
R ósa Þorvaldsdóttir, meistari í snyrtifræðum, kennari og fótaað-gerðafræðingur, er eigandi Snyrti-
miðstöðvarinnar Lancôme. Hún hefur 
rekið eigin stofu samfellt í 35 ár. „Við tökum á móti fólki á öllum aldri, 

konum og körlum, í slakandi andlits- og 
líkamsmeðferðir og leggjum mikið upp 
úr þægilegu andrúmslofti. Ég fæ fólk til 
mín í alls konar ástandi og okkar mark-
mið er alltaf að hjálpa fólki að líða betur 
í líkama og sál.“

MÆLIR MEÐ GOJI-BERJUMHverri meðfe ð f

GEISLANDI HÚÐ, HÁR OG NEGLURBALSAM KYNNIR  GOJI-BER – Nýtt frá Natural Health Labs. Stuðlar að hreysti 

og langlífi ásamt því að gefa húð, hári og nöglum fallegan ljóma. Tilvalið fyrir 

þá sem vilja neyta goji-berja á auðveldan og þægilegan máta.
Save the Children á Íslandi

FÓSTBRÆÐUR Í HÖRPUKarlakórinn Fóstbræður heldur jólatón-
leika klukkan 17 í dag í Norðurljósasal 
Hörpu. Kórinn syngur íslensk og erlend 
jólalög en Auður Gunnarsdóttir sópran 
syngur með kórnum.

R ósa Þorvaldsdóttir, meistari í snyrtifræðum, kennari og fótaað-gerðafræðingur, er eigandi Snyrti-
miðstöðvarinnar Lancôme. Hún hefur 
rekið eigin stofu samfellt í 35 ár. „Við tökum á móti fólki á öllum aldri, 

konum og körlum, í slakandi andlits- og 
líkamsmeðferðir og leggjum mikið upp 
úr þægilegu andrúmslofti. Ég fæ fólk til 
mín í alls konar ástandi og okkar mark-
mið er alltaf að hjálpa fólki að líða betur 
í líkama og sál.“
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Framkvæmdastjóri þróunarverkefna

Aurora velgerðasjóður var stofnaður 23. 

janúar 2007 að frumkvæði hjónanna 

Ingibjargar Kristjánsdóttur landslags-

arkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnar-

formanns Samskipa.

Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að 

tyrkja menningar- og velgerðamál 

f hefur

Aurora velgerðasjóður hyggst ráðast í nokkur metnaðarfull verkefni í Sierra Leone á komandi 

misserum. Til að stýra þróunarverkefnum Aurora er leitað að framkvæmdastjóra sem sér um 

daglega stjórnun þessa verkefnis.

Staðan heyrir beint undir stjórnarformann sjóðsins. Stjórn sjóðsins er skipuð fjórum einstaklingum, 

öllum búsettum erlendis. Framkvæmdastjórinn hefur aðsetur í Lausanne í Sviss en dvelur að jafnaði 

um 6 mánuði á hverju ári í Sierra Leone.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi

Þekking og reynsla af aðferðafræði 
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FIMM Í FRÉTTUM GOLDEN GLOBE OG SJÚKLINGAR Í LÍFSHÆTTUGLEÐIFRÉTTIN
➜ Hrafnhildur Lúthersdóttir 
sundkona komst inn á topp 22 í 

þremur greinum á HM 
í sundi í Katar, í 200 

m bringusundi, 
50 metra 

bringu-
sundi og 

100 m 
bringu-
sundi.

Björguðu 408 
flóttamönnum
Á þriðjudag bjargaði áhöfn 
varðskipsins Týs 408 sýr-
lenskum flóttamönnum úr 
flutningaskipi sem statt 
var 165 sjómílur austur af 
Möltu. Neyðarboð bárust 
frá skipinu snemma um 
morguninn og var með 
hjálp eftirlitsflugvéla 
mögulegt að staðsetja 
skipið. „Tilfinningin að 
standa frammi fyrir svona verkefni er alveg ótrúleg og eiginlega ólýsanleg,“ 
sagði Einar Valsson, skipherra á varðskipinu Tý.  

Jóhann Jóhannsson tónlistar-
maður var tilnefndur til Gol-
den Globe-verðlaunanna 
fyrir tónlist sína í kvik-
myndinni The Theory of 
Everything. Hann er til-

nefndur fyrir bestu frumsömdu tónlistina.

Eygló Harðardóttir 
félagsmálaráðherra 
lýsti þeirri skoðun 
sinni að mikilvægast 
væri að Fæðingar-
orlofssjóður færi 

að lögum og endurgreiddi það sem 
oft ekið hefur verið af foreldrum.

Ólafur Ólafsson, fyrr-
verandi landlæknir, 
sagði það svívirðilegt 
að staðan væri sú að 
sjúklingar væru í lífs-
hættu vegna þess að 

ekki hefði verið samið við lækna.

Bergur Þorri Benjamíns-
son, varaformaður Sjálfs-
bjargar, benti á að örorkulíf-
eyrisþegar gætu ekki nýtt sér 
úrræði ríkisstjórnarinnar um 
að nota hluta tekna sinna 

skattfrjálst inn á höfuðstól fasteignaveðlána.

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Flogið með Icelandair

Jólagjafabréf VITA
Afsláttur frá 2.000 til 20.000 kr. 

SAMFÉLAG Elite fyrirsætumiðlunin 
á Íslandi býður fyrirsætum samn-
ing til sex ára sem er óuppsegjan-
legur af hálfu fyrirsætunnar nema 
hún hætti fyrirsætustörfum. Samn-
ingur sem Fréttablaðið hefur undir 
höndum og var boðinn 15 ára stúlku 
felur í sér sex ára skuldbindingu við 
fyrirtækið en af því að hún er undir 
lögaldri áttu foreldrar  hennar að 
skrifa undir samninginn fyrir henn-
ar hönd. Þykir þetta nokkuð langur 
samningur en hjá Eskimo sem er 
einnig íslensk fyrirsætuskrifstofa, 
eru samningar einungis gerðir frá 

eins til þriggja 
ára og eru upp-
segjanlegir af 
há lfu beggja 
aðila. 

Samningarnir 
eru staðlaðir frá 
Elite samsteyp-
unni að utan en 
Elite á Íslandi 
starfar með leyfi 
frá þeim og er 

gert að vinna eftir þeirra reglum. 
Samkvæmt samningnum þá getur 
fyrirsætan ekki sagt honum upp 
nema hún ætli sér að hætta í fyrir-
sætustörfum. Ákveði hún að byrja 
aftur að vinna sem fyrirsæta þá 
tekur samningurinn aftur gildi. 
Eins kemur fram að: „komi til 
þess að fyrirsætunni verði ókleift 
að sinna starfsskyldum sínum t.d. 
vegna veikinda, barnsburðar eða 
náms, framlengist gildistími samn-
ingsins um þann tíma.“

Margrét María Sigurðar dóttir, 
umboðsmaður barna, segir for-
eldra bera meginábyrgð á velferð 
barna sinna og beri að setja hags-
muni þeirra ávallt í forgang. „For-
eldrar eiga því ekki að samþykkja 

slíka samninga ef þeir telja þá með 
einhverjum hætti ósanngjarna eða 
skaðlega fyrir barnið,“ segir Mar-
grét.

„Jafnvel þó að foreldrar sam-
þykki svona samning þá tel ég ekki 
rétt að líta svo á að hann skuld-
bindi barn til lengri tíma. Það er 
óeðlilegt að að foreldrar geti skuld-
bundið barn, sem ef til vill hefur 
ekki aldur og þroska til að skilja 
samning, í mörg ár.  Þetta er hins 
vegar álitamál sem yrði að leysa úr 
hverju sinni, til dæmis út frá efni 
samningsins og aðstæðum að öðru 
leyti,“ segir hún en tekur fram að þó 
þurfi líka að virða óskir barnsins. 

„Mikilvægt er að virða rétt barna 
til að hafa áhrif á eigið líf og ef það 
er eindregin ósk barns að vinna 

við fyrirsætustörf eiga foreldrar 
að hlusta á þá skoðun og taka tillit 
til hennar í samræmi við aldur og 
þroska. Ég á erfitt með að sjá að það 
geti talist barni fyrir bestu að skrifa 
undir samning sem skuldbindur 
það í mörg ár og tel raunar álitamál 
hvort slíkur samningur gæti yfir 
höfuð talist bindandi fyrir barnið 
til lengri tíma.“

Gísli Sigurðsson, framkvæmda-
stjóri Elite, vildi ekki tjá sig um 
efni samningsins þegar Frétta blaðið 
leitaði eftir því. Bað hann um að fá 
spurningar sendar skriflega en 
veitti svo ekki svör við þeim. Segi 
hann samninginn trúnaðarmál milli 
skrifstofunnar og fyrirsætunnar og 
því geti hann ekki tjáð sig um hann. 

viktoria@frettabladid.is

Aðeins 15 ára boðinn 
sex ára samningur

BROT Á RÉTTINDUM BARNA?  Elite fyrirsætuskrifstofan býður fyrirsætum sex ára 
samning sem er ekki uppsegjanlegur.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

MARGRÉT MARÍA 
SIGURÐAR-
DÓTTIR

Fyrirsætusamningur sem Elite bauð 15 ára stúlku felur í sér sex ára bindingu við 
fyrirtækið. Umboðsmaður barna segir foreldra ekki eiga að samþykkja slíka samn-
inga telji þeir þá ósanngjarna eða skaðlega. Elite segir samninginn trúnaðarmál. 

HEILBRIGÐISMÁL Frestun ríflega sjö 
hundruð skurðaðgerða vegna verk-
fallsaðgerða lækna kostar Landspít-
alann um þrjú hundruð og fimmtíu 
milljónir króna. Forstjóri Land-
spítalans óttast frekari aðgerðir og 
áhrif þeirra á sjúklinga.

Fimmtu lotu verkfallsaðgerða 
lækna sem staðið hafa síðan í lok 
október lauk í fimmtudag. Aðgerð-
irnar hafa haft gríðarlega áhrif 
á heilbrigðiskerfið, sér í lagi í á 
Landspítalann.

Þannig hefur spítalinn þurft að 
fresta ríflega 700 skurðaðgerð-
um, um 100 hjartaþræðingum, 800 
myndgreiningarrannsóknum og 
3.000 dag- og göngudeildarkomum.

Kostnaður spítalans vegna 
þessa er mikill en Páll Matthías-
son, forstjóri Landspítalans, sagði 
í Fréttum Stöðvar 2 í gær að erfitt 
væri að meta hann með vissu.

„Við vitum það þó að um það bil 
350 milljóna kostnaður mun hljót-
ast af því að vinna niður það sem 
hefur safnast aukalega í aðgerð-
um sem hafa frestast í verkfalls-
aðgerðum undanfarna tvo mánuði 
þannig að það eru um það bil 350 
milljónir,“ segir Páll.

Læknar hafa boðað hertar 
verkfallsaðgerðir strax á nýju 
ári. Páll óttast áhrif þeirra á 
sjúklingana og segir að erfitt 
sé að sjá hvernig spítalinn geti 
tryggt öryggi þeirra.

„Okkur virðist að það sé í raun 
og veru óhugsandi að þær verk-
fallsaðgerðir geti gengið. Það mun 
hafa slíka röskun á allri starfsemi 
í för með sér og trufla öryggi ef 
boðaðar verkfallsaðgerðir lækna 
í janúar verða að veruleika,“ segir 
Páll og bætir við að það muni 
stefna í óefni mjög fljótt.   - lvp

Frestun um 700 skurðaðgerða vegna verkfallsaðgerða kostar 350 milljónir:

Erfitt að tryggja öryggi sjúklinga

MIKIL ÁHRIF  Forstjóri Landspítalans 
óttast frekari verkfallsaðgerðir og áhrif 
þeirra á sjúklinga.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HÚSAFRIÐUN Komnir eru nýir eig-
endur að húsunum á Landsíma-
reitnum, en þar var meðal annars 
skemmtistaðurinn Nasa til húsa. 
Eigendaskiptin áttu sér nokkurn 
aðdraganda en gengu í gegn í vik-
unni. Þetta kemur fram í vikulegu 
fréttabréfi Dags B. Eggertssonar 
borgarstjóra. Dagur segir að hótel-
áform á reitnum verði lögð til hlið-
ar að sinni á meðan kannaðir eru 
nýir möguleikar á annarri notkun 
húsnæðisins.

Til standi að endurreisa Nasa 
sem lifandi tónleikastað og að aug-
lýst verði eftir rekstraraðilum á 
næstunni. Áfram verði stefnt að 
endurgerð húsanna sem snúi að 
Ingólfstorgi. - sks

Hætt við hótelbyggingu:

Nasa aftur 
tónleikastaður

LÖGREGLUMÁL Ekki er útilokað að 
lögreglumaðurinn sem í fyrra-
dag var dæmdur í 30 daga skil-
orðsbundið fangelsi snúi aftur 
til starfa hjá lögreglunni. Þetta 
segir Snorri Snorrason, formaður 
Landssambands lögreglumanna, 
aðspurður um stöðu lögreglu-
mannsins. Snorri segir að fundað 
verði á næstu dögum um framtíð 
lögreglumannsins.

Lögreglumaðurinn var dæmd-
ur til að greiða konu bætur en 
málið snerist um harkalega hand-
töku.

Atvikið vakti mikla athygli en 
myndband náðist af handtökunni, 
sem átti sér stað á Laugavegi í 
miðbæ Reykjavíkur.  - ak

Dæmdur fyrir handtöku:

Snýr mögulega 
aftur til starfa

KÍNA  Hurð skall nærri hælum á Yunlianghe-veginum í Zhenjiang í 
Kína á föstudag. Vegurinn hrundi og það myndaðist fimm metra breið 
og tveggja metra djúp hola í veginum. Bíll af gerðinni Ford Sedan 
rétt slapp við að lenda ofan í holunni en hann var svo hífður upp með 
krana. Vegurinn var lagður fyrir tveimur árum og nú er verið að rann-
saka ástæður þess að holan myndaðist.  - vh

Ford Sedan slapp þegar jörðin opnaðist á ótrúlegan hátt: 

Tveggja metra hola í veginum 

HURÐ NÆRRI HÆLUM  Eins og sjá má var bíllinn næstum farinn ofan í holuna sem 
var tveggja metra djúp og fimm metra breið.   FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY 
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Gói úr Stundinni okkar 
verður í jólaskapi og 

skemmtir krökkum og 
fullorðnum á laugardag kl. 15

Jólasveinar ganga um gólf 
Smáralindar og heilsa upp 

á gesti kl. 13 og 16 
 laugardag og sunnudag

Gefðu eina auka jólagjöf 
og settu undir jólatréð 

í Smáralind. Góðgerðafélög 
koma gjöfinni í réttar hendur

GLEÐILEGT
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Nú er frítt net
í Smáralind! 
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100 DAGA 
hafði eldgosið 
í Holuhrauni 
mallað
á mánudaginn 
var.

64 MILLJÓNIR
er árslaunakostnaður þeirra sjö 
aðstoðarmanna sem starfa fyrir 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra.

kr.

2.058 
b ö r n

fengu rangar 
einkunnir 
á sam-
ræmd-
um 
próf-
um.

30
til
40

milljónir
tonna 
af jarðvegi fj úka 
upp á hverju ári, og 
fj órðungur á haf út.

408
sýrlenskum 

flóttamönnum var 
bjargað af Land-
helgisgæslunni í 

vikunni.

30 - 1 
er hlutfall sigur-
leikja hjá Finni 

Frey Stefánssyni, 
þjálfara úrvals-

deildar KR í 
körfubolta.

328
MILLJÓNIR
hefur Fæð-
ingaror-
lofssjóður 
ofgreitt 
á átta ára 
tímabili, og 
er óheim-
ilt að 
krefj ast 
endur-
greiðslu.

JÓL Jólalest Coca-Cola fer í dag í 
sína árlegu ferð um höfuðborgar-
svæðið. Jólalestin, með jóla-
sveininn í fararbroddi, hefur för 
sína frá Stuðlahálsi klukkan 16 
og mun ferðast um helstu hverfi 
höfuð borgarsvæðisins. 

Klukkan 17 ekur hún svo niður 
Laugaveginn. Síðan mun jólalestin 
koma við á Barnaspítala Hringsins 
þar sem jólasveinninn mun líta inn 
til barnanna og færa þeim gjafir. 
Þetta er í nítjánda sinn sem jóla-
lestin ekur um borgina.  - vh 

Ekur um borgina í 19. sinn: 

Jólalestin á ferð 

HLUTI AF JÓLAHEFÐINNI  Um 15 
þúsund manns fylgjast með lestinni ár 
hvert.

Lögmaður Omos lagði fram bókun með nýrri máls-
ástæðu við fyrirtöku þann 25. september síðastliðinn, 
vegna lekamálsins. 

Þar segir að fram hafi komið upplýsingar um að starfs-
maður í innanríkisráðuneytinu, aðstoðarmaður ráðherra, 
sæti saksókn ríkissaksóknara vegna ætlaðs brots á trún-
aðarskyldum er varða stefnanda. „Með hliðsjón af þessu 
þá hefur stefnandi enn fremur uppi sem málsástæðu að 
stjórnvald hafi beitt ólögmætum aðgerðum og þannig 
stutt að því að koma fram brottvísun stefnanda úr landi. 
Stefnandi byggir þannig á því að innanríkisráðuneytið 

hafi ekki gætt hlutlægnisskyldu og jafnræðis við meðferð máls hans og 
hann hafi því réttmæta ástæðu til að efast um hæfi þeirra sem stóðu að 
úrskurði í máli hans.“

Í niðurstöðu dómsins segir að ekkert liggi fyrir um eðli trúnaðarbrots sem 
aðstoðarmaðurinn á að hafa gerst sekur um í tengslum við mál stefnanda, 
annað en framangreind bókun. Verður ekki litið svo á að slíkt trúnaðarbrot 
leiði sjálfkrafa til þeirrar niðurstöðu að ekki hafi verið gætt hlutlægnisskyldu 
og jafnræðis við meðferð máls þessa hjá innanríkisráðuneytinu.

06.12.2014 ➜ 12.12.2014
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Gjafabréf
Gefðu skemmtilega jólagjöf!  
 Gjafabréf Endurmenntunarskóla Tækniskólans hentar  
fólki á öllum aldri. Gjafabréfið getur hljóðað upp á 
ákveðið námskeið eða upphæð að eigin vali.  

Fjölbreytt úrval námskeiða er í boði svo allir ættu að 
finna eitthvað við sitt hæfi: www.tskoli.is/namskeid

endurmenntun@tskoli.is | sími 514 9602

DÓMSMÁL Engin gögn voru lögð 
fram fyrir Héraðsdómi Reykja-
víkur um að hælisleitandinn Tony 
Omos væri faðir barns Evelyn 
Joseph sem fæddist hér á landi, 
líkt og hann sagði sjálfur að hann 
kynni að vera.

Héraðsdómur Reykjavíkur sýkn-
aði í gær Útlendingastofnun og 
íslenska ríkið af kröfu Tony Omos. 
Hann hafði krafist þess að felld 
yrði úr gildi ákvörðun Útlendinga-
stofnunar um að neita því að taka 
til meðferðar hælisumsókn hans. 
Jafnframt yrði felldur úr gildi 
úrskurður innanríkisráðuneytis-
ins, þar sem ákvörðunin er staðfest.

Að óbreyttu þýðir niðurstaðan 
að Tony Omos mun ekki fá hæli á 
Íslandi. Stefán Karl Kristjánsson, 
verjandi hans, útilokar þó ekki að 
dómnum verði áfrýjað til Hæsta-
réttar.

Omos kom hingað til lands í 
október árið 2011 og framvísaði 
 kanadísku vegabréfi annars manns.

Síðar sótti hann um hæli hér en 
á grundvelli svokallaðrar Dyfl-
innar  reglugerðar var ákveðið að 
taka ekki þá umsókn til efnislegrar 
meðferðar.

Í máli sínu fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur byggði verjandi 
Omos meðal annars á því að hann 
hefði haft sérstök tengsl við land-
ið í skilningi ákvæðis í 46. greinar 
Útlendingalaga.

Í dómnum segir að ekki verði séð 
að við meðferð málsins hjá Útlend-
ingastofnun og síðan innanríkis-
ráðuneytinu hafi Omos byggt á 
sömu rökum. Kom það og fram hjá 
honum sjálfum í umsókn hans um 
hælisvist við komuna til landsins 
og viðtali hjá Útlendingastofnun í 
apríl 2012 að slíkum tengslum væri 
ekki til að dreifa.

Í dómnum kemur jafnframt 
fram að í bréfi til innanríkisráðu-
neytisins frá 15. október 2013 hafi 
Omos tekið fram að staða hans á 
landinu hefði gjörbreyst á þeim 
tveimur árum sem meðferð máls-
ins hefði þá tekið.

Hann ætti í sambandi við 
íslenska konu en áður hefði hann 
verið í sambandi aðra konu, sem 
hefði stöðu hælisleitanda og ætti 
von á barni. Væri hann hugsanlega 
faðir barnsins og vildi fá að vera 
viðstaddur fæðingu þess. „Konan 
kom fyrir dóminn og sagði stefn-
anda vera föður barns hennar sem 
hefði fæðst 3. febrúar 2014. Engin 
gögn liggja þó fyrir í málinu er 
staðfesta faðerni barnsins,“ segir 
í niðurstöðu dómsins.   
 jonhakon@frettabladid.is

Engin gögn um að Omos sé 
faðir barns Evelyn Joseph
Verjandi Tony Omos lagði ekki fram gögn sem sýna fram á að Omos sé faðir barns sem fæddist hér. Krafa um 
að Útlendingastofnun tæki til meðferðar umsókn hans um hælisvist var þó byggð á því að hann ætti barnið.

➜ Efast um hæfi vegna lekans

MÓTMÆLI  Mótmælendur söfnuðust saman fyrir utan innanríkisráðuneytið í nóvember í fyrra eftir að umsókn hans um hæli 
var fyrst hafnað.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 STEFÁN KARL 
KRISTJÁNSSON

Snjólaug Ólafsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

STORMASÖM AÐVENTA  Vaxandi NA-átt á Vestjörðum síðdegis í dag og má búast 
við stormi þar í nótt og um allt land á morgun. Hvassast fyrrihluta dags V- og N-til en 
færist svo til austurs og dregur þá úr vindi V-til. Áfram allhvasst A-til á mánudag.
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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

MÁNUDAGUR

Á MORGUN

UMHVERFISMÁL Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið hefur kall-
að eftir umsögnum um drög að 
almennri stefnu um úrgangsfor-
varnir. Stefnan mun gilda fyrir 
árin 2015–2026 og eru markmið 
hennar meðal annars að draga úr 
myndun úrgangs og bæta nýtingu 
auðlinda. 

Í drögunum er tilgreind nauð-
syn þess að auka sjálfbæra neyslu 
og stuðla að því að lífshættir hald-
ist í hendur við aðferðir sem auka 
nýtni. Þá þurfi að nýta hluti betur 
svo þeir verði ekki að úrgangi, 
draga úr notkun einnota umbúða 
og auka græna nýsköpun.   - shá

Vilja auka sjálfbæra neyslu:

Stjórnvöld fara 
í stríð við sóun
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  Allar 
þessar að-

gerðir hafa 
skilað ein-

hverjum 
árangri en við 

teljum ekki 
forsvaranlegt að eyða 

meiri tíma í að reyna að 
þétta svæðið betur.

Valgeir Bergmann, framkvæmdastjóri 
verkkaupans Vaðlaheiðarganga hf.
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FRAMKVÆMDIR Ekki verður gerð 
önnur tilraun til að loka heita-
vatnssprungunni sem opnaðist 
í Vaðlaheiðargöngum í febrúar. 
Vatnið verður leitt út úr göng-
unum í rörum en einnig streym-
ir talsvert af heitu vatni úr minni 
sprungum innar í göngunum.  

Stóra sprungan dælir enn um 65 
lítrum af 46 gráðu heitu vatni inn í 
göngin Eyjafjarðarmegin á hverri 
sekúndu. Þrjár tilraunir hafa verið 
gerðar til að loka henni með sér-
útbúinni efnablöndu. Síðustu til-
rauninni lauk í lok nóvember en 
þá tókst að minnka strauminn um 
30 lítra á sekúndu.

„Þá var dælt ofan í sprungu-
svæðið í nokkra daga og þá lok-
aðist á einum stað en opnaðist 
á öðrum. Allar þessar aðgerðir 
hafa skilað einhverjum árangri 
en við teljum ekki forsvaranlegt 
að eyða meiri tíma í að reyna að 
þétta svæðið betur,“ segir Val-
geir Bergmann, framkvæmda-
stjóri verkkaupans Vaðlaheiðar-
ganga hf.

Alls streyma nú um 140 lítrar af 
heitu vatni úr göngunum á hverri 
sekúndu. Um 50 lítrar af allt að 59 
gráðu heitu vatni koma úr minni 
sprungum innar í göngunum. Loft-
hitinn er í kringum 30 gráður og 
vonast er til að hann lækki þegar 
vatnið úr stóru sprungunni verður 
komið í rör.    

„Það lekur mest við stafn gang-
anna en það stendur til að loka 
fyrir það með efnaþéttingu. Píp-
urnar verða svo til bráðabirgða til 
að minnka uppgufun og hitann,“ 
segir Valgeir.

Framkvæmdir við að loka 
sprungunni hafa verið kostnaðar-
samar. Efnablandan er dýr og 
erlendir sérfræðingar hafa komið 
að framkvæmdunum. Ganga gerðin 
hefur einnig tafist vegna heita 
vatnsins og verkið er nú á eftir 
áætlun. Valgeir segir ekki búið 

að taka saman hversu mikið efna-
blandan hefur kostað.  

„Þetta er kostnaður sem má allt-
af búast við í svona verki en efna-
grauturinn er dýr og þetta hleypur 
á tugum milljóna króna. Samt sem 
áður erum við bara búin að nota 
einungis brot af því magni sem fór 
í gerð Héðinsfjarðarganga.“

Valgeir segir ekki ljóst hvenær 
gangagerð í Eyjafirði getur hafist 
aftur. 

„Það verður ekki fyrr en 
aðstæður batna og vatnið þeim 
megin minnkar. Vonandi getum 

við byrjað þar aftur á fyrstu mán-
uðum næsta árs.“ 

Hitinn og rakinn í göngunum 
urðu til þess að tæki og tól verktak-
ans Ósafls voru færð yfir í Fnjóska-
dal í september. Þar hefur tekist að 
bora og sprengja 760 metra og eru 
göngin því nú alls 3.450 metra löng.  

„Þar gengur ágætlega en þó 
erum við búin að vera í leiðinda-
bergi inn á milli en það er ekki 
hægt að segja að það sé að tefja 
verkið þeim megin. Þar að auki er 
lítið sem ekkert vatn þar.“ 

 haraldur@frettabladid.is

Ná ekki að loka sprungunni
Enn hefur ekki tekist að loka heitavatnssprungunni sem opnaðist í Vaðlaheiðargöngum í febrúar. Verktakinn 
hefur gert þrjár tilraunir og náð að minnka flæðið talsvert. Vatnið verður leitt út úr göngunum í rörum.  

VAÐLAHEIÐARGÖNG  Þessa dagana streyma um 140 lítrar af heitu vatni út úr göngunum á hverri sekúndu.   MYND/VALGEIR

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið 
hefur heimilað samruna 365 miðla 
og fjarskiptafyrirtækisins Tals. 
Fyrirtækin hafa því sameinast 
undir merki 365.

Þetta kom fram í tilkynningu í 
gær en starfsmönnum var kynnt um 
tíðindin á fundi síðdegis sama dag. 

Sævar Freyr Þráinsson, for-
stjóri 365, segir spennandi tíma 
fram undan, bæði fyrir við-
skiptavini og starfsfólk samein-
aðs félags. Hann segir að í kjöl-
far sameiningarinnar verði unnt 

að bjóða skemmtilegar nýj ungar, 
sem ekki hafi sést áður á fjar-
skiptamarkaðnum, neytendum til 
hagsbóta.

„Miklar breytingar eru að verða 
á afþreyingar- og fjarskiptamark-
aði og sameinuð munu félögin geta 
boðið viðskiptavinum sínum upp á 
spennandi lausnir. Til að mynda 
eru miklar breytingar fram undan 
á dreifingu sjónvarpsefnis þar 
sem snjalltæki eru í auknum mæli 
að taka við hlutverki hinna hefð-
bundnu myndlykla,“ segir Sævar. 

Eina áþreifanlega breyting-
in fyrir viðskiptavini félaganna 
fyrst í stað er sú að Tal mun 
flytja með skrifstofu og verslun 
úr Grímsbæ í höfuðstöðvar 365 í 
Skaftahlíð. Þar með verður stigið 
fyrsta skrefið í að samþætta þjón-
ustu beggja fyrirtækjanna.

Í tilkynningu 365 segir að nýjar 
áherslur sameinaðs félags verði 
kynntar strax á nýju ári. Sam-
einingarviðræður fyrirtækjanna 
hófust í sumar.  

 - ktd / hg

Samkeppniseftirlitið heimilaði samruna fyrirtækjanna í gær en viðræðurnar hófust í sumar:

Sameining 365 miðla og Tals gengin í gegn

FORSTJÓRI 365  Sævar Freyr Þráinsson 
segir spennandi tíma fram undan hjá 
fyrirtækinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

ATVINNUMÁL 
Bjarni Guð-
mundsson hefur 
verið ráðinn 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
sunnlenskra 
sveitarfélaga 
(SASS) en gengið 
var frá ráðningu 
hans á stjórnar-

fundi samtakanna í gær. 
Alls sóttu 45 um starfið en 

fjórir drógu umsókn sína til 
baka. Bjarni gegndi stöðu fram-
kvæmdastjóra þróunar hjá RÚV 
frá árinu 2007 til 2014 en lét af 
þeim störfum sl. vor. Bjarni hefur 
áralanga stjórnunarreynslu.

Áætlað er að Bjarni taki til 
starfa hjá SASS í janúar 2015.

 - mhh

Tekur til starfa í janúar: 

Bjarni ráðinn 
til SASS

BJARNI 
GUÐMUNDSSON

ÚTIVIST Vetrarkort fyrir göngu-
skíðafólk í Bláfjöllum og Skála-
felli mun kosta 12 þúsund krónur 
og dagskort kostar 600 krónur. 

Þetta er ákvörðun stjórnar 
Skíðasvæða höfuðborgarsvæðis-
ins sem sendi frá sér tilkynningu 
af því tilefni. Frítt verður fyrir 
67 ára og eldri og yngri en 16 ára. 
Þá er hægt að fá vetrarkortið á 
gönguskíði á 10 þúsund  krónur í 
desember. Fram til þessa hefur 
engin gjaldtaka verið fyrir 
gönguskíðafólk. - kdt

Gjaldtaka á skíðasvæðum: 

Gönguskíðafólk 
þarf að borga

DÓMSMÁL Óðinn Jónsson, fyrrver-
andi fréttastjóri RÚV, og Malín 
Brand fréttamaður voru í gær 
sýknuð fyrir héraðsdómi í meið-
yrðamáli sem fyrrverandi slökkvi-
liðsmaður höfðaði á hendur þeim. 

Maðurinn fór 
fram á miska-
bætur og að til-
tekin ummæli 
yrðu dæmd 
ómerk. Umfjöll-
un RÚV sem 
stefnt var fyrir 
snerist um að 
maðurinn, sem 

starfaði þá hjá Slökkviliði höfuð-
borgarsvæðisins, hefði verið 
dæmdur fyrir kynferðisbrot 
gegn barni. Honum var í kjölfar-
ið vikið úr starfi. Maðurinn var 
árið 2003 dæmdur í þriggja mán-
aða skilorðsbundið fangelsi fyrir 
blygðunarsemisbrot og kynferðis-
lega áreitni gagnvart stúlku.  - ak

Fór fram á miskabætur: 

Voru sýknuð í 
héraðsdómi 

ÓÐINN JÓNSSON



*Jafngildir 20,32% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25,5% virðisaukaskatt af þessari sölu. Verðlækkunin 20,32% er alfarið á kostnað Hagkaups.

AFNEMUM
VIRÐISAUKASKATT*  

AF ÖLLUM 
HERRA- OG  

BARNAFATNAÐI 
11.-14. DESEMBER

*

*Jafngildir 20,32% verðlækkun. Að sjálfsögðu fær ríkissjó
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STJÓRNSÝSLA „Þetta er réttlætis-
mál. Völdin voru tekin af mér og 
ég var svipt völdum yfir 17 ára 
syni mínum, dreng sem ég ber alla 
ábyrgð á. Þjóðskrá yppir bara öxlum 
og telur sig ekkert geta gert,“ segir 
Hulda Ragnheiður Árnadóttir, móðir 
17 ára drengs.

Eftir að Hulda Ragnheiður 
skráði sig í sambúð svipti Þjóð-
skrá hana fjárhagslegu forræði 
yfir syninum, þrátt fyrir að hún 
væri með fullt forræði og forsjá 
yfir honum. 

