  er  t rú-
l e g a  á g æ t i s 
mæl ikvarð i  á 
þá bjórbyltingu 
sem hefur átt 
sér stað und-
anfarin ár hér-
lendis. Svona 
margslunginn 

og fjölþættur bjór hefði trú-
lega ekki hlotið svona góðar 

viðtökur fyrir fáeinum 
árum. En það hefur 

margt breyst og nú 
eru mun áhugaverð-
ari tímar í bjórum.

„Jólagullið í ár er 
einstaklega metn-
aðarfullt. Um er að 
ræða létt og ferskt 
ö l ,  ger jað með 
belgísku ölgeri 
sem við feng-
u m  s é r s t a k -
lega til lands-
ins í verkið. Til 
að flækja þetta 
svo aðeins er 
þet ta  k rydd-
að með app-
elsínuberki. 
Be lg í ska  ö l -
g e r i ð  f r a m -
ka l la r  sætan 
bananakeim 
sem í  b land 
við karamellu-

sætu maltsins mynd-
ar hárfínt mótvægi við 
beiskju appelsínubark-
ar, negulnagla og kan-
ils. Útkoman er kast-
aníubrúnt öl með þéttri 
froðu og flauels mjúku 
e f t i r b r a g ð i .  H v o r t 
tveggja lykt og bragð 
Jólagulls fellur eins og 
ís í glas við íslenskan 

hátíðarkost, þá helst 
reyktan lax, ham-
borgarh rygg  og 
pöruste ik .  Hann 
passar ekki síður 
með piparkökum 
og ris à l‘amande.“

JÓLAGULL VINSÆLL
Sala á Jólagulli hefur rúmlega tvöfaldast milli ára en Ölgerðin kynnti til 
leiks nýja og metnaðarfulla uppskrift í ár. Hlutdeild bjórsins af heildarjóla-
bjórssölu ÁTVR hefur farið úr 5% í tæp 10% það sem af er ári. Þar að auki 
hefur sala á bari og veitingahús rúmlega fimmfaldast á sama tímabili. 

Guðmundur segir 
Jólagullið í ár ein-
staklega metnaðar-
fullt. „Það er gerjað 
með belgísku ölgeri 
sem við fengum sér-
staklega til landsins í 
verkið.“

Guðmundur Mar 
Magnússon



BÍLAR &
FARARTÆKI

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 41 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.990.000. Rnr.240448.

MERCEDES-BENZ GLK 250 bluetec 
4matic . Árgerð 2014, ekinn 11 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 7.590.000. 
Rnr.161250.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2012, 
ekinn 49 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.390.000. Rnr.240223. 5 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

Kia Sorento EX Lluxury. Árgerð 2005, 
ekinn 146 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.240445.

HONDA Cr-v lifestyle. Árgerð 2012, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.490.000. Rnr.240080.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

2015 NÝJIR FORD F350
Nýr og öflugri en áður, Dísel 440hö, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 8.650þkr 
m/VSK, Kíktu á síðuna okkar www.
isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

7 MANNA MAZDA 5 Sport. Frábær 
fjölnotabíll. 8.2008, Ek:80þ.km, Sjálfsk. 
V: 2,490þ Ath skipti ! Vantar bíla á 
skrá - Hagstæð sölulaun aðeins 2,9% !

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

Sími: 554 6700
Opið mán-föst 10-18, lokað lau 

í des.
www.bílagallerí.is

VW Passat Comfort, árg. 6/2004, ek 
122þús.km, sjálfskiptur, lúga, álfelgur, 
sumar og nagladekk á felgum, Flottur 
bíll, Ásett verð 890þ.kr Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau 

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

KAUPUM BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

Nýskoðaður Mercedes C Dísel NÝTT 
MÓDEL! 1300km á tanknum! 0-100 
8,5s s.8446562

 500-999 þús.

GÓÐUR SPARIBAUKUR 
Á 650 ÞÚS!

NISSAN MICRA 2005 ek.142 þús, 5 
dyra, beinsk, sk.15 tímakeðja, heill og 
góður bíll sem eyðir litlu (ca 5ltr/100) 
ásett verð 790 þús TILBOÐ 650 ÞÚS 
möguleiki á visaláni í 36 man s.841 
8955

KEYRÐUR AÐEINS 93 ÞÚS - 
TILBOÐ 590 ÞÚS!

SKODA FABIA 1,4 mpi árg‘ 01 ek.93 
þús, 5 dyra, beinsk, nagladekk og 
sumar á álfelgum, smurbók, eyðir litlu, 
ásett verð 690 þús TILBOÐ 590 ÞÚS 
möguleiki á 100% visa s.841 8955

 Bílar óskast

Óska eftir bíl 2-3 ára, Toyota avensis, 
audi A3 eða A4, Skoda Oktavia eða 
Nissan Juke. Í skiptum fyrir Toyota 
Avensis sol 1800 beinssk. árg.‘05 ek. 
114þús rauður, milligjöf stgr. Uppl. 
óskast sendar á netfang grazyna@hive.
is eða í s. 866 7012.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..eftir 
þínu höfði. www.prentlausnir.is

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

Vantar verkfæri og vélar fyrir gull 
og silfurmíðaverkstæði. Get borgað 
sanngjarnt verð. S. 865 5994 & 
kruxehf@gmail.com

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

- NOTAÐIR BÍLAR -

www.bilaland.is

RENAULT Megane Sport Tourer. 
Nýskr. 02/08, ekinn 147 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000  
Tilboðsverð 990.000. 100% VISA/
EURO lán mögulegt. Rnr.281929.

HYUNDAI H-1 9 manna. Nýskr. 
12/08, ekinn 41 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.120544.

NISSAN X-Trail Sport. Nýskr. 09/03, 
ekinn 135 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.150.000. Rnr.142362.

BMW 3 320i. Nýskr. 04/07,  
ekinn 65 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  
Verð 2.690.000. Rnr.131393.

VOLVO V70. Nýskr. 03/98, ekinn 
248 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 590.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.142569.

NISSAN Navara SE. Nýskr. 09/08, 
ekinn 158 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.380.000. Rnr.102386.

CITROEN C3 SX. Nýskr. 03/05, 
ekinn 71 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 690.000. 100% VISA/EURO lán 
mögulegt. Rnr.102382.

Save the Children á Íslandi Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

til sölu

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Herbergi til leigu á besta stað í 
bænum m/rúmi og aðgang að WC, 
ísskáp og interneti. Uppl. í s. 690 8160

Skrifstofuherbergi til leigu að 
Langholtsvegi 111. Sanngjarnt verð. 
Upplýsingar í síma 866 6444

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu bílaverkstæði með 2 lyftum 
og loftkerfi er a mjög góðum stað. 
Hugmynd 200-250þ á mán. Uppl. i s. 
616 6636.

 Geymsluhúsnæði

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

ATVINNA

 Atvinna í boði

AÐSTOÐARKOKKUR/
UPPVASKARI ÓSKAST

K-bar óskar eftir að ráða 
aðstoðarkokk/uppvaskara 

Unnið á vöktum.
Umsóknir sendist á 

kbar@kbar.is

STELLA - BANKASTRÆTI
Óskar eftir starfskrafti til jóla, 
lágmarksaldur 18 ár. Umsóknir ásamt 
mynd sendist á stella@stella.is

 Viðskiptatækifæri

TIL SÖLU LÍTILL 
VEITINGASTAÐUR SEM ER 

MEÐ HEIMILISMAT.
 Miklir möguleikar á að auka 
veltu verulega. Hagstætt verð.

Uppl. í s. 897 2877 
eftir kl. 14:00

TILKYNNINGAR

 Einkamál

til sölu

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

44,5 millj.Verð:

Að stærð 112,3 m², VR blokkin

+63 ára / Mikið útsýni

Vandaðar innréttingar

Þjónusta frá Reykjavíkurborg í húsinu

Glæsileg íbúð við 
Hvassaleiti á 5.hæð

Hvassaleiti

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin

skemmtanir

fasteignir

gjafakort

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

sími: 511 1144
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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.

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

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

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

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

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

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

Já, við ætlum að fá 
okkur nýjan Mazyota. 

Þessi bíll hefur komið 
best út úr öllum 

öryggisprófunum, þannig 
að hann á eftir að 
reynast okkur vel.

Já, þetta er flottur 
bíll og akkúrat það 
sem við þurfum á 

að halda...

Hann keypti ALLT öðru-
vísi bíl mamma...Ég verð 

að legg ja á. Ég þarf 
að gera öryggispróf á 

manninum mínum.

Nei

Hugsaðu fljótt!

Ái

Ég held að það væru fleiri konur í 
byggingageiranum ef þær vissu hvað 

það getur verið gaman. 

„Vertu alltaf þú sjálfur, tjáðu þig, trúðu á þig og ekki reyna 
að finna einhvern sem hefur náð langt og reyna að herma 
eftir honum.“

Bruce Lee.

LÁRÉTT
2. glaðningur, 6. frá, 8. geislahjúpur, 
9. dýrahljóð, 11. verslun, 12. þýt, 
14. nafngift, 16. tveir eins, 17. væta, 
18. eyrir, 20. tveir eins, 21. faðmlag.

LÓÐRÉTT
1. ker, 3. samþykki, 4. allsleysi, 5. flík, 
7. dráttur, 10. kusk, 13. sigti, 15. núa, 
16. hald, 19. óreiða.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. gjöf, 6. af, 8. ára, 9. urr, 
11. bt, 12. geysi, 14. skírn, 16. tt, 
17. agi, 18. aur, 20. ðð, 21. knús. 

LÓÐRÉTT: 1. laug, 3. já, 4. örbirgð, 
5. fat, 7. frestun, 10. ryk, 13. sía, 
15. niða, 16. tak, 19. rú.

Hannes Hlífar Stefánsson (2.564), 
Taflfélagi Reykjavíkur, hafði hvítt 
gegn Luis Galego (2.461), Víkinga-
klúbbnum, á Íslandsmóti skák-
félaga.
Hvítur á leik:

25. Bxc5! dxc5 26. d6 De5 27. dxc7 
Hxf2 28. Dxe4. Hvítur er með mun 
betra tafl en fjallað verður nánar um 
skákina í skákdálkum næstu daga.
www.skak.is Þorvarður og Magnús 
Pálmi efstir á öðlingamóti.



BEINT Á MÓTI IKEASÍMI 412 2200

Sjálfvirkt ryksuguvélmenni 
með iAdapt gervigreind. 
Einn sýndarveggur fylgir svo 
hægt er að afmarka svæði.

iRobot Roomba 630

39.989
FULLT VERÐ 59.989

JÓLAVERÐ

49.989
FULLT VERÐ 69.989

JÓLAVERÐ

47.989
FULLT VERÐ 59.989

JÓLAVERÐ

7.989
FULLT VERÐ 9.989

JÓLAVERÐ

129.989
FULLT VERÐ 149.989

JÓLAVERÐ

17.989
FULLT VERÐ 19.989

JÓLAVERÐ

Óskalisti Max

Kaffivélin 
sem sýður 

vatnið!

Slow Juicer 
safapressa

Klippur fyrir hár, 
nef og eyru

Philips HD5407 
Philips kaffi kann an 
sem sýður vatnið 
loksins komin aftur.

Philips 50PFT4309
Einfalt en gott sjónvarp 
með háskerpu 1920x1080p 
upplausn og Digital Crystal 
Clear myndvinnslu. 100Hz 
perfect motion rate. 2 HDMI 
og USB tengi.

Háskerpusjónvarp

Einfalt og ódýrt sjónvarp SoundBar heimabíókerfi
Frábær hljóðstöng!

UNITED LED32X16
Einfalt og gott 32“ sjónvarp 
með stafrænum DVBT2 - 
móttakara, 3x HDMI og fleiri 
góðum tengimöguleikum.

JBL SB200
SoundBar heimabíókerfi með 
120w magnara. Dolby Digital. 
Bluetooth. HARMAN Display 
Surround. Bass Boost. Lærir 
á fjarstýringu sjónvarpsins.

29.989
JÓLAVERÐ

Ariete 177
Hljóðlát Slow Juicer 
safapressa sem skilar 
tærum safa og meira af 
vítamínum úr hráefninu. 
Pressar ávexti, 
grænmeti, hveitigras 
o.fl. Auðvelt að hreinsa.

Philips 6624560
Vandaðar hárklippur með hleðslurafhlöðu 
ásamt nef- og eyrnaháraklippum í pakka.

32"

Opið mán. - fös.  kl. 11-19 
Laugardaga kl. 11-18 
Sunnudaga kl. 12-18

50"
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ALLT TIL JÓLANNA Í HAGKAUP

NÝTT Í HAGKAUP

Krónhjartarfile
Akurhæna
Kengúra

Skógardúfa
Fasani

Villiönd
Rjúpa

Hérahryggur
Hreindýralundir

Hreindýrahryggur
Villisvínafilet

Dádýr
Gráönd

B
od

um
 fæ

st
 í 

G
ar

ða
bæ

, K
rin

gl
un

ni
 o

g 
Sm

ár
al

in
d.

Franskir truffluostar
Mikið úrval!

Geitaostar í úrvali!

Ristorante pizzur
4 tegundir.

Fuisine
Austurlenskir smáréttir.

Piacelli Panettone
Tiramisú, súkkulaði og sú eina sanna

Ristorante pizzurnte

499 kr/stk

Gott verð
NÝTT Í 

Fuisine

4

Franskir truffluostar

G i í ú li

Piacelli Panettone

399 kr/pk

Gott verð



Kalkúnalundir Lambaribeye, ítölsk marinering Kjúklingapylsur 550 g.

Lambalundir Lambafile

Að hætti Eyþórs
matgæðingur Hagkaups 

og yfirkokkur á Gló

Að hAA
tgæama
og yoo

L b l di L b fil

2.474kr/kg
verð áður 3.299

499kr/pk
verð áður 649

3.524kr/kg
verð áður 4.699

2.249kr/kg
verð áður 2.998

25%
afsláttur á kassa

25%
afsláttur á kassa

30%
afsláttur á kassa

25%
afsláttur á kassa

25%
afsláttur á kassa

4.409kr/kg
verð áður 6.299

3.749kr/kg
verð áður 4.999

HÄAGEN-DAZS ÍSINN ER KOMINN AFTUR Í HAGKAUP!

GRILLAÐAR KJÚKLINGALUNDIR Á TORTILLU MEÐ  
MEXÍKÓOSTADRESSINGU, MELÓNUSALSA OG GRILLUÐU GRÆNMETI

Kjúklingalundir
800 gr kjúklingalundir
3  msk Fajita Spice Mix 

Santa Maria
2 msk olífuolía
1 msk sjávarsalt
Safi úr 1 lime

Veltið lundunum upp 
úr kryddblöndunni, 
olífuolíunni og 
limesafanum og látið 
standa í 1 klst. Setjið á 
heitt grill eða grillpönnu 
og grillið í ca 3 min á 
hvorri hlið.