Hulda Ragnheiður og sambýlis-
maður hennar skráðu sig í sambúð 
fyrir skömmu. Hulda Ragnheið-
ur hafði í áratug haft ein fullt og 
óskorað forræði yfir syni sínum og 
var hann í hennar forsjá. Við það 
að Hulda og sambýlismaður henn-
ar skráðu sig í sambúð hætti hún 
að fá senda reikninga stílaða á son 
 hennar. „Ég fæ þau svör frá Þjóð-
skrá að það sé vegna þess að sam-
býlismaður minn er eldri en ég. Regl-
urnar hjá stofnuninni eru einfaldar 
og eru á þá leið að sá sem elstur er 
á heimilinu hafi þá höfuðábyrgð að 
taka við öllum reikningum ófjárráða 
barna sem skráð eru á sama heimil-
isfangi. Nú hefur þessu verið breytt, 
gegn vilja mínum, eftir áratugalangt 
sjálfstæði. Sem sjálfstæð kona þykir 
mér þetta ákveðin niðurlæging.“ 

Hulda taldi í fyrstu að um smá-
vægileg mistök hefði verið að ræða 
þegar reikningur frá heilsugæslu 
kom inn um lúguna, stílaður á sam-
býlismann hennar. „Við hlógum yfir 
þessu og héldum að einhver á heilsu-
gæslustöðinni hefði ákveðið þetta 
sisona sjálfur. Við eftirgrennslan 
kom allt annað í ljós. Þetta er komið 
út um allt kerfi. Bankarnir kaupa 
gagnagrunna af Þjóðskrá. Reikn-
ingar koma því ekki á heimabank-
ann minn, ekki heimabanka sonar 
míns, heldur sambýlismanns míns,“ 
segir Hulda Ragnheiður. 

Ingveldur Hafdís Karlsdóttir, 

deildarstjóri almannaskráningar 
Þjóðskrár, segir kröfur samfélags-
ins kalla á breytingar. „Þjóðskrá 
hvorki skráir forræði barna né tengsl 
þeirra. Börn undir lögaldri eru hins 
vegar tengd fjölskyldunúmeri þess 
sem er elstur á lögheimili barnsins. 
Það segir ekkert um forsjá barnsins 
né hverjir eru foreldrar þess. Rétt 
er að vekja athygli á því að Þjóðskrá 
Íslands er fullkunnugt um nauðsyn 
þess að börn séu vensluð við foreldra 
í Þjóðskrá óháð því hvar lögheimili 
þeirra eru skráð. Skráning slíkra 
upplýsinga er nauðsynleg fyrir hinar 
ýmsu stofnanir, fyrirtæki og ekki 
síst foreldra barna. Mikill vilji er 
hjá Þjóðskrá Íslands til þess að skrá 
og fanga vensl barna við foreldra í 
Þjóðskrá og miðla þeim upplýsingum 
áfram. Hins vegar hefur ekkert fjár-
magn fengist til þess að þróa þjóð-
skrárkerfið og því lítið áunnist í að 
koma til móts við þarfir hagsmuna-
aðila þótt viljinn sé sannarlega fyrir 
hendi. Hulda Ragnheiður segir þetta 
kannski ekki hafa mikil áhrif á dag-
legt líf sitt en geta kannski skipt höf-
uðmáli fyrir aðra sem búa við sömu 
aðstæður,“ segir Ingveldur Hafdís.

„Þjóðskrá segir þetta vera þær 
reglur sem hún vinni eftir. Nú er fjöl-
skyldan ein heild á einu fjölskyldu-
númeri og ekkert hægt að breyta því. 
Horft er blint á fjölskyldunúmerið í 
gagnagrunninum án þess að horft sé 
á fjölskyldumynstrið. Það er enginn 
vandi að breyta þessum reglum og 
færa þær í átt að nútímanum.“

Hulda Ragnheiður og sambýlis-
maður hennar eru með aðskil-
inn fjárhag og stefna þau ekki 
á að breyta því. „Hver stofn-
unin bendir á aðra til að lagfæra 

skráninguna; Þjóðskrá bendir á 
bankann, bankinn á sýslumanns-
embættið sem aftur bendir mér á 
Þjóðskrá.“

 sveinn@frettabladid.is

Svipt fjárræði yfir syni sínum  
Hulda Ragnheiður Árnadóttir, móðir 17 ára pilts, hætti að vera skráð fyrir reikningum í nafni sonar síns eftir að 
hún hóf sambúð að nýju. „Sem sjálfstæð kona þykir mér þetta ákveðin niðurlæging,“ segir Hulda Ragnheiður.

Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar, 
er einn þeirra sem hafa sett fram gagnrýni á gagna-
grunna Þjóðskrár og flutt þingmál sem taka á skráningu 
barna og ólíkum fjölskyldugerðum.

„Tölvan er allt of mikið að segja nei hjá Þjóðskrá. Við 
í Bjartri framtíð höfum verið með þingmál sem taka 
á þessu og verið samþykkt. Til dæmis að það þurfi að 
uppfæra skráningu á ólíkum fjölskyldumynstrum, að 
börn búa til dæmis á tveimur heimilum og umgengnis-
foreldrar eru líka foreldrar sem þarf að skrá sérstaklega. 
Þetta snýst fyrst og fremst um að veruleiki barna er 
miklu flóknari en endurspeglast í tölvu Þjóðskrár. Það er 
greinilegt að það þarf að gera meira og gagnagrunnur 
Þjóðskrár verður að endurspegla veruleikann. Ég efast 
ekki um að starfsmenn Þjóðskrár séu allir af vilja gerðir 
til að laga þetta. Tölvan verður að fara að segja meira já,“ segir Guðmundur.

„Tölvan segir nei“

GUÐMUNDUR 
STEINGRÍMSSON

RÉTTLÆTISMÁL  Þjóðskrá svipti móður 17 ára drengs fjárhagslegu forræði yfir syn-
inum þegar hún skráði sig í sambúð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  Þetta er 
réttlætismál. 
Völdin voru 
tekin af mér 

og ég var 
svipt völdum 

yfir 17 ára 
syni mínum, 
dreng sem ég 

ber alla ábyrgð á.
Hulda Ragnheiður Árnadóttir

Sveinn
Arnarsson
sveinn@frettabladid.is

ORKUMÁL Einn þriggja sérleyfis-
hafa á Drekasvæðinu, hópur 
undir forystu Faroe Petroleum, 
hefur fallið frá olíuleitinni. Orku-
stofnun barst í gær erindi frá 
Faroe Petroleum þar sem til-
kynnt er að félagið ásamt sam-
starfsaðilum þess, Petoro Iceland 
og Íslensku kolvetni, skili sérleyfi 
sínu, sem útgefið var 4. janúar 
2013.

Í tilkynningu frá Íslensku kol-
vetni segir að niðurstöður frum-
rannsókna bendi til þess að næsti 
áfangi muni ekki skila tilætluð-
um árangri.  - kmu

Faroe Petroleum hættir við:

Skilar sérleyfi á 
Drekasvæðið

STJÓRNMÁL Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins lögðu fram til-
lögu á borgarráðsfundi á fimmtu-
dag um að mótaðar yrðu reglur 
um greiðslur fyrir aukinn bygg-
ingarrétt á þegar byggðum eða 
úthlutuðum lóðum. 

Lögðu þeir til að mótuð yrði 
gjaldskrá fyrir aukinn bygg-
ingarrétt sem fenginn sé með 
breyttu deiluskipulagi hvort sem 
um er að ræða óbyggðar lóðir eða 
þar sem byggingarmagn er aukið 
verulega í eldri hverfum. 

Tóku þeir fram að í nýrri gjald-
skrá þyrfti að taka tillit til þess 
að slíkt gjald hefði ekki áhrif 
á einstaklinga sem hyggjast 
ráðast í eðlilegar endurbætur. 
Afgreiðslu tillögunnar var frest-
að.  - vh

Tillaga sjálfstæðismanna: 

Vilja móta regl-
ur um greiðslur 

VILJA REGLUR  Sjálfstæðismenn vilja 
reglur um byggingarétt. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur „Mercedes-Benz Ísland“ 
á Facebook

Mercedes-Benz GLK er ríkulega búinn og einstaklega öflugur sportjeppi. Hann er búinn hinu háþróaða 
4MATIC aldrifskerfi þar sem hönnuðir og tæknimenn Mercedes-Benz hafa stigið enn eitt skrefið í átt 
til fullkomnunar. 4MATIC aldrifskerfið tryggir framúrskarandi aksturseiginleika og aukinn stöðugleika. 
Kerfið er ávallt virkt og bregst strax við breyttum akstursaðstæðum, t.d. mikilli úrkomu, ísingu eða snjó. 

Hjá Öskju á Krókhálsi 11 bíður þín glæsilegur GLK til sýnis og reynsluaksturs.

Framúrskarandi  hönnun
og        tæknileg fullkomnun

GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY, 4MATIC aldrifsbúnaður, 
7 þrepa sjálfskipting, 170 hö., dráttargeta 2.400 kg.
Eyðsla frá 6,1 l/100 km í blönduðum akstri.

Verð frá 6.990.000 kr.
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Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Jólagjöfin í ár
fæst í Múrbúðinni!

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

Lavor háþrýstidæla 
STM 160

28.990

Made by Lavor

Reykjavík, 13. desember 2014

Þann 1. janúar næstkomandi mun taka í gildi ný
verðskrá fyrir áskriftarstöðvar 365 miðla vegna
stjórnvaldsbreytinga á virðisaukaskatti.

Viðskiptavinir 365 eru hvattir til þess að kynna sér
nýja verðskrá á 365.is/tilkynningar.

Ný verðskrá fyrir 
áskriftarþjónustu 365 miðla

STJÓRNSÝSLA Kópavogsbær hafn-
ar fullyrðingum forsvarsmanna 
Lauga ehf. um að bærinn sé skaða-
bótaskyldur gagnvart félaginu 
með því að framlengja samning 
við Gym heilsu ehf. um leigu á 
líkams ræktaraðstöðu við sund-
laugar Kópavogs.

Laugar, sem reka World Class-
stöðvarnar, tóku þátt í útboði á 
leigu líkamsræktaraðstöðunnar 
við sundlaugar Kópavogs. Eftir 
að útboðið hafði farið fram var 
að sögn bæjaryfirvalda ákveðið 
að fresta útboðinu þar til bærinn 
hefði markað sér lýðheilsustefnu.

„Líkt og fram kemur í bréfi 
Kópavogsbæjar til þín, dags. 7. 
október 2014, tók Kópavogsbær 
ákvörðun um að ganga ekki til 
samninga við Laugar ehf. í kjölfar 
útboðsins þar sem talið var að til-
boð félagsins uppfyllti ekki kröfur 
útboðsgagna,“ segir í bréfi bæjar-
ráðs Kópavogs þar sem kröfu 
Lauga um efndabætur er svarað.

Í kröfubréfi Lauga kemur fram 
að tilboð félagsins hafi verið hag-
stæðast en því hafi verið hafnað 
þar sem endurskoðaðan ársreikn-
ing hafi vantað. Þó hefði bærinn 
ekki gert neinar efnislegar athuga-
semdir við innihald hans. Ákvörð-
un bæjarins um að hafna tilboð-
inu sé ólögmæt og valdi Laugum 
gríðar legu tjóni. Krafist sé 659 
milljóna króna í bætur.

Bæjarráðið segir að í ljósi 
ýmissa álitaefna sem upp hafi 
komið við útboðið hafi bærinn 
talið að hagsmunir bæjarbúa yrðu 

best tryggðir ef fyrir lægi skýr 
stefna um markmið útleigu hús-
næðisins áður en ráðist yrði í nýtt 
útboð. Framlenging uppsagnar-
frests leigusamnings við núver-
andi leigutaka, Gym heilsu ehf., 
sé aðeins tímabundið úrræði til 
að tryggja fjárhagslega hagsmuni 
bæjarins og bæjarbúa þar til hús-
næðið verði boðið út á ný. Gym 
hefur nú samning fram til 1. júní 
2016.

„Þar sem ekki náðist að semja 
um útleigu húsnæðisins í kjölfar 
útboðsins hefur töluverð óvissa 

ríkt í viðskiptum núverandi leigu-
taka [Gym heilsu]. Þar sem leigu-
tekjur Kópavogsbæjar af útleigu 
húsnæðisins eru tengdar veltu 
leigutaka hefur slík óvissa tölu-
verð áhrif á tekjur Kópavogsbæjar 
af húsnæðinu,“ segir bæjarráðið.

Ákvörðun um þessa „skamm-
tímaráðstöfun“ hafi því verið tekin 
til að forða Kópavogsbæ frá tjóni 
á meðan unnið sé að því að bjóða 
húsnæðið fram að nýju í samræmi 
við lýðheilsustefnu. „Og verð-
ur Laugum ehf. líkt og öðrum þá 
frjálst að bjóða í húsnæðið,“ segir 
bæjarráðið sem kveður framgöngu 
sína í málinu vera lögmæta og að 
„bærinn hafi ekki valdið Laugum 
tjóni með saknæmum hætti“.

Ármann Kr. Ólafsson bæjar-
stjóri kveðst ekki vilja tjá sig um 
málið. gar@frettabladid.is

Hafna 659 milljóna 
kröfu World Class
Kópavogsbær segist verja hagsmuni með framlengingu samnings við Gym heilsu 
um leigu á líkamsræktaraðstöðu í sundlaugum Kópavogs og hafnar 659 milljóna 
króna kröfu Lauga sem tóku þátt í útboði um leiguna og segja ekki farið að lögum.

SUNDLAUG KÓPAVOGS  Gym heilsa hefur áfram aðstöðu í sundlaugum Kópavogs fram á mitt ár 2016 eftir að hætt var við 
útboðsferli á leigunni. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÁRMANN KR. ÓLAFSSON  Bæjarstjórinn tjáir sig ekki um bótakröfu Lauga ehf.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

  Tilboð félagsins 
uppfyllti ekki kröfur 

útboðsgagna.
Úr bréfi Kópavogsbæjar til Lauga.

NÁTTÚRA Merki eru um að hraunið frá eldstöð-
inni í Holuhrauni flæði nú einkum í lokuðum 
rásum sem opnast nærri jöðrum þess, en að 
undanförnu hefur það aðallega breitt úr sér til 
norðurs. 

Flatarmál hraunsins er nú um 78,6 ferkíló-
metrar.

Þetta kom fram á fundi vísindamannaráðs í 
gærmorgun þar sem vísindamenn frá Veður-
stofu Íslands og Jarðvísindastofnun Háskólans, 
ásamt fulltrúum frá almannavarnadeild Ríkis-
lögreglustjóra, Umhverfisstofnun og Sóttvarna-
lækni funduðu. Eldgosið heldur annars áfram 
með líkum hætti og verið hefur síðustu vikur. 

Jarðskjálftavirkni í Bárðarbungu er enn 
öflug. Stærsti skjálftinn frá hádegi á miðviku-
dag mældist 4,6, en alls mældust rúmlega 130 
skjálftar á tímabilinu. Lítil jarðskjálftavirkni 
mældist við bergganginn og gosstöðvarnar 
sjálfar.

Enn hefur ekki tekist að koma á sambandi 
við GPS-stöðina í öskju Bárðarbungu, og vegna 
veðurs verður það ekki hægt næstu daga. 

Þá er Umhverfisstofnun að skipuleggja 
dreifingu handmæla úti um land til að bæta 
upplýsingaöflun um dreifingu gasmengunar-
innar.

  - shá

Samband við GPS-stöðina í öskju Bárðarbungu liggur niðri og veður leyfir ekki frekari aðgerðir:

Hraunið rennur aðallega í lokuðum rásum

NORNAHRAUN  Þekur nú um 78,6 ferkílómetra lands 
norðan Vatnajökuls.  MYND/MORTENRIISHUUS

STJÓRNMÁL Rithöfundar mættu á 
þingpalla Alþingis í gær og gripu 
þar fyrir augu og eyru þegar 
atkvæðagreiðsla um hækkun 
virðisaukaskatts á bækur fór 
fram. Áður en atkvæðagreiðslan 
um breytingarnar hófst höfðu rit-
höfundar með táknrænum hætti 
raðað eintökum af ljóðabók á 
tröppur við þinghúsið. 

Fulltrúar allra stjórnarandstöðu-
flokka mótmæltu fyrirætlunum 
stjórnvalda um að hækka neðra 
þrep virðisaukaskattsins.  - hmp

Rithöfundar mættu á palla:

Mótmæltu 
bókaskattinum

UMHVERFISMÁL Ísland styður gerð 
hnattræns framtíðarsamkomulags 
í loftslagsmálum. Þetta kom fram 
á 20. aðildarríkjaþingi Loftslags-
samnings Sameinuðu þjóðanna 
í Líma í Perú. Fulltrúar Íslands 
á þinginu vöktu athygli á þeirri 
ógn sem höfunum og lífríki þeirra 
stafar af loftslagsbreytingum og 
súrnun sjávar, sem væri sérstakt 
áhyggjuefni fyrir ríki sem byggðu 
afkomu sína á auðlindum hafsins.

Danmörk telst vera loftslags-
vænsta ríki heims þriðja árið í 
röð, ef marka má mat félagasam-
takanna Germanwatch og Climate 
Action Network. Ísland er í tíunda 
sæti á listanum sem er líka óbreytt 
staða frá því í fyrra.

Samtökin leggja til grundvallar 
magn losunar gróðurhúsaloftteg-
unda, þróun losunar, hlut og þróun 

endurnýjanlegrar orku, orku-
sparnað og stefnumótun í lofts-
lagsmálum.

Önnur ríki á topp tíu í þessari 
röð eru Svíþjóð, Bretland, Portú-
gal, Kýpur, Marokkó, Írland, Sviss 
og Frakkland. Noregur er í 24. 
sæti, Finnland í 29., Bandaríkin í 
41., Kína í 42. og Ástralía og Sádi-
Arabía lenda svo í tveimur neðstu 
sætunum. - shá

Ísland í 10. sæti yfir loftslagsvænstu ríki veraldar:

Ísland minnir á ógnir 
við lífríki hafsins

BRIM  Ísland minnti á ógnir við lífríki 
hafsins.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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STJÓRNMÁL Utanríkisráðu neytið 
rannsakar nú þær upplýsingar 
sem fram koma í skýrslu Banda-
ríkjaþings um pyntingar á föng-
um. Þetta kom fram í máli Sig-
mundar Davíðs Gunnlaugssonar 
forsætisráðherra í óundirbúnum 
fyrirspurnum á Alþingi í gær.

Árni Páll Árnason, for maður 
Samfylkingarinnar, sagði að 
skýrslan lýsti forkastanlegri 
meðferð bandarísku leyniþjón-
ustunnar á saklausu fólki.

„Af þeirri skýrslu má ráða að 
reiknað er með að Ísland hafi 
verið nýtt til millilendingar með 
saklaust fólk. Við vitum það að 
frá og með sumri 2007 var mörk-
uð sú stefna að leita í flugvélum 
sem grunaðar vorum um að vera 
með fanga. En það er lítið vitað 
um tímabilið frá 2001-2007. Mig 
langar þess vegna til að vita 
hvort þessi skýrsla kalli ekki á 
það að Ísland geri hreint fyrir 
sínum dyrum og við gröfumst 
fyrir um það til fulls hvað gerð-
ist á þessum árum,“ sagði Árni 
Páll.

Hann vill vita hvort gefin hafi 
verið fyrirheit til leyniþjónustu 
Bandaríkjanna um að hún gæti 
millilent hér á Íslandi í friði, nýtt 
flugvelli og aðstöðu. Hafi þau 
fyrirheit verið gefin vill Árni 
Páll vita hver gaf þau. „Voru það 
ráðherrarnir tveir sem ákváðu 
stuðninginn við Íraksstríðið? Var 
þetta hluti af þeirri ákvarðana-
töku?“ spurði Árni Páll, en ráð-
herrarnir tveir voru Davíð Odds-
son og Halldór Ásgrímsson.

„Árið 2007 var skrifuð skýrsla 
um þessi mál. Nú veit ég til þess 
að utanríkisráðuneytið er aftur 
að fara yfir málið og rannsaka 
það í ljósi þeirra upplýsinga sem 
fram komu í fyrrnefndri skýrslu. 

Rannsaka 
þátt Íslands
Utanríkisráðuneytið rannsakar nýjar upplýsingar í 
skýrslu Bandaríkjaþings um fangaflug. Sigmundur 
Davíð Gunnlaugsson segir málið mjög alvarlegt.

ERFIÐIR DAGAR  Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson var mæðulegur á Alþingi 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Af þeirri 
skýrslu má 

ráða að 
reiknað er 

með að Ísland 
hafi verið nýtt 

til millilend-
ingar með saklaust fólk.

Árni Páll Árnason, 
formaður Samfylkingarinnar.

Þingmenn stjórnarandstöðunnar vilja að Alþingi fordæmi harðlega pyndingar 
bandarísku leyniþjónustunnar. Þetta kemur fram í þingsályktunartillögu sem 
lögð var fram á Alþingi í gær. Flutningsmenn tillögunnar segjast telja afar brýnt 
að sú hræðilega meðferð á fólki sem lýst er í fyrrgreindri skýrslu verði fordæmd 
um heim allan og mælast til þess að Alþingi Íslendinga bregðist skjótt við og 
fordæmi þessi grimmdarverk með formlegum og opinberum hætti. 

Í tillögunni er bent á að Alþingi hafi áður fordæmt mannréttindabrot og 
ómannúðlega meðferð á föngum í búðum Bandaríkjamanna við Guantanamo-
flóa á Kúbu. Með tillögunni nú sé lagt til að slík fordæming verði ítrekuð í ljósi 
nýrra upplýsinga sem fram hafa komið með hinni nýju skýrslu.

Alþingi fordæmi pyndingarnar
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Demants skart 
-falleg jólagjöf

jonogoskar.is      Sími 5524910      Laugavegi 61        Kringlan      Smáralind

YOUR TIME IS NOW.
MAKE A STATEMENT WITH EVERY SECOND.

Pontos Day/Date 
Sígild en engu að síður nútímaleg 

hönnun sem sýnir það allra nauðsynlegasta.
Áreiðanlegt sjálfvindu úrverk sem sýnir 

vikudaga og dagsetningu. Einfalt 
og stílhreint úr sem sendir skýr skilaboð.

jonogoskar.is      Sími 5524910      Laugavegi 6 1       Kringlan      Smáralind

ÍSLAND NÝTT Í MILLILENDINGAR  Forsætisráðherra segir málið alvarlegt og kann-
að verði hvort aðstaða á Íslandi hafi verið misnotuð.   FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Það er að segja vinnu Banda-
ríkjaþings,“ sagði Sigmundur 
Davíð og tók undir með Árna 
Páli. „Þetta er auðvitað mjög 
alvarlegt mál og mikilvægt að 
kanna hvort að aðstaða á Íslandi 
hafi á einhvern hátt verið misnot-
uð í þessum aðgerðum,“ sagði Sig-
mundur Davíð.  jonhakon@frettabladid.is



Girnilegu jólaeplin
fást hjá okkur

iPhone 6 16GB
Fullkomnasta jólagjöf Apple hingað til.

5.390 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 119.900 kr.

Sveigjanlegur Góður og 
Spotify Premium á 0 kr. 
í 6 mánuði.**

16GB 8MP 1,4Ghz4,7”

4G2x

64GB · 5.990 kr. á mánuði í 24 mán.* · Stgr.: 134.900 kr.
128GB · 6.790 kr. á mánuði í 24 mán.* · Stgr.: 149.900 kr.

64GB · 6.790 kr. á mánuði í 24 mán.* · Stgr.: 149.900 kr.
128GB · 7.490 kr. á mánuði í 24 mán.* · Stgr.: 164.900 kr.

iPhone 6 Plus 16GB
Fullkomnasta jólagjöf Apple, bara stærri.

5.890 kr.
á mánuði í 24 mánuði*

Staðgreitt: 129.990 kr.

Sveigjanlegur Góður 
í 6 mánuði.***

16GB 8MP 1,4Ghz5,5”

4G2x

Þú færð iPhone 6 í öllum stærðum og gerðum með myndarlegum kaupauka í verslunum 
Símans fyrir jólin. Nýttu tækifærið og hagstæð greiðslukjör ef þig langar í símann sem allir 

eru að tala um - eða ef þú vilt gefa jólagjöf sem segir sex!

*Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og myndabrengl. Verð getur breyst án fyrirvara.
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Gjafakort Kringlunnar er gjöf af öllu hjarta.
Þú færð kortið á þjónustuborði á 1. hæð

við Hagkaup eða á kringlan.is

Gjafakort Kringlunnar er gjöf af öllu hjarta.
Þú færð kortið á þjónustuborði á 1. hæði á 1. hæð

AF ÖLLU
HJARTA

OPIÐ TIL  22
ÖLL KVÖLD TIL JÓLA

LAUGARDAGUR – OPIÐ 10-22
SUNNUDAGUR – OPIÐ 13-22

NÝTT KORTATÍMABIL



FACEBOOK.COM/KRINGLAN.IS

Njóttu aðventunnar með okkur í Kringlunni! Við bjóðum þér inn í hlýjuna 
þar sem þú getur keypt allt fyrir jólin og notið jólalegrar skemmtidagskrár 

sem er full af söng og fjöri. Boðið verður upp á piparkökur 
og ilmandi kaffi frá Kaffitári auk þess sem jólasveinar 

verða á ferðinni í göngugötu.

ALLT FYRIR JÓLIN Á

Njóttu aðventunnar með okkur í Kringlunni! Við bjóðum þér inn í hlýjuna óttu aðventunnar með okkur í Kringlunni! Við bjóðum þér inn í hlýjun

EINUM STAÐ
arkökur
einar

sesemmm erer
og 

LAUGARDAGUR

13.30
Einar Mikael töframaður

14.30
Goggi og Íþróttaálfurinn

15.00
Anna Sigríður Helgadóttir syngur

 16.00
Jóladjass

14–16
Myndataka með 

jólasveininum við jólatréð

SUNNUDAGUR 

13.30
Siggi sæti og Íþróttaálfurinn

14.00
Vísinda-Villi, Sveppi, Gunnar Helga, 
Ævar Þór og Guðni Líndal skemmta 

og árita bækur sínar

15.00
Helgi Björns tekur lagið

16.00
Jónas Þórir leikur ljúfa jólatóna

14-16
 Myndataka með 

jólasveininum við jólatréð

NÝTT GÓÐGERÐAR-APPNÝTT GÓÐGERÐAR-APP

KRINGLUJÓL
Kringlujól er bráðskemmtilegur leikur sem gefur meira en bara gleði. Allir sem spila 
hjálpast að við að safna pökkum. Hver leikmaður safnar stigum í sameiginlegan pott 

og eftir því sem stigafjöldi eykst, bæta fyrirtæki í Kringlunni við pakkasöfnunina. 
Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp Íslands sjá um að útdeila pökkunum. 

Á sama tíma getur þú unnið glæsilega vinninga í leiknum. 

Náðu þér í Kringlujól á App Store eða Google Play. 
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UMHVERFISMÁL Losun gróðurhúsa-
lofttegunda frá þeim 3.900 ferkíló-
metrum votlendis sem þurrkaðir 
hafa verið með framræslu hér á 
landi er miklu meiri en er frá allri 
brennslu jarðefnaeldsneytis og iðn-
aði á hverju ári. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
hefur hátt í helmingur alls votlendis 
á Íslandi verið ræstur fram. Í þess-
um tilgangi voru grafnir um 33.000 
kílómetrar af skurðum. Veruleg-
ur hluti þessa lands er ekki nýttur 
en þetta inngrip í náttúruna hefur 
víðtæk áhrif og endur heimt lands 
er talin aðkallandi umhverfismál. 
Slík endurheimt á 20 ára tímabili til 
ársins 2012 var sex ferkílómetrar 
þegar allt er talið.

Það sem vitað er núna, en ekki 
þegar skurðirnir voru flestir grafn-
ir, er að framræsla votlendis veldur 
oxun eða bruna á lífrænum efnum 
í mold sem stuðlar að losun koltví-
sýrings (CO2) út í andrúmsloftið. 
„Þessi losun er mjög mikil á Íslandi. 
Endur heimt votlendis hefur því 
mjög fjölþætt gildi bæði sem nátt-
úruverndaraðgerð og til þess að 
draga úr losun gróðurhúsaloftteg-
unda,“ benda nefndarmenn á í fyrr-
nefndri skýrslu.

Í svari umhverfis- og auðlinda-
ráðherra við fyrirspurn Össurar 
Skarphéðinssonar, þingmanns Sam-
fylkingarinnar, um þetta tiltekna 

atr iði  kemur 
fram að losun frá 
framræstu vot-
lendi hér á landi 
var 7,74 milljónir 
tonna CO2-ígilda 
árið 2012. Losun 
vegna orkunotk-
unar var hins 
vegar 1,55 millj-
ónir tonna og 

vegna iðnaðarferla 1,88 milljón-
ir tonna þetta ár. Losun frá fram-
ræstu mólendi var því 226% meiri 
en saman lögð losun vegna orkunotk-
unar og iðnaðarferla hér á landi. 

„Alþjóðasamfélagið er sífellt 
meira að krefjast verndar á vot-
lendissvæðum og endurheimtar 
þeirra sem hefur verið raskað. Allt 
hefur þetta verið til skoðunar hjá 
stjórnvöldum en aldrei verið sett-
ir fjármunir í að gera þetta,“ segir 
Guðmundur Halldórsson, rann-
sóknar stjóri hjá Landgræðslunni, 
sem er þeirrar skoðunar að hefjast 
verði handa. Verkefnið sé tímafrekt 
enda inngripið í náttúru Íslands 
gríðarlegt. „Það tekur langan tíma 
fyrir landið að gróa saman aftur, 
eftir að það er búið að rista það í 
sundur með þessum hætti,“ segir 
Guðmundur og bætir við að það sé 
ekki síst vegna losunar gróðurhúsa-
lofttegunda, þótt aðrir þættir spili 
inn í þá mynd. svavar@frettabladid.is

Losar 226% meira en iðnað-
ur og samgöngur samtals
Rök fyrir stóraukinni endurheimt votlendis sem ræst hefur verið fram á Íslandi er gríðarleg losun gróðurhúsa-
lofttegunda frá uppþurru landinu. Losun framræsts lands hér er metin 7,74 milljónir tonna CO2-ígilda.

Hestmýri í landi Mávahlíðar við Hest í Borgarfirði var fyrsta svæðið sem endur-
heimt var á vegum Votlendisnefndarinnar haustið 1996. Gömlum uppgreftri 
með skurðbökkum var ýtt ofan í skurði og þeim lokað. Allt í allt var fyllt upp í 
um 2 kílómetra af framræsluskurðum. Hestmýrin er um 35 hektara hallamýri 
sem ræst var fram í tilraunaskyni af Rannsóknastofnun landbúnaðarins fyrir 
um 30 árum. Margvíslegar rannsóknir fóru fram í mýrinni áður en hún var 
ræst fram og einnig var fylgst með breytingum á henni eftir framræsluna.

Rannsóknir voru hafnar aftur í mýrinni þegar ákveðið var að gera þar 
tilraun með endurheimt. Gerðar voru mælingar á gróðurfari, jarðvatnsstöðu, 
fugla- og skordýralífi og losun gróðurhúsalofttegunda.

Mælingar sem gerðar voru á jarðvatnsstöðu í mýrinni sumarið 1997 
sýndu að svæðið blotnaði mikið upp við aðgerðirnar. Rannsóknir á losun og 
bindingu gróðurhúsalofttegunda í mýrinni leiddu í ljós að við endurheimt 
færist kolefnisbúskapur mýrlendis í svipað horf og áður og geta votlendisins 
til að binda koltvísýring úr andrúmslofti er endurheimt.

VEL GERLEGT AÐ ENDURHEIMTA LANDGÆÐIN

FRAMRÆST LAND  Landið grær með tímanum en skilvirkasta aðferðin er að fylla 
skurðina aftur í heild sinni.  MYND/JÓN GUÐMUNDSSON

GUÐMUNDUR 
HALLDÓRSSON

ORKUMÁL Landsnet áætlar að kostnaður 
fyrir tækisins við umhverfismat vegna 
áforma um lagningu háspennulínu um 
Sprengisand nemi á bilinu 100 til 150 millj-
ónum króna. 

Þetta kemur fram í svari Ragnheiðar 
Elínar Árnadóttur, iðnaðar- og viðskipta-
ráðherra, við fyrirspurn Svandísar Svavars-
dóttur, þingmanns Vinstri grænna. 

Einnig kemur þar fram að Landsnet hafði 
frumkvæði að því að farið yrði í umhverfis-
mat á 220 kílóvatta háspennulínu sem 
myndi fara um Sprengisand og ná milli 
Suður- og Norðurlands. 

„Mat á umhverfisáhrifum Sprengisands-
línu er á frumstigi og á þessu stigi ómögu-
legt að áætla nákvæmlega kostnað við 
matið,“ segir í svari iðnaðarráðherra.

Landsnet vill reisa Sprengisandslínuna 
vegna þess að byggðalínan, sem var tekin 
í notkun árið 1984, ber ekki alla þá raforku 
sem flytja þarf á milli landshluta.   - hg

Landsnet hafði frumkvæði að því að farið yrði í mat vegna áforma um háspennulínu um Sprengisand:

Umhverfismatið gæti kostað 150 milljónir

RAFLÍNUR  Hugmyndin um háspennulínu um Sprengi-
sand hefur verið gagnrýnd af Náttúruverndarsamtök-
um Íslands og Landvernd.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

NÝSKÖPUN Fyrirtækið Pólar Tog-
hlerar hefur fengið vilyrði fyrir 
styrk frá Evrópusambandinu til 
vöruþróunar á stýranlegum tog-
hlerum. Styrkurinn er 7,5 milljón-
ir sem notast við gerð markaðs- og 
áreiðanleikakönnunar sem frek-
ara þróunarstarf mun byggja á. 

Sú þróun lýtur að notkun við 
togveiðar og einnig fyrstu skref 
í þróun á stýranlegu tækninni til 
mun stærri hlera sem notaðir eru 
við rannsóknir á olíusetlögum. 

 - shá

Fá 7,5 milljónir til þróunar:

Fá Evrópustyrk 
vegna toghlera



GERÐU GÓÐ KAUP Á ÚTIVISTARFATNAÐI 
OG SKÓM FYRIR JÓLIN.

27% 
SPRENGJA

afsláttur af öllum vörum frá

LAUGARDAG OG SUNNUDAG
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OPIÐ TIL 18 ALLA HELGINA

Laugardagur 13. des. 10–18
Sunnudagur 14. des. 12–18

REYKJAVÍK • Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 

AKUREYRI • Tryggvabraut 1-3 • Sími 460 3630 • ellingsen.is 

– FULLT HÚS ÆVINTÝRA

Munið gjafabréfin!
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Harpa ohf. óskar eftir útfærðum tillögum um rekstur  

sem fellur að starfsemi hússins og eykur fjölbreytni  

hennar. Reksturinn þarf að tengjast hlutverki Hörpu  

og vera á sviði tónlistar, menningar, ferðamennsku  

eða ráðstefnuhalds. 

Til ráðstöfunar er tæplega 80 m2 rými á 1. hæð Hörpu,  

þar sem áður voru 12 Tónar. Við val á rekstrar  aðilum  

verður styrkleiki vöru og þjónustu, þekking, reynsla, geta 

og viðskiptahugmynd lögð til grundvallar. Einungis aðilar 

sem hafa haldgóða reynslu af rekstri koma til greina.

 

Allar nánari upplýsingar veitir fasteignastjóri Hörpu, 

Sunna Hrönn Sigmarsdóttir, sunna@harpa.is.

 

Umsóknum ásamt tilbúinni viðskiptaáætlun skal skila til 

Huldu Kristínar Magnúsdóttur, huldakristin@harpa.is, 

eigi síðar en kl. 14, 23. desember 2014.

Komdu í góðan 
félagsskap 
Verslunar- og  
þjónusturými

www.harpa.is

UPPLÝSINGATÆKNI Fjar skipta-
fyrir  tækjum er skylt að láta fólk 
vita af hættu á hærri rukkunum 
fyrir gagnamagn í farsíma en 
gilda innan Evrópska efnahags-
svæðisins þegar það ferðast til 
landa utan svæðisins.

Í nýrri ákvörðun Póst- og fjar-
skiptastofnunar (PFS) er áréttað 
að láta þurfi notendur vita þegar 
þeir ferðast til landa þar sem 
gagnaþök eru ekki í gildi. Þannig 
hafi Hringdu brotið gegn ákvæði 
um tilkynningaskyldu í reglu-
gerð ESB um reiki, þegar notandi 
fékk við komu til Tyrklands bara 
upplýsingar um verð, en ekki að 
verðþak væri ekki í gildi.  - óká

Meira er rukkað utan EES:

Senda á SMS 
með viðvörun

FARSÍMI  Íslensku símafélögin eiga að 
vara fólk við skorti á verðþaki þegar það 
ferðast í útlöndum.

SKIPULAGSMÁL Forsvarsmenn 
Hótels Skógafoss vilja að héraðs-
nefnd Rangæinga taki þátt í að 
greiða kostnað við malbikun bíla-
stæða við hótelið.

Í erindi frá Eyju Þóru Einars-
dóttur og Jóhanni Frímannssyni 
er lagt til að verði héraðsnefnd 
ekki við því að borga í bílastæð-
inu þá verði lóð Hótels Skógafoss 
stækkuð þannig að hún nái yfir 
hið malbikaða svæði. Héraðs-
nefndin ákvað að afla frek-
ari gagna um málið og frestaði 
afgreiðslu þess. - gar

Krafa frá Hótel Skógafossi:

Borgi stæði eða 
stækki lóðina

SKÓGAFOSS  Mikil uppbygging er við 
náttúruperluna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

NEYTENDUR Yggdrasill hefur í 
samráði við Heilbrigðiseftir-
lit Hafnarfjarðar- og Kópa-
vogssvæðis innkallað líf rænan 
barnamat vegna of mikils 
magns atrópíns í vörunum. 

Á heimasíðu Matvælastofn-
unar segir að atrópín sé nátt-
úrulegt eiturefni í jurtum sem 
geti valdið einkennum á borð 
við oföndun, ringlun og óróa. 

Um er að ræða vörurnar 
Holle Organic Millet Porridge 
with rice með lotunúmer-
unum L14103 og L13219 og 
Holle Organic Millet Porridge 
apple-pear með lotunúmerinu 
L13239.

Jafnframt segir á heimasíðu 
Matvælastofnunar að stofn-
unin hafi fengið tilkynningu 
í gegnum evrópska hraðvið-
vörunarkerfið RASFF um inn-
köllunina. 

Vörurnar voru innkallaðar 
í Þýskalandi, Austurríki og 
Tékklandi þann 25. nóvember 
síðastliðinn. Þær upplýsingar 
fengust hjá heilbrigðiseftirlit-
inu að tilkynning hefði borist 
til Íslands þann 11. desember. 
Þá hefði strax verið farið að 
undirbúa innköllun varanna. - ibs

Of mikið af eiturefni í lífrænum barnamat Holle:

Holle-barnamatur 
innkallaður

HIRSIGRAUTUR  Þetta er önnur tegund 
barnamatarins sem hefur verið innkallaður.

BRETLAND Meiriháttar truflun varð 
á flugsamgöngum á Bretlandseyj-
um og víðar í Evrópu eftir að loft-
rýminu yfir London var lokað í 35 
mínútur síðdegis í gær. 

Bilun í tölvukerfi flugstjórnar-
stöðvarinnar í Swanwick, sem stýr-
ir flugumferð yfir London, olli því 
að loka þurfti lofthelginni.

Búið var að fella niður 66 flug 
frá Heathrow-flugvellinum í Lond-
on þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gærkvöldi. Búist var við því að 
fleiri flug yrðu felld niður eftir því 
sem leið á kvöldið. Þá urðu tafir á 
hundruðum flugferða í gær vegna 
lokunarinnar á flugvöllum um alla 
Evrópu. Flugum Wow air og Ice-
landair til London síðdegis í gær 
seinkaði um tvær klukkustundir 
og kvöldflugi flugfélaganna aftur 
til Keflavíkur seinkaði um klukku-
stund. Talið er að tafir á flugumferð 
geti áfram orðið í dag, laugardag, 
vegna lokunar lofthelginnar í gær.

Martin Rolfe, talsmaður NATS, 

Tölvubilun setur flug 
í Evrópu úr skorðum
Mikil truflun varð á flugsamgöngum víða um Evrópu vegna þess að loftrýminu 
yfir London var lokað í 35 mínútur síðdegis í gær. Orsök lokunarinnar var bilun 
í tölvukerfi. Samgönguráðherra Bretlands hefur farið fram á rannsókn á málinu.

HEATHROW  Lokun 
loftrýmisins hafði 
áhrif á flugferðir 
þúsunda ferða-
langa á Heathrow 
og fleiri flugvöllum 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

félagsins sem rekur flugstjórnar-
stöðina í Swanwick, sagði að orsök 
bilunarinnar væri ókunn en rann-
sókn stæði yfir. Rolfe gat þó sagt að 
búið væri að útiloka árás hakkara 
á tölvukerfið.

Patrick McLoughlin, sam-
gönguráðherra Bretlands, var 
afar ósáttur við stöðuna. „Trufl-
anirnar af þessari stærðargráðu 
eru óásættan legar og ég hef farið 
fram við NATS að atvikið sem átti 

sér stað í kvöld verði rannsakað til 
hlítar,“ hefur The Guardian eftir 
McLoughlin.

Bilanir í flugstjórnarstöðinni 
Swanwick hafa verið tíðar síðan 
stjórnstöðin opnaði árið 2002, sex 
árum á eftir áætlun. Kostnaður við 
byggingu stjórnstöðvarinnar fór 
tvöfalt fram úr áætlun. Ár er síðan 
að bilun kom upp í símkerfi stjórn-
stöðvarinnar sem olli meiriháttar 
truflun á flugi.  ingvar@frettabladid.is



Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Barnafatnaður frá

Jólagleði!

40-
70%

afsláttur af öllum vörum

Opið frá kl.11 til 20 
alla daga til jóla 
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ÁSTAND 
HEIMSINS

1

20

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is 

Gjafakort
Borgarleikhússins

Gefðu töfrandi stundir í jólapakkann. Kortið 
er í fallegum  umbúðum, gildir á sýningu 

að eigin vali og rennur aldrei út.

Hraunbær 123 | s. 550 9800 | skatar.is

Gæðajólatré - sem endist ár eftir ár!
Þessi jólatré eru í hæsta gæðaflokki auk 

þess að vera mjög falleg og líkjast þannig 
raunverulegum trjám. Einföld samsetning.

Fæst einnig í Hagkaupi
Smáralind, Skeifunni og Garðabæ. 

•  Ekkert barr að ryksuga
•  Ekki ofnæmisvaldandi
•  12 stærðir (60-500 cm)
•  Íslenskar leiðbeiningar

•  Eldtraust
•  Engin vökvun
•  10 ára ábyrgð
•  Stálfótur fylgir

Opnunartímar:
Virkir dagar kl. 09-18
Laugardagar kl. 11-18
Sunnudagar kl. 12-18

Falleg jólatré

HEIMSÓTTI FLÓTTAMENN  Joachim Gauck, forseti Þýskalands, 
heimsótti fræðslumiðstöð flóttamanna í Magdeburg í Þýska-
landi í gær. Þýskaland hefur aldrei tekið á móti jafn mörgum 
flóttamönnum og í ár. Vegna fjöldans hafa yfirvöld átt í erfið-
leikum með að veita öllum fullnægjandi húsnæði og aðstöðu. 

ÚTFÖR DROTTNINGAR Í BELGÍU  Fabiola drottning var borin til grafar í Notre Dame-kirkjunni í Belgíu á föstudag. Fabiola lést í 
síðustu viku 86 ára gömul en hún var ekkja Baldvins konungs. Fjölmargir þekktir þjóðarleiðtogar voru viðstaddir útförina. 

HVARFIÐ RANNSAKAÐ Í FARÓ  Breskir rannsóknarlög-
reglumenn koma á lögreglustöðina í Faró í Portúgal vegna 
rannsóknar á hvarfi Madeleine McCann sem hvarf árið 2007. 
Ellefu manns hafa verið yfirheyrðir í vikunni í tengslum við 
hvarf hennar. 

JÓLALEGT Í FLÓRENS  Það er orðið jólalegt um að litast við Dómkirkjutorgið í Flórens á Ítalíu.   MYNDIR/GETTY
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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
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SPOTTIÐ

MÍN SKOÐUN: PAWEL BARTOSZEK

E itt þema er áberandi í 
umræðunni um útlend-
ingamál. Það er mennt-
aði útlendingurinn í lág-

launastarfinu. Eðlisfræðingur 
að raka lauf. Hjúkrunarfræð-
ingur að þrífa klósett. Læknir að 
vinna í frystihúsi. Sálfræðingur 
að passa börn í frímínútum. Sem 
sagt: hámenntað fólk að vinna 
illa launuð störf sem heimamenn 
„nenna ekki að vinna“.

Fréttir eru auðvitað bara 
fréttir og ef þær eru sannar 
þýðir ekkert að amast við því 

að þær séu 
s a g ð a r.  E n 
ég hef stund-
um áhyggjur 
af því hvaða 
ályktanir fólk 
getur dregið af 
svona sögum. 
Augljósasta 
ályktunin er 

bersýnilega sú að innflytjendur 
séu ekki metnir að verðleikum. 
Það er vissulega oft tilfellið og 
það er fínt að menn hafi áhyggj-
ur af því.

En það er önnur ályktun sem 
menn gjarnan draga af frá-
sögnum sem þessum. Hún er: 
„Æi, eigum við nokkuð að vera 
að fá allt þetta fólk inn í land-
ið ef við höfum ekkert að gera 
fyrir það?” Fólk hugsar kannski: 
Ef ég væri menntaður lögfræð-
ingur og gæti bara unnið við að 
skúra gólf í frystihúsi þá þætti 
mér það glatað. Fólk dregur þá 
ályktun að öllum öðrum hljóti að 
þykja það glatað. Fólk fær nei-
kvæða tilfinningu fyrir flutn-
ingum annars fólks milli landa.

Leyfi ð lögmanninum að skúra

Einhverjum kann að þykja það 
til merkis um sóun að fólk 
vinni störf þar sem mennt-

un þeirra nýtist ekki að fullu. Og 
það má vel vera að það sé rétt. En 
það er samt ekki okkar að taka 
ákvörðun um hvernig fólk eigi að 
nýta sína menntun. Sú ákvörðun 
er einungis ákvörðun fólksins sem 
um ræðir. Sá sem tekur ákvörðun 
um að flytjast inn á annað mál-
svæði veit oft að hann er að stíga 
út fyrir þæginda rammann. En 
hann gerir það samt.

Í sumum störfum er góð 
tungumálakunnátta einfaldlega 
forsenda þess að fagmenntun 
nýtist því að fullu. Þetta á til 
dæmis við í heilbrigðisgeir-
anum eða á öðrum sviðum þar 
sem krafist er samskipta við 
almenning. Vitanlega kann það 
stundum að vera tilfellið að 
tungumálakröfur séu notaðar 
sem skálkaskjól til að mismuna 
fólki eftir uppruna. En í mörg-
um tilfellum geta þær átt fullan 
rétt á sér.

Það er eðlilegt að einhver tími 
geti liðið þar til menn ná það 
góðum tökum á málinu. Í því 
samhengi má til dæmis nefna að 
margir útlendingar hafa hafið 
sinn starfsferil í leikskólum 
eða frístundaheimilum. Það er 
í alvörunni engin ástæða til að 
amast neitt við því. Það er ekk-
ert að því að margir útlendingar 
vinni á leikskólum og frístunda-
heimilum og það er heldur ekki 
neitt að því að margir þeirra 
leiti annað þegar á líður. 

Sóun á hæfi leikum?

Síðan er eitt. Það eru auð-
vitað ekki bara ein hverjir 
útlendingar sem vinna 

við annað en það sem þeir eru 
menntaðir í. Ég lærði víxlna 
reiknialgebru og ég verð að játa 
að ég hef lítið nýtt þá mennt-
un mína í skrifum mínum fyrir 
Fréttablaðið eða í öðrum störf-
um á hinum almenna vinnu-
markaði.

Á mörgum vinnustöðvum er 
fólk með alls konar menntun 
að gera alls konar hluti sem oft 
tengjast menntun þeirra ekki 
neitt. Ég þekki ótal hugvísinda-
menn sem hafa unnið á Kleppi 
eða á dvalarheimilum aldraðra. 

Í sumum tilfellum er ekki mikið 
um vinnu í viðkomandi háskóla-
fagi. En svo gerist það einfald-
lega líka að fólk breytir um 
áhugasvið.

Tímarit heimsins eru full af 
sögum af fólki sem hættir að 
vinna í banka til kenna börnum 
að syngja og dansa. Þær sögur 
eru settar fram sem hetjusögur, 
ekki sem harmsögur. Það ætti að 
líta eins á málin þegar um útlend-
inga er að ræða. Margir eru að 
elta draum um að búa í öðru 
landi. Margir líta á ástand sitt 
sem tímabundið. Margir eru að 
afla sér reynslu til að geta vaxið 
og haft það betra í framtíðinni.

Foreldrar mínir, sem eru bæði 
háskólamenntuð, unnu á fyrstu 
árum ýmis störf sem kannski 
hæfðu ekki beinlínis þeirra 
menntun. En ég er þeim auð vitað 
þakklátur fyrir að hafa látið sig 
hafa það og glaður yfir að engum 
hafi tekist að banna þeim að gera 
það. Það er ekkert nema gott 
mál að vilja búa til samfélag 
þar sem hæfileikar fara ekki til 
spillis. En áhyggjur af því að við 
metum útlendinga ekki að verð-
leikum mega ekki verða til þess 
að við hleypum þeim síður inn í 
landið. Því það er ekki okkar að 
taka lokaákvörðun um hamingju 
annarra.

Ekki okkar ákvörðun

B
est er að hafa viðeigandi orð um hlutina. Verkfall lækna 
er dauðans alvara. Ólafur Ólafsson, fyrrverandi land-
læknir, sagði í samtali við Fréttablaðið í gær sjúklinga 
vera í lífshættu vegna verkfallsins. Fréttablaðið hefur 
sagt margar og sárar fréttir af því ömurlega ástandi sem 

hefur skapast. Og það sem meira er, ástandið á sjúkrahúsinu, og 
víðar í heilbrigðiskerfinu, var bágt fyrir. Nú er það orðið beinlínis 
lífshættulegt.

Meðan sú er staðan er ekkert að gerast í samningaviðræðunum. 
Samninganefnd fjármálaráðherra virðist umboðslaus, hið minnsta 

umboðslítil. Á meðan eru samn-
ingafundir gagnslausir. Ábyrgðin 
á hreint ömurlegu ástandi 
liggur hjá læknum og ríkisstjórn 
Íslands, ekki síst hjá Bjarna Bene-
diktssyni fjármálaráðherra. 

Þegar við skoðum afleiðingar 
verkfallsátakanna blasa við 
okkur tölur á blaði. Nú hefur 

rúmlega 700 aðgerðum verið frestað, 500 skurðaðgerðum og um 200 
sértækum aðgerðum. Yfir tvö þúsund dag- og göngudeildarkomum 
hefur verið frestað og heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu fær fall-
einkunn í athugun á þjónustu hennar. Þetta eru tölurnar og einkunn 
heilsugæslunnar er aðeins 2,5 af tíu mögulegum. Þarf að hafa um 
það fleiri orð? Já. Þess þarf. Því að baki öllum þessum tölum er fólk, 
oft mikið veikt, og það þjáist vegna þess hvernig komið er. Ekki 
bara af viðkomandi sjúkdómum. Við þá bætist kvíði, ótti og önnur 
vanlíðan. Almenningur bíður lausna. 

Vilhjálmur Ari Arason, læknir á heilsugæslu, sagði í viðtali við 
Morgunblaðið að á sama tíma og vandinn eykst deyi fólk að óþörfu, 
vegna ófullnægjandi læknismeðferðar. Fyrir fáum vikum var Kári 
Stefánsson, læknir og forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar, gestur 
þáttarins Sprengisands á Bylgjunni, og hann sagði þá nánast það 
sama og Vilhjálmur Ari. Þetta er dauðans alvara. Bjarni Torfason 
yfirlæknir hefur einnig tjáð sig mjög ákveðið um stöðuna, með þeim 
hætti að engum dylst hvaða alvara er á ferð.

Við Íslendingar höfum lengi vel gefið sjálfum okkur hæstu 
einkunnir og ekki hikað við að fullyrða að við séum öðrum þjóðum 
fremri á flestum sviðum. Þar á meðal er fullyrt að íslenska heil-
brigðiskerfið sé það besta í heimi. Auðvitað vitum við að þetta er 
hin mesta vitleysa. Lengi vel höfum við haft fullboðlegt heilbrigðis-
kerfi, við höfum átt stöku lækna og hjúkrunarfólk sem hefur staðið 
sig með mestu ágætum. En að við höfum verið meðal fremstu 
þjóða, heilt yfir, er vitleysa. Kári Stefánsson sagði, í fyrrnefndum 
útvarpsþætti, að nokkrum árum fyrir hrun hafi mátt segja að heil-
brigðiskerfið okkar hafi verið fyrsta flokks, síðan hafi sigið mikið á 
ógæfuhliðina og nú sé það þriðja flokks.

Vandinn er ekki bara læknaverkfall. Landspítalinn er illa 
þrifinn, sjúklingar eru hýstir í eldhúsum og á salernum, maurar og 
mýs herja á sjúkrahúsið, vinnuaðstaða starfsfólks er fullkomlega 
óviðunandi og annað er eftir því. Í þessari stöðu bætist við, að því 
er virðist, fullkomin uppgjöf þess fólks sem ber ábyrgðina. Það er 
komið nóg og við ætlumst til að lausn finnist áður en skaðinn verður 
meiri en orðinn er. Ábyrgð lækna er einnig mikil, mjög mikil.

Ástandið ekki þolandi og lausn er aðkallandi: 

Lífshættulegt 
verkfall lækna 

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is
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Það var mjög samtímis 
að gamlir útvarpsmenn 
klóruðu saman fornt efni 
í Efstaleiti til heiðurs 
Margréti Indriða dóttur 
fréttastjóra og birtist 
njósnasaga  Styrmis Gunn-
arssonar, löngum rit-
stjóra á Morgun blaðinu. 
Bæði höfðu það hlutverk 
að sinna fréttaflutningi 
og upplýsa almenning 
um gang mála í lýðveld-
inu Íslandi svo og í ver-
öld víðri. Margrét nam 
fræði sín í Bandaríkjun-
um í lok seinna stríðs og er líklega 
fyrsti Norður-Íslendingurinn með 
blaðamannapróf úr háskóla upp á 
vasann. Fram til þess tíma höfðu 
Ameríkanar haldið sig við Monró-
kenninguna og voru ekki að káss-
ast upp á annarra manna jússur.

Blaðakonan Margrét Indriða-
dóttir kom uppfull af almanna-
útvarpi að vestan og fór brátt að 
starfa á fréttastofu Útvarps niðri 
á Klapparstíg. Endaði með því að 
hún setti rækilega bæjarbraginn á 
fréttastofunni með gott veganesti 
frá heiðarlegum Könum.

Gerðist nú allt í skjótri svipan 
eftir stríðið að ameríski herinn 
dró lappirnar að fara og lét síðan 
Íslendinga kalla yfir sig enn meiri 
her. Þá er Margrét Indriðadóttir 
að segja fréttir af Klapparstígnum 
ásamt fleira fólki sem hélt það ætti 
að bera sannleikanum vitni. Auk 
þess að skila starfi sínu á frétta-
stofunni ól Margrét brátt önn fyrir 
eiginmanni sínum Thor Vilhjálms-
syni og tveimur sonum. Vildi til að 
þau fengu íbúðarkytru yfir frétta-
stofunni þarna á Klapparstígnum 
svo hægt var að skreppa upp til 
að bía börnunum þegar við lá eða 
skáldið fékk hríðir. 

Þegar fram liðu stundir í köldu 
stríði, sem Íslendingar flestir 
stóðu utan við, var ekki tekið út 
með sældinni að reka almanna-
útvarp. Skuggabaldrar bögguðu 
fréttamenn ár og síð og alla tíð. 
Beittu hótunum um starfsmissi og 
verri kárínum. Slíkt hefur áhrif 

þegar til lengdar lætur og 
hverjum manni næst að 
vernda hreiður sitt. Svona 
gekk þetta lengi lengi en 
einhvern veginn tókst 
fréttastofunni að klappa 
steininn og ekki varð 
þaggað niður í henni. Datt 
fáum í hug á þeirri tíð að 
kæfa útvarpið í fæðingu 
þó ekki væri nema fyrir 
veður fregnirnar. Raf-
hlöður í dreifðum byggð-
um voru einmitt sparaðar 
miðað við veðurfregnir og 
viðtækið á við hvert annað 

amboð eða heyvinnuvél á bænum.
Útvarpið dafnaði og varð líka að 

sjónvarpi og þjóðin fylkti sér um 
hvorttveggja undrið. Varð að öfl-
ugu menningartæki og hljóðminja-
safni eins og hjá öðrum alvöru-
þjóðum í veröldinni. Enn þann 
dag í dag treystir þjóðin á áreiðan-
leika fréttastofu Útvarps og hefur 
ekki látið stöðugar rógsgreinar 
Morgunblaðsins slá sig út af lag-
inu. Þar sem ritstjórinn heimtar 
að sagan verði endurskrifuð eins 
og í einræðisríki. Og dálítið bilað 
þar sem við lifum á tímum upplýs-
ingar og gagnsæis, en hann trúir á 
mátt endurtekningarinnar eins og 
alræmdir karlar sögunnar.

Í Efstaleiti kom saman fjöldi 
gamalla útvarpsmanna og -kvenna 
að heilsa upp á Möggu Indriða og 
hún flutti sjálf tölu, fyndin og 
nastý. Fengu sumir ekki varist 
þeirri hugsun að kannski væri 
þetta æfing að útför Útvarpsins. 
Almannaútvarpsins sem þjóðin 
treystir í gleði og sorg og Mar-
grét ásamt fleira góðu fólki lagði 
drög að.

Árvakurt njósnahreiður
Einmitt á þessum dögum skreið 
fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins 
úr skápnum og upplýsti í ritverki 
stoltur, að Morgunblaðið hefði 
verið njósnahreiður um langt skeið 
og var það mjög samtímis því að 
útvarpsfólkið var að berjast við 
að móta stofnun sem nauðsynleg 
þykir með siðuðum þjóðum. Á pari 

við þjóðleikhús og þjóðminjasafn, 
tölum nú ekki um sinfóníuhljóm-
sveit.

Styrmiskynslóðin í Sjálfstæðis-
flokknum hafði ýmist tögl eða 
hagldir í útvarpsráði og beitti þar 
áhrifum sínum. Lét sér það nægja 
og var ekki með kröfur uppi um 
að Ríkisútvarpið færi í dauða-
klefann. Þótt penir lögfræðingar í 
Varðbergi þægju stöðug ferðalög 
Ameríkana og svæfu í lokrekkj-
um flugmóðurskipa í brælu, var 
þeim ekki efst í huga að eyðileggja 
þjóðar útvarp sitt. Hlutverk þeirra 
var að njósna um verkamannafjöl-
skyldur þegar þeir komu í land, því 
æ sér gjöf til gjalda. Arftakarnir 
sem nú hafast við á Alþingi telja 
hins vegar Ríkisútvarpið, sem 
þjóðin stólar á, þjóðhættulega 
stofnun og nærtækasta verkefnið 
að ráðast gegn því eins og vofu 
kommúnismans forðum og er orða-
lag annars ritstjóra Morgunblaðs-
ins og skálds í heiðurslaunaflokki. 

Í Framsóknarflokknum fundust 
ætíð menningarmenn forðum daga 
sem áttuðu sig á nauðsyn þjóðarút-
varps og hljóðminjasafns og slíkt 
væri einn af hornsteinum sjálf-
stæðs lýðveldis. Ekkert annað orð 
en plebbi kemur hins vegar upp í 
hugann þegar litið er yfir fram-
sóknarhjörðina á Alþingi að und-
anskildu sæmilega meinandi fólki 
sem maular jólakökuna sína í 
kaffistofunni og þiggur  kaupið sitt 
um mánaðamót. En þegar plebba-
liðið í framsókn og styrkjadreng-
irnir í Sjálfstæðisflokknum ná 
saman er voðinn vís. Hér ætlar 
hvort tveggja að verða Íslands 
óhamingju að vopni. Ríkisútvarp-
ið er komið í klefann, það verður 
dregið um barkann fyrir jól eins 
og horfir.

Dregið um 
barkann á þjóðarútvarpinu

Opið bréf til 
stjórnmálamanna

Kæri stjórnmálamaður 
Mig langar að biðja þig 
um hjálp og kannski 
fyrst af öllu áheyrn, því 
ég er gríðarlega áhyggju-
fullur og trúi varla að 
þú gerir þér grein fyrir 
hversu alvarlegt ástandið 
á vinnustaðnum mínum 
er orðið og í hvað stefnir. 
Ég gríp því til þess ráðs 
að skrifa þér beint. Í nokkur ár 
höfum við sem vinnum á „gólfinu“ 

á Landspítalanum valið þá 
leið að ræða við okkar yfir-
menn um hversu alvarlegt 
ástandið er orðið í von um 
að það skili sér til yfir-
stjórnar spítalans og síðan 
til þín. Þetta er ekki að 
virka, því hversu hátt sem 
kallað hefur verið hefur 
ástandið farið hratt versn-
andi.

Þegar rætt hefur verið 
um í hvað stefni á Land-
spítalanum hefur mönnum 

orðið tíðrætt um myndlíkinguna 
að spítalinn nálgist hengiflug. Við 

sem áður vorum nefnd og vinnum 
á gólfinu höfum ekki verið í nein-
um vafa um að spítalinn fór fyrir 
löngu fram af þessu hengiflugi 
en svo myndlíkingunni sé haldið 
áfram þá blasir núna við næsta 
hrun niður í svarta hyldýpisgjá, 
sem gæti reynst ómögulegt að 
komast upp úr.

Þetta er hrikaleg lýsing, en því 
miður rétt að mínu mati og til að 
grípa til annarrar myndlíkingar 
þá sjá læknar fyrir sér heilbrigðis-
kerfi sem er að blæða út og ekk-
ert er aðhafst. Svo vitnað sé í mjög 
umfjallað mál í fjölmiðlum þegar 
maður var í lífshættu vegna hníf-
stungu í hjartað. Þar hefði ekki 
dugað að setjast á rökstóla og setja 
plástur á sárin meðan ákveðið 
væri hvað ætti að gera. Nei, þá og 
nú þarf að bregðast skjótt við. Að 
líkja spítalanum við sjúkling sem 
hefur fengið hnífstungu í hjart-
að er dramatískt en alls ekki eins 
langt frá lagi og í fyrstu mætti 
halda.

Ein af mörgum yfirvofandi 
hættum sem styðja þessa samlík-
ingu er sú staðreynd að fjöldi, jafn-
vel mikill meirihluti, svæfinga- og 
gjörgæslulækna hyggst segja upp 
stöðum sínum við spítalann ef ekki 
verður samið við lækna fyrir ára-
mót. Hvað um það, gætir þú hugs-
að, þetta eru varla meira en 15-25 
læknar. En til að taka af allan 
vafa um afleiðingarnar þá yrðu 
þær eitthvað á þessa leið: Nánast 
engar skurðaðgerðir verða fram-
kvæmdar, fæðandi konur fá ekki 
deyfingar, keisaraskurðir verða 
ekki framkvæmdir, gjörgæslu-

meðferð verður nánast engin. 
Í stórum dráttum, mesti hluti 
bráðaþjónustu leggst af og venju-
leg starfsemi spítalans eins og 
við þekkjum hana lamast endan-
lega. Þetta er þjónusta sem núna 
er veitt þrátt fyrir verkfall svo 
það sé á hreinu. Og þó að þú vild-
ir bjarga þessum bráðveiku sjúk-
lingum til útlanda yrði það líka 
erfitt þar sem þessir sérfræðing-
ar sjá að mestu um þann flutning. 
Af þessari lýsingu mætti halda 
að íslenskir læknar og þá sér-
staklega svæfinga- og gjörgæslu-
læknar væru gjörsneyddir allri 
ábyrgðar tilfinningu. Nei, því er 
einmitt alveg öfugt farið, við telj-
um okkur ekki siðferðilega né fag-
lega fært að horfa upp á að þessu 
fársjúka kerfi blæði út án aðgerða.

Fossblæðing
Þessi svokallaða læknadeila snýst 
að mínu mati alls ekki um pró-
sentutölur eða samanburð við 
aðrar stéttir heldur um hvort ein-
hver vilji er til að stöðva þessa 
fossblæðingu og að byrjað sé að 
lækna heilbrigðiskerfið okkar á 
ný. Aðgerðir lækna snúast um það 
hvort læknar haldist á Íslandi og 
að tryggja að læknar flytjist heim 
til Íslands að loknu námi til að 
viðhalda eðlilegri nýliðun og heil-
brigðu heilbrigðiskerfi. Þetta er 
ekki flóknara.

Titillinn á þessu bréfi er: Graf-
alvarlegt mál – klínískt eða póli-
tískt. Það er vegna þess að mér 
finnst við, þ.e.a.s. þú og ég, hafa 
mismunandi skilning á þessu hug-
taki. Þú, að þetta sé fínt innlegg 

þegar þú vilt sýna okkur umbjóð-
endum þínum (kjósendum) hversu 
áhyggjufullur þú ert þótt þú sért 
þá þegar ákveðinn í að bíða af þér 
storminn. Í minni starfsstétt þýðir 
grafalvarlegt ástand að sjúkling-
urinn minn er í bráðri lífshættu 
og það verði að bregðast við strax 
(bara til að hafa orðið strax líka 
á hreinu, virðist vefjast fyrir 
sumum ykkar, þá þýðir það hjá 
okkur nú þegar!). Að vísu getur 
ástandið verið orðið það alvarlegt 
að við náum ekki að bjarga sjúk-
lingnum en þá förum við strax til 
aðstandenda og tjáum þeim með 
algjörlega sönnum og eins nær-
gætnum hætti og mögulegt er um 
yfirvofandi dauða sjúklingsins og 
reynum að styðja þá og hugga.