Grillað grænmeti
1 stk kúrbítur
1 stk rauð paprika
1 stk rauðlaukur
2 msk olífuolía
1 msk sjávarsalt
Svartur pipar úr kvörn
3  msk Fajita Spice Mix 

Santa Maria

Skerið grænmetið gróft 
niður, setjið í skál og hellið 
olíunni og kryddunum yfir og 
blandið vel saman. Gott er 
að láta grænmetið standa í 
blöndunni í 1-2 tíma. Setjið 
rauðlaukinn í álpappírsumslag 
og á heitt grillið í 10 min. 
Setjið paprikuna og súkíníið á 
heitt grillið og grillið í 3 min á 
hvorri hlið.

Mexikóostadressing
½ stk Mexikóostur
1 dós 18% sýrður rjómi
Safi úr ½ sítrónu
Sjávarsalt

Allt sett í matvinnsluvél  
og smakkað til með saltinu.

Melónusalsa
1/2 stk hunangsmelóna 
(skræld og kjarnhreinsuð) 
2 stk tómatur
1 stk fínt skorinn vorlaukur
1 stk paprika rauð
½ bréf kóriander gróf saxað
3 msk ólífuolía  
½ sítróna (safi)
1 msk fínt skorið grænt chili
Sjávarsalt

Skerið melónuna 
og tómatinn 
smátt niður ásamt 
paprikunni. Blandið 
öllu hráefninu saman 
og smakkið til með 
saltinu.



„Ég er ekki alveg dauður enn, þótt 
það sé erfiður hjalli að verða fer-
tugur,“ segir Steingrímur Þór-
hallsson, organisti í Neskirkju, 
hlæjandi þegar hann er beðinn að 
segja frá því stórvirki sem hann 
og kórar Neskirkju eru að ráðast 
í, ásamt barokksveit og einsöngv-
urum. Þar er um Jólaóratoríu J.S. 
Bach að ræða og flutningurinn 
hefst klukkan 19.30 í kvöld, föstu-
dag. 

Að jólatónleikar Neskirkju eru 
svona veglegir þetta árið helg-
ast meðal annars af því að Stein-
grímur verður fertugur á morgun, 
6. desember. „Það eru ekki alveg 
allir sem fá að stjórna Jólaóratoríu 
Bachs áður en þeir verða fertugir 
en ég næ því fjórum tímum fyrr,“ 
segir hann glaðlega. „Málið er að 
ég er búinn að vera í panik yfir 
þessu afmæli síðan ég var þrjátíu 
og þriggja!“  

Steingrímur segir Jólaórator í-
una einstakt verk, barmafullt af 
gleði, birtu og þakklæti og eiga 
erindi til okkar allra. „Við lögðum 
upp með þetta stóra verkefni fyrir 

rúmu ári,“ segir hann og kveðst 
leggja mikið á kirkjukórinn. Svo 
er hann líka með stúlknakór sem 
hann er stoltur af. „Sumar stelp-
urnar hafa verið hjá mér í nokk-
ur ár og svo hafa komið nokkrar 
nýjar, öflugar, núna í vetur. Það er 
draumur hvers kórstjórnanda að fá 
krakka á þessum aldri inn í kóra-
starfið.“ 

Einsöngvarar á tónleikunum 
verða þau Hallveig Rúnarsdóttir 
sópran, Jóhanna Halldórsdóttir 
alt, Þorbjörn Rúnarsson tenór og 
Hrólfur Sæmundsson barítón. „Við 
Hrólfur og Hallveig höfum fylgst 
dálítið að síðan í MH,“ segir Stein-
grímur. „Við Hallveig höfum aldrei 
rifist og ég man eftir Hrólfi garg-
andi uppi á sviði með einhverri 
popphljómsveit. Skildi ekkert í 
hversu mikið fór fyrir röddinni í 
honum en nú er hann bara orðinn 
einn af okkar helstu söngvurum á 
klassíska sviðinu. Ég hef líka oft 
unnið með Jóhönnu, hún er mikil 
barokkmanneskja, alveg yndis-
leg og Þorbjörn er einn aðal guð-
spjallamaður landsins.“

Það var hins vegar ekki alveg 
einfalt að stofna tuttugu manna 
barokksveit hér á landi en það 
tókst í haust og Steingrímur segir 
Peter Thompkins leiða hana eins 
og herforingi. „Það er gaman að 
geta flutt þetta fallega verk með 
barokkstillingu, það verður allt 
mildara,“ segir Steingrímur og 
bætir við: „Svo er þetta tækifæri 
fyrir íslenska spilara. Ef ég væri 
fiðluleikari þá vildi ég vera bar-
okkfiðluleikari.“ gun@frettabladid.is 

Nær Jólaóratoríunni 
rétt fyrir fertugt
Steingrímur Þórhallsson stjórnar kór og stúlknakór Neskirkju, stórri barokksveit 
og fj órum einsöngvurum í fl utningi Jólaóratoríu Bachs í Neskirkju í kvöld. 

ORGANISTINN  „Jólaóratorían er einstakt verk, barmafullt af gleði, birtu og þakklæti,“ segir Steingrímur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ég er uppalinn á Húsavík og þar 
hóf ég mitt tónlistarnám. Ég var 
verulega nálægt því að hætta 
kringum fermingaraldurinn 
en mamma og góðir kennarar 
afstýrðu því. Það var keyptur inn 
frábær kennari frá Bandaríkjun-
um, David Thompson. Hann bara 
bjargaði mér, ég var hjá honum 
í tvö ár og reif mig gersamlega 
upp. Líklega lifi ég á því enn.

➜ Um upphaf 
tónlistarnámsins

Jólasýning Möguleikhússins, Smið-
ur jólasveinanna, snýr aftur nú 
fyrir jólin eftir alllangt hlé. Sýning-
ar verða í menningarmiðstöðinni 
Gerðubergi á morgun og sunnudag-
inn 14. desember klukkan 14 og einn-
ig í Sögusetrinu á Hvolsvelli þriðju-
daginn 9. desember klukkan 16.

Smiður jólasveinanna var fyrst 
sýndur fyrir jólin 1992 og naut 
þá þegar mikilla vinsælda. Síðan 
hefur leikritið reglulega verið á 
dagskrá Möguleikhússins. Leik-
ritið var einnig gefið út á geisla-
diski fyrir jólin 1993. Höfundur og 
leikstjóri sýningarinnar er Pétur 
Eggerz, sem einnig hannaði leik-
mynd ásamt Bjarna Ingvarssyni, 
tónlist gerði Ingvi Þór Kormáks-
son og búningahönnuður er Helga 
Rún Pálsdóttir. Leikarar eru Val-
geir Skagfjörð, Rósa Ásgeirsdóttir, 
Alda Arnardóttir og Pétur Eggerz.

Sýningin er ætluð börnum á aldr-
inum 2-10 ára.

Smiður jólasveinanna snýr aft ur
Möguleikhúsið sýnir barnasýninguna Smiður jólasveinanna í Gerðubergi.

SMIÐUR JÓLASVEINANNA  Leikarar eru Valgeir Skagfjörð, Rósa Ásgeirsdóttir, Alda 
Arnardóttir og Pétur Eggerz. MYND/MÖGULEIKHÚSIÐ

FRÍKIRKJAN
Í REYKJAVÍK

Fríkirkjan í Reykjavík
Helgihald um jól og áramót
7. des. sun. kl. 20:00

Aðventukvöld, fjölbreytt og glæsilegt tónlistarkvöld.
Ræðumenn kvöldsins verða söngvaskáldið Svavar Knútur og séra 
Hjörtur Magni. Fram koma Einar Clausen, Svavar Knútur, Sönghópur 
Fríkirkjunnar, Barnakór Fríkirkjunnar, Skólakór Landakotsskóla,  
Þorgrímur Jónsson, kontrabassaleikari, Ásgeir Ásgeirsson, gítar-
leikari og  Gunnar Gunnarsson sem jafnframt er organisti kirkjunnar og 
stjórnandi sönghóps. Álfheiður Björgvinsdóttir er stjórnandi barnakórs.
14. 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.
21. des. sun. kl. 14:00

Heilunarguðsþjónusta á vegum Sálarrannsóknarfélags 
Íslands, Fríkirkjunnar og Kærleikssetursins.
24. des. mið. kl. 18:00

Aftansöngur á aðfangadagskvöldi.
Söngkonana Nathalía Druzin Halldórsdóttir syngur einsöng.  
Sönghópur Fríkirkjunnar syngur jólin inn og leiðir safnaðarsöng undir 
stjórn Gunnars Gunnarssonar. Sr. Hjörtur Magni þjónar fyrir altari.

24. des. mið. kl. 23:30

Miðnætursamvera á jólanótt.
Páll Óskar og Monika Abendroth ásamt strengjasveit.  
Sr. Hjörtur Magni talar til viðstaddra. Sönghópur Fríkirkjunnar ásamt 
Gunnari Gunnarssyni. Mætið vel tímanlega til að fá góð sæti!
25. des. fim. kl. 14:00

Hátíðarguðsþjónusta á jóladag. 
Ljósanna hátíð fagnað með rísandi sól. Egill Ólafsson söngvari syngur 
og spjallar um tónlistarval sitt. sr. Hjörtur Magni Jóhannsson, 
Sönghópur Fríkirkjunnar ásamt Gunnari Gunnarssyni.

31. des. mið. kl. 17:00

Aftansöngur á Gamlárskvöldi.
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„Við vinnum allar við leirinn að 
staðaldri en sumar eru jafnframt 
í launavinnu annars staðar. Verk-
in okkar eru aðallega skúlptúr-
ar og nytjahlutir,“ segir Ingunn 
Erna Stefánsdóttir, ein þeirra sex 
kvenna sem eru með opnar vinnu-
stofur um helgina í SÍM-húsinu 
að Seljavegi 32. Skyldu þær verða 
með rennibekkina í gangi og leir-
inn upp að olnbogum? „Nei, ekki 
að þessu sinni en við verðum allar 
á staðnum,“ svarar hún. „Vinnu-
stofurnar verða með öðru yfir-
bragði en þegar við tökum 
á móti gestum á Degi 
myndlistar í byrj-
un nóvember. Þá 
mótum við, rennum 
eða glerjum muni, 
erum sem sagt í 
vinnunni.“

Leirlistakonurn-
ar eru Áslaug Hösk-
uldsdóttir, Guðrún 
Halldórsdóttir, Inga 
Elín, Ingunn Erna Stef-
ánsdóttir, Ragnheiður 

Ágústsdóttir og Unnur Sæmunds-
dóttir. „Við vinnum mjög ólíkt 
þó við séum með svipaða grunn-
menntun. Tækniaðferðirnar eru 
mismunandi þó leirinn sé aðalefn-
ið,“ segir Ingunn Erna.

Margir þættir myndlistar skar-
ast í leirvinnslunni að sögn Ing-
unnar Ernu. Því þykir þeim stöll-
um gott að vera í SÍM-húsinu og 
geta deilt kunnáttu sinni og hug-
myndum. „Það er frábært að geta 
spjallað saman um tækni, heims-
listina og menningarmál almennt 

því í húsinu eru 50 vinnu-
stofur og auk þess gesta-
vinnustofur fyrir erlenda 
myndlistarmenn og sam-
gangur á milli,“ segir 
Ingunn Erna.

Í dag verður opið hjá 
listakonunum milli 16 og 
20 og á morgun og sunnu-
dag milli 12 og 16. Reyn-
ir Jónasson ætlar að mæta 
með harmóníkuna klukkan 

18 í dag og leika ljúfa tóna.
 gun@frettabladid.is

Spjalla um tækni, 
heimslist og menn ingu
Nokkrar konur sem móta listmuni úr leir verða með vinnu-
stofur sínar opnar nú um helgina að Seljavegi 32 í Reykjavík.

Aðventuupplestrar hefjast á 
Gljúfrasteini á sunnudag-
inn, 7. desember, klukkan 
16. 

Það kemur í hlut 
Áslaugar Agnarsdóttur, 
Bjarka Bjarnasonar, 
Guðrúnar Guð-
laugsdóttur, 
Gyrðis Elías-

sonar og Péturs Gunn-
arssonar að ríða á vaðið 
og lesa upp úr bókum 
sínum á Gljúfrasteini 
fyrir þessi jól, þar sem 
fresta varð upplestr-
unum sem vera áttu 

síðasta sunnudag 
vegna veðurs.  

Lesið upp í húsi skáldsins
Fimm höfundar lesa úr nýútkomnum verkum sínum

LISTAKONURNAR  Inga Elín, Ingunn Erna, Guðrún og Ragnheiður. Á myndina vantar 
Áslaugu og Unni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dómnefndir Fjöruverðlaunanna kynntu niðurstöður 
sínar í Borgarbókasafninu í gær. Fjöruverðlaunin 
eru bókmenntaverðlaun kvenna á Íslandi og eru þau 
veitt árlega fyrir bækur í þremur flokkum: fagurbók-
menntum, fræðibækókum og ritum almenns eðlis og 
barna- og unglingabókmenntum.

Tilgangur Fjöruverðlaunanna er að stuðla að aukinni 
kynningu á ritverkum kvenna og hvetja konur í rithöf-
undastétt til dáða. Verðlaunin voru fyrst afhent 2007.

Eftirfarandi höfundar og bækur hlutu tilnefningu 
að þessu sinni:
  
FAGURBÓKMENNTIR
Englaryk Guðrún Eva Mínervudóttir

Lóaboratoríum Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
Ástin ein taugahrúga. Enginn dans við Ufsaklett  
Elísabet Jökulsdóttir
  
FRÆÐIBÆKUR OG RIT ALMENNS EÐLIS
Saga þeirra, sagan mín Helga Guðrún Johnson
Kjaftað um kynlíf Sigga Dögg
Ofbeldi á heimili–  Með augum barna Ritstjóri Guðrún 
Kristinsdóttir
  
BARNA- OG UNGLINGA BÓKMENNTIR
Á puttanum með pabba Kolbrún Anna Björnsdóttir og 
Vala Þórsdóttir
Hafnfirðingabrandarinn Bryndís Björgvinsdóttir
Vinur minn vindurinn Bergrún Íris Sævarsdóttir

Níu bækur tilnefndar 
til Fjöruverðlaunanna
Tilkynnt var á Borgarbókasafninu í gær hvaða bækur eru tilnefndar til Fjöru-
verðlaunanna–  bókmenntaverðlauna kvenna 2015. Tilnefnt er í þremur fl okkum.

TILNEFNDAR  Guðrún Eva Mínervudóttir, Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir og Elísabet Jökulsdóttir eru tilnefndar í flokki fagurbókmennta.

Sú nýbreytni verður tekin upp á 
Kexi hosteli í desember að boðið 
verður upp á hádegisdjass  alla 
föstudaga frá klukkan 12.15 til 
13.15. Í hádeginu í dag leika þeir 
Tómas R. Einarsson bassaleik-
ari, Gunnar Gunnarsson píanó-

leikari og Snorri Sigurðarson 
sem leikur á trompet og bongó-
trommur.

Þetta er gert í framhaldi af 
vel heppnaðri þriðjudjasskvölda-
röð sem hefur nú staðið í tvö ár. 
Aðgangur er ókeypis.