Í hreinskilni, kæri stjórnmála-
maður, þá finnst mér þú hafa tvo 
möguleika í stöðunni. Í fyrsta lagi 
að stuðla að því með öllum til tækum 
ráðum að samið verði við lækna á 
þeim grunni að læknar fáist til að 
starfa á Íslandi. Í öðru lagi verður 
þú í þeirri erfiðu aðstöðu að þurfa 
að tilkynna aðstandendum (þjóð-
inni) yfirvofandi andlát (hrun) heil-
brigðiskerfisins.

Með innilegu þakklæti fyrir 
áheyrnina og von um hjálp við 
fyrri kostinn.

Grafalvarlegt ástand – klínískt  eða pólitískt

RÚV

Finnbogi Her-
mannsson
fv. frétta- og dag-
skrárgerðarmaður 
og nú rithöfundur í 
Hnífsdal

HEILBRIGÐISMÁL

Felix Valsson
svæfi nga- og 
gjörgæslulæknir og 
þyrlulæknir

➜ Aðgerðir lækna snúast 
um það hvort læknar haldist 
á Íslandi og að tryggja að 
læknar fl ytjist heim til Ís-
lands að loknu námi til að 
viðhalda eðlilegri nýliðun …

➜ Hér ætlar hvort tveggja 
að verða Íslands óhamingju 
að vopni. Ríkisútvarpið er 
komið í klefann, það verður 
dregið um barkann fyrir jól 
eins og horfi r.
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Síðumúli 16  |  108 Reykjavík  |  Sími 580 3900  |  www.fastus.is
Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

Brýnt 
í jólasteikina

Keramik hnífabrýni
Goursharp Pro
Kr. 5.157,-

Laugavegi 176   Glerártorgi   lindesign.is

Íslenski bókapúðinn

Verð 11.840 kr
með fiðurfyllingu
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Markaður hönnuða og vefverslana 
verður haldinn í dag á Kexi hos-
teli. Sigríður Dagný Sigurbjörns-
dóttir, eigandi vefverslunar, segir 
nauðsynlegt að komast í sam-
band við viðskiptavininn. „Ég og 
Guðný Hrefna Sverrisdóttir erum 

eigendur vefverslana og ákváðum 
að fara af stað með markað fyrir 
jólin. Svo fór boltinn að rúlla og 
tengslanetið styrktist. Núna erum 
við orðin þrettán.“ 

Sigríður segir vefverslanir vera 
faldar að því leyti að þær starfa á 
netinu og allt er afgreitt í gegnum 
tölvuna. „Maður fær jólaandann 
í æð með því að hitta viðskipta-
vininn sem er að skoða vöruna 

manns. Í raun er tölvan búðin 
þín allt árið um kring þannig að 
þetta verður mikil hátíð – að hitta 
viðskiptavininn. Svo er ekkert 
jafn jólalegt og að starfa bak við 
búðar borðið í jólaösinni.“ 

Sigríður byrjaði með verslun 
sína, kolka.is, fyrir ári og þá voru 
ekki margar vefverslanir sem 
buðu upp á lífsstílsvörur. Á þessu 
ári hafa aftur á móti sprottið upp 

vefverslanir og einyrkjarnir í 
hönnun eru gríðarlega margir. 
„Fólk hefur líka aukinn áhuga 
á að sækja markaði og styrkja 
íslenska hönnun. Við erum svo lítið 
litlu kaupmennirnir á horninu og 
það er náttúrulega ekkert eins 
 fallegt og íslensk hönnun.“ 

Markaðurinn verður haldinn 
í dag frá klukkan tíu til fimm á 
Kexi hosteli. 

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Á OPNUN JÓLABÆJARINS 
á Ingólfstorgi klukkan 16 í 
dag. Þar munu feðgarnir Gilja-

gaur og Leppalúði ásamt geithafri 
hins síðarnefnda taka höndum og 
fótum saman við Hornaflokk vætt-
anna, Jólakórinn Graduale Futurae og 
fjölmarga góða gesti.

Á THE ULTIMATE CHRIST-
MAS COLLECTION með Elvis 
Presley. Ekkert kemur manni 

eins fljótt og vel í jólaskapið og Elvis. 
Það er garanterað.

BÓKINA 
SIGUR-
SVEINN 

– Baráttuglaður 
brautryðjandi, 
eftir Árna Björns-
son. Ævisaga 
Sigursveins D. 
Kristinssonar 
er merkileg 
heimild um 
stórmerka ævi 
frumkvöðuls 
sem lét ekkert stöðva sig.

Á THE HUNGER GAMES: 
CATCHING FIRE á Stöð 2 
klukkan 22.20 í kvöld. Mynd 

sem enginn má missa af og jafnvel 
þótt þú hafir séð hana áður þá er 
þetta mynd sem er vel virði annars 
áhorfs. 

Sigurður Hlöðversson, 
útvarpsmaður og plötusnúður

Stemning og gleði
Ég ætla að fara út með fjölskyldunni að 
borða um helgina og stýra eins og 
einum útvarpsþætti. Svo verð ég að 
skemmta á Hótel Sögu jólahlað-
borðum, það verður sko stemm-
ari þar. Svo ætla ég mér að 
springa úr gleði yfir Manchester 
United-Liverpool leiknum á 
sunnudag. Annars verður bara 
rólegt. 

Ingvar Smári Birgisson, 
formaður Heimdallar

Lærir með hálfum hug
LÆRA. Ætli tíminn sem fer í 
lærdóm fari ekki aðallega í að 
hugsa um allt það skemmti-
lega sem ég muni gera um 
næstu helgi AÐ LOKNU PRÓFI. 
Þá verður próflokum svo 
sannarlega fagnað!

Sigríður Arnardóttir, 
fjölmiðlakona

Fjölskylda og vinna
Ég byrja alltaf helgina á því að 
rífa í lóðin með Önnu Borg í 
Heilsuborg. Í dag málum við 
herbergi og á morgun tökum 
við á móti syni okkar sem 
kemur heim í jólafrí úr háskóla 
í Bandaríkjunum. Svo sendi ég 
út þátt á Rás 2 á morgun. 

Helga Möller, söngkona

Jólatónleikar á Akureyri
Ég syng á þrennum jólatón-
leikum í Hofi á Akureyri um 
helgina sem heita Norðurljós-
in. Svo þarf ég bara að koma 
mér í bæinn áður en illviðrið 
skellur á af því ég er með 
fjórar framkomur í jólahlað-
borði á sunnudaginn.

Fá jólaandann beint í æð
Hönnuðir og eigendur vefverslana starfa allt árið um kring bak við tjöldin en stíga fram á markaði. 

RAÐAÐ UPP Á MARKAÐ   Guðný Hrefna Sverrisdóttir raðar upp vörum fyrir markaðinn en hún rekur vefverslunina Minimal decor.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Piparkökur

500 gr hveiti
250 gr sykur
250 gr smjörlíki
375 gr síróp
6 tsk. lyftiduft
2 tsk. matarsódi
1 tsk. negull
1 tsk. kanill
1 tsk. kakó
1 tsk. engifer
1 tsk. pipar (hvítur)
1 egg 

Aðferð
Hnoðið í hrærivél eða 
leyfið börnunum að 
hnoða með höndunum og 
setjið þá þurrefnin fyrst. 
Myljið síðan smjörlíkið 
saman við, bætið sírópinu 
við og hnoðið við þurr-
efnin. Bætið við hveiti ef 
deigið er of blautt. 
Fletjið deigið þunnt út og 
skerið út. Setjið á bök-
unarklædda ofnplötu og 

bakið við 175 gráður 
í 10 til 12 mínútur. 
Þetta deig má baka 
strax og þarf ekki að 
láta standa í kæli í 
marga tíma. 
Glassúr
Hægt er að kaupa 
tilbúna liti í túpum. 
Annars hræra flórsykri 
og vatni saman og skipta 
í nokkrar skálar. Blanda 
svo matarlit saman við. 

Notaleg piparkökustund
Á aðventunni getur verið huggulegt að hnoða saman í deig, skera 
út og skreyta piparkökur í faðmi fj ölskyldunnar. Hér er uppskrift  
sem hentar vel fyrir óþolinmóða því deigið þarf ekki að kæla. 

JÓLASKRAUT  Sumir fá útrás fyrir listræna hæfileika og nota 
piparkökurnar sem fallegt jólaskraut. 
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FARÐU
HLUSTAÐU
LESTU
HORFÐU...



Úrvalið er í
miðborginni!

BERGSTAÐIR
KOLAPORT
RÁÐHÚSIÐ
STJÖRNUPORT
TRAÐARKOT
VESTURGATA
VITATORG

     Gjafakort     
 Miðborgarinnar

okkar
Fáanlegt í bókaverslunum 

miðborgarinnar

    Gjafakort     
Miðb i
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IT’S ABOUT ROMI Prague ljós 
23.992  kr.

COPENHAGEN CANDLE 
COMPANY ilmkerti 3.990 / 2.390 kr.

IVV kertastjaki 30 cm. 
JÓLATILBOÐ  9.990 KR.  

VIDIVI skálasett 2 hjörtu 
JÓLATILBOÐ 4.490 KR.

ALESSI skál 34.990 kr.

VIDIVI Stella stjörnuskálasett 
JÓLATILBOÐ 4.990 KR.

IT’S ABOUT ROMI kerti 
könglar 2.392 / 3.192 kr.

IT’S ABOUT ROMI stór 
ljósapera  3.192  kr.

IT’S ABOUT ROMI kerta-
stjaki, snjókorn  1.592  kr.

IT’S ABOUT ROMI smádýr sett 3.192 kr.

IT’S ABOUT ROMI Minsk ljós 
29.592  kr.

ALESSI skál 21.990 kr.

IT’S ABOUT ROMI 
kökustandur 3.512  kr.

Úrval af IITTALA 
Maribowl skálum

IITTALA Kivi kertastjakar, sett
verð frá 4.990  kr.

AU MAISON vasar, 
13.990  kr. stk

Jólagjöfin hennar

BROSTE luktir í úrvali

POUL PAVA 
jólakanna 

2.995 kr. stk.

POUL PAVA 
vasi 4.990 kr.

IITTALA Ultima Thule 
vörur í úrvali

VIDIVI skálsett (1+6)
5.990 kr.

BROSTE luktir 
5.490 / 4.290 kr.

Mikið úrval af 
flottum skinnvörum 

frá Natures Collection

Poncho 27.990 kr.

20% kynningar- 
afsláttur alla 

helgina!

20% kynningar- 
afsláttur alla 

helgina!

20% kynningar- 
afsláttur alla 

helgina!

20% kynningar- 
afsláttur alla 

helgina!
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GLÆSILEGUR

300 FM
SÝNINGARSALUR Í

HÚSGAGNAHÖLLINNI
REYKJAVÍK

 R E Y K J AV Í K  |  A K U R E Y R I

TA X F R E E  T I L B O Ð I Ð  G I L D I R  B A R A   Á  L A-Z- B O Y  O G  J A F N G I L D I R  2 0 , 3 2 %  A F S L Æ T T I .  
Að sjálfsögðu fær ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði. Afslátturinn er alfarið á kostnað Húsgagnahallarinnar.

Á  Ö L L U M  S T Ó L U M  O G  S Ó F U M  F R Á  L A- Z - B O Y 

EMPIRE La-z-boy stóll.  
Áklæði fjóri litir.  
B:80 D:70 H:102 cm.

EMPIRE La-z-boy stóll.  
Svart leður.  
B:80 D:70 H:102 cm.

63.737
FULLT VERÐ: 79.990

114.733
FULLT VERÐ: 149.990

ASPEN La-z-boy stóll. Svart,  
grátt, brúnt, grænt eða ljóst áklæði.  
B:80 D:85 H:102 cm.

87.641
FULLT VERÐ: 109.990

PINNACLE La-z-boy stóll.  
Leður fimm litir.  
B:80 D:85 H:104 cm.

143.418
FULLT VERÐ: 179.990

Á  A N N A Ð  H U N D R A Ð  G E R Ð I R  O G  Ú T FÆ R S L U R  Í  B O Ð I  –  V E R Ð DÆ M I V E R Ð DÆ M I

DREAMTIME La-z-boy stóll.  
Svart, brúnt og vínrautt leður.  
B:94 D:95 H:100 cm.

143.418
FULLT VERÐ: 179.990

PINNACLE LZB rafknúinn stóll.  
Svart, hvítt og brúnt leður   
B:80 D:85 H:102 cm.

RIALTO LZB lyftistóll. 
Svart og brúnt áklæði.  

B:80 D:90 H:105 cm.

143.418
FULLT VERÐ: 179.990

191.227
FULLT VERÐ: 239.990

LÝKUR

Á SUNNUD.
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Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

ÁSTRÍÐUFULLUR BRANSI  Tómas, Guðrún og Jóhann Páll eru sammála um að til að tolla í bókabransanum þurfi maður að hafa logandi ástríðu fyrir bókaútgáfu og hafa taugarnar í lagi.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

Jóhann Páll er fyrstur til að 
berjast í gegnum snjóstorm-
inn og hitta mig á Kaffivagn-
inum. Hann er útgefandi hjá 
Forlaginu, stærsta útgáfu-
fyrirtæki landsins, og gefur 

út bækur undir merkjum JPV, Máls 
og menningar, Vöku-Helgafells og 
Iðunnar. Skömmu síðar birtast 
Guðrún, útgáfustjóri Bjarts, og 
Tómas Hermannsson, útgefandi hjá 
Sögum. Þegar þau ganga að borð-
inu segir Jóhann að hann hafi von-
ast til að þau myndu fjúka í burtu 
og ekki mæta í viðtalið. Svona er 
stemningin í desember hjá útgef-
endum á Íslandi enda standa þeir í 
blóðugri samkeppni á jólamarkaðn-
um. Hjá flestum útgefendum gefur 
jólamarkaðurinn 70-80 prósent af 
árstekjunum. Afkoman er því háð 
metsölubókunum í jólapakkanum 
hjá landanum. Þau þekkjast öll og 
að sjálfsögðu er allt í gamni sagt. 
Það breytir því þó ekki að taug-
arnar eru þandar á þessum tíma 
ársins. 

Jóhann: „Maður telur dagana 
til jóla. Auðvitað er þetta svaka-
legt kikk og maður verður fíkinn í 
þetta en svo spyr maður sjálfan sig 
á þessum árstíma hvern djöfulinn 
maður er að gera í þessu og bíður 
eftir að þessu ljúki. Svo er maður 
eins og aumingi á aðfangadag. Ég 
sting af úr landi í janúar til að jafna 
mig eftir þetta.“ 

Guðrún: „Þetta er bara okkar 
jólaundirbúningur. Maður fer með 
síðustu sendingarnar í bókabúðir 
á Þorláksmessu og hefur aðfanga-
dagsmorgun til að undirbúa jólin. 

Maður er svo til í slaginn, uppá-
pússaður og fínn klukkan sex.“ 

Jóhann: „Þetta er bara svo mikið 
spennufall og eftir jólamatinn er ég 
horfinn í rúmið. Börnin kvörtuðu 
yfir því þegar þau voru lítil og gera 
það enn. Ég er bara búinn á því og 
gæti alveg hugsað mér að loka mig 
af í nokkra mánuði eins og faðir 
minn var vanur að gera.“ 

Tómas: „Maður er mjög  víraður 
en orðinn góður um áramótin. Þá 
fer maður að spá í næstu jól og 
byrjar allt upp á nýtt. En það tekur 
svona viku að hrista þetta af sér.“ 

Jóhann: „Þú ert svo ungur enn.“ 
Guðrún: „Þetta eru nokkrar 

vikur sem eru skelfilega tauga-
trekkjandi. Skelfilega. Þegar 
maður er að sjá hvernig þetta 
leggst. Restina af árinu er þetta 
skemmtilegasti bransi sem maður 
kemst í.“ 

Jóhann: „Ég er ekki að segja að 
þessi spenna sé ekki skemmtileg. 
Annars væri ég ekki í þessu en ég 
finn að þetta gengur nærri mér og 
þetta er alls ekki fyrir alla. Fyrir 
allmörgum árum kom til okkar 
útgefandi sem gekk prýðilega sem 
vildi selja fyrirtækið. Hann hafði 
komist að þeirri niðurstöðu að þetta 
væri alltof hættuleg grein, spennan 
og álagið. Þetta er auðvitað svaka-
legur þrældómur og allir sem eru í 
bókaútgáfu þurfa að gefa af sjálf-
um sér með logandi ástríðu.“ 

Guðrún: „Já, annars væri þetta 
fullkomlega ómögulegt.“ 

Tómas: „Maður fer ekki út í þetta 
af excel-ástríðu.“

Dramatískur bransi 
Er bókaútgáfa sem sagt sérlega til-
finningasöm kaupmennska? 

Þau játa því öll.
Jóhann: „Ég held því fram að 

bókaútgáfa sé lífshættulegt starf.“ 

Guðrún: „Jói minn, mér finnst 
þú bara vera á brún hengiflugsins.“

Tómas: „Bókaútgáfa er lífsstíll.“ 
Jóhann: „Svo sannarlega. Starfið 

tekur brjálæðislega á því við erum 
ekki að framleiða sömu vöruna ár 
eftir ár, eins og Ora-baunir með 
fullri virðingu fyrir þeim, heldur 
búa til og selja nýja vöru á hverju 
einasta ári og þurfum alltaf að 
byrja frá grunni. Það skapar þessa 
spennu.“ 

Íslenska jólabókaflóðið einstakt
Samkeppnin í desember er mikil 
og starf útgefandans fer að snúast í 
meiri mæli um sölumennsku. Útgef-
endur keppa þó ekki eingöngu inn-
byrðis heldur einnig við aðrar jóla-
gjafir en það verður æ erfiðara að 
keppa um tíma fólks vegna úrvals 
afþreyingar á markaðnum. Verk-
efnin snúast því um markaðssetn-
ingu og kynningarstarfsemi sem og 
að fylgjast með gagnrýni og met-
sölulistum sem getur tekið verulega 
á taugarnar.

Guðrún: „Á ákveðnum tímapunkti 
í desember töpum við fyrir kjötinu, 
þá verðum við að vera búin að koma 
okkar til skila.“ 

Jóhann: „Ég hef metið það svo að 
til að ná eyrum þjóðarinnar verður 
það að gerast fyrir desember. En ef 
bók er slátrað í Kiljunni þá er þetta 
oft bara búið.“ 

Guðrún: „Ég er ekki sammála. 
Kiljan nær ekki til allra hópa og 
þá virðist slæm gagnrýni ekki bíta 
á þá. Stundum fljúga bækur áfram 
á orðsporinu. Meðbyr frá Kiljunni 
hjálpar samt alltaf.“ 

Jóhann: „Áhrif Kiljunnar eru 
gríðarlega mikil og miklu meiri en 
nemur áhorfstölum. Ef bók er slátr-
að í Kiljunni þá er eins og sagan 
breiðist enn hraðar út og það sé 
talað um það yfir kaffibollanum í 

vinnunni daginn eftir. Annars ger-
ist þetta svolítið með fyrsta metsölu-
listanum í desember. Þá sér maður 
hvernig línurnar ætla að leggjast.“ 

Fyrir þessi jól eru 114 útgefendur 
að gefa út bækur og eru 642 prent-
aðir titlar á boðstólum. Er það sér-
íslenskt að bækur séu svona mikil 
jólavara? 

Tómas: „Algjörlega. Ég gef líka út 
í Svíþjóð og var þar um jólin í fyrra 
og ætlaði að ná sænskum jólamark-
aði en hann er bara ekki til.“ 

Jóhann: „Jólabókaflóðið má rekja 
til stríðsáranna vegna vöruskorts. 
Þannig skapaðist sú hefð að gefa 
bækur í jólagjöf því það var í raun 
ekkert annað á boðstólum. Þið heyr-
ið á tali fólks að það eru engin jól 
án bóka og allir spyrja: Hvaða bók 
fékkstu í jólagjöf?“ 

Guðrún: „Þetta er dásamleg hefð 
og skapar umræðu í jólaboðunum. 
Mjög þægilegt hjá fjölskyldum sem 
eru í ólíkum stjórnmálaflokkum því 
allir geta sameinast um að tala um 
jólabækurnar.“ 

Bækur halda í okkur lífinu
Hafið þið áhyggjur af bókinni? 

Guðrún: „Nei, en það er ástæða til 
að hlúa að henni. Virðisaukaskattur-
inn sem stjórnvöld hafa hækkað er 
grafalvarlegt mál.“

Tómas: „Yfirvöld vita ekkert hvað 
þau eru að gera. Bókabransinn velt-
ir svona þremur til fjórum millj-
örðum á ári sem er um eitt prósent 
af veltu í álinu, í ferðamennsku og 
sjávarútvegi. En þetta heldur lífinu 
í þjóðinni og svo á að hækka skatt-
inn. Ég sel bæði bækur til Noregs 
og Danmerkur og það er 25% virðis-
aukaskattur í Danmörku en enginn í 
Noregi. Þeim gengur ekkert að selja 
í Danmörku. Án bóka og tónlistar 
væri Ísland bara risastór verstöð 
en það er einmitt kannski það sem 

stjórnvöld vilja? Því ef þeim tekst að 
drepa bækur og tónlist þá erum við 
bara vinnudýr, eins og starfsmenn 
við færibandið.“

Guðrún: „Í Frakklandi er til 
dæmis mikil mál- og menningar-
stefna rekin til varnar tungumálinu. 
Svo erum við á okkar litla málsvæði 
og hækkum skattinn. Franskir 
eru með skýra menningarstefnu, 
styrkja til dæmis bókaverslanir og 
því eru þær margar fallegar og á 
besta stað í verslunargötum en ekki 
arðbærari fyrirbæri einsog McDo-
nalds búin að taka allt yfir.“ 

Jóhann: „Stjórnvöld horfa allt-
af í peninga og umræða um menn-
ingarlegt gildi eða menningarslys 
nær ekki eyrum þeirra. Talandi um 
beinharða peninga, þá er ég algjör-
lega sannfærður um að hækkun 
virðisaukaskatts á bækur muni á 
endanum skila miklu minni pen-
ingum í ríkiskassann. Bókaútgáfa 
er óhemju viðkvæm grein og nægir 
að skoða hvaða stóru bókaútgefend-
ur eru eftir sem voru að fyrir tíu, 
tuttugu og þrjátíu árum. Það hafa 
allir lent í verulegum erfiðleikum 
og margir farið á hausinn.“ 

Allir geta gefið út bók
Tómas er nýjastur í bransanum 
og stofnaði Sögur fyrir níu árum. 
Hvernig datt honum í hug að fara 
út í þetta vitandi af þessari sam-
keppni? 

Tómas: „Þetta er bara sjúk dómur. 
Ég bara fæddist svona og langaði 
alltaf að gefa út bækur.“ 

Jóhann: „Ég er með þetta í gen-
unum og alinn upp við þetta.“ 
En eru ekki alltof margar bækur? 

Guðrún: „Stundum segjum við 
það en getum alls ekki bent á hvaða 
bókum er ofaukið.“ 

Tómas: „Eigum við ekki bara að 
leyfa fólkinu að ráða því? Það sem 

Barátta útgefenda í jólabókaflóði
Bókaútgefendurnir Jóhann Páll Valdimarsson, Guðrún Vilmundardóttir og Tómas Hermannsson eiga jólabókaflóðinu 
lifibrauð sitt að þakka. Þau spjalla um sérstöðu íslensks bókamarkaðar, samkeppnina og ansi þandar taugar í desember. 
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  Það eru allar þessar bækur sem gera 
okkur kleift að búa hérna. Bækurnar og 

sundlaugarnar. En það er ekkert hlaupið að því 
að koma bók á framfæri.

Guðrún Vilmundardóttir útgáfustjóri Bjarts

  Án bóka og tónlistar væri Ísland bara 
risastór verstöð en það er einmitt kannski það 

sem stjórnvöld vilja? Því ef þeim tekst að drepa 
bækur og tónlist þá erum við bara vinnudýr.

Tómas Hermannsson útgefandi hjá Sögum

  Við þurfum að vinna hylli lesenda með 
hverja einstaka bók. Segjum að ég vildi reyna 

að spilla fyrir þeim í samkeppni, getið þið bent 
mér á hvernig ég get gert það? 

Jóhann Páll Valdimarsson útgefandi hjá Forlaginu

40 
BÓKAÚTGEFENDUR 
eru í Félagi íslenskra 
bókaútgefenda. Til 
þess að geta gengið í 
félagið þarf útgefandi 
að hafa gefi ð út fj óra 
bókatitla á undan-
gengnu útgáfuári. 

ÍSLENSKUR 
BÓKAMARKAÐUR 

gerir þennan bransa svo dásam-
legan er að það eru engin höft.“ 

Jóhann: „Á Íslandi getur hver 
sem er gefið út bók og komið henni í 
dreifingu. Erlendis er oft mun erfið-
ara og oft ómögulegt að komast inn 
á sölustaðina.“ 

Guðrún: „Það er svo mikil feg-
urð fólgin í því. Það eru allar þess-
ar bækur sem gera okkur kleift að 
búa hérna. Bækurnar og sundlaug-
arnar. En það er ekkert hlaupið að 
því að koma bók á framfæri.“ 

Er erfitt að keppa við risann? 
spyr ég og gjóa augunum til Jóhanns 
Páls. Guðrún og Tómas kinka kolli. 

Jóhann: „Ég er algjörlega ósam-
mála því vegna þess sem ég var að 
segja áðan, við erum alltaf með nýja 
vöru. Af hverju ætti mér að ganga 
betur þótt Forlagið sé stærra? Við 
þurfum að vinna hylli lesenda með 
hverja einstaka bók. Segjum að ég 
vildi reyna að spilla fyrir þeim í 
samkeppni, getið þið bent mér á 
hvernig ég get gert það?“ 

Tómas: „Já, ég get það. Þið eruð 
risastór með starfsmenn allt árið í 
dreifingu og getið dreift á alla staði. 
Hafið fleiri í markaðsmálum og svo 
framvegis. Það segir sig sjálft.“ 

Vont að veðja vitlaust
Hér spinnast heitar umræður um 
einstaka höfunda sem líkt er við 
grænar baunir vegna fjöldafram-
leiðslu, rætt er um hve mikið hver 
og einn auglýsir og mjög nákvæm 
dæmi tekin svo greinilegt er að þau 
fylgjast vel hvert með öðru. Til að 
ná athygli þeirra aftur blanda ég 
mér í umræðuna. 
En var Gísli í Uppsölum, bók sem 
þú gafst út, Tómas, ekki söluhæsta 
bókin fyrir tveimur árum?

Jóhann: „Einmitt! Þetta snýst um 
að vera með réttu bókina. Þetta er 
ekki flóknara.“ 

Guðrún: „Já, vera með réttu bók-
ina og koma því til skila.“ 
Er þessi bransi þá eins og spilavíti 
þar sem veðjað er á bækur og allt 
lagt undir? 

Tómas: „Já, maður er hardcore 
spilafíkill.“ 

Jóhann: „Og auðvitað getur maður 

veðjað vitlaust. Eitthvað sem maður 
taldi að yrði pottþétt sölubók næst 
aldrei á flug en svo er önnur bók sem 
maður hefur takmarkaða trú á sem 
selst í þúsundum eintaka eftir marg-
ar endurprentanir. Starf okkar felst 
mikið í að átta sig á hvernig landið 
er að leggjast og bregðast við.“ 

Guðrún: „Já, hlusta á hvíslið.“ 

Bráðsmitandi baktería 
Þau eru sammála um að enginn fari 
í þennan bransa til að verða ríkur og 
Jóhann Páll segir að þá sé nú gáfu-
legra að selja grænar baunir. En 
þrátt fyrir það og álagið sem fylgir 
starfinu fá þau öll blik í augun þegar 
þau tala um bókaútgáfu, sérstaklega 
þá sérstöðu sem bókamarkaður á 
Íslandi hefur. 

Guðrún: „Við erum spíttbátar og 
getum gert hluti hratt. Það hefur 
sína kosti og galla. Það sem hefur 
þó breyst er að það er orðin aðeins 
meiri fyrirhyggja og langtímahugs-
un í bransanum.“ 

Tómas hristir hausinn og segist 
ekki kannast við það. 

Tómas: „Þetta er bara heillandi 
heimur. Það ættu allir að fara í þetta 
– nema börnin mín.“ 

Okkur verður litið á Jóhann Pál, 
sem er sonur útgefanda og á konu 
og börn sem öll starfa í bransanum, 
en hann svarar augnatillitinu með: 
„Þetta er bara smitandi! Þetta er 
vírus!“

Ég ákveð að ljúka viðtalinu á 
þessum vinsamlegu nótum. Á 
meðan við bíðum eftir ljósmyndara 
er svo metsölulisti vikunnar birtur. 
Þessi listi er afar mikilvægur þar 
sem bóksalan mun ná hámarki á 
næstu dögum. Samkeppnis aðilarnir 
grúfa sig saman yfir símann hans 
Tómasar og renna yfir listann. Það 
kemur nokkurra sekúndu þrúgandi 
þögn og ég býst við miklum spreng-
ingum. En þau eru ótrúlega róleg 
enda nokkuð sátt við sitt og engin 
skelfileg áföll. „Ég er glaður,“ segir 
Tómas og bætir við: „Forlagið getur 
verið mjög glatt.“ Jóhann getur ekki 
neitað því en í kjölfarið hefst enn á 
ný umræðan um risann, auglýsinga-
kostnað og grænar baunir. 

114 
ÚTGEFENDUR 
standa að baki 
þeim bókum 
sem kynntar 
eru í Bókatíð-
indum 2014. 

642 
PRENTAÐIR TITLAR 
eru kynntir í 
Bókatíðindum í ár. 
Einnig eru 57 raf-
bækur og 22 
hljóðbækur, eða 
samtals 721 ný útgáfa.

Bóksala 
hefur dregist 
saman um 

19% 
frá árinu 2008 
ef miðað er við 
vísitölu. 10% 

ÞJÓÐARINNAR 
lásu enga bók á síðasta ári. 

Hlutfall Íslendinga 
sem fengu bók í jólagjöf
ÁRIÐ 2013 ÁRIÐ 2007

67% 60%

VISTHÆFIR
BÍLAR

Bifreiðar sem uppfylla neðangreindar kröfur
teljast visthæfar:

a)  bifreiðar með brunahreyfil sem gefa frá sér minna en 50 g af koldíoxíði
 pr. km í blönduðum akstri og með skráða eigin þyngd minni en 1800 kg.
b)  bifreiðar með brunahreyfil sem gefa frá sér minna en 100 g af koldíoxíði
 pr. km í blönduðum akstri og með skráða eigin þyngd minni en 1600 kg.
c)  bifreiðar með brunahreyfil sem ganga fyrir metani og skráð eigin
 þyngd er minni en 1600 kg.
d)  bifreiðar sem ganga eingöngu fyrir rafmagni, rafgeymabílar og skráð
 lengd minni en 5 m.
e)  bifreiðar sem ganga fyrir vetni og skráð lengd minni en 5 m.

Ef bifreið er á nagladekkjum telst hún ekki visthæf.

Visthæfum bifreiðum má leggja án endurgjalds í 90 mínútur í gjaldskyld 
bílastæði borgarinnar og gildir einungis með klukkuskífum útgefnum af 
Reykjavíkurborg. Ekki er heimilt að framlengja tíma í sama stæði umfram
90 mínútur.

Tilkynning frá 
Reykjavíkurborg
vegna breytinga á 
skilgreiningum
á visthæfum 
bifreiðum.

Reglur þessar taka gildi frá og með 1. janúar 2015 og gilda til 31. desember 2016.



Fræðandi, flott  
og fyndin

Stefán Pálsson og  

Höskuldur Sæmundsson

Teiknað af Rán Flygenring

Bjór

Umhverfis jörðina 

á 120 tegundum

Fyrsta sæti á Bóksölu-

listanum yfir söluhæstu 

matreiðslubækur

1. — 7. desember 2014 

ndsson

ygenring

a 

 „Höfundarnir hafa haft einstak-

lega gaman af að skrifa þessa 

bók. Það má greina skríkjandi 

kátínuna. Og teikningarnar 

eftir Rán Flygenring sem prýða 

bókina eru rétt eins og annað   

í þessari vönduðu bók fræðandi, 

flottar og fyndnar í senn.“

Malín Brand, Morgunblaðið

 „Falleg og eiguleg bók. Fjörlega 

skrifuð og stútfull af næringar-

ríku staðreyndasmælki um allt 

milli himins og jarðar. Og bjór.“

Þorgeir Tryggvason, Kjarninn
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hverju svetti kemur ný reynsla 
– það eru engin tvö svett eins, en 
hvert og eitt þeirra færir mann 
einhvern veginn nær þekking-
unni um sjálfan sig. Aftur á móti 
er hægt að líkja þekkingunni 
um sig sjálfan við endamörk 
alheimsins – sjálfskoðun lýkur í 
rauninni aldrei – en í hvert skipti 
kemst maður aðeins nær því að 
vita hver maður er,“ útskýrir 
hún og bætir við. „Ég hef heldur 
aldrei farið í svitahof þar sem 
ekki hefur myndast falleg orka 
á milli þeirra sem taka þátt. Það 
fallegasta við svettið er hversu 
ólíkur hópur fólks getur tengst í 
gegnum þessa athöfn, stjórnmála-
menn, meðlimir í mótorhjólasam-
tökum og grunnskólakennarar 
hugleiða og syngja saman í svetti, 
í algjörri einingu, þar sem allt 
þetta sem skiptir máli fyrir utan 
hofið á ekki við. Allir titlar og öll 

völd eru skilin eftir fyrir utan 
hofið,“ heldur Gunný áfram og 
bætir við að það sé óhætt að segja 
að svettið sé eitt mesta áhugamál 
þeirra hjóna og vina þeirra. 