Djassað í hádeginu
Hádegisdjass verður á dagskrá Kex hostels alla föstu-
daga í desember. Fyrstu tónleikarnir eru í dag.

FÖSTUDAGSDJASS  Tómas R. Einarsson og félagar leika fyrir hádegisgesti á Kexi 
hosteli í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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ALKÓHÓLISMINN 
TÓK HÁAN TOLL
Ari Matthíasson, nýráðinn þjóðleikhússtjóri, segist vera venjulegur 
fimmtugur kall í Vesturbænum en hann á sér skrautlega sögu sem mark-
ast af alkóhólisma og missi allt frá barnæsku og þangað til fyrir tíu árum.

Pennavinur 
fanga á dauðadeild

Gunnhildur Halla Carr skrifast á við unga 
fanga sem hafa verið dæmdir til dauða í 

Bandaríkjunum. Hún byrjaði sextán ára að 
skrifa og var það henni mikið áfall þegar 

fyrsti pennavinurinn var tekinn af lífi.

Var líka 
minn besti vinur
Fyrir ári lést útvarpskonan 
Valdís Gunnarsdóttir eftir 

skammvinn veikindi. Hrafn 
Valdísarson segir sögu 

móður sinnar og hvernig 
hann tókst á við móðurmiss-

inn 19 ára gamall.

Erfitt að fá 
vinnu við hæfi
Innflytjendum reynist 
oft erfitt að fá nám 
sitt metið eða fá störf 
sem hæfa menntun. 
Nokkrir sem hafa 
staðið í þeim sporum 
segja sögu sína. 

HVAÐ? HVENÆR? 
HVAR?
5. DESEMBER 2014 

Tónleikar
12.00 Í dag verða fluttir ljóðadúettar 
eftir R. Schumann og F. Mendelssohn 
á hádegistónleikum í Laugarneskirkju. 
Einnig fá þýsk jólalög að hljóma. Flytj-
endur eru Lilja Eggertsdóttir, sópran, 
Kristín Sigurðardóttir, mezzosópran og 
Guðríður Sigurðardóttir, píanóleikari. 
1.500 krónur inn.
12.00 Hádegistónleikaröð Tónlistar-
félags Akureyrar í Hofi, Föstudags-
freistingar, er löngum orðin þekkt 
meðal Akureyringa. Að þessu sinni 
koma fram Lára Sóley Jóhannsdóttir og 
Hjalti Jónsson og syngja og spila hug-
ljúfa aðventutónlist sem allir þekkja. 
1862 Nordic Bistro matreiðir súpu sem 
tónleikagestir geta notið á meðan tón-
leikum stendur. 2.500 krónur inn.
19.30 Í kvöld mun kór Neskirkju ásamt 
Stúlknakór Neskirkju, barokkhljómsveit 
og fjórum einsöngvurum ráðast í það 

þrekvirki að flytja Jólaóratoríu Bachs.
20.00 Jólatónleikar Borgardætra á Café 
Rosenberg.
20.30 Stefán Hilmarsson flytur lög af 
nýju jólaplötunni sinni í Salnum í Kópa-
vogi ásamt efni frá plötunni Ein handa 
þér. 5.900 krónur inn.
20.30 Gissur Páll Gissurarson og Árni 
Heiðar Karlsson halda sína árlegu jóla-
tónleika í Landsbókasafninu. 3.500 
krónur inn.
21.00 Svíinn Adam Evalds treður upp á 
Dillon. 1.000 krónur inn.
21.00 Foxtrain Safari troða upp á Fred e-
riksen Ale House í kvöld.
21.00 Í Mengi verða flutt vídeóverk og 
tónlistatriði sem tengjast ferð þeirra Áka 
Ásgeirssonar og Halldórs Úlfarssonar á 
seglskútu um Breiðafjörð sumarið 2012. 
Halldór tók upp myndbönd sem sýnd 
verða við raftónlist Áka. Að auki leika 
þeir saman á Dórófón og önnur rafræn 
hljóðfæri.
22.00 Psychedelic Extravaganza tónleikar 
á Gauknum. Sushi Submarine byrjar 
ballið, síðan tekur við Bob og loks The 
Electric Space Orchestra. 500 krónur inn.

23.00 Rokksveit Jonna Ólafs heldur 
tónleika á Ob-La-Dí-Ob-La-Da í kvöld.
21.00 DJ Kári & Basem troða upp á 
einni hæð Paloma en DJ Dauði & Elsa 
á annarri.
21.00 Trúbadorarnir Ingvar og Gísli 
spila á Dubliner.
21.00 DJ Alfons X spilar á Kaffibarnum.
21.00 Trúbadorarnir Ingi Valur og Biggi 
troða upp á English Pub.
22.00 DJ Sunna Ben og Gunni Ewok 
þeyta skífum á Prikinu.
22.00 DJ KGB þeytir skífum á Bar 
Ananas.
22.00 DJ Ívar Pétur þeytir skífum á 
Húrra.

Leiklist
20.00 MP5 er ný íslenskt lo-fi sci-fi 
satíra unnin af meðlimum Sóma þjóðar. 
Verkið er skrifað, leikið og því leikstýrt 
af Hilmi Jenssyni og Tryggva Gunnars-
syni. Frumsýnt í Tjarnarbíói í kvöld. 
MP5 gerist um borð í alþjóðlegri geim-
stöð í nálægri framtíð. Lífið í geimnum 
er ljúft, enda samanstendur þetta litla 
afmarkaða samfélag af vel menntuðum, 

víðsýnum, friðsömum og umburðar-
lyndum einstaklingum. En þegar slys 
á sér stað um borð og MP5-hríðskota-
byssa kemur upp úr neyðarkassanum 
vaknar spurningin hvort, og þá hvernig, 
best er að nota byssuna.

Opið hús
16.00 Opnar vinnustofur um helgina á 
vinnustofum meðlima í SÍM á Seljavegi 
32, Samband íslenskra myndlistar-
manna. Á föstudagskvöldinu leikur 
Reynir Jónasson á harmonikku af sinni 
alkunnu snild frá klukkan 17.30.

Bækur
17.00 Útkomu bókarinnar MMM, 
Matreiðslubókar Mörtu Maríu, 
verður fagnað í bókabúð Forlagsins 
á Fiskislóð í dag. Boðið verður upp 
á veitingar úr bókinni og svo enginn 
ofþorni nú verða glæsilegar veitingar 
frá Vífilfelli í formi léttvíns og bjórs. 
Heppnir gestir geta unnið bókina.
17.30 Andlag útgáfa býður vinum og 
vandamönnum til útgáfuhófs í dag 
til að fagna útgáfu Hrímlands eftir 
Alexander Dan. Fögnuðurinn verður 

á Lofti Hosteli í Bankastræti 7a og 
boðið verður upp á léttar veigar. Höf-
undur mun lesa stuttlega upp úr bók-
inni en Árni Bergur Zoëga tónskáld 
samdi tónlist sérstaklega fyrir bókina 
sem verður í gegnumgangandi spilun 
um kvöldið. Tónverkið mun fylgja 
með bókinni á geisladisk. Einnig mun 
Rakel Erna Skarphéðinsdóttir vera 
með listaverk til sýnis. Bókin verður 
til sölu beint frá höfundi.

Myndlist
10.00 Verk eftir Gylfa Gíslason 
heitinn verða sýnd á Mokka Kaffi í 
tilefni af endurútgáfu bókar hans 
Grjótaþorpið.
20.00 Átta ungir listamenn opna Hina 
konunglegu teiknisýningu í Ekkisens 
gallerýi, Bergstaðastræti 25B. Lista-
mennirnir eru Arngrímur Sigurðsson, 
Arnór Kári Egilsson, Gylfi Freeland 
Sigurðsson, Héðinn Finnsson, Karl 
Torsten Ställborn, Matthías Rúnar 
Sigurðsson, Sigurður Ámundason og 
Sölvi Dúnn Snæbjörnsson.

Upplýsingar um viðburði sendist á 
hvar@frettabladid.is
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séum óþolinmóð. Ef þér finnst ekk-
ert vera að ganga upp, þá er eitthvað 
að hjá þér því allt hefur sinn tíma,“ 
bætir hún við.  adda@frettabladid.is

„Þetta er viðarskífa sem þú getur 
haft um hálsinn eða hengt upp í 
gluggann eða utan um baksýnis-
spegilinn í bílnum, eins konar 
verndargripur. Síðan er tónlistin 
á kóða sem er prentaður í lokið á 
kassanum utan um verndargrip-
inn,“ segir tónlistarkonan Kristín 
Björk Kristjánsdóttir, einnig þekkt 
sem Kira Kira. 

Hún hefur nú gefið út óvenjulega 
smáskífu með bandaríska raftón-
listarmanninum Eskmo sem hægt 
er að nálgast í Mengi og í gegnum 
Kirakira.bandcamp.com. 

„Okkur langaði að gefa eitt-
hvað út sem heiðraði alla þá góðu 
strauma sem við settum í verkin 
okkar tvö, Call it Mystery eftir mig 
og Perspective eftir Eskmo. Mér 
finnst smáskífan mjög heiðarlegt 
og flott útgáfuformat, það setur 
gott „spott“ ljós á tónlistina og 
býður líka upp á útgáfuryþma sem 
er mjög heilbrigður. Það er eitthvað 
fallegt við að hella öllu sem í manni 
býr í eitt lag og deila því svo tafar-
laust með fólki,“ segir Kristín en 
skífurnar eru skornar úr lerkitré 

úr Heiðmörk. Hún muldi svo þrjár 
mismunandi týpur af kristöllum í 
útskurðinn en hún þakkar Skóg-
ræktarfélagi Reykjavíkur sérstak-
lega fyrir aðstoðina.

Eskmo og Kira Kira spiluðu 
saman á Airwaves í ár og tóku upp 
plötu í hljóðveri Alex Somers og 
Jónsa í Sigur Rós. „Við lokuðum 
okkur af í 15 tíma í hljóðveri þeirra 
í Þingholtunum en svo erum við 
líka með eitthvað af efni sem við 
tókum upp í Los Angeles í fyrra-
sumar og í síberískum sumarbú-
stað í Hvalfirði,“ segir Kristín. - þij

Gefa út viðar-smáskífu 
sem verndargrip
Kira Kira og Eskmo sameinast fyrir óvenjulega útgáfu.

KIRA KIRA  Þakkar Skógræktarfélagi Reykjavíkur sérstaklega fyrir.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Fólk stendur yfirleitt við trönurn-
ar þegar það er að mála módel, en 
ég sit í stólnum og þá kemur annað 
sjónarhorn á módelin,“ segir Edda 
Heiðrún Backman sem opnaði mál-
verkasýningu í Gallerýi Bakaríi síð-
astliðinn laugardag. 

Á sýningunni eru myndir sem 
Edda teiknaði eftir lifandi módelum. 
„Ég var með blaðið á gólfinu og mál-
aði myndirnar með löngum bamb-
us. Það var mjög gaman að reyna 
við þetta enda ofsalega góð teikni-
æfing,“ útskýrir Edda, en hún notar 
munninn þegar hún málar myndirn-
ar.

Ásamt því að halda sýninguna 
gefur Edda einnig út bókina Úr 
fórum mínum, en þar má sjá yfir 
sjötíu myndir sem hún hefur málað 
síðan 2010. 

„Þetta er kaflaskipt bók, hún 
skiptist í olíumálverk, vatnslitaverk, 
portrettmyndir, módelteikningar 
og drauma og minningar. Stundum 
dreymir mig einhver form og þá 
verð ég að drífa mig að mála þau, 
annars bara gleymi ég þeim,“ segir 
Edda. 

Bókin kemur út í takmörkuðu 
upplagi og gefur Edda hana sjálf út. 
Aðspurð hvort listin gefi henni ekki 
mikið játar hún því.

„Í þessari athöfn, að mála, þá fer 
maður í eins konar heilunarástand 
og stundum er eins og hugmyndirn-
ar hrynji niður. Þetta er eiginlega 
eins og íhugun fyrir mig. Ég á það 
til að detta alveg út þegar ég er að 
mála og heyri ekki einu sinni þegar 
er kallað á mig,“ segir hún og hlær. 

Að mála með munninum er mikil 
þolinmæðisvinna og segir Edda að 
sjúkdómurinn hafi kennt henni þol-
inmæði. „Mér leist ekkert á blikuna 
fyrst, en þetta er bara mikil þolin-
mæðisvinna. Sagt er að þolinmæði 
sé sú kennd sem sýnir okkur að við 

Fer í heilunarástand 
er hún málar myndir
Edda Heiðrún Backman gefur út bókina Úr fórum mínum. Í henni er að fi nna 
yfi rlit yfi r verk síðustu fj ögurra ára, en þau málaði hún öll með munninum. 

LEIST EKKERT Á BLIKUNA FYRST  Edda hefur málað myndir í fjögur ár. 
 MYND/OLGA HELENA

ÞOLINMÆÐISVINNA  Hér má sjá 
myndir eftir Eddu á sýningunni í 
Gallerýi Bakaríi. 

 Sagt er að þolin-
mæði sé sú kennd 

sem sýnir okkur að við 
séum óþolinmóð. Ef þér 

finnst ekkert vera að 
ganga upp, þá er 

eitthvað að hjá þér 

Næsta James Bond-mynd heitir 
Spectre. Leikstjórinn Sam Mend-
es tilkynnti þetta í gær en mynd-
in er væntanleg í október 2015.
Margir aðdáendur breska njósn-
arans eru hæstánægðir með nafn-
ið enda vísar það í hryðjuverka-
samtök sem Ernst Stavro Blofeld 
stjórnaði í gömlu Bond-mynd-
unum. Spectre kom fyrst fyrir í 
skáldsögunni Thunderball sem 
kom út árið 1961 og í fyrstu Bond-
myndinni Dr. No ári síðar með 
Sean Connery í aðalhlutverki.
Daniel Craig leikur James Bond 
í Spectre og fyrr á árinu var til-
kynnt að franska leikkonan Léa 
Seydoux yrði Bond-stúlkan. 
Christ oph Waltz fær einnig hlut-
verk í myndinni sem illmennið 
Oberhauser, auk þeirra Monicu 
Bellucci, Davids Bautista og And-
rews Scott.

Næsta Bond-mynd heitir Spectre
Margir aðdáendur breska njósnarans 007 eru hæstánægðir með nafnið. Christ-
oph Waltz leikur illmennið Oberhauser og Léa Seydoux verður Bond-stúlkan.

BOND OG FÉLAGAR  Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux og Monica Bellucci 
á blaðamannafundi í gær.  NORDICPHOTOS/GETTY

  
 SKÍFAN  Hægt er að hafa skífuna um 
hálsinn.

www.netto.is  
| Mjódd · Salavegur · Hverafold · Akureyri · Höfn ·  
Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Grandi | Kræsingar & kostakjör

ÓVEÐUR OG TAÍLENSKUR ÞÝÐINGARTEXTITÍST VIKUNNAR
Logi 
Bergmann 
@logibergmann  

Ok. Skil ég þetta 
rétt að hápunkturinn í veðr-
inu hafi verið að Dominos 
gat ekki sent pizzur? 91 
var ekki búið að finna upp 
Dominos á Íslandi.

Bergur Ebbi
@bergurebbi  

Ég held að ég 
hafi mögulega 

verið skotinn fyrir ca. átta 
árum síðan og aldrei gert 
neitt í því. Skotið var af 
löngu færi.

Þóra 
Tómasdóttir
@thoratomas  

Það örlar á ánægju 
hjá mér eftir að hafa lokið 
verkefni sem fól í sér að setja 
tælenskan þýðingartexta á 
vídjó um kynferðisofbeldi. 
#léttir

Árni 
Vilhjálmsson
@cottontopp  

Sál mín er þakin 
fönn. Langar svo að taka 
mynd af því og sýna ykkur. 
Þið óheppin að geta ekki 
séð.

Hildur 
Lilliendahl
@snilldur  

Hverfa-
grúppur á Facebook: 
bara fyrir týnda ketti 
og auglýsingar frá 
jesúhoppurum.
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Ef keyptar eru vörur í verslunum okkar 
fyrir 10.900 kr. vikuna 4.- 10. desember 
fylgir með gjafakort fyrir tvo í Bláa Lónið. 

www.bluelagoon.is

Jólatilboð 4. – 10. desember

Gjafakort fyrir tvo 
í Bláa Lónið



5. desember 2014  FÖSTUDAGUR| LÍFIÐ | 54

„Þetta ferðalag átti að vera hóp-
ferð í tilefni af tónsmíðaviku hjá 
listahópnum S.L.Á.T.U.R., sem 
farin er reglulega, en í þetta sinn 
var einstaklega léleg mæting og 
við enduðum bara tveir,“ segir Áki 
Ásgeirsson raftónlistarmaður. 

Hann ásamt félaga sínum Hall-
dóri Úlfarssyni, listamanni og 
hönnuði, flytur vídeóverk og tón-
listaratriði sem tengjast ferð 
þeirra á seglskútu um Breiðafjörð 
sumarið 2012. „Það er frekar mikil 
skuldbinding að fara í svona úti-
legu á sjó í heila viku,“ segir Áki. 

Markmið ferðarinnar var 
að loka sig af, búa til tónlist og 
taka það upp. „Að vera úti í nátt-
úrunni er mjög gott umhverfi 
fyrir listsköpun. Þetta var rosa-
lega gaman og vakti margar pæl-
ingar um sjálfbærni og hversu 
háð við erum menningunni og 
mannfólkinu,“ segir hann, en í 
vídeóverkinu má sjá samræður 
þeirra á milli og pælingar í ferð-
inni. „Þegar þú ert á bát þá ertu 
mjög einangraður. Engin þjónusta 
eða samskipti við ytri heiminn og 
maður er farinn að telja vistir. Þá 

losnar þú við þessa samblöndun 
sem maður verður fyrir í borg-
inni. Hins vegar kemstu líka að 
því að rómantíska sveitalífið er 
ekkert frábært til lengdar. Þú 
ferð að sakna einhvers og náttúr-
an er ekkert spes þegar maður er 
í henni. Maður hættir að skynja 
náttúruna alveg eins og borgina,“ 
segir Áki. 

Tónlistin sem spiluð er í mynd-
inni er samin af Áka, en Halldór 
sá um myndbandið og vinnslu 
þess. Sýningin er í Mengi á Óðins-
götu og hefst hún klukkan 21.  - asi

Fóru saman í skapandi útilegu á seglskútu
Þeir Áki Ásgeirsson og Halldór Úlfarsson úr listahópnum S.L.Á.T.U.R. sýna myndband úr ferðalagi um Breiðafj örð í kvöld.

DJÚPAR 
PÆLINGAR 
 Þeir félagar 
Áki og 
Halldór sýna 
afrakstur 
ferðarinnar á 
sýningunni í 
kvöld.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Justin Bieber er fluttur út af 
heimili sínu í Beverly Hills, 
nágrönnum hans væntanlega til 
mikillar ánægju. Þeir hringdu 
oft í lögregluna og kvörtuðu yfir 
honum á þeim sex mánuðum sem 
hann bjó þar, þar á meðal vegna 
sterkrar lyktar af eiturlyfinu 
maríjúana. 

Hinn tvítugi Bieber var með 
penthouse-íbúð og íbúðina fyrir 
neðan á leigu í fjölbýlishúsinu. 
Vefsíðan TMZ heldur því fram 
að nágrannar hans séu svo glaðir 
yfir brotthvarfi popparans að 
þeir íhugi að halda partí til að 
fagna tímamótunum. 

Justin Bieber 
fl uttur út

JUSTIN BIEBER  Popparinn er fluttur út 
úr íbúð sinni í Beverly Hills, nágrönnum 
hans til mikillar gleði.  NORDICPHOTOS/GETTY

Courtney Love hefur enga stjórn 
á því hvað birtist í væntanlegri 
heimildarmynd um rokkarann sál-
uga Kurt Cobain. Ekkjan aðstoðaði 
við að koma myndinni af stað árið 
2007 en síðan ekki söguna meir.

„Hún lét mig hafa lyklana að 
konungsríkinu og algjör yfirráð 
yfir myndinni,“ sagði leikstjórinn 
Brett Morgen við The Hollywood 
Reporter. „Um tíma vann ég náið 
með Love og Frances Bean [dóttur 
Cobains og framleiðanda myndar-
innar]. Við samþykktum að vegna 
þess að Courtney væri viðfangs-
efni myndarinnar væri það best 
að hún fengi ekki að ritskoða hana 
á nokkurn hátt. Hún hefur ekki 
séð myndina. Ég er ekki viss um 
að hún ætli að gera það.“ 

Ræður ekki 
yfi r myndinni

COURTNEY LOVE  Hefur enga stjórn á 
því hvað birtist í heimildarmyndinni. 



FÖSTUDAGUR  5. desember 2014  | LÍFIÐ | 55

„Að þeir séu báðir ennþá starfandi 
tónlistarmenn segir nú ansi margt 
um þeirra karakter. Stórar stjörn-
ur geta komið og skinið skært í 
eitt til tvö ár og svo bara horfið. 
Þetta eru hins vegar svo mörg ár 
og svo langur ferill,“ segir Gauk-
ur Úlfarsson, leikstjóri heimild-
armyndarinnar Bubbi og Bó sem 
frumsýnd verður á Stöð 2 á sunnu-
dag. 

„Að öðrum ólöstuðum þá eru 
þeir tveir stærstu kóngarnir sem 
íslenskt popp hefur alið af sér. 
Björgvin stelur krúnunni af Rúna 

Júl á sínum tíma og situr einn við 
háborðið með alla athyglina í 10 
ár nánast, þar til að Bubbi kemur 
með braki og brestum og hrekur 
hann af sviðinu og tekur næstu 10 
árin.“

Gaukur segir það hafa verið 
gaman að fylgjast með þeim köpp-
um. „Það er ólíkt hvernig þeir tala 
hvor um annan þegar hinn er á 
svæðinu og svo þegar hinn er ekki 
á svæðinu. Þeir bera mikla virð-
ingu hvor fyrir öðrum en þeir eru 
svolítið eins og gömul hjón, þeir 
eru stanslaust að kýta og pikka 

hvor í annan,“ segir hann. „En 
það er allt í góðu, allavega í dag. 
Þetta er náttúrulega alveg ótrú-
legur ferill sem þeir eiga báðir. 
Að hafa bæði úthaldið og metnað-
inn og bara listræna kraftinn í að 
halda út svona stórum og löngum 
ferli er alveg einstakt.“  - þij

Bubbi og Björgvin svolítið eins og gömul hjón
Heimildarmyndin Bubbi og Bó verður frumsýnd á Stöð 2 á sunnudagskvöld. Gaukur Úlfarsson leikstýrði. 

 Að öðrum ólöstuðum 
þá eru þeir tveir stærstu 

kóngarnir sem íslenskt 
popp hefur alið af sér.

BUBBI OG BÓ  Gaukur segir félagana bera mikla virðingu hvor fyrir öðrum. 

Lana Del Rey segir að borgin 
New York hafi veitt sér óhemju 
mikinn innblástur þegar hún bjó 
þar.

Söngkonan bjó þar í átta ár og 
líkaði lífið vel. „Ég elskaði New 
York. Þegar ég bjó þar var borgin 
aðalinnblástur minn, meiri en 
nokkur maður, rithöfundur eða 
rappari. En það er erfiðara núna 
fyrir mig að ganga um göturnar,“ 
sagði Rey. 

Söngkonan 29 ára er þessa 
dagana að vinna 

á fullu við 
að semja 
nýja tón-
list. Nýlega 
samdi hún 
tvö lög fyrir 
nýjustu 
mynd Tims 
Burton, Big 
Eyes, auk 
þess sem hún 
er að undir-
búa nýja sóló-
plötu. 

Innblástur 
frá New York

LANA DEL 
REY  Tón-
listar konunni 
líkaði lífið 
vel í New 
York. 
NORDIC-

PHOTOS/GETTY

The Edge, gítarleikari U2, hefur 
tjáð sig um hjólreiðaslysið sem 
söngvarinn Bono lenti í á dögun-
um. Spurður hvers vegna engar 
ljósmyndir hefðu náðst sem tengd-
ust slysinu sagði hann: „Sko, þegar 
Bono fer að hjóla vill hann klæða 
sig eins og hasídagyðingur.“ Átti 
hann væntanlega við að söngvar-
inn dulbúi sig þannig til að sleppa 
við ágang fjölmiðla.

Að sögn The Edge getur Bono 
hvorki hreyft legg né lið. „Mörg 
bein brotnuðu í oln-
boga og baki. En 
hann hefur það 
sæmilegt,“ sagði 
gítarleikarinn við 
Radio.com. „Hann 
er í Dublin núna 
og getur í raun-
inni ekki hreyft sig 
næstu tvo mán-
uði.“

Klæðir sig eins 
og gyðingur

BONO 
 Klæðir 
sig eins 
og hasída-

gyðingur 
þegar hann 

fer út að 
hjóla.

Hver Sacla krukka er einstakur lystauki af fersku hráefni eins 
og basilíku, tómötum, ferskum pipar, ólífum og ólífuolíu. 
Prófaðu eina, prófaðu tvær, prófaðu þrjár...

Fáðu girnilegar uppskriftir á www.sacla.is
Finndu okkur líka á Facebook.
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The Bee Gees
STAYING ALIVE (1977)
„You can tell by the way I use 
my walk I’m a woman’s man. 
No time to talk.“

Þessi upphafslína lýsir diskó-
tímabilinu vel og passar einkar 
vel við kvikmyndina Saturday 
Night Fever þar sem John 
Travolta fór á kostum í hvíta 
gallanum.

Adele
SOMEONE LIKE YOU 
(2011)
„I heard that you’re settled 
down. That you found a girl 
and you’re married now.“

Adele talar til fyrrverandi 
kærasta síns strax í upphafs-
orðunum og hlustandinn getur 
vart beðið eft ir að fá að heyra 
meira. Ein vinsælasta ástar-
ballaða síðari tíma þar sem vel 
saminn textinn er ómissandi.

Jimi Hendrix
HEY JOE (1967)
„Hey Joe, where you going with 
that gun in your hand?“

Í fyrstu virkar spurningin 
saklaus en verður þýðingar-
meiri þegar hún er endurtekin 
strax. Upphafslínan býr til 
andrúmsloft ið fyrir lagið og 
strax frá byrjun vitum við að 
endirinn verður ekki góður. 

Bestu upphafslínurnar
Upphafssetningin í lagi getur hrifi ð hlustandann með sér á einu augabragði þannig að hann sér sig knúinn til að hlusta á það 

sem á eft ir kemur. Auðvitað þarf lagið að vera gott líka en eft irminnileg upphafslína er gulls ígildi. 
Fréttablaðið tók saman tíu af bestu upphafslínunum í frægum erlendum lögum.

Arctic Monkeys
FLUORESCENT 
ADOLESCENT (2007)
„You used to get it in your 
fi shnets, but now you only get 
it in your nightdress.“

Alex Turner lýsir hérna í einni 
setningu veröld konu sem lifi r 
breyttu, rólegheita lífi  þar sem 
fátt spennandi gerist. 

Sex Pistols
ANARCHY IN THE UK 
(1976)
„I am an Antichrist, I am an 
anarchist.“

Ódauðleg upphafslína úr 
fyrsta smáskífulagi Sex Pistols. 
Tekið af fyrstu og einu plötu 
þeirra, Never Mind the 
Bollocks, Here’s the Sex 
Pistols, sem hafði gríðarleg 
áhrif á pönkbylgjuna.

Nine Inch Nails
HURT (1994)
„I hurt myself today, to see if I 
still feel.“

Hvort sem að um er að ræða 
útgáfu Johnny Cash eða Trent 
Reznor er upphafslínan í Hurt 
nógu áhrifamikil til að fá 
hlustandann til að staldra við. 
Þetta er byrjunin á lagi þar 
sem dauði, þunglyndi og 
einangrun er umfj öllunarefnið. 

Patti Smith
GLORIA (1975)
„Jesus died for somebody’s 
sins, but not mine.“

Þessi fræga upphafslína er 
undir áhrifum frá ljóði Smith, 
Oath, sem kom út fi mm árum 
fyrr. Það hófst með orðunum: 
„Christ died for somebody’s 
sins, but not mine.“ Þar gaf 
Smith skít í uppeldi sitt sem 
Vottur Jehóva en síðar í 
ljóðinu skrifaði hún: „Christ, 
I’m giving you the goodbye, 
fi ring you tonight.”

Nick Cave And The 
Bad Seeds
INTO MY ARMS (1997)
„I don’t believe in an interven-
tionist God, but I know darling 
that you do.“

Nick Cave biður guð í fram-
haldinu að láta konuna sem 
hann er ástfanginn af í friði. Ef 
guð vildi endilega skipta sér af 
konunni hans ætti hann að 
beina henni í fang hans. Þrátt 
fyrir drungalegt yfi rbragð 
lagsins ríkir bjartsýni í text-
anum.

Pink Floyd
ANOTHER BRICK IN 
THE WALL (PART 2) 
(1982)
„We don’t need no education. 
We don’t need no thought 
control.“ 

Upphafslínan úr þessu fræga 
lagi Pink Floyd vakti gríðarlega 
athygli á sínum tíma. Upp-
reisnarandinn allsráðandi þar 
sem skólayfi rvöldum er sýndur 
miðfi ngurinn. 

Janis Joplin
MERCEDES BENZ  
(1970)
„Oh Lord, won’t you buy me a 
Mercedes Benz. My friends all 
drive Porsches, I must make 
amends.“

Að sögn Bobbys Womack, sem 
lést í sumar, fékk Joplin 
hugmyndina að textanum eft ir 
að hún fór í bíltúr með honum 
á Mercedes Benz-bifreið hans. 
Lagið, sem var tekið upp í 
einni töku, er talið vera 
gagnrýni Joplin á neysluhyggju.