En ertu þá trúuð í hefð-
bundnum skilningi eða ertu 
andlega þenkjandi? Og hver er 
munurinn þar á? „Í dag trúi ég, 
já. En trú hefur oft verið tengd 
við trúarbrögð og sumt fólk er 
viðkvæmt fyrir því. Það vill þá 
kannski frekar tala um sig sem 
andlega þenkjandi. Ég skil það 
því ég var þannig líka, en ekki 
lengur. Mér er alveg sama núna. 
En ég hef alveg pælt í þessu með 
trúarbrögðin og andúðina gagn-
vart þeim. Ég held að fyrir suma 
búi trúarbrögð og til að mynda 
kirkjur eða aðrar trúarlegar 
byggingar yfir svo miklu valdi. 
Þegar þú hefur verið beittur 
valdi þá hefur það áreiðanlega 
fælingaráhrif. Það er allavega 
ein hlið á málinu, en auðvitað 
eru fleiri ástæður sem hægt er 
að tíunda fyrir andúð gagnvart 
trúarbrögðum. Í mínu tilfelli var 
þetta ástæðan. Mér leið alltaf 
illa í kirkjum, til dæmis. En það 
var í þessari eilífu andlegu leit 
minni sem ég fór að skoða sögu 
mína í tengslum við ofbeldi og 
neyslu með þerapista. Það var þá 

sem ég komst einhvern veginn í 
betri tengsl við sjálfa mig og fór 
að trúa,“ útskýrir Gunný. „Á end-
anum get ég svo vonandi sagt: Ég 
veit hver ég er, en það er klárlega 
lokamarkmiðið.“

Útilokar ekki fleiri heimildarmyndir
Heimildarmyndin um svett er sú 
fyrsta úr smiðju Gunnýjar sem 
getur vel hugsað sér að búa til 
fleiri heimildarmyndir. „Það var 
mjög áhugavert fyrir mig, sem 
hef fram að þessu verið þátt-
takandi í svitahofinu, að standa 
utan við það og horfa á athöfnina 
í gegnum linsuna. Þá helst að sjá 
hvað fólkið, athöfnin, náttúran 
og öll umgjörðin er falleg þegar 
maður rammar það inn í mynd. 
Svo hefur öll rannsóknarvinnan 
í tengslum við svitahofið dýpkað 
skilning minn og aukið virðingu 
mína fyrir því hvað þetta stendur 
fyrir. En ég hugsa að ég klári 
að sýna þessa áður en ég fer að 
vinna að þeirri næstu,” svarar 
hún þegar blaðamaður spyr hvort 
fleiri myndir séu í pípunum. „Ef 
af henni verður væri áhugavert 
að skoða betur ákveðin málefni 
í tengslum við fíkn og ofbeldi,“ 
segir Gunný að lokum, sem vill 
greinilega ekki gefa of mikið upp 
að sinni.

Fólk sem fer óhefðbundn-
ar leiðir í lífinu hefur 
alltaf vakið áhuga minn. 
Það er langskemmti-
legasta fólkið,“ segir 
Gunný Ísis Magnús-

dóttir, masters nemi í þjóðfræði. 
Gunný hefur lagt áherslu í námi 
sínu á að rannsaka jaðarmenn-
ingu, með tilliti til valds og menn-
ingar í grasrótarmenningu. Hún 
hefur samhliða náminu rekið gall-
erí ásamt eiginmanni sínum, Tolla 
Morthens, að Hólmaslóð 2 og eytt 
síðast liðnum þremur árum í að 
útbúa heimildarmynd um svita-
hofsmenningu á Íslandi, oftar 
kallað svett, ásamt tökumann-
inum Jóni Má Gunnarssyni. Nú í 
mánuðinum stendur til að frum-
sýna myndina, sem er hluti af út-
skriftar verkefni Gunnýjar.

Andlegt anarkí sem heillar
„Það ríkir ákveðið andlegt anarkí 
í svitahofinu sem ég finn að á svo 
vel við mig,“ útskýrir Gunný og 
heldur áfram. „Svitahofið hefur 
verið stundað hér á landi í um 
það bil þrjátíu ár og hópurinn 
sem stundar svett, eins og það er 
gjarnan kallað, fer vaxandi og 
verður sífellt fjölbreyttari. Í upp-
hafi var þetta eingöngu fólk sem 
tengdist nýaldarviðhorfum, en nú 
velja sífellt fleiri sér þessa leið 
til andlegrar iðkunar. Það er svo 
miklu skemmtilegra að stútfylla 
hausinn af boðefnum og samskipt-
um við fólk sem fer óhefðbundnar 
leiðir í lífinu, en öðrum efnum,“ 
útskýrir Gunný og hlær. 

Hefðbundið svett gengur  þannig 
fyrir sig að farnar eru fjórar 
umferðir inn og út úr tjaldi, þar 
sem er mikill hiti. Við hverja 
umferð eru sungnir söngvar sem 
leiða athöfnina áfram í tjaldinu, 
en söngvarnir falla allir að hreins-
un anda og líkama. Athöfnin 
getur tekið hátt í þrjá klukkutíma 
hverju sinni. 

Notaði efni til sjálfheilunar
Gunný segir fólk af öllum stig-
um samfélagsins sækja svett, en 
vissulega sé mikið um að fyrrver-
andi fíklar sæki sér þessa leið til 
heilunar.

„Ég held að það sé engin til-
viljun. Þetta er hópur fólks sem 
leitar eftir leiðum til að bæta líf 
sitt. Allflestir sem leiða svitahofin 
hér á landi eru fyrrverandi fíklar 
og það hefur auðvitað áhrif líka. 
Þessi hópur kýs oft að fara óhefð-
bundnar leiðir og er heillaður 
af þessari andlegu leið,“ útskýr-
ir hún og segist sjálf hafa tekið 
ákvörðun um að lifa andlegu lífi 
áður en hún fór að stunda svita-
hofið. 

„Ég held líka almennt séð að 
margir sem upplifa sársauka eða 
ofbeldi á ævinni leiti í andleg 
málefni og í sjálfsvinnu. Sú var 

raunin með mig. Ég hef nefnilega 
alltaf verið leitandi, síðan ég man 
eftir mér. Leitandi eftir einhverju 
sem gæti leyst úr flækjum í mér, 
sem ég veit núna að eru tengdar 
áföllum úr æsku minni. Þegar ég 
var yngri fór ég að nota hugbreyt-
andi efni í tilraun til sjálfsheilun-
ar. Það virkaði reyndar ágætlega 
til að byrja með, að fá tímabundna 
útgönguleið út úr sjálfri mér, en 
síðan fóru afleiðingarnar að verða 
of miklar og kvölin varð alltaf 
meiri og meiri,“ segir Gunný sem 
sótti sér meðferð árið 1995 og 
hefur verið edrú allar götur síðan. 

„Eftir að ég varð edrú fór ég að 
skoða ýmislegt sem tengist and-
legum málum og meðal annars 
leitaði ég í svitahofið. En ég hef 
aldrei getað tilheyrt neinum and-
legum söfnuði. Ætli ég sé ekki of 
mikill anarkisti til þess,“ segir 
Gunný og hlær. „Reyndar vil ég 
tilheyra 12 spora söfnuði. Hann 
er líka í eðli sínu anarkí þó svo að 
fólk vilji oft setja einhvern trúar-
safnaðarstimpil á 12 spora sam-
tök. Þau hreinsa sig sjálf af því 
jafnóðum.“ 

Aldrei dauð stund
Gunný er gift Þorláki Hilmari 
Morthens, sem landsmenn þekkja 
sem myndlistarmanninn Tolla 
Morthens. „Við kynntumst 1996 og 
giftum okkur árið eftir. Við höfum 
allar götur síðan verið saman í 
þessari andlegu leit – en ekki endi-
lega verið að gera það sama í þeim 
efnum. Hann er mjög skemmti-
legur ferðafélagi í gegnum lífið. 
Ætli fyrrverandi svilkona mín 
hafi ekki hitt naglann á höfuðið 
þegar hún sagði um Tolla að hann 
væri bara þannig gerður að það 
væri aldrei dauð stund þegar hann 
væri annars vegar. Það reyndist 
rétt hjá henni, meira að segja eftir 
öll þessi ár. Það er alltaf stuð.“ 

Sjálfskoðuninni lýkur aldrei
En aftur að svettinu, þessari ótrú-
lega framandi athöfn sem blaða-
maður verður sífellt áhugasam-
ari um. Gunný lýsir því þannig 
að svitahofið líki einna helst eftir 
móðurkviði. „Þátttakendur þurfa 
að beygja sig og skríða á fjórum 
fótum inn í tjaldið. Inni í tjaldinu 
er svo mikill raki og myrkur. Í 
svett-athöfninni segja þátttakend-
ur skilið við fortíðina hverju sinni 
og endurfæðast, þó ekki bókstaf-
lega og ekki til þess að verða eitt-
hvað annað eða nýtt, heldur frek-
ar til að tengjast upprunalegum 
kjarna sínum. Á þann hátt kveðja 
þátttakendur það „gamla“ og öðl-
ast nýtt upphaf á táknrænan hátt 
í þökk og virðingu við forfeðurna 
og móður jörð,“ útskýrir hún, 
hæfilega alvarleg. „Svitahofið er 
bara algjörlega einstakt andlegt 
ferðalag. Það er staður ákveð-
innar manndómsraunar. Fólk fær 
tækifæri til að finna hjá sér nýtt 
úthald, hugrekki og styrk. Þetta 
er ótrúlega öflugur vettvangur til 
sjálfskoðunar.“

Gunný segir engar tvær upp-
lifanir úr svitahofinu eins. „Í 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

ALLTAF VERIÐ LEITANDI  Gunný Ísis hefur aldrei getað tilheyrt andlegum söfnuði, en segir svett eiga mjög vel við sig. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VÖLD OG 
TITLAR 
VERÐA 

EFTIR ÚTI 
Gunný Ísis Magnúsdóttir ræðir um fíknina, 
andlegt anarkí, trúarbrögð og tilraunir til sjálf-

heilunar. Hún leggur nú lokahönd á heimildar-
mynd um svitahof, oftar kallað svett, sem hún er 
sérstök áhugamanneskja um og stundar af kappi.  

  Ég held líka almennt 
séð að margir sem upplifa 

sársauka eða ofbeldi á 
ævinni leiti í andleg 

málefni og í sjálfsvinnu. 
Sú var raunin með mig. 



l  
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VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGAN

Súkkulaðirúsínur 60g359
kr/pk

Súkkulaðihúðaðar Möndlur 70g
479

kr/pk

SúkkulaðihúðaðarBrasilíuhnetur 80g
479

kr/pk

SúkkulaðihúðaðarHeslihnetur 70g
479

kr/pk

Trönuberja- & kókosstykki 40g
179

kr/stk

Risaeðlu-, hjarta- & bangsahlaup 75g
359

kr/pk

Speltmjöl gróft/fínt
488

kr/pk Kókoshnetuolía 500ml1.199
kr/stk

Kókosmjöl 200g
289

kr/pk

Döðlur
435

kr/pk

Kókoshveiti 1kg
1.798

kr/pk

Glútenlaust mjöl 1kg
849

kr/pk
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Prófaðu lífræn hráefni  í uppáhalds uppskriftirnar þínar
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peltmjölöl g
4888

kr/ppk

Kókoshvhve
1.7979

kr/ppk

Coop kakó 250g

459
kr/pk

Coop kókosmjöl gróft 200g

229
kr/pk

CP kökumix 3 teg
verð frá

398
kr/pk

Góa Apollo lakkrískurl 150g

195
kr/pk

Freyja suðusúkkulaði 200g

289
kr/pk

X-tra hveiti 2kg

249
kr/pk

Piparkökur 155g

799
kr/stk

kr/pk

0g

9
Coop kókosmjöl gróft 200g
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FRANSKUR KALKÚNN

1.298 kr| 23% 

999
kr/kg

KALKÚNABRINGUR ÞÝSKAR

1.898 
kr/kg

TULIP PULLED TURKEY 550G

1.698 kr| 12%

1.494 
kr/pk

ÍSLENSKUR KALKÚNN

1.398 KR | 8%

1.286 
kr/kg

ARGAL PAVO 

KALKÚNASKINKA

2.898 | 14%

2.571 
kr/kg

ARGAL PAVAA O
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAALKK KÚ

RGAGA
NASKIN

2.898 | 14%

KALKÚNAFYLLING 600G

1.498 | 15%

1.273 
kr/pk
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Bayonnesteik
1.298 kr | 16%

1.090 kr/kg

Grísabógur hringskorinn

798 | 25%

599 kr/kg

Hamborgarhryggur m/beini

1.998 kr | 40%

1.199 kr/kg
Lambalæri -bláberja

1.698 kr| 12%

1.494 kr/kg

r hhhhhhhhringrrr skorinn

98 8 | 25252525| 25252555| 5 25%%%%%%%

999 9 kr/kr/kr/k/k//kkr gggg

Ferskt lambalæri

m/salti&pipar

1.598 kr/kg

Ferskur lambahryggur

m/salti & pipar

2.198 kr/kg

Hangilæri m/beini

2.698 kr | 34%

1.781 kr/kg

Sveppir 280g

159 kr/stk

 

Lindt Lindor 540g

1.999 
kr/pk

Mackintosh 
Purely the Purple Ones 350g

1.499 
kr/pk

Mackintosh 
Quality dós 1,3 kg

2.498 
kr/stk

ntosh
ós 1,3 kg

98
stk

Mackintosh
Purely the Purple Ones 350g

1.499
kr/pk
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Bob’s Sweet Jólabrjóstsykur
1,5kg 

1.999kr/pk

Linndt Linndt Lindor 540g
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Vanillukökudeig 200g

199
kr/pk

Piparkökudeig 350g

199
kr/pk

Súkkulaðib.kökudeig 200g

249
kr/pk

Kókosmjöl 200g

289
kr/pk

Agave ljóst 350g

754
kr/stk

Naturata 100g / verð frá

498
kr/stk

Kókoshnetuolía 500g

1.199
kr/stk
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Hrá efni:

2 boll ar kó kos mjöl

1 bolli fljót andi kó kosol ía

1-2 mat skeiðar líf rænt aga ves íróp  
eða hun ang

150 grömm dökkt líf rænt súkkulaði

AÐFERÐ:
Öllu hrá efn inu, nema súkkulaðinu, er hrært 
sam an í stóra skál. Blönd unni er svo þjappað  
í konfektform eða ferkantaða bita ofan á  
bök un ar papp ír. Þetta er haft í frysti í u.þ.b.  
30 mín út ur.
Þá er „kak an“ tek in út úr frysti og skor in 
niður í hæfi lega stóra bita. Súkkulaðið er svo 
brætt yfir vatnsbaði og bit un um velt upp úr 
súkkulaðinu.
Bounty-bit un um er þá raðað á bök un ar papp ír 
og settir aft ur inni í frysti í nokkr ar mín út ur þar 
til súkkulaðið er storknað.

bragð- og 
lyktarlaus

NN
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LATABÆJARSPILIÐ 
fæst í Nettó

4.998
kr/pk
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fæst í Nettó
4.998

kr/pk
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Hann Ásgeir býr á 12. 
og efstu hæð í blokk 
í Kópavogi. „Það 
er kalt á toppnum,“ 
gantast hann í dyra-
símann við blaða-

mann. Hann býr nánast í flug-
hæð og hefur gluggasýn yfir 
fjöllin. Hann er með forláta staf 
úr sverðantilópuhorni og skeftið 
er úr tönn af vörtusvíni úr einni 
af veiðiferðum hans í Namibíu 
og í glannalegri jólapeysu, með 
plastvasa framan á. Í plastvas-
anum geymir hann iPad og á 
skjánum snarkar arineldur. 
„Þetta er orðin algjör árátta hjá 
mér, þessar jóla peysur,“ segir 
hann og býður blaðamanni inn í 
íbúð sína sem óhætt er að segja 
að sé engin venjuleg blokkaríbúð. 
Hann stingur við. Árið 2009 lenti 
Ásgeir í alvarlegu flugslysi sem 
hann hefur ekki jafnað sig á. 

Heimili hans ber því glöggt 
vitni að þar býr veiðimaður og af 
allra ævintýralegustu gerð. Einn 
stofuvegginn hefur hann þakið 
með rauðleitum sandi úr Kala-
hari-eyðimörkinni. Í eldhúsinu 
hangir uppi rass af vörtusvíni. 
Hinum megin við eldhúsvegginn 
er höfuð svínsins. 

Um alla veggi eru hausar af 
dýrum. Þrjár fínlegar antilópur 
horfa yfir stofuna, virðulegur og 
stór sebrahestur er í höfuðsæti. Í 
eldhúsinu risastór grár gnýr. Auk 
þess eru ótal myndir og munir 
úr veiðiferðum Ásgeirs. Ljós úr 
hornum og útskornum strútseggj-
um, spjót, skildir og fagurlega 
útskorin viðarhúsgögn.

Skipuleggur veiðiferðir til Namibíu
Þær eru heldur óhefðbundnar 
veitingarnar sem hann býður 
upp á. Þurrkað antilópukjöt sem 
hann hefur fengið að gjöf og hefð-
bundin íslensk jólakaka sem hann 
býður blaðamanni að skola niður 
með jólaöli. Í einu horni eldhúss-
ins er risavaxin kynlífsdúkka 
sem hann segir hafa verið keypta 
í gríni. „Ég tek hana með í veiði-
ferðir fyrir veiðifélagana,“ segir 
hann og réttir blaðamanni þurrk-
að kjötið. „Þetta er kjarnafæði, 
þurrkuð antilópa. Sonur minn vill 
fá þetta með sér í nesti í skólann.“

Ásgeir stendur í stórræðum. 
Hann byggir sér risastórt hús 
í miðri Kalahari-eyðimörkinni 
með útisundlaug. Í Namibíu líður 
honum vel, þar hefur hann bund-
ist fólki tryggðaböndum og unir 
sér við veiðar á villidýrum. Þótt 
hann byggi húsið fyrir fjölskyld-
una ætlar hann að skipuleggja 
nokkrar veiðiferðir fyrir fólk, 
fáa í einu. „Pálmi Gunnarsson 
tón  listar maður ætlar að fara með 
mér og veiða tígurfisk á næst-
unni. Ég vil að fólk njóti þess að 
ferðast með mér og skjóta, hvort 
sem það er með myndavél eða 
byssu. Kalahari-eyðimörkin er 
ægifögur og mikil upplifun að 
ferðast þangað.“

Fögur og villt náttúra
Ásgeir kynntist Namibíu í flug-
ferðum sínum. Hann hóf störf við 
Cargolux árið 1995 og flaug með 
félaginu víða um heim. „Ég er enn 
skráður til heimilis í Lúxemborg, 
þar leigi ég íbúð hjá vini mínum. 
Heimili mitt á Íslandi er aðeins 
eitt af mörgum heimilum. Ég er 
mikill flökkumaður. Ég flaug 
með Cargolux allt þar til ég lenti 
í flugslysi 2009. Oft var flogið til 
 Afríku og stoppað í nokkra daga. 

Þá vildi ég nota tímann og í stað 
þess að hanga á hóteli og horfa á 
sjónvarpið fór ég á veiðar.“

Sveinbjörn Bjarnason flug-
stjóri kynnti hann fyrir Oujan 
Van Wyk, bónda í ferðaþjónustu, 
og nú byggir hann lúxushús sitt á 
landi hans. „Þetta er bara eins og 
að eiga sumarhús fyrir austan,“ 
segir Ásgeir og segir tilkostnað-
inn ekki meiri. Byggingarkostn-
aður sé ekki hár í Namibíu. „Það 
er bæði gott og öruggt að dvelja 
þarna, þeir sem koma þarna með 
mér verða undrandi á því hversu 
mikil líkindi eru með Evrópu og 
Namibíu. Glæpir eru fátíðir og 
fólkið gott. Og náttúran, hún er 
engu lík. Fögur og villt.“

Hann sýnir blaðamanni ljós-
myndir af byggingu hússins og 
hugmyndir sínar um frekari 
innan hússhönnun. Hann hefur 
fest kaup á dýrindis ljósakrónu úr 
hornum sem verður skreytt með 
strútseggjum. Úti verður sund-
laug sem hægt verður að kæla sig 
niður í eftir veiðar dagsins. 

Eins og Jurassic Park
Í stofunni er hattastandur með 
þremur vígalegum veiðihöttum 
úr antilópuskinni. Á standinum er 
uppstoppuð grænkemba (iguana-
eðla). Ansi vígaleg. „Íbúðin mín 
var einu sinni eins og Jurassic 
Park. Þetta er hann Illugi. Ég lét 
stoppa hann upp. Konan var ofsa-

lega hrædd við hana,“ segir hann 
frá og nefnir atvik þar sem eðlan 
slapp út og gekk berserksgang. 
Hún komst upp í gluggasyllu og 
þar óx henni ásmegin og ruddi 
niður vösum. „Bitið í þessu er svo 
öflugt. Ef hann hefði verið kven-
kyns þá hefði ég nefnt hann Berg-
ljótu,“ segir hann og glottir við. 

Hann mátar einn hattinn fyrir 
ljósmyndara og býðst svo til að 
sýna þau vopn sem eru á heim-
ilinu. Sýnir boga sem hann er 
byrjaður að prófa að veiða með. 
Vopnin geymir hann í læstum 
skáp í þvottahúsinu. Hann opnar 
bogatöskuna í svefnherberginu, 
þar eru líka ótal uppstoppaðir 
fuglar, uglur og hrafnar. Hann 
spennir bogann og sýnir hand-
tökin. Hann tekur líka upp hrein-
dýrabyssuna sem er vígaleg. „Því 
miður er aðalbyssan mín úti, ég 
hefði viljað sýna ykkur hana.“

Tekur synina með
Allir veggir heimilis hans virðast 
skreyttir framandi dýrum. Ásgeir 
segir veiðarnar fjölbreyttar. Hann 
veiðir helst antilópur, sebrahesta 
og vörtusvín í Afríku. Hér heima 
fer hann í lax og silung, hreindýr 
og fuglaveiðar. Hver er erfiðasta 
veiðin? „Ég veit það ekki, ekk-
ert kemur upp í hugann. Það er 
íslenska rjúpan sem er erfiðast að 
veiða,“ segir hann og skellir upp 
úr. En mest framandi? 

  Það er bæði gott og 
öruggt að dvelja þarna, 

þeir sem koma þarna með 
mér verða undrandi á því 

hversu mikil líkindi eru 
með Evrópu og Namibíu. 

Glæpir eru fátíðir og fólkið 
gott. Og náttúran, hún er 

engu lík. Fögur og villt.

  Íbúðin mín var einu 
sinni eins og Jurassic Park. 
Þetta er hann Illugi. Ég lét 

stoppa hann upp. Konan var 
ofsalega hrædd við hana.

  Þetta er kjarnafæði, 
þurrkuð antilópa. Sonur 

minn vill fá þetta með sér í 
nesti í skólann.

➜ Margir Íslendingar hafa starfað í Namibíu

Namibía
Windhoek Botsvana

Sambía

Suður-Afríka

Angóla

★

Namibía er stórt land. 
Um 825.000 m2

Íbúarnir eru 
um 2,1 milljón
7% þjóðarinnar 
eru hvítir
Árið 1990 varð Namibía 
sjálfstætt ríki

Landamærin liggja að 
Angóla, Sambíu, 

Botsvana og Suður-Afríku.
Fiskveiðar og vinnsla á fiski er vaxandi iðngrein í Namibíu og 
hafa margir Íslendingar starfað í landinu að þróun iðnaðarins. 

Veiðir villt dýr og byggir sér 
hús í Kalahari-eyðimörkinni 
Ásgeir Guðmundsson flugstjóri er með þekktari og ævintýralegustu veiðimönnum landsins. Hann stundar veiðar í 
Namibíu og þar byggir hann sér lúxushús í miðri Kalahari-eyðimörkinni. Hann tekur unga syni sína oft með í veiðiferðir.

EKKERT VENJULEGT HEIMILI  Ævintýramaðurinn Ásgeir Guðmundsson býr á 12.hæð í blokk en heimili hans er engin venjuleg blokkaríbúð. Hér á myndinni má sjá eðluna 
Illuga sem hann stoppaði upp.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Kristjana Björg 
Guðbrandsdóttir
kristjanabjorg@frettabladid.is



 

Leggur grunn að góðum degi

Faxafeni 5, Reykjavík • Sími 588 8477
Opið virka daga frá kl. 10-18, 
lau. frá kl. 11-16 og sun. kl. 13-17.

Dalsbraut 1, Akureyri • Sími: 558 1100
Skeiði 1, Ísafirði • Sími 456 4566  

betrabak@betrabak.is • www.betrabak.is

LEGGÐU GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI!

„Allt sem við þurfum til að verða hamingjusöm  
býr nú þegar innra með okkur“

NÆTURFRIÐUR

Bókin ÁST OG FRIÐUR eftir Tolla fylgir 50 fyrstu sængurverasettum á laugardag. 
Tolli verður hjá okkur og áritar bókina frá kl. 14.30 á laugardaginn.

Sængurfötin eru með fjórum mismunandi listaverkum. Framleidd af Elegante  

úr Maco Satin bómull. Sængurver 140x200 cm. og koddaver 50x70 cm.

Fullt verð: 34.900 – JÓLATILBOÐ 29.665

OPIÐ 
ALLA DAGA 

TIL JÓLA!
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 „Ætli það sé ekki páfugl sem ég 
skaut á Nýja–Sjálandi. Ég hef ekki 
skotið tígrisdýr eða ljón en lenti 
einu sinni í því að þurfa að aflífa 
gíraffa. Það fannst mér ömurlegt 
og svo sannarlega upplifði ég ekki 
veiðimanninn í mér. Mér fannst 
það erfitt verk. Ég gaf síðan lim 
gíraffans á Reðursafn Íslands, 
ég er svokallaður heiðurslimur 
safnsins en gíraffalimurinn er sá 
þriðji stærsti þar.“

Synir Ásgeirs hafa farið með 
föður sínum til veiða. Á vegg er 
ljósmynd af honum að skipta um 
kúkableyju á árbakka. „Þetta 
var þriggja punda kúkableyja,“ 
segir hann og hlær. Mér finnst 
gott að hafa strákana mína með 
mér. Ég neyði þá ekki með, þeir 
hafa gaman af þessu. Ég vonast til 
að fara með alla strákana næsta 
sumar. Sá yngsti var tveggja ára 
þegar hann kom með mér en man 
því miður ekki eftir því.“ 

Sárin gróa aldrei
Ásgeir missti félaga sinn í flug-
slysi 2009. Sárin gróa aldrei.

„Ég á aldrei eftir að jafna mig. 
Ég er með mænuskaða, þess 
vegna geng ég eins og gangster. 
Ég þurfti aðeins að taka til í eigin 

lífi eftir slysið. Það er mikið áfall 
að missa besta félaga sinn og 
ekkert sem maður kemst yfir á 
ævinni. Ég þarf að reyna að lifa 
með þessu.“ 

Hluti af því að takast á við 
áfallið hefur falið í sér að finna 
nýjan takt í lífinu. Í hans tilfelli 

að ferðast í Afríku. „Eftir að ég 
hætti að fljúga hef ég haft nóg 
að gera. Ég er búinn að fara fjór-
um sinnum til Afríku á þessu 
ári. Maður verður að reyna að 
gera eitthvað.  Ég ákvað að halda 
áfram að ferðast og ævintýrin, 
þau eru alltaf á næsta leiti.“

FEÐGAR VIÐ BRÁÐ  Ásgeir með Alfreð Loga syni sínum eftir að hafa fellt Kudu-antilópu.

SEBRAHESTUR  Ásgeir er hér við sebrahest sem hann felldi. 

TEIKNINGAR  Húsið verður hið glæsilegasta, sundlaug við húsið og falleg umgjörð.

ERTU 
AÐ 

SKRIFA?

Íslensku barnabóka-
verðlaunin 2015.



FRAMÚRSKARANDI UM JÓLIN
Hamborgarhryggur og hangikjöt í 1. sæti!
Síðastliðin ár hafa hamborgarhryggir og hangikjöt frá 

Norðlenska skarað fram úr í bragðkönnunum DV.  Ár eftir ár 

hafa neytendur sett traust sitt á Norðlenska þegar kemur að 

jólamatnum. Fyrir það erum við þakklát og ætlum að halda 

áfram að uppfylla kröfur um indæla jólasteik.

BRAGÐKÖNNUN MATGÆÐINGA DV

2014 – KEA-hamborgarhryggur í 1. sæti
2014 – KEA-hangikjöt í 1. sæti
2013 – Nóatúns-hamborgarhryggur í 1. sæti
2013 – KEA-hamborgarhryggur í 2. sæti
2012 – KEA-hamborgarhryggur í 1. sæti
2011 – KEA-hamborgarhryggur í 1. sæti
2011 – Sambandshangikjöt í 1. sæti
2011 – Húsavíkur- og KEA-hangikjöt í 3.-5. sæti
2010 – Húsavíkurhangikjöt í 1. sæti
2009 – Húsavíkurhangikjöt í 1. sæti

ÍSLENSKT 
GRÍSAKJÖT
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Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

Það er verst hvað dimm-
viðrið er mikið í dag. Við 
erum með Búlandstind í 
bakgarðinum en nú grillir 
ekki í hann,“ segir Hall-
dóra Dröfn Hafþórsdóttir 

brosandi þegar bankað er upp á hjá 
henni í Kápugili við Berufjörð. Hún 
býr með fjölskyldu sinni í stjörnu-
laga húsi inn á milli kletta og erindið 
er að fá að kíkja inn og komast í 
nánd við einstaka orkustrauma sem 
um húsið liggja. 

Ræður öllu
Halldóra er hvorki meira né minna 
en leikskóla-, grunnskóla og tón-
skólastjóri á Djúpavogi. „Ég ræð 
öllu, segi ég stundum við krakkana,“ 
segir hún hlæjandi. En það er ekki 
um starfið hennar heldur húsið sem 
við erum sérstaklega forvitin. „Já, 
þetta er skrítið hús og það er ofboðs-
lega góður andi í því. Öllum sem 
koma hingað finnst koma friður og 
ró yfir þá,“ segir Halldóra. „Sá sem 
byggði húsið heitir Emil Björnsson, 
hann er ættaður frá Teigarhorni 
og er mikill útivistarmaður. Hann 
teiknaði húsið fyrst sem píramída, 
ætlaði að hafa það í laginu eins og 
Búlandstind. En svo sá hann að efri 
hæðin yrði alltof þröng og togaði 
hornin út. Þegar horft er á húsið ofan 
frá er það eins og stjarna og öll her-
bergin í því eru stór og björt. Eitt er 
víst, það á enginn annar svona hús.“ 

Halldóra hefur það eftir hús-
byggjandanum, fyrrnefndum Emil, 
að þrjár orkulínur mætist í súlu 
sem gengur upp í gegnum húsið. 

Þær komi frá nálægum stöðum sem 
kraftur streymi frá, meðal annars 
Búlandstindi. „Hér er mikill orku-
punktur,“ segir hún og styður hendi 
á súlu á neðri hæðinni sem hún segir 
enn greinilegri á þeirri efri – og það 
passar.

Ætluðu að vera eitt sumar
Halldóra Dröfn og eiginmaður henn-
ar, Albert Jensson, eru Stöðfirðingar 
sem komu á Djúpavog 1995. „Við ætl-
uðum að vera hér eitt sumar. Albert 
fór að þjálfa fótbolta en ég var nýút-
skrifaður kennari og ætlaði að fara 
heim á Stöðvarfjörð að kenna um 
haustið. Svo voru allar kennarastöð-
ur dekkaðar þar en hér vantaði kenn-
ara svo ég hugsaði, ah, jæja, ég verð 
þá einn vetur hér. En svo ílengdumst 
við. Bjuggum fyrst þrjú ár úti í þorpi 
en langaði alltaf að eiga hús aðeins 
utan við bæinn, svo frétti ég einn 
daginn á kennarastofunni að Kápu-
gil væri til sölu. Við fengum að kíkja 
á það sama dag og ekki varð aftur 
snúið. Við fluttum hér inn 4. maí 
1998 og erum mjög hamingjusöm, 
enda í dásemdarumhverfi.“

Margir reka upp stór eyru
Eftir skoðunarferð um þetta skrítna 
hús kíkjum við á garðinn. Tilkomu-
mikill klettur setur svip sinn á hann, 
þar búa hollvættir heimilisins, að 
sögn Halldóru. Hreindýrin hafa 
eyðilagt sum trén enda virða þau 
engar hindranir eins og girðingar. 
Rjúpa kurrar í grenndinni og uppi 
í hlíðinni blasir við gil, Kápugil. 
„Margir reka upp stór eyru þegar 

þeir heyra bæjarnafnið Kápugil,“ 
segir Halldóra. „Venjulega sagan er 
mjög einföld, að það hafi verið kind 
sem hét Kápa sem hafi haldið til í 
gilinu. En sagan sem við höldum 
á lofti er að Kápa hafi verið tröll-
skessa. Það er drangur hér rétt fyrir 
ofan og þar segjum við að hún hafi 
orðið að steini, þessi elska. Ekki 
varað sig einn morguninn þegar 
sólin kom upp.“ 

ÞAÐ Á 
ENGINN 
ANNAR 

SVONA HÚS
Skammt innan við þorpið á Djúpavogi er 

stjörnulaga hús sem heitir því kúnstuga nafni 
Kápugil og stendur þar sem þrjár orkulínur 

eru taldar mætast. Þar búa hjónin Halldóra 
Dröfn Hafþórsdóttir og Albert Jensson 

með þremur börnum sínum. 

KÁPA  „Við teljum að Kápa hafi verið 
tröllskessa sem hafi orðið að steini þegar 
sólin kom upp einn morguninn,“ segir 
Halldóra Dröfn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

KÁPUGIL  Upphaflega var húsið teiknað 
eins og píramídi en var svo breytt í 
stjörnu. 

HLERI  Fyrir ofan tvennar dyr uppi eru málverk af degi og nótt. Hér brosir sólin sjálf.

Í SÓFANUM  
„Ég er aldrei að gera 

ekki neitt,“ segir 
Halldóra og grípur 

prjónana meðan 
myndin er tekin. 

Sófamálverkið er eftir 
Geir Pálsson, frænda 

hennar á Stöðvarfirði.

EFRI HÆÐIN  
Orkusúlan er áberandi 
í miðju húsinu, öll 
herbergin umhverfis 
eru stór og björt. 



„BREGST EKKI
AÐDÁENDUM SÍNUM“

„Yrsa kann það sem mestu máli 

skiptir, að fylla lesandann 
spennu og óvissu, gróðursetja 

í honum hrylling og skelfingu.“
ÞÓRUNN HREFNA SIGURJÓNSDÓTTIR, FRÉTTATÍMANUM

„Yrs

skip

spe
í ho
ÞÓRU

2. sæti
BÓKSÖLULISTINN  -  ALLAR BÆKUR

1.-7. DESEMBER

„[Yrsa] á fínu flugiog þegar líður á lesturinn er erfitt að leggja bókina frá sér og fara að gera eitthvað annað, til dæmis að fara að sofa.“Yngvi Þór Kormáksson,bokmenntir.is

„Yrsa bregst ekki

aðdáendum sínum

í því að koma þeim 

gjörsamlega í

opna skjöldu.“
Friðrika Benónýs,

Fréttablaðinu
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Adda Soffía 
Ingvarsdóttir
adda@frettabladid.is SLAUFUR, 

SAMFESTINGAR 
OG STUTT PILS

Nú þegar jólahátíðin nálgast er ekki seinna að vænna að byrja 
að huga að jóladressinu. Þá er tilvalið að næla sér í innblástur úr 
haust- og vetrartískunni sem sýnd var fyrr á árinu. Áhrif frá tísku 
sjöunda áratugarins sést í styttri pilsum og kjólum með A-sniði. 
Há stígvél sem fara einstaklega vel við stuttu pilsin eru einnig 
vinsæl. Fallegur samfestingur er eitthvað sem allir ættu að eiga, 
en auðvelt er að klæða þá upp eða niður eft ir þörf. Litapallettan 
er einföld en hátíðleg, djúprauður og gylltur í bland við klassíki-
na, svart og hvítt. 

VICTORIA 
BECKHAM

MICHAEL 
KORS

GUCCI TOM FORD BALENCIAGA CHANEL

GUCCI

SAINT 
LAURENT

SAINT 
LAURENT

SAINT 
LAURENT



FRAMÚRSKARANDI UM JÓLIN

KEA HAMBORGARHRYGGUR
KEA HANGIKJÖT

EL TORO NAUTAVÖÐVI

ÍSLENSK HRÁSKINKA

www.netto.is | Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Akureyri · Höfn · Grindavík · Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss | 
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Kaupmaðurinn á horninu — 
Óskar í Sunnubúðinni segir frá
Höfundur Jakob F. Ásgeirsson
Útgáfa Ugla
Fjöldi síðna 288

Í daglegum innkaupaferðum 
sínum í mjólkurbúðina, fisk-
búðina eða bakaríið hittust 
nágrannakonurnar í búðinni 
„sinni“. Þar voru málin rædd 
á léttu nótunum þeirra á milli 

og við afgreiðslufólkið og kaup-
manninn. Oft var mikið hlegið í 
þessum félagsmiðstöðvum hverf-
anna. Mér fannst ummæli einnar 
konunnar lýsa vel heilsulindinni, 
sem þessar stundir voru, þegar 
hún mætti í hópinn eftir að hafa 
legið í inflúensu í viku:

„Það tafði fyrir batanum að ég 
komst ekki út í Sunnubúð til að 
hlæja með ykkur.“

Í þessum félagsskap þróaðist 
einlæg vinátta og samkennd — 
og orðið „viðskiptavinur“ öðlaðist 
meiri og dýpri merkingu. /…/

Þegar ég læt hugann reika um 
það tímabil ævi minnar sem ég var 
einn af kaupmönnunum á horninu 
minnist ég auðvitað langra vinnu-
daga, en það eru mannlegu sam-
skiptin sem hæst ber og bjartast er 
yfir. Ég verð ævinlega þakklátur 
fyrir vináttu og hlýhug alls þess 
fólks sem ég átti samskipti við í 
Sunnubúðinni.

●

Eftir því sem verkfallið [1955] 
dróst á langinn jókst harkan í 
aðgerðum verkfallsmanna. Allar 
flutningaleiðir til borgarinnar 
voru lokaðar. Vesturlandsvegin-
um var lokað við brúna yfir Úlf-
arsá. Þar voru tveir hópar manna. 
Annar hópurinn skoðaði í bílana 
sem voru á leið í bæinn. Hinn hóp-
urinn lokaði veginum með síma-
staur en tók hann frá þegar gefið 
var merki um að enginn varning-
ur væri í bílunum og þeir mættu 
fara í gegn. 

/…/ Margar vörutegundir voru 
ófáanlegar. Mjólkinni var hellt 

niður í sveitunum, þar eð hún 
komst ekki til neytenda. Borgin 
var orðin kjötlaus og við höfðum 
lítið sem ekkert að selja í kjötbúð-
unum.

Ég lagði á ráðin um að fá kjöt 
frá Borgarnesi, því að þar átti ég 
góða að. Fimmtíu dilkaskrokkar 
voru pantaðir hjá kaupfélaginu. 
Rútubílstjórinn gat komið þeim 
fyrir aftast í rútunni með því að 
taka nokkrar sætaraðir úr henni. 
En hann sagðist ekki vilja standa 
í illindum við verkfallsverði og 
því yrði ég að mæla mér mót við 
hann uppi á Kjalarnesi og taka 
kjötið þar úr bílnum. Ég tók allt 
nema bílstjórasætið úr station-
jeppa Sunnubúðarinnar, sem var 
ómerktur, og fékk ungan pilt á 
Dodge Weapon-jeppa frá Sendi-
bílastöðinni til að koma með mér. 
Við biðum eftir rútunni á til-
teknum stað, fórum inn í malar-
gryfju og vorum fljótir að stafla 
20 skrokkum í minn bíl og 30 í 
sendibílinn.

Rútan fór nokkru á undan, 

svo fór ég á jeppanum með teppi 
breidd yfir skrokkana. Ég bað 
sendibílstjórann að koma u.þ.b. 
10 mínútum á eftir mér, ef tafir 
skyldu verða við hliðið sem verk-
fallsverðirnir höfðu komið fyrir 
við brúna og ég myndi þá mæta 
honum ef mér yrði snúið við.

Við Álafoss stóð eldri kona við 
veginn og bað um far í bæinn sem 
var algengt þá. Ég sagði henni að 
sætið væri kalt. „Það gerir ekkert 
til,“ sagði hún og settist á teppið.

Þegar við komum að hliðinu var 
bíll á undan mér sem búið var að 
skoða og gefið var merki um að 
hann mætti fara í gegn. Gamla 
konan hefur væntanlega virst 
svo sakleysisleg eða kannski var 
það eymdarsvipurinn af kuldan-
um sem gerði það að verkum að 
einn úr verkfallshópnum rétti 
upp höndina til merkis um að við 
mættum fara líka.

Um leið og bíllinn var kominn 
fram hjá verkfallshópnum sá einn 
vörðurinn skankana sem stóðu 
undan teppunum og öskraði: 

„Bíllinn er fullur af kjöti!“
Ég steig bensínið í botn og 

skaust fram hjá þeim sem voru 
með staurinn, en það munaði 
aðeins sekúndubrotum að þeim 
tækist að leggja hann í veg fyrir 
mig. 

Ég hélt áfram eins hratt og bíll-
inn komst þar til ég setti konuna 
út innarlega við Laugaveg.

Fljótt flaug fiskisagan um Hlíð-
arnar að það fengist kjöt í Sunnu-
búðinni og var ös út úr dyrum þar 
til allt var uppselt. Stuttu eftir að 
ég kom í búðina hringdi sendibíl-
stjórinn frá kaupfélagsbúðinni í 
Mosfellssveit. Honum var snúið 
við með kjötið. Verkfallsvörður, 
sem hann þekkti, sagði honum að 
jeppinn, sem þeir hefðu til afnota, 
væri að elta þrjót sem hefði ruðst 
í gegn. Verkfallsvörðurinn bætti 
við:

„Og rétt áðan slapp annar djöf-
ull með fullan bíl af kjöti fyrir 
bölvaðan klaufaskap og þá var 
enginn bíll til reiðu til að elta 
hann á!“

Mannlegu samskiptin ber hæst
Jakob F. Ásgeirsson hefur skráð sögu Óskars í Sunnubúðinni í bókinni Kaupmaðurinn á horninu. Þar lýsir Óskar Jóhanns-
son yfir fjörutíu ára ferli í matvöruverslun. Hér er gripið niður á tveimur stöðum í bókinni, sem fjalla um hlátur og verkfall. 

ÓSKAR Í SUNNUBÚÐINNI Í UPPHAFI ÁRS 1971  Eins og sjá má voru innkaupa-
kerrurnar ekki gerðar fyrir stórinnkaup á fyrstu árum kjörbúðanna og nælonsloppar 
voru komnir í stað gömlu léreftssloppanna. 

GAMLIR SENDISVEINAR Í SUNNUBÚÐINNI  Pétur Sveinbjarnarson framkvæmdastjóri, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, síðar 
borgarstjóri, Davíð Oddsson, þáverandi forsætisráðherra, og Friðrik Sophusson, þáverandi fjármálaráðherra, komu saman með 
Óskari, fyrrum húsbónda sínum, snemma á tíunda áratug 20. aldar.

Í LOK VINNUDAGS   Elsa Friðriksdóttir, eiginkona Óskars, og Rósa dóttir þeirra en öll fjölskyldan tók mikinn þátt í búðarrekstrinum. 

SUNNUDAGUR Í SUNNUBÚÐINNI Í MÁVAHLÍÐ  Myndin er tekin snemma á 
áttunda áratugnum þegar kvöld- og sunnudagssalan fór fram um gluggaop. 
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VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

19.995

Kenwood FPM250
Nett 750w matvinnsluvél með 2,1L skál og 
blanda sem tekur 1,2L. Sítruspressa, þeytari, 
hnoðari og þrjú rifjárn fylgja. Burstað stál.

Öllum Senseo vélum fylgja 2 Senseo 
glös og 2 pakkar af kaffi!

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

7.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

16.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

69.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

18.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

6.995
VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

8.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

49.995

7 VERSLANIR
REYKJAVÍK - AKUREYRI - HÚSAVÍK - SELFOSS
EGILSSTAÐIR - REYKJANESBÆR - AKRANES

Philips HP8618
Keilujárn með SilkySmooth keramik 
húð. LCD skjár. 8 hita r (130-200°). 3 
tímastillingar eftir hárgerð. Kaldur endi.

Philips HP8233
2200w Thermo protect 
hárblásari. 6 hita- og 
hraða stillingar. Turbo 
þurrkun. Ion conditioning. 
Mjór haus. CoolShot.

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

Philips HD9220
Airfryer! Djúpsteikir 
á hollan hátt með 
lofti án olíu.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

38.995

GLÆSILEG RETRO LÍNA 
AF BRAUÐRISTUM OG 
HRAÐSUÐUKÖTLUM

Fæst í 
þremur 
litum

Kenwood KMX51G
500W kMix hrærivél með 5L glerskál. 
Sjálfvirkur hraðastillir. Þeytari, hnoðari, 
K-járni og hveitibraut fylgja. Steypt álhús.

Philips CA6500
Senseo mjólkurflóari sem freyðir heita og 
kalda mjólk Tekur 120ml. Freyðir á 130 sek.

VERÐ FRÁ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995

Witt B6000S
Kuvings Slow Juicer með stórum matara sem 
tekur heila ávexti. Pressar tærari safa en aðrar 
pressur. Hámarks nýting á ávöxtum, grænmeti, 
hveitigrasi, hnetum og soyjabaunum.

Philips HD7457
1000w Daily Collection kaffivél. 1,2 
lítrar. Vatnsmælir. Dropastoppari.

Philips HD9320
1,7L hraðsuðukanna. 2200/W2400w. 
Vatnsmælir. Stál.

Philips HR1617
650w Viva Collection 
töfrasproti með 16 höðum 
og Turbo. Double action 
hnífar. Þeytari / hakkari 
og 1.7L skál fylgja.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

18.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995

Wilfa BL1200
1200W Wilfa Knus 
S blandari með 1.8l 
glerkönnu. Stiglaus 
hraðastillir með 
púls. Losa má hnífa. 
Gúmmítappar. Stál.

Princess 115000
Flottur 12" pizzaofn með Non-
Stick botni. 1500 wött.

Nikon AW120OR
Högg- frost- og vatnsheld myndavél með 16 m.p. upplausn. 
Baklýst CMOS-myndflaga. NIKKOR 5x linsa með VR. HDR / 
Panorama. GPS og áttaviti. Höggheld að 2m. Vatnsheld að 
18m. Frostheld að -10°C.Hæðar-, dýptar-, loftþrýstings- og 
vatnsþrýstingsaflestur. WiFi.Raðmyndataka. 3"OLED skjár. Full 
HD hreyfimyndataka. 21MB minni og kortarauf. Hleðslurafhlaða.

JÓLATILBOÐ 
Hjólafesting, festing 
á höfuð og flotholt að 
verðmæti 14.995 fylgir.

Philips HD4467
Vandað 2000w heilsugrill með hitastilli, 
lausum grillplötum og safabakka.

CrockPot Slowcooker 
hægsuðupottarnir 
fást nú hjá okkur.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

64.995

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

9.995

Fæst hvít.

Holl 
djúpsteiking!

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 14.995

12.995
JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 13.995

11.995

Smoothie/
Ísskilja að 
verðmæti 

9.995 fylgir 
með meðan 

birgðir 
endast!



ht.iiss

ÚRVALIÐ ER 
HJÁ OKKUR

OPIÐ ALLA DAGA TIL JÓLA
UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 34.995

27.995

iRobot Braavia 380 
Sjálfvirk hljóðlát skúringar moppa, bæði 
fyrir blautt og þurrt.

HREIN
SNILLD!

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 54.995

49.995

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 169.995

139.995
JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 239.995

179.995

Philips 42PFT6309 Philips 47PFT630942” 47”

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

24.995

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • EYRARVEGI 21 SELFOSSI S: 480 3700 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRGÖTU 30 AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500

Casio CTK1200
Hljómborð með 5 áttundir og 61 nótu. 100 
hljóð og 100 ryþmar. 12 nótna pólifónía. 
100 æfingalög. LCD skjár. Notar 6x AA 
rafhlöður. Tengi fyrir heyrnatól.

VERÐ

FRÁBÆRT VERÐ

19.995

Nikon S32
Frábær vél fyrir 
krakkana, vatnsheld 
og höggheld og 
bakpoki fylgir!

JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 24.995

19.995

Philips BT5500B
3W hátalari með þráðlausri 
NFC aptX Bluetooth tengingu. 
10W RMS magnari. USB. Innbyggður 
hljóðnemi. Hleðslurafhlaða.

Panasonic SCPM250
20W samstæða með geislaspilara og 
Bluetooth. Panasonic Streaming App. 
D.Bass. FM útvarp með RDS. Tónjafnari. 
USB. Klukka með vekjara og svefnrofa. 

HLJÓMTÆKI OG HÁTALARAR
20% JÓLAAFSLÁTTUR

NUDDSÆTI, HITATEPPI OG 
BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLAR 

OG HEILSUVÖRUR Í ÚRVALI

3ja ára 

ábyrgð!

Philips P9X Fidelio
Vandaður Bluetooth hátalari með 
innbyggðri lithium rafhlöðu sem endist 
allt að 8 klst. 20w RMS magnari, wOOx 
hljómtækni, NFC og aptX.

FIDELIO
JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 49.995

29.995

FFULLT VERÐ 169.995 FULLT VERÐ 239.9955

Philips 50PFT4309
50" LED sjónvarp með 1920x1080p 
upplausn og 100Hz perfect motion rate. 
Digital Crystal Clear. 2 HDMI og USB tengi.

Philips 42/47PFT6309
3D Smart LED TV snjallsjónvarp með Full HD og Pixel Plus HD og Ambilight 
2 bakljósum. 200Hz Perfect Motion Rate, Skype. Wi-Fi. Apple / Android 
síma- og spjaldtölvuapp og fleira.

3D SMART LED FULL HD 

42” 
47"

FLOTTUR KAUPAUKI
Macintosh, box undir 
kaffikylki og 4 kaffikrúsir 
samtals að verðmæti 
8.480 fylgja Dolce Gusto 
meðan birgðir endast.

YFIR 30 TEGUNDIR AF KAFFI

50” 
JÓLATILBOÐ

FULLT VERÐ 149.995

129.995



14 daga vaxtalaus 
greiðslufrestur 
eða raðgreiðslur.
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Salka Sól og Atli Fannar 
þekkjast frá því á hljóm-
sveitarárum Atla Fannars 
á Selfossi. 

Atli: „Salka var þá í 
áhorfendaskaranum að 

horfa á mig spila, en í dag horfi ég 
á hana á tónleikum.“ 

Salka: „Já, ég var svakaleg 
grúppía.“ 

Atli: „Annars fékk ég sjokk þegar 
ég fékk að vita að Salka Sól yrði 
hinn viðmælandinn þar sem vaninn 
er að hafa einn ungan og einn eldri. 
Þetta þýðir að ég er þessi eldri!“ 

Hvað stendur upp úr í dægurmál-
um þegar þið lítið yfir árið? 

Salka: „Reykjavíkurdætur byrj-
uðu fyrir akkúrat ári og er óhætt 
að segja að þær séu búnar að vekja 
athygli á þessu ári.“ 

Atli: „Þetta er ár stelpurapps. 
Það var ekki óþekkt hugtak áður 
en maður gat talið stelpurappara á 
fingrum annarrar handar.“ 

Salka: „Þetta er líka klárlega 
ár rassanna. Hljómsveitt kom til 
dæmis með sterka rassaumræðu 
en kannski í öðrum tilgangi.“ 

Atli: „Já, vá. Amabadama sagði 
okkur að hrista bossa. Úti hristu 
Jennifer Lopez, Nicky Minaj og 
Beyoncé rassana. Myndin af Kard-
ashian var rassahápunktur ársins 
– hún súmmeraði árið upp. Ef það 
er til rassasólkerfi þá er Kim Kard-
ashian sólin, sú stærsta og svo eru 
aðeins minni rassar í kring. Hvað 
ætli verði næst? Kálfavöðvar? Hver 
ákveður þetta?“ 

Salka: „Femínismi hefur líka 
verið mikið í umræðunni og popp-
stjörnur að tjá sig og svo stimplaði 
hugtakið „slut shaming“ sig ræki-
lega inn.“ 

Atli: „Konurnar eru að gera kyn-

þokkafull myndbönd en það er eins 
og það sé verið að færa þetta á for-
sendur þeirra, að þær séu með 
völdin. Það segir mér enginn að 
einhver feitur kall sé að baki Jenni-
fer Lopez, sem er 45 ára og hefur 
marga fjöruna sopið, og segi henni 
hvað hún eigi að gera.“

Hjálpar til við að afbæla okkur
Salka: „Annars finnst mér þetta 
hafa verið ár samfélagsmiðla. Þótt 
þeir hafi verið lengi til þá náðu 
þeir einhverju hámarki á þessu 
ári. Fyrir tveimur árum setti ein-
hver mynd af nýfæddu barni sínu 
og fékk kannski sjö læk. Nú fengi 
viðkomandi 700 læk og þarf ekki 
einu sinni að vera frægur.“ 

Atli: „Nákvæmlega. Fólk varð 
miklu virkara og miðlarnir eru 
orðnir svo stór hluti af lífi okkar. 
Þetta sást líka vel í febrúar þegar 
Vine-strákarnir komu í Smára-
lind og krakkarnir fylltu húsnæð-
ið. Allir eldri en 20 ára vissu ekk-
ert hvað væri í gangi. Annaðhvort 
fussaði fólk og sveiaði eða bað bara 
um fræðslu. Hvað er Vine? Hver 
er Jerome Jarre? Og hvað var að 
gerast þarna? Unga fólkið var að 
nota samfélagsmiðla sem við eldri 
vissum ekki einu sinni af. Svo fóru 
krakkarnir yfir á Snapchat sem er 
að verða megadæmi.“

Salka: „Bjútítips og Sjomlatips-
væðingin er eitthvað sem ég hef 
vandræðalega mikinn áhuga á. Svo 
er Twitter að sækja í sig veðrið.“ 

Atli: „Ég sagði í fyrra að þetta 
yrði ár Twitter. Það var það næst-
um því en ég held að næsta ár verði 
málið. Ég finn bara á síðustu vikum 
hvað þetta hefur aukist, fleiri eru 
að nota miðilinn og nota á þann hátt 
sem hann á að vera notaður sem er 
hömlulaus samfélagsmiðlun þar sem 
maður tjáir sig allan daginn um allt. 
Ég held að þetta sé frábært. Allt að 
verða tengdara og skemmtilegra. 
Hlutir fréttast hraðar og þetta hjálp-
ar okkur að afbæla samfélagið.“ 

Salka: „Eldri kynslóðin er hrædd-
ari. Segir að enginn eigi lengur 
samskipti, bendir á Tinder og segir 
unga fólkið ekki þora að bjóða á 
stefnumót lengur. Mér finnst þetta 
jákvæð þróun en við þurfum að 
læra á þetta, þurfum að kunna 
okkur og þá er þetta gott.“ 

Atli: „Allt þarf alltaf að hlaupa 
af sér hornin. Fyrst var til dæmis 
talað um Tinder sem kynlífsapp. En 
fólk er að kynnast og fara á stefnu-
mót. Það er búið að eyða erfiðasta 
skrefinu við að kynnast manneskju 
svo fólk hittir fleira fólk og það úti-
lokar fleira fólk með hjálp upplýs-
inga. Þetta mun bjarga fólki frá 
ömurlegum samböndum.“ 

Nýjar áskoranir í tónlist 
Við færum okkur úr samfélags-
miðlunum yfir í fræga fólkið og 
fréttir af þeim. 

Salka: Þegar ég hugsa dægurmál 
þá hugsa ég bara um Beyoncé. 

Atli: Það var rosalega afhjúp-
andi dæmi þegar Beyonce og Jay 
Z komu. Fréttir af þeim vöktu svo 
fyndin viðbrögð hjá hluta fólks á 
netinu. Það voru svo margir reið-
ir, sem er svo skrýtið. Hvert sem 
þetta frægasta par í heimi fer þá 
sýna fjölmiðlar því áhuga.  

Salka: Markmið mitt í lífinu er 
að vera ekki virk í athugasemdum. 
Þetta með „er þetta frétt?“ er orðið 
svo fyndið. 

Atli: „Í öðrum löndum er mun 
meiri aðgangsharka, svo sendir 
Vísir ljósmyndara sem tekur mynd 
af þyrlu fyrir utan bústaðinn og það 
verður allt brjálað. Öryggisvörður-
inn biður hann um að fara og hann 
fer. Það myndi franski papparazz-
inn aldrei gera. Ég er einmitt viss 
um að þau hafi bara hugsað: „Hvað? 
Veit enginn af okkur hérna?““  

Salka: „Mér finnst það samt mjög 
fallegt.“

Árið 2014 var stórt kvikmynda-
ár á Íslandi. Á tímabili voru sex 
íslenskar kvikmyndir í sýningu í 

bíóhúsunum á sama tíma sem er 
nýtt met. Er nýr tónn í íslenskum 
kvikmyndum? 

Atli: „Mér fannst Baldvin Z slá 
nýjan tón í Vonarstræti. Mér finnst 
hann fara skref upp á við á gæða-
standard. Maður veit að það er 
rosalega erfitt að framleiða kvik-
myndir fyrir fjármunina sem eru 
í boði og fólk fær ekki þann tíma 
sem þarf. Þetta er virðingarvert.“ 

Salka: „Já, svo fékk myndin verð-
laun sem kvikmyndir frá allri Evr-
ópu voru að keppa um.“ 

Atli: „Ég vil alls ekki vera þjóð-
remba. Mér finnst að við eigum að 
slaka á innflutningshöftum varð-
andi margt en ég hugsa líka hvað 
það er ótrúlega mikil gróska hérna. 
Eins og dæmið með Of Monsters 
and Men. Hversu margar hljóm-
sveitir frá öðru litlu landi, til 
dæmis Lúxemborg, eru að meika 
það í Bandaríkjunum eða hve 
margar kvikmyndir þaðan ferðast 
um allan heim? Þetta er magnað.“

Salka: „Ég var spurð af erlend-
um gestum á Airwaves af hverju 
væri svona mikið af íslenskri tón-
list og allir í hljómsveitum. Ég 
held að málið sé að við ritskoðum 
okkur ekki. Við vitum að hluta til 
að við séum ekki að fara að vinna 
sem tónlistarmenn á svona litlum 
markaði, eða maður byrjar með 
þá hugsun. Þannig að við gerum 
það sem okkur langar til, þess 
vegna er svona mismunandi og til-
raunakennd tónlist á Íslandi. Við 
erum einfaldlega að gera tónlist 
því okkur finnst það svo gaman en 
erum ekki að framleiða fyrir vin-
sældir. Útlendingar eru hreinlega 
gapandi yfir flórunni hérna.“ 

Atli: „Þetta leiðir hugann að 
Spoti fy. Nú notar fólk löglegan 
vettvang til að ná sér í tónlist fyrir 
lítinn pening. Ég held að verkefni 
tónlistarbransans á næsta ári verði 
að finna leið til að snúa þessu sér 
í hag því það er fullt af peningum 
þarna úti í umferð og áhuginn er til 

 staðar. Í stað þess að leggja árar í 
bát þarf að finna nýjar leiðir.“

Salka: „Mér finnst samt frábært 
að fólk sé að hlusta á plötuna okkar 
á Spotify því við erum með boðskap 
sem við viljum að berist. Svo höld-
um við tónleika og þeir fyllast því 
fólk er að hlusta og vill koma og sjá 
okkur, þannig fáum við eitthvað til 
baka – bara á öðrum vettvangi.“

Atli: „Það sama á við um Net-
flix. Framleiðendur sjónvarpsefn-
is þurfa að hugsa í takt við tímann. 
Þeir sem reiða sig á áskriftartekjur 
sérstaklega.“

Salka: „Mig langar oft að sjá 
íslenskt sjónvarpsefni en vil 
kannski ekki borga áskrift. Ég 
myndi pottþétt kaupa þættina í 
lausasölu ef það væri í boði. Maður 
sækir í íslenskt efni.“

Kemst aftur í tísku að drekka
Hvað með tískufyrirbæri ársins? 

Salka: „Skegg og hársnúðar 
karla.“  

Atli: „Hvort tveggja sem ég get 
ekki. Mér vex ekki almennilegt 
skegg og er búinn með síðahárs-
tímabilið.“

Salka: „Er það eitthvað sem 
maður gerir bara einu sinni?“

Atli: „Já, þegar maður á gamlar 
myndir af sér frá þeim tíma. Annað 
sem er í tísku er edrúmennska. Það 
er nýi kúrinn, sumir kalla þetta 
yfirlætislega kúrinn. Einhver hætt-
ir að drekka og segir að sér hafi 
aldrei liðið betur og bendir fólki 
á að prófa þetta. Spurning hvort 
næsta ár verði árið sem allir hrynja 
í það. Einu sinni var nefnilega mjög 
kúl að vera rosa fullur.“ 

Salka: „Það gæti reyndar tengst 
hækkandi aldri, Atli minn.“ 

Atli: „Já, reyndar. En samt, 
Mínus og ólifnaður var einu sinni 
meira í tísku. Nú líður mér aftur 
sem þessum „eldri“ í viðtalinu.“ 

Salka: „Allt í lagi. Á næsta ári 
hættum við að drekka úr krukkum 
en hættum að hætta að drekka.“  

Erla Björg 
Gunnarsdóttir
erlabjorg@frettabladid.is

Á RÖKSTÓLUM

Ár rassa og samfélagsmiðla 
Söngkonan Salka Sól Eyfeld sem tengdist ófáum dægurmálafréttum á árinu og ritstjóri Nútímans Atli Fannar Bjarkason 
fara yfir það minnisstæðasta í dægurmálum á árinu. Stelpurapp, edrúmennska, Beyoncé og hársnúðar koma við sögu. 

FARIÐ YFIR ÁRIÐ  Atli Fannar og Salka Sól fagna aukinni virkni landans á samfélagsmiðlum en eru sammála um að Virkir í athugasemdum sé hópur sem þau eigi erfitt með að skilja.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Gylfi Þór 
Sigurðsson

 Besti maður íslenska 
landsliðsins í fræknum 

sigrum liðsins á bæði 
Hollandi og Tyrklandi 

en uppgangur þess 
á árinu var ævintýri 

líkastur. Sigrar þess í 
undankeppni EM 2016 

í vor komu liðinu ofar á 
styrkleikalista FIFA en 
nokkru sinni fyrr. Gylfi 

var í aukahlutverki á 
fyrri hluta ársins hjá 
Tottenham en hefur 

blómstrað hjá Swansea 
eftir að hann fór aftur 
til síns gamla félags í 

sumar. Þar hefur hann 
byrjað alla leiki liðsins 
í ensku úrvalsdeildinni 

og gefið næstflestar 
stoðsendingar allra 

leikmanna, á eftir Cesc 
Fabregas hjá Chelsea.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hafdís Sigurðardóttir
 Þessi fjölhæfa frjálsíþróttakona 
blómstraði á árinu. Varð í 16. sæti 
í langstökki á EM og bætti Íslands-
metið í greininni er landslið Íslands 
vann sér sæti í 2. deild EM landsliða. 
Hafdís bætti einnig metið í langstökki 
innanhúss sem og 60 m hlaupi utan-
húss auk þess sem hún vann sex gull 
og eitt silfur á MÍ. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ólafía Þórunn Kristinsdóttir 
 Spilaði í bandaríska háskólagolfinu 
framan af ári og varð svo Íslands-
meistari í höggleik í annað sinn á 
ferlinum stuttu eftir heimkomuna. 
Ólafía Þórunn er svo komin á lokastig 
úrtökumótaraðarinnar fyrir Evrópu-
mótaröðina í golfi en það fer fram í 
Marokkó síðar í mánuðinum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Helena 
Sverrisdóttir
 Varð deildarmeistari 
með liði sínu, Miskolc, 
í Ungverjalandi í vor og 
samdi svo við pólska 
liðið CCC Polkowice. 
Helena er lykilmaður 
í íslenska landsliðinu 
sem hlaut silfur í 
Evrópukeppni smáþjóða 
í Austurríki í sumar, 
þar sem Helena var 
valin besti leikmaður 
mótsins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Eygló Ósk Gústafsdóttir
 Náði einum besta árangri sem ís-
lenskur sundmaður hefur náð á HM 
í 25 laug er hún hafnaði í 10. sæti í 
200 m baksundi, sinni sterkustu grein. 
Vann ótrúleg afrek á Íslandsmótinu í 
25 m laug í nóvember þar sem hún 
vann níu gullverðlaun, bætti sex 
Íslandsmet og jafnaði það sjöunda. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Guðjón Valur 
Sigurðsson
 Var magnaður með 
íslenska landsliðinu 
sem varð í fimmta 
sæti á EM í Danmörku í 
upphafi ársins. Guðjón 
Valur var næstmarkahæsti 
leikmaður mótsins og var 
valinn í úrvalslið þess. Varð 
svo þýskur meistari með 
Kiel áður en hann samdi við 
stórlið Barcelona á Spáni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Sara Björk Gunnarsdóttir
 Varð sænskur meistari í þriðja sinn á 
ferlinum með Rosengård sem hét áður 
Malmö. Liðið hafði gríðarlega yfirburði í 
deildinni en Sara Björk var fyrirliði þess. 
Hún var einnig fyrirliði landsliðsins 
sem náði þriðja sæti á Algarve-æfinga-
mótinu í byrjun árs og hafnaði í öðru 
sæti í sínum riðli í undankeppni HM 
2015. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Jón Arnór Stefánsson
 Fór í úrslitakeppni spænsku úrvals-
deildarinnar með liði sínu, CAI Zara goza 
og samdi svo við Unicaja Malaga í haust. Í milli-
tíðinni heimsótti hann sitt gamla félag, Dallas 
 Mav ericks, þar sem hann hélt sér í formi. Vegna 
óvissu í samningsmálum sínum gat hann ekki gefið 
kost á sér í fyrstu leikjum liðsins í undankeppni 
EM en stóðst ekki mátið þegar á hólminn var 
komið og var lykilmaður í síðustu tveimur leikj-
unum, er Ísland tryggði sér sæti í úrslitakeppni 
stórmóts í fyrsta sinn í sögunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Jón Margeir Sverrisson
 Átti frábært ár í sundlauginni þar 
sem hann bætti tvö heimsmet og 
þrjú Evrópumet í fötlunarflokki 
sínum á sterku móti í Bretlandi. Hann 
bætti þar að auki 10 Íslandsmet í 
25 m laug og sjö í 50 m laug og var 
útnefndur íþróttamaður ársins af 
Íþróttasambandi fatlaðra í fjórða 
sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Karen Knútsdóttir
 Fór fyrir íslenska landsliðinu sem 
vann alla sína leiki í forkeppni HM 
2015 í lok ársins. Karen skoraði 34 
mörk í þremur þeirra en missti af 
þeim fjórða vegna meiðsla. Hún hóf 
árið hjá SönderjyskE í Danmörku en 
hélt svo til Frakklands í sumar þar 
sem hún gerði tveggja ára samning 
við sterkt lið Nice. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gunnar Nelson
 Kom til baka á árinu eftir nokkurra mánaða frí og fjarveru 
vegna meiðsla. Hóf árið á því að vinna Omari Akhmedov 
afar sannfærandi í London. Mætti svo hinum bandaríska 
Zak Cummings í Dublin sem Gunnar hengdi í annarri lotu. 
Í bæði skipti var frammistaða hans valin sú besta á kvöld-
inu. Eftir sigurinn komst hann upp í 12. sæti styrkleikalista 
UFC í veltivigt og mætti Rick Story í aðalbardaga kvöldsins 
en tapaði á stigum eftir fimm lotu maraþonbardaga. Það 
var hans fyrsta tap á atvinnumannaferlinum. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

SEM 
SKÖRUÐU 
FRAM ÚR12

Að venju kenndi ýmissa grasa á íþróttaárinu sem er að líða. Frétta-
blaðið tók saman tólf íþróttamenn sem skarað hafa fram úr í sínum 
greinum árið 2014 og telur þá hér upp í engri sérstakri röð. Ljóst er að 
Ísland á fjölmarga íþróttamenn sem eru í fremstu röð á alþjóðavísu.