JÓLAGJÖFIN
FÆST Í 
VERO MODA



Rá
ða

nd
i -

 a
ug

lý
si

ng
as

to
fa

 e
hf

STÆRSTA OUTLET LANDSINS!
KORPUOUTLET, KORPUTORGI • Opið mánudag til laugardags frá 11 til 18 • Sunnudaga frá 12 til 18 • S. 578 9400

HLÝJAR ÚLPUR
Á BETRA VERÐI

KALDIR DAGAR!

DIDRIKSONS DÖMUÚLPA 

kr. 17.995.-
EINNIG TIL Í DÖKKBLÁU OG 

HERMANNAGRÆNU

DIDRIKSONS BARNAÚLPA 

kr. 12.995.-
DIDRIKSONS BARNAÚLPA 

kr. 14.995.-

DIDRIKSONS BARNAÚLPA 

kr. 12.995.-
DIDRIKSONS BARNAÚLPA 

kr. 12.995.-
DIDRI ARNAÚLPA

2.995.-

DID

kr

KSONSN  BARNAÚLPA

12.995.-
KSOONSN BBARNAÚLPA

LPA

5.-

DIDRIKSONS BA

kr. 12



OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. 
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verð áður 798 kr./kg
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verð áður 898 kr./kg

/kg

/kg /kg

verð áður 1.515 kr./kg

/kg

/kg

/kg

verð áður 3.698 kr./kg
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verð 148 kr.

verð 978 kr./pk. verð 929 kr.

verð  798 kr.

/stk.

verð 4.998 kr.

verð frá 206 kr./pk.

/pk.
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BAKÞANKAR 
Lilju Katrínar 
Gunnarsdóttur

Það hefur líklegast ekki farið fram hjá 
neinum að stjörnuhjónin Beyoncé og 

Jay Z eru á Íslandi. Fjölmiðlar keppast 
um að ná myndum af parinu og fylgjast 
með hverju fótspori þeirra enda ekki á 
hverjum degi sem stjörnur af þessu kali-
beri heimsækja land og þjóð.

OG AF HVERJU keppast fjölmiðlar við að 
segja fréttir af þessu fólki? Jú, því pöpull-
inn vill lesa þær. Og þar er ég meðtalin.

ÉG HEF sjúklegan áhuga á frægu fólki. 
Ég safnaði einu sinni stjörnumynd-
um, það er að segja myndum af mér 

með fræga fólkinu. Í þeim bunka eru 
mörg stórmenni en engin stjarna 
jafn skær og Beyoncé og Jay Z. Því 
gæfi ég annan handlegginn fyrir að 
stilla mér upp á milli þeirra með 
taugaveiklað bros á andlitinu. Og 
ég skammast mín ekkert fyrir að 
viðurkenna það.

EN ÞAÐ ER asnalegt að hafa áhuga 
á frægu fólki. Það er lúðalegt. Og 
fyrst og fremst er það frekt. Maður á 
víst að láta þetta blessaða fólk í friði. 

Alls ekki sýna því áhuga. Og ef maður sér 
það á maður ekki að sýna nein svipbrigði, 
ekki munda myndavélina eins og um 
byssueinvígi sé að ræða og alls, alls, alls 
ekki segja nokkrum lifandi manni frá því 
að maður hafi hitt það! 

ÉG HEF áhyggjur af Íslendingum. Við-
brögðin við þessum fréttaflaumi af hjón-
unum hafa verið svo sjúkleg að ég er 
hrædd. Hrædd um að við eigum okkur 
enga von. Hrædd um að við eigum eftir 
að rotna á þessu skeri. Hrædd um að við 
eigum ekki eftir að taka eftir því hvað við 
erum orðin leiðinleg og aumkunarverð því 
við erum alltaf að heyja baráttu annarra. 
Taka upp hanskann fyrir fólk sem getur 
vel tekið hann upp sjálft. 

MÁ ÉG EKKI bara velta mér upp úr Jay og 
Bey? Það veitir mér allavega smá ánægju. 
Og trúið mér – fólk sem velur sér þetta 
starf, lifir lifi sínu í sviðsljósinu, fækkar 
fötum í tónlistarmyndböndum og þénar 
sinn pening því það á skrilljónir aðdáenda, 
vill alls ekki vera látið í friði. Það sem 
þetta fólk óttast mest er að einhver gleymi 
því.

Ekki láta þau í friði!

10(P) - FORSÝNING

7, 10:20
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5, 8

8, 10:30
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TIME OUT LONDON
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EMPIRE ROLLING STONE

HOLLYWOOD REPORTER

Miðasala á: 

EXODUS 3D FORSÝNING  KL. 9
MOCKINGJAY– PART 1  KL. 6 – 8 – 10.30
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 5.30
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 3D  KL. 5.30
NIGHTCRAWLER  KL. 8
ST. VINCENT  KL. 10.30. 

EXODUS 3D FORSÝNING  KL. 8
MOCKINGJAY – PART 1  KL. 5 – 8 – 10.45
MOCKINGJAY – PART 1 LÚXUS  KL. 5 – 8 – 10.45
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3.15 – 5.30
MÖRGÆSIR  ÍSL TAL  3D  KL. 3.15 – 5.30
DUMB AND DUMBER TO  KL. 3.30 - 6 – 8 – 11.10
GONE GIRL  KL. 10.15

FORSÝND UM HELGINA

„Ég hef verið að reyna að koma 
hingað í mörg ár. Það hefur aðeins 
tekið mig 20 ár að slá í gegn hér, 
þannig að ég er ánægður að vera 
kominn,“ segir grínistinn Michael 
Winslow, einnig þekktur sem „mað-
urinn með 10.000 raddirnar“ úr 
Police Academy-myndunum. Hann 
er nú staddur hér á landi og mun 
halda uppistand á laugardagskvöld 
á skemmtistaðnum Hendrix við 
Stórhöfða 17. Nafnið á staðnum er 
skemmtilega viðeigandi enda hefur 
Winslow oft hermt eftir gítarkapp-
anum. „Ég hef á tilfinningunni að 
Jimi munu kíkja við í smástund og 
sjá hvernig landið liggur. Hann á 
eftir að svífa niður og sjá hvað við 
erum að bralla,“ segir hann.

Aðspurður um hvernig vinnu-
ferlið hans sé segir Winslow að það 
sé blanda af spuna og fyrirfram 
ákveðnum hugmyndum. „Sumt 
er létt en annað tekur heila eilífð. 
Stundum eyðirðu allri ævinni í að 
reyna að ná einhverju. Að mestu 
leyti er mikið af spuna sem felst 
í þessu en það skiptir mestu máli 
fyrir mig að hafa gaman,“ segir 
hann. „Það er eitt að þekkja eitthvað 
en það er annað að þekkja eitthvað 
mjög vel. Fólk sem spilar á blásturs-
hljóðfæri kannast við „nótuna sem 
er ekki þar“, þau reyna að ná hæstu 
nótunni sem maður getur ekki fund-
ið. Þegar ég hlusta á David Gilmour, 
gítarleikara Pink Floyd, hugsa ég: 
„Hvernig kemst hann svona hátt?“ 
Hann nær nótum sem gítarleikarar 
ná ekki, nema í huga okkar,“ segir 
Winslow, sem telur erfiðustu hljóð-
brelluna vera brothljóð í gleri.

Winslow hefur haft nóg að gera 
undanfarin ár en hann vinnur nú í 
grínmyndinni Celebrity Death pool 
með Ken Jeong úr The Hangover 
og David Hasselhoff. Þá lék hann 
með gömlu félögum sínum úr Police 
Academy í skrímslamyndinni Lav-
antulas fyrir Syfy-sjónvarpsstöð-
ina. „Hún er svo ótrúlega kjánaleg, 
þetta verður alveg sprenghlægilegt. 
Hún heitir Lavantulas af því að hún 
fjallar um kóngulær sem koma út 
úr eldfjalli,“ segir Winslow og hlær. 

Þá er hann að vinna í sinni eigin 
mynd fyrir sjónvarpsstöðina en 
hann vill ekki láta uppi um hvað hún 
snýst. „Þeir sögðu að ég mætti gera 
þessa mynd ef ég gerði öll hljóðin, 
og að sjálfsögðu var ég til í það,“ 
segir Winslow.

Ný Police Academy-mynd er nú í 
bígerð í framleiðslu grínistanna Key 
& Peele, sem gerðu einmitt grín að 
Winslow í sketsaþættinum sínum. Í 
sketsinum berst Winslow við söngv-
arann Bobby McFerrin um heiður-
inn af því að vera besti hljóð brellu-

grínistinn. „Það var mjög illkvittið 
en mjög fyndið. Að minnsta kosti 
létu þeir mig vinna!“ segir Win slow 
en ekkert hefur komið fram um leik-
araliðið í nýju myndinni.

Þá hefur Winslow einnig verið 
mikilvirkur við að búa til hvers 
kyns öpp, svo sem NoizeyMan sem 
inniheldur vídeó, hringitóna, hljóð-
brellur og leiki búna til af Winslow. 
„Ég er að vinna í öppum, leikjum, 
fræðsluforritum. 2015 verður ár 
appsins fyrir mig.“ 

 thorduringi@frettabladid.is

Hefur reynt í heil 20 ár 
að slá í gegn á Íslandi
Michael Winslow, „maðurinn með 10.000 raddirnar“ úr Police Academy-mynd-
unum, heldur uppistand á skemmtistaðnum Hendrix við Stórhöfða á morgun.

MICHAEL WINSLOW  Gæti verið að Hendrix láti sjá sig á Hendrix.  NORDICPHOTOS/GETTY

Þess má geta að Winslow hefur unnið með fjöldanum öllum af tónlistar-
mönnum, svo sem Animal Collective, Law og nú seinast Run The Jewels 
sem munu einmitt koma fram á ATP-tónleikahátíðinni í Keflavík í júlí. 
Winslow léði þeim vélmennaröddina sína frægu fyrir nýju plötuna þeirra, 
RTJ2. „Það var svo ótrúlega gaman að vinna með Run The Jewels. Þeir eru 
virkilega öðru vísi tónlistarmenn.“

Maðurinn með 10.000 raddirnar





OLÍS DEILD KARLA
VALUR - STJARNAN 26-23

Valur - Mörk (skot): Kári Kristján Kristjánsson 6/3 
(8/4), Guðmundur Hólmar Helgason 5 (10), Bjartur 
Guðmundsson 3 (4), Ómar Ingi Magnússon 3/2 
(5/2), Geir Guðmundsson 3 (10). 

Varin skot: Stephen Nielsen 22/2 (45/4, 49%), 

Stjarnan - Mörk (skot): Egill Magnússon 17/1 
(26/3), Starri Friðriksson 1 (2), Víglundur Jarl Þórs-
son 1 (2), Hrannar Bragi Eyjólfsson 1/1 (2/1),. 

Varin skot: Sigurður Ólafsson 20 (44/3, 45%)

FH - AFTURELDING 23-24

FH - Mörk (skot): Magnús Óli Magnússon 6 (14), 
Daníel Matthíasson 4 (4), Andri Hrafn Hallsson 4 
(7), Ásbjörn Friðriksson 4/3 (7/3). 

Varin skot: Ágúst Elí Björgvinsson 7 (14, 50%), 
Brynjar Darri Baldursson 7/1 (24/2, 29%).

Afturelding - Mörk (skot): Jóhann Jóhannsson 7/1 
(10/1), Árni Bragi Eyjólfsson 4 (5), Jóhann Gunnar 
Einarsson 4 (6/1), Elvar Ásgeirsson 3 (6). 

Varin skot: Pálmar Pétursson 24 (47/3, 51%).

HAUKAR - ÍR 25-31

Mörk Hauka: Brynjólfur Brynjólfsson 6, Adam 
Haukur Baumruk 4, Árni Steinn Steinþórsson 4, 
Þröstur Þráinsson 4, Tjörvi Þorgeirsson 3.

Mörk ÍR: Björgvin Hólmgeirsson 7, Sturla Ás-
geirsson 7, Jón Heiðar Gunnarsson 6, Arnar B. 
Hálfdánsson 5, Davíð Georgsson 3.

FRAM - HK 27-21

Mörk Fram: Garðar B. Sigurjónsson 8, Stefán 
Stefánsson 6, Ólafur Magnússon 4, Sigurður 
Þorsteinsson 3, Arnar Ársælsson 2, Ólafur Æ. 
Ólafsson 2, Þröstur Bjarkason 1, Kristinn Björg-
úlfsson 1.

Mörk HK: Þorgrímur Smári Ólafsson 9, Andri Þór 
Helgason 5, Guðni Kristinsson 2, Garðar Svansson 
2, Þorkell Magnússon 2, Tryggvi Tryggvason 1.

DOMINOS KARLA
KR - STJARNAN  103-91

KR: Brynjar Þór Björnsson 23, Michael Craion 
22/10 frák, Helgi Már Magnússon 18/8 frák/7 
stoðs, Finnur Atli Magnússon 15, Pavel Ermolins-
kij 13/12 frák/9 stoðs, Darri Hilmarsson 12/13 frá.

Stjarnan: Jarrid Frye 28, Dagur Kár Jónsson 22, 
Justin Shouse 16/7 frák/7 stoðs/5 stolnir, Marvin 
Valdimarsson 9, Ágúst Angantýsson 8.

NJARÐVÍK - SKALLAGRÍMUR  83-70

Njarðvík: Mirko Stefán Virijevic 23/17 frák, 
Ragnar Friðriksson 17, Hjörtur Einarsson 12, 
Maciej Baginski 10, Dustin Salisbery 10, Snorri 
Hrafnkelsson 6, Ólafur Aron Ingvason 5.

Skallagrímur: Tracy Smith Jr. 26, Sigtryggur 
Björnsson 18, Daði Berg Grétarsson 9, Davíð Ás-
geirsson 7, Davíð Guðmundsson 6.

ÍR - HAUKAR 82-83

ÍR: Trey Hampton 22/15 frák, Matthías Orri 
Sigurðarson 20, Sveinbjörn Claessen 13, Ragnar 
Örn Bragason 9, Vilhjálmur Jónsson 8/7 fráköst.

Haukar: Alex Francis 28/13 frák, Kári Jónsson 25, 
Haukur Óskarsson 7, Emil Barja 7/7 frák/10 stoð, 
Hjálmar Stefánsson 6, Kristján Leifur Sverrisson 5.

TINDASTÓLL - SNÆFELL 104-77

Tindastóll: Myron Dempsey 27/12 frák, Helgi 
Margeirsson 15, Pétur Birgisson 13, Darrel Lewis 
12/13 frák, Ingvi Rafn Ingvarsson 11, Svavar Atli 
Birgisson 8, Helgi Rafn Viggósson 6/11 frák. 

Snæfell: Sigurður Þorvaldsson 17/12 frák, Austin 
Bracey 17, Stefán Torfason 17, Snjólfur Björnsson 
8, Pálmi Freyr Sigurgeirsson 7, Chris Woods. 

KEFLAVÍK - GRINDAVÍK 96-84

Keflavík: William Graves VI 17, Eysteinn Ævarsson 
16, Guðmundur Jónsson 15, Gunnar Einarsson 
14, Þröstur Leó Jóhannsson 13/9 frák, Valur Orri 
Valsson 11, Reggie Dupree 8.