Helgi Sveinsson
 Afrekaði í sumar að bæta Evrópumeistaratitli 
í safnið sitt en Helgi varð heimsmeistari í 
spjótkasti fatlaðra, flokki F42, í fyrra. Hann 
kastaði spjótinu 50,74 m og vann greinina með 
talsverðum yfirburðum. Helgi hyggur á enn 
frekari sigra í greininni á næstu misserum og 
ætti að fá tækifæri til að bæta Ólympíumóts-
meistaratitli fatlaðra í safnið í Ríó árið 2016.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson

eirikur@frettabladid.is



Rósa Þorvaldsdóttir, meistari í 
snyrtifræðum, kennari og fótaað-
gerðafræðingur, er eigandi Snyrti-

miðstöðvarinnar Lancôme. Hún hefur 
rekið eigin stofu samfellt í 35 ár. 

„Við tökum á móti fólki á öllum aldri, 
konum og körlum, í slakandi andlits- og 
líkamsmeðferðir og leggjum mikið upp 
úr þægilegu andrúmslofti. Ég fæ fólk til 
mín í alls konar ástandi og okkar mark-
mið er alltaf að hjálpa fólki að líða betur 
í líkama og sál.“

MÆLIR MEÐ GOJI-BERJUM
Hverri meðferð fylgir húðgreining og 
ráðleggingar um umhirðu húðar, segir 
Rósa. „Ég er með mismunandi ráðlegg-
ingar fyrir hvern og einn en bendi öllum 
á að borða hollt og fara vel með líkam-
ann. Goji-ber eru ein næringarríkasta 
fæða sem ég veit um og algjört töfraefni 
fyrir húðina, neglurnar og hárið. Ég 
bendi mörgum á að ef þeir vilja fallegt 
og heilbrigt útlit séu goji-ber frábær 
lausn. Ég tek sjálf goji-fæðubótarefni 
daglega því mér finnst það minnka 
sykurþörf og gefa mér nauð-
synlega viðbótarorku. Einfalt 
og þægilegt,“ segir Rósa og 
brosir.

Goji-ber eru af mörgum 
talin næringarríkasta fæða 
sem finnst í náttúrunni 
og eru því flokkuð sem 
svokölluð ofurfæða eða 
superfoods. Berin vaxa í 
Kína, Mongólíu og Him-
alajafjöllunum og eru oft 
kölluð hamingjuberin 
vegna vellíðunar sem 
þeim fylgir og ótrúlegra 
áhrifa þeirra á heilsu og 
heilbrigði.

Innfæddir hafa notað 
þau í þúsundir ára í lækn-
ingaskyni vegna einstakra 
yngingaráhrifa þeirra og 

margvíslegra næringarefna. Þau eru 
stútfull af próteini, amínósýrum, vítam-
ínum og steinefnum og einstaklega rík 
af andoxunarefnum sem vinna gegn 
öldrun og gefa húð, hári og nöglum fal-
legan ljóma. Einnig bæta þau sjónina, 
skerpa hugsun, auka lífsorku og styrkja 
ónæmiskerfið.

HENTUG LAUSN 
FYRIR ALLA

Goji-ber hafa notið mikilla 
vinsælda um allan heim. 
Goji-fæðubótarefni er frá-
bær lausn fyrir þá sem vilja 
neyta berjanna á auðveld-
an og þægilegan máta. Fá-
anlegt í nær öllum 
apótekum lands-
ins, Heilsuhúsinu, 
Heilsuhorninu, 
Blómaval, Sport-
lífi, Fjarðarkaupum 
og Heimkaup.

GEISLANDI HÚÐ, 
HÁR OG NEGLUR
BALSAM KYNNIR  GOJI-BER – Nýtt frá Natural Health Labs. Stuðlar að hreysti 
og langlífi ásamt því að gefa húð, hári og nöglum fallegan ljóma. Tilvalið fyrir 
þá sem vilja neyta goji-berja á auðveldan og þægilegan máta.

GOJI-BER
Goji-ber innihalda 500 
sinnum meira magn 
C-vítamíns en appels-
ínur, margfalt meira járn 
en spínat og tífalt meiri 
andoxunarefni en bláber.

MÆLIR MEÐ GOJI „Goji-ber eru ein næringarríkasta fæða sem ég veit um og 
algjört töfraefni fyrir húðina, neglurnar og hárið,” segir Rósa.

RÁÐLÖGÐ
NOTKUN
Taktu eitt til þrjú 
hylki með vatns-
glasi yfir daginn.

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

FÓSTBRÆÐUR Í HÖRPU
Karlakórinn Fóstbræður heldur jólatón-
leika klukkan 17 í dag í Norðurljósasal 
Hörpu. Kórinn syngur íslensk og erlend 
jólalög en Auður Gunnarsdóttir sópran 
syngur með kórnum.
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FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi 
viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
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Landsliðsfyrirliðinn Hlynur Bærings-
son hefur undanfarin ár spilað 
með sænska körfuknattleiksfélag-

inu Sundsvall Dragons í sænsku úrvals-
deildinni. Árangur liðsins það sem af er 
tímabilinu er góður en liðið hefur unnið 
átta leiki í röð. Lífið snýst þó ekki bara 
um körfubolta, sérstaklega þegar maður 
á þrjú ung börn sem hlakka mikið til 
jólanna. Fjölskyldan byrjaði snemma að 
skreyta í ár enda er það að sögn Hlyns 
kærkomin tilbreyting frá kuldanum og 
myrkrinu. „Áður fyrr fór þannig stúss í 
taugarnar á mér, ef byrjað var of snemma. 
Núna gerum við þetta fyrir börnin og í 
raunar líka fyrir okkur foreldrana. Við 
búum í norðurhluta landsins og hér er kalt 
og snjóþungt yfir veturinn. Jólaskrautið 
og ljósin henta því vel til að ná fram 
jólastemningunni.“ Fjölskyldan byrjaði á 
að taka fram aðventukransinum og ljósin 
en svo bætist í hægt og rólega eftir því 
sem líður á mánuðinn. „Við bökum mikið 
í desember þó ég geti nú ekki eignað mér 
mikið heiðurinn af því. Núna um helgina 
fer svo jólatréð upp og þá ætti jólastemn-
ingin endanlega að vera komin í hús.“

Hlynur er trúlofaður Unni Eddu Davíðs-
dóttur og eiga þau þrjú börn, Heiðrúnu 
Björgu, 7 ára, og tvíburarana Berglindi 
Kötlu og Baltasar Torfa sem eru fjögurra 
ára. Þau hafa búið í Sundsvall í rúmlega 
fjögur ár og segir hann að fjölskyldunni 
líði vel þar, borgin sé hæfilega stór og 
bjóði upp á flesta nauðsynlega þjónustu 

og afþreyingu. 

NÓG AF BAUNUM
Fjölskyldan hefur 
haldið jólin í Svíþjóð 
undanfarin ár enda lítill 
tími gefist til að fara 
heim til Íslands. „Við 
höfum fengið mikið 
af heimsóknum frá 

ættingjum yfir 
jólin, yfirleitt 
með troðfullar 
töskur af kjöti, 
harðfiski, malti 
og appelsíni og 
svo það sem er 
kannski furðu-
legast, Ora-
baunum! En þær 
skrifast kannski 
frekar á sér-
visku sumra fjöl-
skyldumeðlima.“

Þau halda fast í íslenskar hefðir 
og segir Hlynur hamborgarhrygg-
inn skipta þar miklu máli. „Mikil-
vægast finnst mér þó að fá malt 
og appelsín. Það er ómissandi 
blanda yfir jólin og ekkert sam-
bærilegt að finna hér í Svíþjóð. 
Þeir eiga sinn jóladrykk sem 
þeir elska meira en góðu hófi 
gegnir, Julmust heitir hann, en 
okkur finnst það skelfilegur 
drykkur.“

Fyrr á árinu náði íslenska 
landsliðið þeim ótrúlega áfanga 
að komast í fyrsta sinn á loka-
mót Evrópukeppninnar sem 

haldið verður í Þýskalandi á næsta ári. 
Mótherjar liðsins verða engar dvergþjóð-
ir; stjörnum prýdd lið Spánverja, Serba, 
Ítala og Tyrkja auk liðs heimamanna með 
sjálfan Dirk Nowitzki í fararbroddi. „Evr-
ópumótið verður upplifun. Enginn leikur 
er tapaður fyrirfram og við munum leggja 
okkur alla fram um að ná góðum úrslitum. 
Fyrsti leikurinn verður á móti Þjóðverjum 
og mun sá leikur örugglega fara ofarlega á 
listann yfir eftirminnilega leiki á ferlinum. 
Dirk Nowitzki er að spila á heimavelli í 
fyrsta skipti í langan tíma og væntanlega 
verður þetta síðasta mót hans með lands-
liðinu. Stemningin ætti því að vera mjög 
góð.“

MALT OG APPELSÍN ÓMISSANDI 
HALDIÐ FAST Í HEFÐIR  Jólahald fjölskyldu landsliðsfyrirliðans Hlyns Bæringssonar í Svíþjóð einkennist af íslenskum hefðum. 
Matur að heiman spilar þar stórt hlutverk og fjölskyldan byrjar snemma að skreyta. Á næsta ári etur íslenska körfuboltalandsliðið 
kappi við bestu landslið Evrópu á lokamóti Evrópukeppninnar þar sem flestar skærustu stjörnur álfunnar mæta til leiks.

SKREYTT TÍMANLEGA Hlynur Bæringsson og Unnur Edda Davíðsdóttir eiga þrjú börn sem sjá til þess að jólaundirbúningur hefjist tímanalega. MYND/ÚR EINKASAFNI 

JÓLABLANDA
„Mikilvægast 
finnst mér þó að fá 
malt og appelsín. 
Það er ómissandi 
blanda yfir jólin og 
ekkert sambæri-
legt að finna hér í 
Svíþjóð.“
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SÖLUSTAÐIR OG UPPLÝSINGAR
Melissa Dream-töflurnar eru fáanlegar í öllum apótekum, heilsuverslunum og 
heilsuhillum stórmarkaðanna. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar
á heimasíðu IceCare, www.icecare.is. 

Svefntruflanir geta stuðlað að vanlíðan. Við 
búum í hröðu og erilsömu samfélagi sem veldur 
því að svefntruflanir eru gríðarlega algengar. Ef 

þú færð ekki nægan svefn geturðu fengið bauga undir 
augun, húðin orðið föl og einnig getur það valdið 
þyngdaraukningu þar sem þú eykur framleiðslu á 
hormónum sem kalla fram hungurtilfinningu.

EKKERT HEFUR REYNST EINS VEL
„Ég hafði verið í vandræðum með svefn og slökun 
í töluverðan tíma, segir Elsa Ásgeirsdóttir. „Ég 
starfa sem klæðskeri og hönnuður og starfinu 
fylgir oft mikið álag. Stundum er ég nánast ofvirk 
og hausinn oft fullur af hugmyndum sem ég þarf 
að framkvæma,“ segir hún og brosir. 

„Ég náði alltaf að sofna en náði ekki að sofa alla 
nóttina, var oft vöknuð um klukkan fjögur á næt-
urnar og átti erfitt með að sofna aftur. Það sem er 
líka gott við Melissu er að nú heyrir fótapirringur 
sögunni til, en ég átti það til að vera slæm af fóta-
pirringi þegar ég var komin í háttinn.“

Elsa las sér til um Melissa Dream-töflurnar eftir 
að hún sá þær auglýstar og ákvað að prófa. „Mér 
leist líka vel á þær þar sem þetta er náttúruleg 
lausn, mér líkar það betur. Ég hef prófað mjög 
margt til að ná að hvílast og sofna en ekkert annað 
hefur reynst mér svona vel. Þetta er það eina sem 
hefur hjálpað mér hingað til!

Mér líður svo miklu betur eftir að ég næ fullum 
svefni, er í betra jafnvægi allan daginn og þá 
verður allt annað líka í betra jafnvægi. Til dæmis 
um það þá fer ég einu sinni á ári til læknis í eftir-
lit og mælingar. Eftir síðustu heimsókn fékk ég 
bestu niðurstöður sem ég hef hingað til fengið, 
það sannaðist hvað svefninn er mikilvægur fyrir 
heilsuna og alla líðan.“ 

LAUS VIÐ FÓTAÓEIRÐ
Sigríður Helgadóttir fór að nota Melissa Dream 
þegar hún var búin að eiga nokkrar andvökunætur 
vegna fóta óeirðar sem truflaði svefn hennar. „Fóta-
óeirðin var mjög óþægileg og hélt fyrir mér vöku en 
ég er ekki vön að vera andvaka. Ég fór að leita mér 
ráða, þá sá ég reynslusögur í blöðunum um Melissa 
Dream. Ég fór að lesa mér til um vöruna og ákvað 
að prófa, því það sakaði ekki að reyna.“

Sigríður tekur tvær töflur klukkutíma fyrir svefn 
þegar henni finnst hún þurfa á 
því að halda. „Þá næ ég að sofna 
fljótlega og svo finn ég ekki 
fyrir þessum fótapirringi. Það 
sem mér finnst líka æðislegt við 
þessar töflur er að þær eru nátt-
úrulegar og hafa engin eftirköst 
þegar maður vaknar. Ég þarf ekki 
að taka þær á hverju kvöldi en 
mér finnst ég ná að slaka svo vel 
á þegar ég tek þær. 

Ég er mjög ánægð með Melissa 
Dream og ég mæli með því fyrir 
alla sem eiga erfitt með svefn.“ 

SKAÐLEGT FYRIR LÍKAMANN
Svefnleysi veldur því að líkaminn 
endurnýjar sig hægar, sem getur 
veikt ónæmiskerfið. Í raun getur 
svefnleysi verið mjög skaðlegt 

fyrir líkamann. Það er ekki óalgengt að vinir og 
samstarfsmenn hafi áhyggjur af þér. Svefnleysi er 
svo skaðlegt fyrir fólk að það er viðurkennt sem 
áhrifarík pyntingaraðferð. Til þess að hjálpa þér 
við að losna við hvíldar- og svefnlausar nætur 
ættir þú að prófa Melissa Dream-töflurnar. Sítrónu-
melis-töflurnar viðhalda góðum og endurnærandi 
svefni.

SOFÐU BETUR MEÐ MELISSA DREAM
Í gegnum aldirnar hefur sítrónu-
melis (lemon balm), Melissa 
officinalis, verið vinsæl meðal 
grasalækna. Þaðan dregur varan 
nafn sitt, Melissa Dream. Þessar 
vísindalegu samsettu náttúruvör-
ur eru hannaðar til að aðstoða þig 
við að sofa betur og vakna endur-
nærð/ur og innihalda ekki efni 
sem hafa sljóvgandi áhrif. Sítr-
ónumelis-taflan inniheldur nátt-
úrulegu amínó sýruna L-theanine, 
sem hjálpar til við slökun auk 
alhliða B-vít amína, sem stuðla að 
eðlilegri taugastarfsemi. Auk þess 
inniheldur taflan mikið af magn-
esíumi, sem stuðlar að eðlilegri 
vöðvastarfsemi og dregur þar með 
úr óþægindum í fótum og hand-
leggjum og bætir svefn. 

Í BETRA JAFNVÆGI 
OG SEFUR VEL
ICECARE KYNNIR  Melissa Dream-töflurnar fá þig til að slaka á, sofa betur og 
vakna endurnærð/ur. Þetta er ekki lyf heldur náttúruleg vítamín og jurtir.
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FLJÓT AÐ SOFNA Sigríður slakar vel á og sefur betur þegar 
hún tekur Melissa Dream enda laus við fóta óeirð þegar hún 
tekur töflurnar. MYND/STEFÁN

EINA SEM HJÁLPAR Elsa hefur prófað margt til að ná að hvíl-
ast og sofna en Melissa Dream-töflurnar eru það eina sem hefur 
virkað hingað til.  MYND/GVA

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Iða skálda í Zimsen
Upplestrarkvöld kl. 20 laugardaginn 13. desember

Soffía Bjarnadóttir - Segulskekkja
Sigurður Pálsson - Táningabók

Bjarni Harðarson - Mörður
Heiðrún Ólafsdóttir - Leið

Óskar Árni Óskarsson - Músin sem gelti á alheiminn

IÐA bókakaffi Vesturgata 2a 101 Reykjavík. Opið alla daga til 22

One week flat

 

Minnkar Þembu og losar vind úr
meltingunni á viku!

Meltingin er nánast fullkomin eftir
að ég fór að nota OptiBac Probiotics

gerlana og ég get ekki hugsað
mér að vera án þeirra

Marta Eiríksdóttir jógakennari“

”

@OptiBac www.facebook.com/optibaciceland
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Feldur er í eigu hjónanna 
Heiðars Sigurðssonar feld-
skera og Kristínar Birgis-

dóttur og er fyrirtækið nýflutt á 
Snorrabraut 56. „Við fluttum inn í 
sumar og fengum með okkur þau 
Leif Welding hönnuð og Bryn-
hildi Guðlaugsdóttur arkitekt til 
að innrétta allt hér og erum við 
mjög ánægð með útkomuna,“ 
segir Kristín. „Við höfum leitast 
við að hafa hér hlýlegt andrúms-
loft og notum náttúruleg efni í 
innréttingar sem henta vel við 
það sem við höfum að bjóða. Við 
erum með gott úrval af fallegri 
vöru, jökkum, mokkakápum, 
pelsum og vestum og einnig 
ýmsa vinsæla smávöru svo sem 
húfur, kraga og hanska. Við 
tökum einnig að okkur að sér-
sauma kraga og geta viðskipta-
vinir okkar valið sér refaskinn að 
eigin ósk.“

Heiðar er menntaður feldskeri 
og býður hann upp á viðgerða- 
og breytingaþjónustu. Einnig er 

allt viðhald á vörum frá Feldi 
Verkstæði innifalið í kaupum. 
„Æskilegt er að dýrari flíkurnar, 
pelsar og mokkakápur, séu í 
þjónustu fagmanns svo hægt 
sé að breyta þeim og bæta. Við 
leggjum mikið upp úr allri þjón-
ustu hjá okkur,“ segir Heiðar. 

FALLEG SKINN Í FLOTTU UMHVERFI
FELDUR VERKSTÆÐI KYNNIR  Feldur er fjölskyldufyrirtæki sem er sérhæft í hönnun og framleiðslu á gæðaskinnvöru. 
Þangað er notalegt að koma en verslun og verkstæði eru í sameiginlegu rými sem búið er að innrétta á smekklegan hátt.

HJÓN Í SKINNABRANSANUM Þau Kristín og Heiðar reka fyrirtækið Feld Verkstæði þar sem fást fallegar skinnvörur. MYNDIR/ERNIR 

MOKKAKÁPUR Þegar skinnvara er 
keypt hjá Feldi Verkstæði er öll viðhalds-
vinna við flíkina innifalin. Æskilegt er að 
kaupa slíka vöru hjá fagmanni. 

PELSAR Hjá Feldi Verkstæði má fá fallega og vandaða pelsa í úrvali. Reynt er að halda 
verði þeirra í lágmarki og allir eru velkomnir að koma og skoða. 

SMÁVARA Húfur, kragar og önnur smá-
vara frá Feldi Verkstæði er til sölu í ýmsum 
verslunum, svo sem í Geysi, Mýrinni, 
Rammagerðinni, Islandia og víðar.

NÁTTÚRULEGT Mikið er notað af náttúrulegu efni í innréttingar Feldar Verkstæðis.

SMEKKLEGT Leifur Welding hönnuður og 
Brynhildur Guðlaugsdóttir arkitekt innrétt-
uðu verslunina á smekklegan hátt. 

NÝJUNG – HANSKAR SEM VIRKA Á 
SNJALLSÍMA Nýjustu leðurhanskarnir 
frá Feldi Verkstæði, sem hægt er að nota 
á skjái snjalltækja, fást víða þar sem vörur 
fyrirtæksins eru seldar. Ákveðin áferð er í 
leðrinu sjálfu sem gerir fólki kleift að nota 
snjalltækin án þess að fara úr hönskunum. 
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Hef gert döðlukonfekt frá því ég var krakki 
en hnetusúkkulaðikaramellurnar í nokkur 
ár. Þetta tvennt er uppáhaldi og tilheyrir 

jólaundirbúningnum hjá mér,“ segir Erla María 
Arnardóttir, verkefnastjóri hjá Eimskip.

Sælgætið er þó ekki það eina sem Erla skellir í 
fyrir jólin. 

„Ég geri þrjár gerðir af konfekti, sörur og lag-
köku og svo tvær til þrjár smákökusortir. Ég baka 
líka alltaf hrökkbrauð og geri chilli-sultu fyrir 
jólin, finnst það ómissandi með jólaostunum. Svo 
geri ég toblerone- eða rommkúluís til að hafa í 
eftirrétt á aðfangadag. 

Mér finnst skemmtilegt að búa þetta til og 
ennþá skemmtilegra að borða þetta. Krökkunum 
finnst líka mjög gaman að snúast í kringum mig á 
meðan og smakka,“ segir Erla. 

Hún byrjar yfirleitt í lok nóvember að baka til 
að geta notið kræsinganna á aðventunni. 

„Mér finnst ekki að banna eigi allt smakk fram 
að jólum og finna svo 
kannski fulla 
kökudunka 

í vorhreingerningunni, heldur bjóða gestum upp á 
konfekt og kökur alla aðventuna.“

Er þá ekki stöðugur gestagangur? 
„Mig grunar að fólk viti hverju það á von á hér,“ 

segir Erla sposk. „En ég fel reyndar hnetusúkku-
laðikaramellurnar fyrir mig.“

Við fengum hana þó til að ljóstra upp uppskrift-
inni.

HNETUSÚKKULAÐIKARAMELLUR

100-150 g heilar möndlur
100 g pekanhnetukjarnar
150 g suðusúkkulaði
275 g sykur
125 g smjör
2 msk. ljóst síróp
2 msk. vatn
Ögn af salti
1 tsk. vanilludropar
½ tsk. matarsódi
¼-½ tsk. Maldonsalt (eða eftir smekk)

Möndlurnar og hneturnar eru saxaðar mjög 
gróft (sumar mega alveg vera heilar). Súkkul-

aðið er líka saxað en smærra en hneturnar. 
Möndlum og hnetum er blandað saman 
og ca. helmingnum er stráð á bökunar-

pappír (flöturinn rúmlega A4 blað).
Sykur smjör, síróp, vatn og ögn af 

salti sett í pott, hitað að suðu og 
látið sjóða rösklega þar til hitinn 
er 150°C /302°F (hægt að nota 
sykur- eða kjöthitamæli) eða þar 
til karamellan myndar stökka 
þræði þegar ögn af henni er látin 
drjúpa úr teskeið í kalt vatn.

Þá er potturinn tekinn strax 
af hitanum, vanilludropum og 
matarsóda hrært varlega saman 
við karamellumassann (hann gæti 
freytt töluvert) og síðan er honum 

hellt jafnt yfir hneturnar á bökunar-
pappírnum. Súkkulaðinu stráð 

jafnt yfir karamelluna og látið bíða í 
fáeinar mínútur. 
Að lokum er afganginum af hnetu-

blöndunni og ögn af salti stráð yfir. Látið 
kólna og svo skorið eða brotið niður eftir 

smekk.
 ■ heida@365.is

FELUR UPPÁHALDS SÆLGÆTIÐ
JÓLASÆLGÆTI  Erla María Arnardóttir bakar duglega fyrir jólin og býr til sælgæti og konfekt. Hún á sér uppáhaldsjólasælgæti sem 
hún vill helst sitja ein að en við fengum hana þó til að deila með okkur uppskriftinni.

að jólum og finna svo
kannski fulla
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smekk. UPPÁHALDS Erla María Arnardóttir er býður gestum upp á dýrindis smákökur og konfekt á 
aðventunni. Hnetusúkkulaðikaramellunum vill hún þó helst sitja ein að. MYND/GVA

Þessa sandköku er tilvalið að baka um helgina þar sem hún er einföld 
og ágætis tilbreyting frá súkkulaðibitakökunum og konfektinu. Gott er 
að bera hana fram með þeyttum rjóma og berjum eða ávöxtum til að 
lífga upp á hana. 

1 ½ bolli mjúkt smjör
230 g rjómaostur
3 bollar sykur
6 egg
2 tsk. vanillu-
dropar
1 tsk. sítrónu-
dropar
3 bollar hveiti
½ tsk. lyfti-
duft
½ salt

Hrærið 
saman smjör, 
rjómaost og 
sykur þar til 
létt og ljóst. 
Bætið við eggj-
um, einu í einu, og 
hrærið vel eftir hvert 
þeirra. Bætið vanillu- 
og sítrónudropunum við. 
Blandið saman hveiti, lyftidufti og 
salti og bætið því svo við deigið og hrærið þar til allt er vel blandað 
saman. Hellið í smurt jólakökuform og bakið á 165°C í 75 til 90 mín-
útur eða þar til miðjan er bökuð í gegn. 

Kælið kökuna í tíu mínútur áður en hún er tekin úr forminu.

GÓMSÆT SANDKAKA 
Nú rétt fyrir jól er gott að taka sér smá hlé frá 
smákökuáti og bjóða upp á ljúffenga sandköku.

 smjör
stur

j-
u, og 
ir hvert
vanillu- 
punum við.
n hveiti lyftidufti og

GIRNILEG Sandkaka 
skreytt með ávöxt-
um rennur ljúflega 
niður með kaffinu.

Sjá fleiri myndir á

FLOTT FYRIR JÓLIN

20% afsl.
af kjólum og kápum 

Peysukápur 
áður 19.990 

nú 12.990

Sparikjólar 
áður 24.990 

nú 19.990

Kjólar 
áður 14.990 

nú 11.990

Kjólar 
áður 19.990 

nú 11.990

Sjá fleiri myndir á

r
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Notum eingöngu íslenskt úrvalshráefni
unnið af kjötmeistara Ísfugls

Íslensk
    kalkúnabringa
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ATHYGLIS-
VERÐ
STAÐREYND
„Á milli 80 og 
90 prósent verk-
efna sem klár-
ast  hjá Karolina 
Fund er stjórnað af 
konum. Þær virð-
ast því betri í hóp-
fjármögnun en 
karlmenn. Ástæðu 
þess væri að mínu 
mati áhugavert að 
rannsaka frekar.“

Ingi Rafn Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri

Karolina Fund.

Melkorka Ólafsdóttir, flautuleik-
ari og verkefnastjóri tónlistar 
í Hörpu, leggur nú lokahönd 

á útgáfu sinnar fyrstu sólóplötu. Hún 
hefur síðustu vikur safnað fyrir út-
gáfunni á Karolina Fund og í dag vantar 
örfá prósentustig upp á að heildartak-
markinu verði náð. Samkvæmt reglum 
Karolina Fund þarf að safna allri upp-
hæðinni sem lagt er upp með innan 
tiltekins tíma. Annars er ekkert dregið 
af þeim sem leggja söfnuninni lið og sá 
sem safnar fær ekkert í sinn hlut. „Það 
er hluti af spennunni og hvetur fólk til 
að taka þátt,“ segir Melkorka.

TILBÚIN TIL DREIFINGAR
Platan var tekin upp í Langholtskirkju 
í vor og er tilbúin til dreifingar. „Þetta 
eru verk sem ég er búin að vera að 
vinna að lengi. Ég lagði upp í ferða-
lag árið 2008 og spilaði fantasíurnar 
í helstu kirkjum landsins. Það var 
um það leyti sem verið var að byggja 
Hörpu. Hugmyndin snerist um að spila 
í kirkjum sem hafa þjónað sem tónlist-
arhús landsmanna í gegnum aldirnar, 
áður en við fengjum okkar aðaltónlist-
arhús. Tónleikarnir fengu mjög góðar 
viðtökur og verkin hafa fylgt mér síðan. 
Þegar ég ákvað að snúa mér að verk-
efnastjórn í Hörpu vildi ég gera upp við 
þessi verk. Þetta er kannski eins konar 
kveðjusöngur fyrir ákveðið tímabil en 
framtíðin er auðvitað óráðin,“ segir 
Melkorka.

Á VEL VIÐ UM JÓLIN
Þó svo Telemann hafi verið uppi á 18. 
öld segir Melkorka tónlistina eiga vel 
við í dag. „Sumir halda að tónlist frá 
þessum tíma sé mjög formföst og ein-
hliða en því fer fjarri hjá Telemann eins 
og nafnið Fantasíur gefur til kynna. 
Þær eru tólf talsins og eins fjölbreyttar 
og hægt er að hugsa sér. Sumir kafl-
arnir eru mjög innilegir. Aðrir minna 
á götudansa. Músíkin er tímalaus og 
snertir marga fleti. Mér finnst hún 
alveg sér á parti. Hún á líka sérlega 
vel við um jólin.“ segir Melkorka sem 
undir býr útgáfuhóf í Mengi þriðjudag-
inn 16. desember kl. 17. Þar mun hún 
taka vel á móti áhugasömum, bjóða 
upp á tóndæmi og annað óvænt.

Utan þess að leggja lokahönd á 
plötuútgáfuna eyðir Melkorka helginni 
í undirbúning fyrir komu London Phil-

harmonic Orchestra sem leikur í fyrsta 
sinn í Hörpu 18. og 19. desember næst-
komandi. „Hún er ein besta hljómsveit 
Bretlands og þó víðar væri leitað,“ 
segir Melkorka. Þar hefur verið leitað 
að flautuleikara um nokkurt skeið og 
var Melkorka ein fárra flautuleikara í 
heiminum sem léku með hljómsveitinni 
til reynslu fyrr á árinu. Enn hefur eng-
inn fyrsti flautuleikari verið fastráðinn.