Grindavík: Rodney Alexander 17, Ólafur Ólafsson 
16, Oddur Kristjánsson 16, Magnús Þór Gunn-
arsson 12/10 frák, Hilmir Kristjánsson 11.

ÞÓR Þ. - FJÖLNIR 108-85

Þór Þ.: Tómas Tómasson 27, Vincent San-
ford 21/10 frák, Þorsteinn Már Ragnarsson 15, 
Nemanja Sovic 15, Grétar Ingi Erlendsson 12, Emil 
Karel Einarsson 7, Halldór Hermannsson 5.

Fjölnir: Daron Lee Sims 17, Arnþór Guðmundsson 
15, Davíð Ingi Bustion 15, Róbert Sigurðsson 9, 
Garðar Sveinbjörnsson 8, Árni Hrafnsson 5.

EIÐUR SMÁRI GUÐJOHNSEN KOMINN Í HEILAN HRINGFÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen, 
markahæsti leikmaður íslenska 
landsliðsins frá upphafi, skrifaði 
í gær undir samning við enska B-
deildarliðið Bolton, en hann hefur 
æft með því undanfarið og spil-
að tvo æfingaleiki með varaliði 
félagsins. Þetta er í annað sinn 
sem Eiður Smári klæðist Bolton-
treyjunni, en það var hjá Bolton 
sem ferill hans komst fyrir alvöru 
af stað fyrir 16 árum.

Eiður hefur verið án liðs síðan 
hann sagði skilið við Club Brugge 
í Belgíu síðastliðið vor og því getur 
Bolton samið við hann utan félaga-
skiptagluggans. Honum er ætlað 
að fylla skörð miðjumannanna 
Marks Davies og Chung-Yong Lee 
sem báðir eru meiddir.

„Nú þegar Mark Davies er fjar-
verandi og Chungy [Chung-Yong 
Lee] líklega frá fram í janúar 
töldum við að það væri þörf fyrir 
krafta hans,“ sagði Neil Lennon, 
knattspyrnustjóri Bolton, á blaða-
mannafundi í gær.

Bolton-liðið hefur verið að rífa 
sig upp úr kjallara B-deildarinn-
ar í síðustu leikjum, en eftir erfiða 
byrjun er það nú búið að vinna þrjá 
leiki af síðustu fjórum og gera eitt 
jafntefli. Það er komið með 21 stig 
og er í 18. sæti deildarinnar.

Tryggði stig tvo leiki í röð
Eftir að hafa meiðst illa hjá PSV 
og haldið heim og spilað með KR 
stutta stund sumarið 1998 fékk 
Eiður Smári samning hjá Bolton 
sama ár. Hann heillaði Colin Todd, 
þáverandi knattspyrnustjóra Bolt-
on, nóg þó að hann vissi að það 
tæki tíma að koma Eiði í leikform.

Fyrsti leikur hans fyrir Bolton 
var gegn Birmingham í september 
1998. Hann kom inn á sem vara-
maður í 3-1 sigri, en Arnar Gunn-
laugsson var í byrjunarliðinu í 
þeim leik.

Landsliðsfyrirliðinn fyrrver-
andi spilaði ekki meira á árinu þar 
sem hann þurfti að komast í betra 
leikform. Arnar Gunnlaugsson 
var seldur til Leicester í janúar, 
en stuðningsmenn Bolton þurftu 
ekki að örvænta. Annar ljóshærð-
ur víkingur var að fara að láta að 
sér kveða.

Eiður Smári spilaði næst 6. mars 
1999 gegn Swindon og tryggði lið-
inu eitt stig í 3-3 jafntefli. Þremur 
dögum síðar endurtók hann leik-
inn; skoraði síðasta mark Bolton í 
3-3 jafntefli gegn Barnsley.

Þetta var upphafið af ástarsam-
bandi Eiðs og stuðningsmanna 
liðsins, en Eiður spilaði í heildina 
73 leiki fyrir Bolton á tveimur leik-
tíðum og skoraði 26 mörk.

Gullárin
Það sem gerðist næst vita flestir. 
Gianluca Vialli, þáverandi knatt-
spyrnustjóri Chelsea, keypti hann 
fyrir fjórar milljónir punda og 
Eiður Smári myndaði frábært 
framherja par með Hollendingnum 
Jimmy Floyd Hasselbaink. Fyrsta 
tímabilið skoruðu þeir samtals 33 
mörk.

Eiður Smári vann tvo Englands-
meistaratitla og deildabikarinn 
með Chelsea og spænsku deildina, 

Snýr aft ur fj órtán árum síðar
Eiður Smári Guðjohnsen skrifaði undir samning til loka tímabilsins við Bolton í gær. Hann spilaði síðast 
fyrir liðið árið 2000. Hann snýr nú aft ur til félagsins eft ir langan og farsælan feril. Endurkoma í landsliðið?

spænska bikarinn og Meist-
aradeild Evrópu með Barce-
lona. Á sama tíma sló hann 
markametið hjá íslenska 
landsliðinu og bar fyrirliða-
bandið hjá Íslandi.

Átta lið á átta árum
Eftir dvölina hjá Barcelona 
hefur Eiður Smári komið víða 
við undanfarin átta ár. Hann 
fór til Monaco sumarið 2009 
en var lánaður til Tottenham 
í byrjun árs 2010. Hann fór 
aftur til Englands til að spila 
með Stoke og Fulham áður en 
hann skrifaði undir hjá AEK 
í Aþenu.

Hann spilaði svo tvö ár í 
Belgíu með Brugge-liðunum 
Cercle og Club en hefur sem 
fyrr segir verið samningslaus 
síðan í vor.

Endurkoma Eiðs til Bolton 
og í fótboltann býr til áhuga-
verðan kost fyrir landsliðs-
þjálfarana Lars Lagerbäck og 
Heimi Hallgrímsson. Eiður 
Smári sýndi á síðasta ári að 
hann nýtist landsliðinu mjög 
vel og er ekki útilokað að end-
urkoma sé á dagskrá þar líka. 
 tomas@365.is

Eiður Smári Guðjohnsen er ekki eina dæmið um 
íslenskan atvinnumann sem hefur snúið aftur til 
evrópsks liðs sem hann hafði spilað með áður.

Pétur Pétursson hóf atvinnumannsferil sinn með 
hollenska liðinu Feyenoord og lék þar við góðan 

orðstír 1978 til 1981 þar sem hann skoraði 42 
mörk í 69 leikjum. Pétur kom síðan aftur til 
Feyenoord og lék þar tímabilið 1984-85 eftir 

að hafa spilað í Belgíu í millitíðinni. 
Veigar Páll Gunnarsson lék með norska 

liðinu Stabæk 2004 til 2008 en sneri 
síðan aftur til liðsins sumarið 2009 eftir 
að hafa spilað í millitíðinni með franska 
liðinu Nancy. 

Heiðar Helguson spilaði með Watford 
1999 til 2005 og skoraði 55 mörk í 175 

deildarleikjum og snéri síðan aftur á láni frá QPR 
árið 2009. 

Fyrstu skref Þórðar Guðjónssonar í atvinnu-
mennsku voru með Bochum á árunum 1993 til 1997 

en hann sneri síðan aftur til Bochum 2002. 
Helgi Kolviðsson hóf bæði og endaði atvinnumanns-

feril sinn með austurríska liðinu SC Pfullendorf. 
Stefán Þór Þórðarson lék með sænska liðinu IFK Norr-

köping frá 2005 til 2007 og kláraði síðan atvinnumanns-
ferillinn hjá liðinu sumarið 2009. 

Þetta er ekki tæmandi listi en það er ljóst 
að fleiri en Eiður Smári hafa fengið tækifæri 
til að „koma“ heim. 
  -óój, - tom

Eiður Smári er ekki sá eini
AFTUR TIL 
STABÆK
 Veigar Páll Gunn-
arsson í leik með 
Stabæk. Hann átti 
frábæra tíma með 
norska liðinu.

FÓTBOLTI Pálmi Rafn Pálmason 
skrifaði undir þriggja ára samning 
við KR í en hann er annar stóri bitinn 
sem Vesturbæjarstórveldið fær til 
sín í vetur. Húsvíkingurinn var mjög 
eftirsóttur, en KA, Valur og FH höfðu 
mikinn áhuga á að fá hann til sín.

„Ég átti í miklum erfiðleikum með 
að velja og átti gott spjall við öll liðin. 
Það var svona maginn sem sagði mér 
að fara í KR. Ég hef mikla trú á verk-
efninu sem er að fara í gang hérna. 
Hér vil ég vinna titla og gera það 
gott,“ sagði Pálmi Rafn.

„Það var margt sem spilaði inn 
í. Ég átti gott spjall við Bjarna og 

Gumma og fleiri. En á endanum tók 
ég þessa ákvörðun og vonandi var 
þetta góð og rétt ákvörðun.“

Pálmi fékk tilboð frá öðrum liðum 
í Noregi en fannst þau ekki nógu 
spennandi. Hann vill ekkert segja 
til um hvort hann geti farið í janúar 
komi tilboð að utan.

„Ég ætla ekkert að segja til um 
hvað stendur í samningnum. Ég hef 
hafnað tilboðum að utan sem hafa 
ekki verið spennandi. Það sem er í 
gangi hér finnst mér spennandi og 
þess vegna er ég hérna núna,“ sagði 
Pálmi.

„Það var aðallega Noregur sem var

að heyra í mér, en eins og ég segi var 
það ekki nógu spennandi til að taka 
því.“   - tom

Pálmi Rafn vill vinna titla með KR

KÁTIR  Bjarni þjálfari með Pálma.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HANDBOLTI Alexander Petersson hefur framlengt samning 
sinn við þýska stórliðið Rhein-Neckar Löwen. Alexander kom 
til Löwen frá Füchse Berlin árið 2012.

Gamli samningurinn átti að renna út í lok tímabilsins en 
nú er ljóst að hann verður áfram í herbúðum félagsins til 
loka tímabilsins 2017.

„Það er mikill heiður fyrir mig að fá að spila áfram 
hjá Löwen. Við erum með frábæran leikmannahóp og 
erum þess utan góðir vinir utan vallarins. Ég vil endur-
gjalda það traust sem félagið hefur sýnt mér og vona 
að við náum góðum árangri saman,“ sagði Alexander í 
viðtali sem birtist á heimasíðu félagsins.

Hann staðfesti að honum hafi boðist að fara til 
annarra félaga þar sem hærri laun voru í boði. „En 
mér og fjölskyldu minni líður afskaplega vel á þessu 
svæði og maður fórnar því ekki svo auðveldlega.“  - esá

Alexander framlengdi við Löwen

BOLTON WANDERERS
1998-2000 OG FRÁ 2014
73 LEIKIR, 26 MÖRK

CHELSEA
2000–2006
334 LEIKIR, 104 MÖRK

MÓNAKÓ
2009-2010
11 LEIKIR, 0 MÖRK

BARCELONA
2006–2009
112 LEIKIR, 18 MÖRK

STOKE
2010-2011
5 LEIKIR, 0 MÖRK

AEK AÞENA
2011-2012
14 LEIKIR, 1 MARK

CERCLE BRUGGE
2012-2013
14 LEIKIR, 7 MÖRK

TOTTENHAM 
2010
14 LEIKIR, 2 MÖRK

FULHAM
2011
10 LEIKIR, 0 MÖRK

CLUB BRUGGE
2013-2014
48 LEIKIR, 7 MÖRK
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HANDBOLTI  Hornamaðurinn 
Þórey Anna Ásgeirsdóttir hefur 
vakið verðskuldaða athygli fyrir 
frammistöðu sína með íslenska 
landsliðinu í síðustu leikjum. 
Hún var valin í hópinn í fyrsta 
sinn fyrir leiki liðsins í forkeppni 
HM 2015 og hefur nýtt þær mín-
útur sem hún hefur fengið vel. 
Hún skoraði þrjú mörk í leikjun-
um gegn Ítalíu og Makedóníu og 
getur enn bætt við árangurinn 
þegar Ísland mætir Makedóníu 
ytra á morgun.

„Það hefur verið ótrúlega gaman 
að koma inn í landsliðshópinn enda 
stelpurnar skemmtilegar,“ segir 
Þórey Anna í samtali við Frétta-
blaðið. „Það kom mér mjög á óvart 
þegar ég fékk símtalið og mér var 
tilkynnt að ég hefði verið valin í 
landsliðið – ég reiknaði ekki með 
því að það myndi gerast fyrr en 
eftir 1-2 ár í fyrsta lagi,“ segir hún 
og bætir við að það hafi verið ólýs-
anleg tilfinning að klæðast lands-
liðstreyjunni.

„Ég fékk gæsahúð þegar ég 
skoraði svo fyrsta markið og ætl-
aði ekki að trúa eigin augum,“ 
segir hún og brosir.

Skoraði fjórtán mörk í bæjarslag
Þórey Anna er uppalinn FH-ingur 
og vakti mikla athygli í ársbyrjun 
2013 er hún skoraði fjórtán mörk í 
naumum sigri liðsins á erkifjend-
unum í Haukum, 31-30. Hún var þá 
nýorðin fimmtán ára gömul.

Það sem meira er – móðir henn-
ar, Gunnur Sveinsdóttir, var einn-
ig á skýrslu FH í leiknum en hún 
var þá 32 ára. Gunnur sagði í við-
tali við Fréttablaðið stuttu síðar 
að þær væru ólíkar sem leikmenn.  
„Hún er örvhent og ég er rétthent. 
En hún er miklu betri en ég,“ sagði 
hún þá.

Þórey Anna kláraði grunnskóla-
próf um vorið og hélt þá utan til 
Noregs þar sem hún er nú að verða 
hálfnuð með nám í íþróttafram-
haldsskóla. Einnig spilar hún með 
Rælingen í norsku B-deildinni, 
þar sem hún hefur vakið eftirtekt 
norsku úrvalsdeildarliðanna.

Sterkari og fljótari
„Það er eitthvað verið að kíkja á 
mann en ekkert meira en það,“ 
segir hún hógvær. „Ég ætla að 
klára skólann fyrst og svo sé ég til 
hvað ég geri.“

Hún segir að sér líki vistin vel 
í Noregi. „Það hefur verið mjög 
gaman og góð reynsla fyrir mig. 
Ég er í góðum skóla og tel að ég 

hafi bætt mig mikið sem leikmað-
ur – er sterkari, fljótari og betri 
í handbolta,“ segir hún en Þórey 
Anna byrjar daginn á því að fara 
á æfingu í skólanum áður 
en hún sinnir náminu. Eftir 
skóladaginn þarf hún svo 
að fara með lest í einn og 
hálfan tíma til að mæta á 
æfingu hjá Rælingen.

„Ég geri ýmis-
legt t i l  að 
drepa tímann 
– læri, les eða 
hlusta á tón-
list. Þetta 
bara 

fylgir,“ segir Þórey Anna sem býr 
í íbúð ásamt tveimur skólasystrum 
sínum. „Það gengur ágætlega – oft-
ast,“ segir hún og hlær. 

Ætla að læra meira
Þórey ætlar að halda námi 
áfram eftir útskrift. „Það er 

alveg klárt að ég ætla að 
vera í háskóla samhliða 
handboltanum en það er 
óákveðið hvar. Ég er að 
reyna að gera upp hug 
minn í því en það geng-
ur mjög illa,“ segir hún 
í léttum dúr.

 eirikur@365.is

Fékk gæsahúð þegar 
fyrsta markið kom
Hin sautján ára Þórey Anna Ásgeirsdóttir er rísandi stjarna í íslenska lands-
liðinu. Hún var ekki orðin sextán ára þegar hún hélt út til Noregs ein síns liðs 
þar sem hún nemur við íþróttaframhaldsskóla og spilar með liði í B-deildinni.

ÞÓREY OG ÞÓREY  Nöfnurnar spila báðar í hægra horninu fyrir íslenska landsliðið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þórey Rósa Stefánsdóttir er byrjunarliðsmaður í hægra horni íslenska 
landsliðsins en hefur deilt stöðunni með nöfnu sinni, Þóreyju Önnu, í 
síðustu leikjum.

„Það er auðvitað gott að hafa samkeppni en það er líka gott að vinna 
með henni. Við vorum herbergisfélagar í síðustu ferð og hún er svolítið 
eins og litla systir mín,“ segir hún og brosir.

„Hún er spennandi leikmaður og það er líka gott að vinna með henni. 
Hún er afar ákveðin, þorir að fara í sín færi og í ákveðnar hreyfingar. Hún 
er ekkert að halda aftur af sér og það er ekki gefið þegar maður er að 
koma inn í sín fyrstu landsliðsverkefni sautján ára gömul,“ segir hún.

„Það er gott að vita að staðan verði í góðum höndum þegar ég hætti–  
en ekki alveg strax,“ segir hún og hlær.

Svolítið eins og litla systir mín

HANDBOLTI Ómar Ómarsson, formaður handknatt-
leiksdeildar Vals, segir að enn sé óvíst hvort Ólafur 
Stefánsson taki aftur við sem þjálfari Vals í Olísdeild 
karla eftir áramót. Það stóð til þegar tilkynnt var um 
skyndilegt brotthvarf hans úr starfinu í byrjun sept-
ember.

„Við erum að einbeita okkur að því að klára þá leiki 
sem eftir eru og svo tökum við á því þegar það klár-
ast,“ sagði Ómar. „En það er alveg inni í myndinni.“

Hann segir að Ólafur hafi ekki skipt sér af æfing-
um eða þjálfun liðsins eftir að hann hætti í haust. 
„Hann hefur gefið þeim Jóni [Ríkharði Kristjáns-
syni] og Óskari [Bjarna Óskarssyni] algjöran frið til 
að sinna sinni vinnu,“ segir Ómar. 

Valsmenn gáfu Ólafi frí til að sinna verkefni sem 
nýstofnað fyrirtæki hans var að setja af stað. „Við 
höfum fullan skilning á því og við höfum í raun ekkert 
unnið meira í þessu máli. Það er nægur tími í þessu 
fríi til að skoða þessi mál en við erum þar að auki ekki 
illa settir um þessar mundir.“

Valur hefur átt góðu gengi að fagna að undan-
förnu og staða liðsins í deildinni sterk. Aðeins tvær 
umferðir eru eftir þar til vetrarfrí hefst fram yfir 
HM í handbolta en hlé verður gert á deildinni þann 
18. desember. - esá

Óljóst hvort Ólafur taki aft ur við
Valsmenn ætla að bíða með að útkljá þjálfaramálin þar til Olísdeildin fer í frí.

FYLGIST MEÐ  Ólafur hefur mætt á leiki Valsliðsins í haust.  
Hér er hann með Finni Jóhannssyni. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Philips Ambilight sjónvarp með Android stýrikerfinu

HÁSKERPU 4K 
OFURUPPLAUSN

4K - ULTRA HD LED 

49” 
55"

• Glæsileg rammalaus hönnun
• Ultra HD – 4K ofur háskerpuupplausn 3840x2160
• Pixel Precise Ultra HD myndvinnsla með quad core örgjörva
• Alvöru myndgæði með 600Hz PMR Ultra, Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro
• Ambilight baklýsing, eykur upplifun til muna
• Android stýrikerfi , nýr heimur leikja, kvikmynda og afþreyingar, til dæmis sjónvarp Símans, 

OZ appið og Google Play Movies beint í tækið
• Twin tuner – hægt að horfa á eina stöð og taka upp aðra á sama tíma
• Snjöll fjarstýring – Vönduð fjarstýring með músabendli, lyklaborði og hægt að tala við tækið!
• Endalausir möguleikar með Cloud TV, Simplyshare, Multiroom server, Dropbox og Miracast
• Hægt er að horfa á 3D myndir – 4 gleraugu fylgja!

20% AFSLÁTTUR

55”49” Philips 49PUS7909 Philips 55PUS7909

TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 374.995

299.996
TILBOÐ

VERÐ ÁÐUR 499.995

399.996

með Android
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

20.00 Hrafnaþing 21.00 Kling Klang 21.30 
Eldhús meistaranna

12.05 Africa United 
13.35 Clear History 
15.15 Parental Guidance 
17.05 Africa United 
18.30 Clear History  Frábær gaman-
mynd frá 2013 með Larry David, Jon 
Hamm, Michael Keaton, Kate Hudson og 
Danny McBride í aðalhlutverkum. 
20.10 Parental Guidance 
22.00 Parkland  Dramatísk mynd byggð 
á sannsögulegum atburðum frá 2013 
með Billy Bob Thornton, Zack Efron og 
Marcia Gay Harden. 
23.35 Kill the Irishman 
01.20 The Counselor 
03.20 Parkland 

08.20 PGA Tour 2014
11.20 PGA Tour 2014
14.20 Golfing World 2014
15.10 PGA Tour 2014
18.10 Golfing World 2014
19.00 PGA Tour 2014
22.00 Golfing World 2014
22.50 Samsung Unglingaeinvígið

07.00 Premier League Review  
07.55 Premier League Review
11.45 WBA - West Ham
13.30 Crystal Palace - Aston Villa  
15.15 Premier League World
15.45 Premier League Review
16.40 Burnley - Newcastle  .
18.20 Sunderland - Man. City  
20.00 Match Pack  Vikulegur þáttur þar 
sem hitað er upp fyrir leiki helgarinnar, 
með tölfræði og öðrum skemmtilegum.
20.30 Enska úrvalsdeildin - upphitun  
21.00 Messan  
21.40 Man. Utd. - Stoke  
23.20 Leicester - Liverpool  
01.05 Messan

12.30 Grindavík - Tindastóll
14.00 Real Sociedad - Elche
15.40 Spænsku mörkin
16.10 Basel - Real Madrid
17.50 Ludogerets - Liverpool  
19.30 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
20.00 La Liga Report  
20.30 Tékkland - Ísland  
22.10 UFC Unleashed 2014  
22.55 UFC Now 2014  
23.45 Valencia - Barcelona  
01.25 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur

18.05 Strákarnir
18.35 Friends
19.00 2 Broke Girls
19.25 Modern Family
19.50 Two and a Half Men
20.15 Pressa
21.00 The Mentalist
21.45 Touch of Frost
23.30 It’s Always Sunny in Phila-
delphia  
23.55 Derek
00.20 Fringe
01.05 Pressa
01.55 The Mentalist
02.40 Touch of Frost
04.25 It’s Always Sunny in Phila-
delphia t.
04.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk 
09.45 Pepsi MAX tónlist
15.05 Beauty and the Beast 
15.55 Agents of S.H.I.E.L.D.
16.45 The Tonight Show
17.35 Dr. Phil  Bandarískur spjallþátt-
ur með sjónvarpssálfræðingnum Phil 
McGraw sem hjálpar fólki að leysa 
vandamál sín í sjónvarpssal. 
18.15 The Talk 
19.00 The Biggest Loser 
19.45 The Biggest Loser 
20.30 The Voice  Bandarískur raunveru-
leikaþáttur þar sem leitað er hæfileika-
ríku tónlistarfólki. 
22.00 The Voice 
22.45 The Tonight Show  Spjallþátta-
snillingurinn Jimmy Fallon hefur tekið 
við keflinu af Jay Leno og stýrir nú 
hinum geysivinsælu Tonight Show þar 
sem hann hefur slegið öll áhorfsmet.
23.30 Under the Dome  Dularfullir 
þættir eftir meistara Stephen King.
00.20 Betrayal  Betrayal eru nýir 
bandarískir þættir byggðir á hollenskum 
sjónvarpsþáttum og fjalla um tvöfalt líf, 
svik og pretti. 
01.10 The Tonight Show 
01.55 The Tonight Show
02.40 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
08.30 Drop Dead Diva
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors
10.15 Last Man Standing
10.40 White Collar
11.25 Heimsókn 
11.45 Junior Masterchef Australia
12.35 Nágrannar 
13.00 The Year of Getting to Know You 
14.35 Home Alone: The Holiday Heist 
16.15 Young Justice 
16.35 New Girl  
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Simpson-fjölskyldan
18.10 Jóladagatal  Skoppu og Skrítlu 
Bestu vinir barnanna, þær Skoppa og 
Skrítla, opna nýjan glugga í nýju jóla-
dagatali á hverjum degi frá og með 
1. desember og fram að jólum á Stöð 2. 
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir 
18.54 Ísland í dag  
19.16 Veður 
19.25 Simpson-fjölskyldan
19.55 Logi
20.50 NCIS: New Orleans
21.35 Louie   
22.05 In the Electric Mist 
23.50 Die Hard 4: Live Free or Die 
Hard 
02.00 The Decoy Bride 
03.30 Movie 43 
05.05 Simpson-fjölskyldan
05.30 Fréttir og Ísland í dag 

15.40 Ástareldur
Endursýndir þættir vikunnar.
16.30 Ástareldur
17.18 Teitur
17.28 Jesús og Jósefína  Danskt jóla-
dagatal. Ævintýrum Jósefínu eru fá tak-
mörk sett eftir að hún finnur tímavél 
sem hjálpar henni að ferðast allt aftur 
til unglingsára Jesú.
17.48 Sanjay og Craig
18.10 Táknmálsfréttir
18.20 Andri á Færeyjaflandri
18.50 Rétt viðbrögð í skyndihjálp 
 Leiknar stuttmyndir þar sem sýnd eru 
fyrstu viðbrögð í skyndihjálp. 
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.40 Hraðfréttir  Fréttastofa Hrað-
frétta hefur öðlast sjálfstæði og fá þeir 
Benedikt og Fannar góða gesti í lið með 
sér við að kryfja málefni liðinnar frétta-
viku inn að beini.
20.05 Óskalagið - Upprifjun
20.15 Útsvar Bein útsending frá 
spurningakeppni sveitarfélaga. 
21.30 Maðurinn með járngrímuna
23.40 Nágranninn
01.25 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 Könnuðurinn Dóra  07.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar 07.45 Doddi litli og Eyrnastór  07.55 
Rasmus Klumpur og félagar  08.00 Áfram Diego, 
áfram! 08.24 Svampur Sveins  08.45 Elías  08.55 UKI 
 09.00 Ofurhundurinn Krypto  09.22 Lína Langsokkur 
09.47 Ævintýraferðin 10.00 Ljóti andarunginn og 
ég 10.25 Latibær 10.47 Tommi og Jenni 10.54 
Tommi og Jenni 11.00 Könnuðurinn Dóra  11.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  11.45 Doddi litli og 
Eyrnastór 11.55 Rasmus Klumpur og félagar  12.00 
Áfram Diego, áfram!  12.24 Svampur Sveins  12.45 
Elías 12.55 UKI 13.00 Ofurhundurinn Krypto  13.22 
Lína Langsokkur 13.47 Ævintýraferðin 14.00 Ljóti 
andarunginn og ég  14.25 Latibær  14.47 Tommi og 
Jenni  14.53 Tommi og Jenni  15.00 Könnuðurinn 
Dóra 15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 15.45 
Doddi litli og Eyrnastór  15.55 Rasmus Klumpur og 
félagar  16.00 Áfram Diego, áfram!  16.24 Svampur 
Sveins 16.45 Elías 16.55 UKI  17.00 Ofurhundurinn 
Krypto  17.22 Lína Langsokkur 17.47 Ævintýraferðin 
18.00 Ljóti andarunginn og ég  18.25 Latibær 
18.47 Tommi og Jenni  18.53 Tommi og Jenni 
19.00 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 19.10 Baddi í 
borginni 20.45 Sögur fyrir svefninn

19.00 Raising Hope
19.20 The Carrie Diaries
20.05 Community 3 
20.30 X-factor UK
21.20 Grimm   
22.05 Constantine
22.50 Ground Floor
23.15 Longmire
00.00 Raising Hope
00.25 The Carrie Diaries
01.05 Community 3 
01.30 X-factor UK
02.15 Grimm
03.00 Constantine
03.45 Tónlistarmyndbönd frá Bravó
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Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 19.55
Logi
Laufl éttur og bráðskemmtilegur 
þáttur þar sem Logi Bergmann fer á 
kostum sem þáttar stjórnandi. Hann 
fær til sín vel valda og skemmti-
lega viðmælendur og auk þess 
verður boðið upp á frábær 
tónlistaratriði og ýmsar 
óvæntar uppá-
komur.

Fm 957 
kl. 16.00
Fm95Blö
Auðunn Blöndal 
hitar upp fyrir 
helgina.

Two and a Half Men
GULL KL. 19.50  Áttunda sería þessa 
bráðskemmtilega þáttar um bræðurna 
Charlie og Alan. Charlie er eldhress 
pipar sveinn sem kærir sig ekki um 
neinar fl ækjur en Alan er sjúklegur 
snyrtipinni sem á í stökustu vandræðum 
með sjálfstraustið.

 X-Factor UK
 STÖÐ 3 KL. 20.30  Einn vinsælasti 
skemmtiþáttur veraldar þar sem efni-
legir söngvarar fá tækifæri til að slá í 
gegn. Simon Cowell fer fyrir dómnefnd-
inni en með honum við dómaraborðið 
sitja söngkonurnar Cheryl Cole, Mel B og 
Louis Walsh.

 The Carrie Diaries
 STÖÐ 3 KL. 19.20  Í þessum skemmti-
legu þáttum er fylgst með Carrie 
Bradshaw, sem áhorfendur þekkja úr 
þáttaröðinni Sex and the City, þegar 
hún var yngri og að stíga sín fyrstu spor 
á framabrautinnni.
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Aðeins 3 sýningarhelgar eftir.Tryggðu þér miða strax!
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S p or t k a fa ra fél a g  Í s l a nd s 
stend ur fyrir óvenjulegu jóla-
balli fyrir félagsmenn í Silfru 
á Þingvöllum 20. desember. 
Jólaballið, sem er árlegur viðburð-
ur, er að mörgu leyti með hefð-
bundnu sniði en þykir óvenjulegt 
fyrir þær sakir að það er haldið á 
bólakafi. 

„Við höldum í rauninni svona 
hefðbundið jólaball, nema ofan í 
vatni,“ segir Þór Ásgeirsson, for-
maður Sportkafarafélags Íslands. 
„Við sökkvum jólatré með ljósum 
og hátölurum ofan í gjána.“ 

Jólatréð er skreytt seríu og jóla-
skrauti. „Svo er kveikt á trénu og 
tónlistinni og kafararnir koma og 
leika sér í takt við tónlistina,“ segir 
Þór en jólaballið er fjölmennasta 
köfunin á vegum félagsins. „Þetta 
er svolítið sérstakt, ég veit ekki til 
þess að þetta sé gert annars staðar 
í heiminum. Jólasveinninn kemur á 
svæðið og svona.“

Að sögn Þórs eru Helga Möller, 
Svanhildur Jakobs og Ólafur Gauk-
ur vinsæl á ballinu. „Það heyrist 
mjög vel í tónlistinni. Sumir tak-
ast í hendur og reyna að dansa eða 

synda í kringum jólatréð,“ segir 
Þór og bætir við að það megi því 
segja að dansað sé í kringum jóla-
tréð á þessu óvenjulega jólaballi.
Þór segir að alltaf sé jafn gaman 
á ballinu. „Þarna hittast gamlir og 
nýir félagar. Við vonum að veðrið 
verði gott, þá er hægt að fá smá-
kökur og kakó á bakkanum.“ - gló

➜ Helga Möller, Svanhildur 
Jakobs og Ólafur Gaukur eru 

vinsæl á ballinu.

FÖSTUDAGSLAGIÐ

„Ég komst að því að það er bara 
bölvað púl að sitja svona fyrir,“ 
segir Gunnlaugur Jónasson, Gulli, 
fyrrverandi bóksali á Ísafirði, sem 
á dögunum landaði sínu fyrsta 
fyrir sætuverkefni 85 ára gamall 
og sat óvænt fyrir í nýja Geysis-
tímaritinu. 

„Þetta var nú í gegnum klíku-
skap. Barnabarnið mitt þekkti ein-
hvern þarna í hópnum og vissi að 
það vantaði kall svo hún bað mig 
um að koma,“ segir Gulli. „Þetta 
var heilmikið umstang. Ég er nú 
svo sem enginn fagmaður, ég var 
bara settur í úlpu og svo var smellt 
af, ætli þetta hafi ekki verið um 
fimmtíu myndir,“ segir hann. 

Myndatökur fyrir Geysisbækl-
inginn áttu að fara fram fimmtudag 
einn í nóvember og voru allir mætt-
ir vestur nema sminkan og fyrir-
sæturnar, sem áttu að koma með 
flugi. Vegna veðurs komust þau ekki 
og voru þá góð ráð dýr. Gulli, sem 
áður starfaði sem bóksali á Ísafirði, 
hafði gaman af þessu óvænta og 
nýja verkefni svo það liggur beint 
við  að spyrja hvort hann ætlaði að 
taka að sér fleiri fyrirsætuverkefni.

„Ja, ég hef nógan tíma núna svo 
það er aldrei að vita nema maður 
nái einhverjum frama sem fyrir-
sæta. Ég hef nú bara landað þess-
um eina samningi, en ef menn hafa 
áhuga þá bara hafa þeir samband 
við mig,“ segir hann. 

Hulda Halldóra Tryggvadóttir 
stílisti sá um stíliseringu í mynda-
tökunni og endaði hún sjálf á for-
síðu tímaritsins. „Það var smá 
panikk, engar fyrirsætur og góð 
ráð dýr. Sænski ljósmyndarinn 
Elisabeth Toll kom til landsins 
til að sjá um myndaþáttinn þrátt 
fyrir annríki svo það var ekkert 
svigrúm fyrir aukadaga,“ segir 
Hulda Halldóra, en hún ásamt hár-
greiðslukonunni og aðstoðarljós-

myndaranum tók að sér nýtt hlut-
verk fyrir framan myndavélina. 

Að auki fengu þau nokkra vel-
viljaða Vestfirðinga til þess að 
vera fyrirsætur í einn dag. „Það 
er ótrúlegt hvað allir voru hjálp-
legir. Ísfirðingar og Flateyringar 
eiga þakkir skilið fyrir einstaka 
gestrisni,“ segir hún.  

 adda@frettabladid.is

Hóf fyrirsætuferilinn 
óvænt 85 ára gamall
Gunnlaugur Jónasson, gamall bóksali á Ísafi rði, sat fyrir á myndum fyrir Geysi.

 Ég hef nú bara 
landað þessum eina 

samningi, en ef menn 
hafa áhuga þá bara hafa 

þeir samband við mig.

„Ég fékk þessa hugmynd fyrir 
mörgum árum, þegar ég fékk ljós-
myndabókina The Earth from 
The Air eftir Yann Arthus-Bertr-
and. Ég heillaðist af myndunum 
og hefur síðan þá alltaf langað að 
prenta svona loftmyndir á efni,“ 
segir Ágústa Hera Harðardóttir 
fatahönnuður. 

Hún, ásamt vini sínum Sigurjóni 
Sigurgeirssyni, hannar leggings-
buxurnar Föðurland. 

„Pabbi Sigurjóns, Sigurgeir Sig-
urjónsson ljósmyndari, var að taka 
svona myndir og úr því varð þetta 
samstarf til,“ segir Hera, en mynd-
irnar eru allar teknar yfir Land-
eyjasandi. „Við erum með fjórar 
mismunandi týpur núna og það 
eru margir litir í buxunum, sand-

litaður, blár, fjólublár og myntu-
grænn. Það var smá mál að finna 
nógu gott efni og við fórum út um 
allan heim að leita,“ segir Hera, en 
hún endaði í Kína þar sem efnið er 
prentað. 

Nafnið á buxunum, Föðurland, 
segir Hera hafa tvíþætta merk-
ingu. „Þetta eru myndir af land-
inu okkar, föðurlandinu, og svo eru 
buxurnar bómullarföðurland eða 
nokkurs konar innanbæjarföður-
land,“ segir hún.  - asi

Myndir af föðurland-
inu á leggingsbuxum
Fatahönnuðurinn Ágústa Hera Harðardóttir hannar 
leggingsbuxur með loft myndum af Íslandi. 

FÖÐURLAND  Ágústa Hera Harðardóttir fatahönnuður ásamt Sigurjóni Sigurgeirssyni.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Halda óvenjulegt jólaball á bólakafi  í Silfru
Árlegt jólaball Sportkafarafélags Íslands verður haldið í Silfru á Þingvöllum 20. desember næstkomandi.

SPORTKAFARI  Þór Ásgeirsson segir að 
það sé alltaf jafn gaman á ballinu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Ég fékk þessa 
hugmynd fyrir mörgum 

árum, þegar ég fékk 
ljósmynda  bókina The 

Earth from The Air.
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„Smash Into You með Beyoncé 
Knowles, ég er bara í rólegheitunum 
með kertaljós á leið í jólasaumó.“
Karen Lind Tómasdóttir, bloggari á Trendnet. 



OPIÐ 
VIRKA DAGA 11 – 18
LAUGARD. 11 – 16
SUNNUD. 13 –16

Börn
 

 

Dömur & herrar

NÝ SENDING! 
               VETUR 2014

VERÐDÆMI

OKKAR VERÐ
DÖMUÚLPUR

12.990,-
St. 10 - 20

SNJÓBUXUR

9.990.-
St. 104 - 176

KÁPUR  
13.990.-
St. 10 - 20

HERRAÚLPUR

14.990.-
St. S-XXXL

Flíspeysur  2.990,-
Softshell peysur  4.490,-
Stretch peysur  4.490,-
Regnbuxur  1.990,-
Softshell buxur  5.490,-
Fóðraðar buxur  5.490,-
Climaplus jakkar  8.990,-
Úlpur  7.990,-
Snjóbuxur  9.990,-
Gallar ( st. 80-104)  5.990,-
Smávara ofl. ofl.
 

Skyrtur  5.990,-
Flíspeysur  3.990,-
Softshell peysur  5.990,-
Stretch peysur  5.490,-
Buxur  4.990,-
Stretch buxur  8.990,-
Softshell buxur  8.490,-
Snjóbuxur  11.990,-
Úlpur  8.490,-
Climaplus jakkar  11.990,-
Fóðraðar kápur  11.990,-
Skór  11.990,-
Smávara ofl. ofl.

SOFTSHELL BUXUR  
8.490.-
Dömust. 8 - 20
S-R-L lengdir
Herrast. 30 - 42
S-R-L lengdir

BARNAÚLPUR

10.990.-
St. 104 - 176

BARNAÚLPUR

9.990.-
St. 104 - 176

B

1
S

BARNA

9.990
St. 104

HERRAÚL

14.990
St. S-XX

KÁP

13.
St. 1

42
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S-

DÖMU

12.9
St. 10



ZIPP

Hátalari
Léttur og einfaldur hátalari 
með innbyggðri rafhlöðu. 

Verð frá 59.990.-

°  

iPad mini 3
Verð frá 74.990.-
Silfur - Gull - Dökkgrár

iPad Air 2
Verð frá 89.990.-
Silfur - Gull - Dökkgrár

Disney Creative Studio

Lærðu að teikna með aðstoð
uppáhalds Disney persónum 
þínum. Fyrir iPad.

Verð 6.990.-

BEATS heyrnartól
Beats heyrnatólin eru án efa þau 
vinsælustu á markaðnum í dag.

Urbeats se, verð 18.990.-
Solo2, verð 37.990.-
Studio, verð 18.990.-

PUNK - þráðlaus hátalari

Flottur þráðlaus hátalari frá SOL 
Republic. PUNK er smár, sterkur og 
urrandi hávaðasamur.

Verð 12.990.-

 

Minidrone Rolling Spider

Fljúgandi myndavél.
Fyrir iPhone/iPad.

Verð 22.990.-



MacBook Air
Öflug, létt og ótrúleg rafhlaða

Retina skjár
Meiri upplausn
Skýrari og skarpari mynd

Öflug, létt og ótrúleg rafhlaða

MacBook Air 11”

Jólatilboð 159.990.-
Fullt verð 164.990.-

MacBook Air 13”

Jólatilboð 179.990.-
Fullt verð 184.990.-

Þráðlaust frelsi á öflugri 
tækni með alvöru 
rafhlöðuendingu.

12 1
2
3

4
567

8

9
10

11 12 1
2
3

44
5567

8

9
1010

111

Allt að 

12 klst
Rafhlöðuending

Verslanir á Laugavegi 182 og í Smáralind  ·  sími 512 1300  ·  epli.is

MacBook Pro Retina 13”

Jólatilboð frá 229.990.-
Fullt verð frá 239.990.-
MacBook Pro Retina, er tilvalin fartölva 
fyrir þá sem sem vilja alvöru hraða í nettri 
og léttri hönnun. 

Retina skjár
Meiri upplausn
Skýrari og skarpari mynd

MacBook Pro Retina 13”

Jólatilboð frá 229.990.-
Fullt verð frá239.990.-
MacBook Pro Retina, er tilvalin fartölva 
fyrir þá sem sem vilja alvöru hraða í nettri
og léttri hönnun. 
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Þegur þú sefur á TEMPUR heilsudýnu, hvílast hryggur og liðir í sinni náttúru legu stöðu. Með því einu að snerta takka getur 
þú stillt rúmið í hvaða stöðu sem er og með öðrum færðu nudd. Vaknaðu upp endurnærð(ur) og tilbúin(n) í átök dagsins. 

Upplifðu þægindi, upplifðu stuðning, upplifðu TEMPUR®

LED-vasaljós

Klukka

Vekjaraklukka

Upp/niður höfðalag

Upp/niður fótasvæði

Rúm í flata stöðu

3 minni

Nudd

Bylgjunudd

Þráðlaus fjarstýring

D Ý N U R  O G  K O D D A R

Stillanlegt og þægilegt!

plifðu TTEEMMPPUUR®

y gj

598.240
JÓLATILBOÐ
FULLT VERÐ KR.

747.800

2X80X200 CM
C&J STILLANLEGT RÚM

MEÐ TEMPUR® HEILSUDÝNU

Fáanlegt í mörgum 
stæðum á jólatilboði!

20%
JÓLATILBOÐ

C&J STILLANLEGT MEÐ

AUKAHLUTIR Á MYND: GAFL 
OG FERKANTAÐAR ÁLLAPPIR

C&J GOLD heilsurúm

LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

AFL
PPIR

25%
JÓLATILBOÐ

C&J GOLD OG

AFMÆLISRÚMIÐ

AÐEINS KRÓNUR

114.675
Á JÓLATILBOÐI

GOLD160X200

AÐEINS KRÓNUR

143.175
Á JÓLATILBOÐI

MEÐ CLASSIC 
BOTNI

REYNIR 180X200

Fæst í  

stærðunum: 
120/140/160/180 x 200 cm og 192 x 203 cm

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

ht.isht.is

með Android

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin

1 Harkalegar nágrannaerjur í Hörgárdal
2 „Tómas og hans teymi gáfust aldrei 

upp“
3 Góðverk eldri manns: „Það er frábært 

að vita af svona fólki í nágrenninu“
4 Eru egg slæm heilsu og hversu mikið 

má borða af þeim? 
5 Tveggja ára fangelsi fyrir nauðgun: 

Vakti manninn með munnmökum
6 Ólöf Nordal verður innanríkisráð-

herra

Taka lagið og gera tilraunir
Fimm vinsælir barnabókahöfundar 
taka höndum saman á laugardag og 
blása til allsherjar barnabókaveislu í 
Smáralind. Á svæðinu verður Ævar 
Þór Benediktsson en bók hans 
Þín eigin þjóðsaga er væntanleg úr 

þriðju prentun í næstu 
viku. Ævari til halds og 
trausts verða Vilhelm 
Anton Jónsson, 
Guðni Líndal, Gunnar 
Helgason og Sverrir 

Þór Sverrisson, eða 
Sveppi.

Höfundarnir 
verða væntanlega 
í miklu stuði og 
lesa úr bókum 
sínum, taka 
lagið, gera til-
raunir og taka 
lagið saman. 
Veislan hefst 
klukkan tvö í 
verslun Hag-
kaups. - gló 

Frægir í jólapeysum
Nú er í gangi fjáröflunarverkefni 
Barnaheilla sem ber nafnið Jóla-
peysan. Safnað er vegna forvarnar-
verkefnis gegn einelti í leikskólum. 
Fjölmargir frægir hafa tekið áskor-
unum um að skarta jólapeysum við 
ýmis áberandi tilefni. Stefán Karl 
Stefánsson leikari klæddist jólapeysu 
í hlutverki Trölla í viðtali á sjón-
varpsstöðinni Fox og á leiksviði. 
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri 
stýrði í gær borginni í 
grænni jólapeysu, Eygló 
Harðardóttir, félags- og 
húsnæðismálaráð-
herra, var í 
jólapeysu 
við störf sín 
á þinginu 
á miðvikudag 
og frétta-
konan Telma 
Tómasson las 
kvöldfréttir 
Stöðvar 2 í 
jólapeysu þá 
um kvöldið.  - vh

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 
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