VONGÓÐ UM AÐ TAKMARKIÐ NÁIST
„Annars mun ég auðvitað fylgjast 
spennt með söfnuninni,“ segir Mel-
korka, sem er vongóð um að takmarkið 
náist. En af hverju valdir þú hópfjár-
mögnun með Karolina Fund? „Hún er 
ein af fáum raunhæfum leiðum til að 
fjármagna plötuútgáfu, enda orðið 
mjög erfitt að fá styrki, þeir fáir og 
litlir. Þetta er líka sniðugt fyrirkomulag 
því fólk er í raun að kaupa afurðina 
fyrirfram og jafnframt að leggja sitt af 
mörkum til að láta verkefni verða að 
veruleika.“

KONUR BETRI Í HÓPFJÁRMÖGNUN
Karolina Fund var stofnað af þeim Inga 
Rafni Sigurðssyni, Jónmundi Gíslasyni 
og Arnari Sigurðssyni fyrir tveimur 
árum og hefur orðið mikil sprenging 
hjá þeim að undanförnu. Síðan er þeg-
ar orðin mikilvægur stólpi í styrkjaum-
hverfi landsins. Nú hafa 
90 verkefni ver-
ið fjármögnuð 
með hjálp yfir 
níu þúsund ein-
staklinga en þeir 
hafa heitið hátt 
í hálfri milljón 
evra, eða 70 millj-
ónum króna, til 
þessara verkefna. 
„Skilyrði sjóðsins 
er að verkefnin sem 
safnað er fyrir séu 
skapandi og skili ein-
hverri lokaafurð,“ segir 
framkvæmdastjórinn Ingi Rafn. 
Hann bendir á að verkefnum sem fara 
af stað í fjáröflun sé til jafns stjórnað 
af körlum og konum. „Á milli 80 og 90 
prósent verkefna sem klárast er hins 
vegar stjórnað af konum. Þær virðast 
því betri í hópfjármögnun. Ástæðu 
þess væri að mínu mati áhugavert að 
rannsaka frekar.“ ■ vera@365.is

FYLGIST SPENNT 
MEÐ SÖFNUNINNI
FYRSTA SÓLÓPLATAN  Flautuleikarinn Melkorka Ólafsdóttir leggur um þessar 
mundir lokahönd á útgáfu geisladisks með einleiksfantasíum Georgs Philipps 
Telemann. Hún hóf söfnun fyrir útgáfu disksins í gegnum hópfjármögnunarsíð-
una Karolina Fund fyrir nokkru og lýkur henni á morgun.

EINS KONAR 
KVEÐJUSÖNGUR
Platan er tilbúin til dreif-
ingar. Verkin hafa fylgt 
Melkorku lengi. Hún 
spilaði þau í kirkjum 
víðsvegar um landið árið 
2008 og fékk hvarvetna 
góðar viðtökur. 

m 

in-
segir 
nn Ingi Rafn.

verkefnum sem fara EINS KONAR

VANTAR ÖRFÁ PRÓSENTUSTIG Samkvæmt reglum Karolina Fund þarf að safna fyrir allri upphæðinni innan tiltekins tíma.
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Íslenskur kalkúnn
hátíðarmatur

Hollur

Heslihnetu- og sveppafylling
að hætti Reykjabúsins
• 150 g smjör
• 350 g nýir sveppir, niðursneiddir
• 200 g laukur, smátt saxaður
• 1 stilkur sellerí, smátt saxaður
• 1/2 búnt steinselja, smátt söxuð eða 2 msk þurrkuð
• 3-4 msk þurrkuð salvía
• 300 g skinka, smátt söxuð
• 100 g heslihnetur, ristaðar og sneiddar
• 150 g (u.þ.b. 3 bollar) brauðteningar
• 2 stór egg
• 2 dl rjómi
• 1/2 tsk salt
• 1 tsk ferskmalaður pipar

Bræðið smjör í stórum potti og látið sveppi og grænmeti ásamt 
steinselju, salvíu og skinku krauma í því í 10 mínútur eða þar til 
grænmetið er orðið mjúkt. Bætið þá heslihnetum og brauð-
teningum í pottinn og látið fyllinguna kólna lítillega. Hrærið þá 
eggjum og rjóma saman við og kryddið með salti og pipar. Má  
laga daginn áður og geyma í ísskáp þar til fylla á fuglinn.

Verði ykkur að góðu

Reykjabúinu, Mosfellsbæ. 

•  Hreint kjöt án allra aukaefna 
•  Holda kalkúnn frá Reykjabúinu
   fæst í flestum verslunum
   Fleiri uppskriftir og eldunarleiðbeiningar á

  kalkunn.is
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KEMST Í HÁ-
TÍÐARSKAP
„Það komast allir 
í hátíðarskap á 
þessum tónleikum. 
Það kostar ekki 
mikið á tónleikana 
sem gerir öllum 
kleift að sækja þá. 
Heilu fjölskyldurn-
ar koma saman og 
njóta.“

Mikið er lagt í tónleikana eins 
og endranær. Fram koma 
barnakórar, bjöllukór, dans-

arar og ungir hljóðfæraleikarar. Hulda 
Björk Garðarsdóttir óperusöngkona er 
annar tveggja einsöngvara á tónleik-
unum að þessu sinni. Þetta er í fyrsta 
skipti sem Hulda syngur á jólatón-
leikum Sinfóníuhljómsveitarinnar en 
hún hefur nokkrum sinnum sungið á 
tónleikum hennar við ýmis tækifæri. 
„Það hefur verið yndisleg upplifun 
að fara í gegnum æfingar fyrir þessa 
tónleika. Ég hef ekki áður verið við-
stödd jólatónleika og skil vel núna að 
aðsóknin hafi aukist ár frá ári. Boðið er 
upp á mikla fjölbreytni og margt hæfi-
leikaríkt fólk sem kemur fram. Fegurðin 
er margbreytileg á sviðinu. Þar utan er 
einnig sungið á táknmáli sem eru mikil 
mannréttindi fyrir þann hóp sem þarf á 
því að halda,“ segir Hulda. „Það hefur 
verið virkilega mikill hátíðleiki á æfing-
unum og ég hlakka óskaplega til þegar 
áhorfendur mæta í hús.“

HELDUR Í HEFÐIR
Þegar Hulda er spurð hvort hún sé 
jólabarn, svarar hún því játandi. „Ég 
er alin upp á Akureyri og held í hefðir. 
Handsker laufabrauð með stórfjöl-
skyldunni sem við höfum lengi gert og 
lærðum af ömmu minni og afa. Einnig 
baka ég Sörur með saumaklúbbnum 
mínum. Mér finnst aðventan vera stór 
hluti af jólahátíðinni og hin síðari ár 
hef ég lært að njóta hennar. Það er svo 
mikil eftirvænting í loftinu. Ég vil hafa 
fáa en góða jólahluti í kringum mig,“ 
segir Hulda sem á tvö börn og eitt 
barnabarn. 

Hún segist sjóða hangikjöt á Þorláks-
messu og stundum hefur það verið 
borðað heitt þann dag og síðan aftur 
á jóladag. „Ég hef tekið upp þann sið 
frá æsku minni að hafa lambahrygg á 
aðfangadag. Mér finnst það dásemdar-
hefð og fjölskylda mín er ánægð með 
það.“ 

GÓÐAR MINNINGAR
Hulda segist eiga góðar minningar 
frá jólum þegar hún var að alast upp. 
Þó minnist hún þess að faðir hennar, 
Garðar Karlsson, barna- og tónlistar-

kennari, hafi oft verið þreyttur þegar 
jólin komu loks. „Pabbi gaf mikið í starf-
ið sitt, enda var það honum hjartfólgið. 
Hann stjórnaði kórum í Eyjafjarðarsveit 
og lagði mikinn metnað í allt það sem 
hann tók sér fyrir hendur. Hann féll 
frá fyrir þrettán árum, langt um aldur 
fram,“ segir Hulda. „Margir minnast 
hans með hlýju,“ bætir hún við.

Hulda stundaði söngnám í Eyjafirði 
og hélt síðan áfram í Söngskólanum í 
Reykjavík. Áframhaldandi nám stund-
aði hún við Hochschule der Künste 
í Berlín og Royal Academy í London 
þaðan sem hún lauk einsöngvaraprófi. 
Hún segist alltaf hafa komið heim um 
jólin á meðan á námi stóð. Hulda hefur 
tekið þátt í mörgum óperum bæði hér 
á landi og erlendis. Fyrir hlutverk sitt 
sem Anne Trulove í The Rake’s Pro-
gress hlaut hún tilnefningu til Grímu-
verðlaunanna árið 2007. Hulda söng 
hlutverk Mimìar í La Bohème hjá Ís-
lensku óperunni síðastliðið vor.

„Fyrir fjórum árum var ég að syngja 
í Óperunni í Malmö í Svíþjóð og þá var 
sýning annan í jólum. Fjölskylda mín 
var með mér og við eyddum jólunum 
ytra. Það var mjög sérstakt. Til dæmis 
kom okkur mjög á óvart að verslanir 
voru ekki opnar lengur á Þorláksmessu 
en á venjulegum degi. Svíarnir eru ekk-
ert að versla á síðustu stundu. Íslenska 
Þorláksmessuhefðin finnst mér þó 
alltaf svolítið sjarmerandi.“  

JÓLASTEMNING
Á jólatónleikunum ætlar Hulda að 
syngja lögin Nóttin var sú ágæt ein og 
Jólastemning við texta Ómars Ragnars-
sonar. „Þetta er gamalt erlent lag,“ seg-
ir hún. „Loks syngja allir saman Heims 
um ból,“ segir Hulda en einnig syngur 
á tónleikunum Kolbrún Völkudóttir 
söngkona. „Það komast allir í hátíðar-
skap á þessum tónleikum. Það kostar 
ekki mikið á tónleikana sem gerir öllum 
kleift að sækja þá. Heilu fjölskyldurnar 
koma saman og njóta.“ 

Helgin hjá Huldu fer að mestu í jóla-
tónleikana en síðan tekur við undir-
búningur jólanna og kaup á jólagjöfum. 
„Ég hlakka mikið til helgarinnar og að 
njóta hátíðleikans á tónleikunum.“ 
 ■ elin@365.is

HÁTÍÐLEG UPPLIFUN
JÓL  Mörgum þykir jólatónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar ómissandi á 
aðventunni. Tónleikarnir verða sífellt vinsælli hjá öllum aldurshópum og nú 
verða þeir fernir. Hulda Björk Garðarsdóttir syngur einsöng á tónleikunum.

HELDUR Í HEFÐIRNAR Hulda Björk er alin upp á Akureyri og segir að þar séu ríkar jólahefðir sem hún hefur haldið í. MYND/GVA

ht.is

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin
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Framkvæmdastjóri þróunarverkefna

Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Ari 
Eyberg (ari@intellecta.is) hjá Intellecta í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is. Umsókn um starfið þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Aurora velgerðasjóður var stofnaður 23. 
janúar 2007 að frumkvæði hjónanna 
Ingibjargar Kristjánsdóttur landslags-
arkitekts og Ólafs Ólafssonar, stjórnar-
formanns Samskipa.

Megintilgangur sjóðsins er að stuðla að 
og styrkja menningar- og velgerðamál 
á Íslandi og erlendis. Frá stofnun hefur 
sjóðurinn og stofnendur hans veitt yfir 
600 milljónir króna að jöfnu til verkefna 
á Íslandi og í Afríku, einkum til Sierra 
Leone. Fram til þessa hefur mestur hluti 
þróunaraðstoðar sjóðsins verið í samstarfi 
við UNICEF, en yfir 66 skólar hafa verið 
byggðir í Sierra Leone, tæplega 300 
kennarar notið aðstoðar o. fl.  Í Malavi 
byggði Aurora sérstaka sjúkraálmu fyrir 
börn.  Þess utan hefur sjóðurinn styrkt 
fjölda smærri verkefna.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna á 
heimasíðu hans www.aurorafund.is

Aurora velgerðasjóður hyggst ráðast í nokkur metnaðarfull verkefni í Sierra Leone á komandi 
misserum. Til að stýra þróunarverkefnum Aurora er leitað að framkvæmdastjóra sem sér um 
daglega stjórnun þessa verkefnis.

Staðan heyrir beint undir stjórnarformann sjóðsins. Stjórn sjóðsins er skipuð fjórum einstaklingum, 
öllum búsettum erlendis. Framkvæmdastjórinn hefur aðsetur í Lausanne í Sviss en dvelur að jafnaði 
um 6 mánuði á hverju ári í Sierra Leone.

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking og reynsla af aðferðafræði 
verkefnastjórnunar
Mjög góð enskukunátta er mikilvæg  
Reynsla af stjórnunarstörfum
Mjög góð samskiptahæfni
Aðlögunarhæfni, frumkvæði og öguð 
vinnubrögð
Þekking og reynsla af þróunarsamvinnu 
er til bóta

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir

Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Starfssvið:

Dagleg stjórnun og rekstur verkefnisins
Undirbúningur, eftirlit og eftirfylgni með 
framkvæmd verkefna
Áætlanagerð
Skýrslur og greinargerðir
Samskipti við stjórnvöld og stofnanir á 
ýmsum stjórnsýslustigum í Sierra Leone
Samvinna og samskipti við framkvæmda-
aðila þróunarverkefna og hagsmunaaðila
Samskipti og samvinna við fulltrúa annarra 
veitenda þróunaraðstoðar

Kjörið tækifæri fyrir einstakling sem hefur náð góðum árangri í starfi og langar að takast á við nýjar áskoranir 
á sviði þróunarmála á erlendri grund. 

Gagnaveita Reykjavíkur auglýsir laust til umsóknar starf framkvæmda-
stjóra fyrirtækisins. Leitað er að reyndum stjórnanda og leiðtoga sem 
hefur eldmóð og áhuga til að stýra Gagnaveitunni inn í nýja tíma. 

Gagnaveitan er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur og á hún og rekur 
umfangsmikið ljósleiðarakerfi á Suðvesturlandi. Starfsmenn eru 30 
talsins og ársvelta stefnir í tvo milljarða króna. 

Starfssvið framkvæmdastjóra:
Stýrir daglegum rekstri fyrirtækisins og gætir jafnvægis milli 
samfélagslegra, fjárhagslegra og umhverfislegra sjónarmiða.
Hrindir í framkvæmd stefnu fyrirtækisins og framtíðarsýn.
Ber ábyrgð á áætlanagerð, eftirfylgni áætlana, gæðastjórnun, 
fjármálastjórnun og þekkingar- og starfsmannastjórnun.
Ber ábyrgð á framkvæmdum á vegum fyrirtækisins 
og öryggismálum starfsmanna.
Ber ábyrgð á samskiptum við viðskiptavini, starfsmenn,   
birgja og aðra hagsmunaaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
Þekking á sviði fjarskiptamála er kostur.
Reynsla úr sambærilegu starfi er kostur. 
Leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar auk færni í að móta 
og innleiða framtíðarsýn.
Hæfni í að styðja öflugan hóp samstarfsmanna til ábyrgðar og nýta 
hæfileika allra starfsmanna með samráði og upplýsingaflæði.
Samskipta- og tjáskiptahæfileikar, greiningarhæfni, metnaður, 
frumkvæði og heilindi. 

Sótt er um starfið á ráðningarsíðu Gagnaveitu Reykjavíkur, starf.or.is/gagnaveitan. 
Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
Umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir, starfsmannastjóri, sem veitir 
nánari upplýsingar á: starf@gagnaveita.is.

Allar fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. Bæði konur og karlar 
eru hvött til að sækja um starfið. 

VIÐ LEITUM AÐ 

FRAMKVÆMDASTJÓRATENGIR ÞÚ
VIÐ OKKUR?
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Staða leikskólastjóra við leikskólann Garðaborg

Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir stöðu leikskólastjóra í Garðaborg.

Garðaborg er tveggja deilda leikskóli við Bústaðaveg, í næsta nágrenni við Fossvogsdalinn.  
Leikskólinn er Grænfánaskóli  og unnið er eftir hugmyndafræði Caroline Pratt og John Dewey. Í leikskólanum er lögð áhersla 
á lýðræðislega stjórnun með samstarfi allra sem mynda samfélag Garðaborgar, þ.e. barna, foreldra og starfsfólks.  
Mikil áhersla er lögð á virkt foreldrasamstarf í leikskólanum. Aðal leikefni leikskólans er opinn efniviður í ýmsum myndum, s.s. 
einingakubbar. Gildi Garðaborgar er hugrekki og einkunnarorðin eru lýðræði – barnasáttmáli – efniviður.

Leitað er að einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfileikum og er tilbúinn til að þróa og leiða uppeldis- og menntastarf  
í Garðaborg.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreyti-
lega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin 

fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Meginhlutverk leikskólastjóra er að:
• Vera faglegur leiðtogi leikskólans og móta framtíðar- 
stefnu hans innan ramma laga, reglugerða, aðalnámskrár 
og stefnu Reykjavíkurborgar.
• Hafa yfirumsjón með daglegu starfi í leikskólanum.
• Skipuleggja foreldrasamstarf í samvinnu við foreldra og 
starfsmenn.
• Hvetja til þróunar og nýbreytni í leikskólastarfi.
• Stýra rekstri leikskólans á grundvelli fjárhagsáætlunar.
• Bera ábyrgð á starfsmannamálum, svo sem ráðningum, 
vinnutilhögun og starfsþróun.
• Skipuleggja tengsl skólans við ýmsa samstarfsaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Leikskólakennaramenntun.
• Viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynsla á leik-
skólastigi.
• Reynsla af stjórnun æskileg. 
• Stjórnunarhæfileikar og vilji til að leita nýrra leiða.
• Þekking á rekstri, áætlanagerð og fjármálastjórnun.
• Lipurð og hæfni í samskiptum.
• Sjálfstæði og frumkvæði.

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari og greinargerð um framtíðarsýn 
umsækjanda á starf í leikskólanum.

Ráðið verður í stöðuna frá 1. febrúar 2015. Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 2015.  

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórn- 
enda leikskóla. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Nánari upplýsingar veitir Hildur Skarphéðinsdóttir, skrifstofustjóri leikskólahluta fagskrifstofu,  sími 411 1111.  
Netfang: hildur.skarphedinsdottir@reykjavik.is  

Atvinna!
Kjötafuraðstöð KS er framsækinn og afkastmikill 

vinnustaður sem vill bæta við sig öflugum starfsmanni í 
stórgripaslátrun og úrbeiningu. Bæði kemur til greina að 

ráða nema og eða vanan einstakling. 

Allar nánari upplýsingar veitir Edda í síma 455 4588 eða 
sendið inn umsókn/fyrirspurn á edda.thordardottir@ks.is 

HÆFNISKRÖFUR / VERKSVIÐ

Farice á og rekur tvo sæstrengi til 
útlanda og sinnir þar af leiðandi nánast 
allri gagnaumferð Íslands við útlönd. 
Viðskiptavinir Farice eru fjarskiptafélög 
og viðskiptavinir gagnavera sem eru 
sívaxandi þáttur í starfseminni. Farice 
býður Internet þjónustu og almenna 
gagnaflutningsþjónustu og rekur eigin 
kerfi til þess. Hjá félaginu eru rekin SDH 
og bylgjulengdarkerfi ásamt  Cisco IP/
MPLS kerfi bæði innanlands og erlendis. 
Hjá Farice starfa í dag 7 manns en hluta 
starfseminnar er úthýst. 

Fjölbreytt starf í boði
hjá tæknideild FARICE

Smáratorg 3, 14. hæð   201 Kópavogur   www.farice.is

Umsóknarfrestur er til 22. desember.
Umsóknir sendist á starf@farice.is

Við leitum að rafmagnsmenntuðum einstaklingi með mikinn áhuga 
á sölustörfum, fyrir starfstöð okkar í Reykjavík

Nortek leggur áherslu á:
Góða framkomu og stundvísi
rumkv ði í star

Getu til að vinna sjálfstætt og skipulega undir álagi
Hreint sakavottorð

Umsóknarfrestur er til og með 22. desember 2014.

Nortek ehf  Eirhöfði 13 & 18 110 Reykjavík  Hjalteyrargata 6  600 Akureyri nortek.is  nortek@nortek.is

Nortek ehf var stofnað á Akureyri árið 1996 en árið 
1998 var opnuð önnur skrifstofa í Reykjavík. Nortek 
hefur allt frá byrjun verið leiðandi fyrirtæki á sviði 
öryggis og tæknimála.
Hjá fyrirtækinu starfa 30 vel menntaðir og sérþjálfaðir 
starfsmenn sem kappkosta að veita góða og skjóta 
þjónustu. Nortek hefur lagt sig fram um að selja 
einungis hágæða vörur frá viðurkenndum aðilum.

Sölumaður tæknilausna
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Er eðlisfræði 
þitt fag?

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á  
tskoli.is/storf-i-bodi. Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendar til 
Kolbrúnar Kolbeinsdóttur skólastjóra Tæknimenntaskólans á 
kk@tskoli.is. Umsóknarfrestur er til 19. desember 2014.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, óskar eftir eðlisfræðikennara til 
starfa við Tæknimenntaskólann í hálfa til eina stöðu á vorönn 2015.

Menntunarkröfur eru BSc-próf í eðlisfræði, efnafræði,  

tæknifræði, rafmagnsfræði, vélaverkfræði eða verkfræði  

auk kennsluréttinda.

heimkaup.is

Við óskum eftir metnaðarfullum einstaklingi sem mun gegna 
veigamiklu hlutverki hjá fyrirtækinu. Viðkomandi mun sjá til 
þess að allt sem snýr að viðskiptavinum sé í lagi ...og ef 
eitthvað fer úrskeiðis sé það lagað hið snarasta!

að viðskipavinir Heimkaup.is séu ánægðir.
 

• Hann ber ábyrgð á öllum ferlum sem snerta viðskiptavini 
og tryggja að ferlarnir séu þannig úr garði gerðir að þeir 
fyrirbyggi að mistök geti átt sér stað og að viðskiptin 
við Heimkaup.is fari fram úr væntingum viðskiptavina.

• Hann ber ábyrgð símsvörun og tölvupóstsamskiptum 
við viðskiptavini. 

• 
séu  tilbúnar til útkeyrslu tímanlega og að sendlar skili 
öllum sendingum af sér á réttum tíma.

• Hann sér einnig um samskipti við birgja vegna bilaðra 
og/eða gallaðra vara.

Við leitum að einstaklingi sem er skipulagður og einstaklega 
góður í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að sýna 
frumkvæði og geta unnið sjálfstætt sem og í hóp og hafa 
ríka þjónustulund. Þetta er einstaklingur sem gerir það sem 
þarf að gera, þegar það þarf að gera það til þess að klára 
málin!
 
Reynsla af sambærilegum störfum æskileg en ekki nauðsynleg.

Keyrum út 7 daga 
vikunnar

Áhugasamir skili inn umsóknum til 
Sævars Ríkharðssonar (saevar@heimkaup.is) 
fyrir 23.12.2014
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Aðstoðar- 
skólameistari  
óskast

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á tskoli.is/storf-i-bodi 
Fyrirspurnir og umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðar-  
mál og sendast til Jóns B. Stefánssonar skólameistara á  
jbs@tskoli.is. Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015. 
Konur sem karlar eru hvött til að sækja um.

Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, leitar að aðstoðarskólameistara.  

Tækniskólinn starfrækir 11 undirskóla sem eru sjálfstæðir þegar kemur að skipulagi 

náms og kennslu en rekur sameiginlega grunnþjónustu. Aðstoðarskólameistari er 

staðgengill skólameistara og tekur virkan þátt í daglegum rekstri  skólans, auk þess 

að hafa umsjón með námsstjórn.

Hæfnikröfur eru meðal annars:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af skólastarfi
• Áhugi og þekking á atvinnulífinu
• Reynsla af teymisvinnu
• Áhugi á þróun skólastarfs
• Kraftur og frumkvæði

Velmerkt skiltagerð óskar eftir vönum starfsmanni  
í uppsetningu. Um er að ræða framtíðarstarf  
og þarf viðkomandi að vera orðinn 25 ára eða eldri. 
Góð laun í boði. 100% starfshlutfall
Starfið felst í frágangi og upplímingum á merkingum skilta,
Bíla glugga ofl. Stundvísi, vandvirkni, bílpróf, og reynsla af  
sambærilegu starfi nauðsynleg.   
Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á  
velmerkt@velmerkt.is
Upplýsingar í síma 412-7878  
Axel/Kristjana

Innkaupastjóri 

Eggert Kristjánsson hf. óskar að ráða öflugann  
innkaupastjóra. Starfssvið innkaupastjóra er yfirumsjón með 
öllum innkaupum fyrirtækisins, bæði erlendum og innlendum, 
tollafgreiðslum, verðútreikningum og bókun birgða á lager.  
Innkaupastjóri hefur einnig umsjón með birgðaeftirliti og 
birgðabreytingum á lager og þarf að vera fær um að greina 
birgðir með ýmsum aðferðum. Leitað er eftir einstaklingi sem 
er röggsamur, töluglöggur og fljótur að koma auga á lausnir. 

Hæfniskröfur: 

• Viðskipta-, verkfræði- eða tæknifræðimenntun með  
                  áherslu á vörustjórnun
• Reynsla af innkaupastjórnun skilyrði
• Gott vald á íslensku og ensku
• Frumkvæði og útsjónarsemi
• Reynsla/áhugi á matreiðslu og matvælum er kostur
• Góð almenn tölvukunnátta áskilin.  
• Færni í Navision og innkaupakerfum er kostur 

Viðkomandi þarf að geta starfað í hóp og þarf að eiga auðvelt 
með mannleg samskipti. Ráðið verður í starfið sem fyrst.  
Upplýsingar um starfið veitir Páll Arnar í síma 568 5300.  
Umsóknir um starfið sendist á netfangið pall@eggert.is  
fyrir 22. desember n.k.  
 
EGGERT KRISTJÁNSSON HF. SÉRHÆFIR SIG Í  
INNFLUTNINGI, SÖLU OG DREIFINGU FYRIR  
MATVÖRUVERSLANIR, LYFJAVERSLANIR, MÖTUNEYTI,  
VEITINGAHÚS OG FYRIR MATVÆLAIÐNAÐ.

hefur þú áhuga 
á hafinu?
Umhverfisstofnun leitar að starfsmanni með 
áhuga og þekkingu á málefnum hafsins. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Í boði er krefjandi starf í 
frjóu umhverfi sérfræðinga, þar sem áhersla er 
lögð á opin samskipti, þverfaglega vinnu, erlent 
samstarf og möguleika á að hafa áhrif á þróun 
starfs.

Ítarlegri upplýsingar um starfið og hæfniskröfur 
til þess er að finna á starfatorg.is og 
umhverfisstofnun.is/storf-i-bodi/

Umsóknarfrestur er til og með 30. 
desember 2014. Umsóknir skulu sendar 
til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 
24, 108 Reykjavík eða á netfangið 
umhverfisstofnun@umhverfisstofnun.is  

Akureyri - Egilsstaðir - Hella - Ísafjörður 
Mývatn - Patreksfjörður - Reykjavík 

Snæfellsnes - Vestmannaeyjar

FAGMENNSKA SAMVINNA FRAMSÝNI VIRÐING
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BORGARTÚNI 37 
SÍMI 569 7700 

WWW.NYHERJI.IS

NÝ TÆKNIFÆRI 
HJÁ NÝHERJA

Sérfræðingur í afritunarlausnum
Liðsmaður við ráðg jöf og innleiðingu á IBM öryggis- og afritunarlausnum 
viðskiptavina auk samvinnu við IBM development við þróun og önnur verkefni sem 
teng jast starfinu. Leitað er að einstaklingi sem hefur brennandi áhuga á tæknimálum 
og hefur gaman af því að gera viðskiptavini ánægða með úrvals ráðg jöf.

Hæfniskröfur:
• Víðtæk reynsla og þekking á UT þjónustu 
• Þjónustulund og hæfileiki til að starfa í hóp
• Reynsla af Tivoli Storage Manager (TSM) og Linux/Unix er kostur
• Reynsla af gagnagrunnum og skýrslugerð með BI verkfærum er kostur
• Tæknilegar vottanir eru kostur

Sérfræðingur í hugbúnaðarlausnum
Sérfræðingur til að samþætta, þróa og innleiða ný hugbúnaðarkerfi hjá 
viðskiptavinum Nýherja.
 
Helstu verkefni:
• Samþætting, þróun, innleiðing 

og rekstur hugbúnaðarlausna
• Tengingar og samþætting við 

skýjaþjónustur
 

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Háskólamenntun eða sambærilegt sem 

nýtist í starfi
• Þekking á Active Directory og ADFS
• Þekking á gagnagrunnum
• Reynsla af hugbúnaðarþróun

Sérfræðingur í aðgangsmálum
Sjálfstæður og útsjónarsamur sérfræðingur sem getur tekið þátt í þróun á 
aðgangsmálum með áherslu á öryggi og hefur áhuga á að tileinka sér nýjungar og 
takast á við krefjandi verkefni.

 Helstu verkefni:
• Almenn aðgangsmál
• Samvinna við kerfisstjóra í 

tæknilegum verkefnum
• Umsýsla á Identity Management 

kerfi
• Vera leiðandi í aðferðafræði við 

aðgangsstýringar
 

Hæfniskröfur:
• Þekking á aðgangsstýringum og kröfum 

varðandi aðgangsmál
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum 

samskiptum
• Þekking/skilingur á aðgangskröfum 

PCI:DSS og ISO 27001 er kostur
• Reynsla af forritun (scripting) er kostur
• Þekking á sjálfsafgreiðslukerfum (self-

service) er kostur 

Tæknimaður í hljóð- og myndlausnum
Þjónustuframsýnn liðsmaður til að starfa í hljóð- og myndlausnum. Sérhæfir sig í 
lausnum m.a. fyrir fundarherbergi, sali, verslanir, ráðstefnusali og verslunarmiðstöðvar.
 
Helstu verkefni: 
• Uppsetning og rekstur á hljóð- og 

myndbúnaði
• Greining og úrlausn vandamála í 

hljóð- og myndbúnaði
• Ýmis þjónusta á sviði hljóð- og 

myndlausna

Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum 

viðskiptavina
• Menntun á sviði rafvirkjunar eða 

rafeindavirkjunar kostur
• Góð þekking og reynsla af hljóð- og 

myndbúnaði
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Áreiðanleiki og stundvísi

Tæknimaður á þjónustuborði
Sjálfstæður og útsjónarsamur liðsmaður sem getur sinnt almennri notendaþjónustu í 
gegnum síma. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á að tileinka sér nýjungar og takast á við 
krefjandi verkefni.

Helstu verkefni:
• Almenn notendaþjónusta við 

viðskiptavini
• Uppsetningar og viðgerðir á 

tölvu- og prentbúnaði
• Umsýsla með póstlausnir 

og viðskiptahugbúnað á 
snjalltækjum

• Samvinna við kerfisstjóra í 
tæknilegum verkefnum

 Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum 

viðskiptavina
• Góð þekking á Windows stýrikerfum auk 

MacOS og Linux þekking er kostur
• Reynsla af helstu snjalltækjum, Android, 

iOS, Blackberry er kostur
• Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar 

vottanir t.d. Microsoft gráður eru kostur

Sækja þarf um öll þessi störf á nyherji.is/atvinna, eigi síðar en 21. desember. Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Nýherji er samstæða fyrirtækja í upplýsingatækni. Hjá móðurfélaginu starfa 270 manns en hjá samstæðunni um 490. 
Dótturfélög Nýherja eru TM Software og Applicon á Íslandi, auk Applicon í Svíþjóð.

Nánari upplýsingar um þessi störf veitir Elva Tryggvadóttir, sérfræðingur starfsmannaþjónustu, elva.tryggvadottir@nyherji.is.

Við leitum að öflugum liðsmönnum

Þjónustufulltrúi í þjónustuveri
Sjálfstæður og þjónustulipur liðsmaður sem getur sinnt almennri notendaþjónustu, 
greint og brugðist við almennum fyrirspurnum. Starfið er afleysing í 1 ár með 
möguleika á áframhaldandi ráðningu.

Helstu verkefni:
• Almenn notendaþjónusta við 

viðskiptavini
• Símsvörun allra fyrirspurna 

viðskiptavina
• Grunntæknileg aðstoð í síma
• Eftirfylgni og frágangur verkefna
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur: 
• Rík þjónustulund og skilningur á þörfum 

viðskiptavina
• Mjög góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Þolinmæði og sveig janleiki
• Þekking á tölvum og tengdum búnaði
• Menntun sem nýtist í starfi og tæknilegar 

vottanir kostur
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Orkuveita Reykjavíkur
er fjölbreyttur og 
lifandi vinnustaður 
fólks með mikla 
þekkingu.

Fyrirtækið leitast við 
að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, 

möguleika til að 

fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur
hlaut jafnréttis-
viðurkenningu

JAFNRÉTTISRÁÐ

Sérfræðingur í útboðum
og samningagerð

Innkaup og rekstrarþjónusta OR starfar sem þjónustueining á sviði 
innkaupa fyrir dótturfélög samstæðunnar.

Starfs- og ábyrgðarsvið
Framkvæmd og úrvinnsla útboða

Gerð innkaupa- og verksamninga
Þjónusta við innri viðskiptavini á sviði innkaupamála
Ráðgjöf um innkaupaleiðir

Menntunar- og hæfniskröfur
Rík þjónustulund og samskiptafærni

Reynsla af samningagerð kostur
Þekking á veitu- og virkjanarekstri kostur
Gott vald á íslensku og ensku
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

. Umsóknarfrestur er til og með 15. desember.

Orkuveita Reykjavíkur   Bæjarhálsi 1    S: 5166000
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Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Rannsóknarstaða Þjóðminjasafn Íslands Reykjavík 201412/960
Geislafræðingar Heilbrigðisstofnun Austurlands Austurland 201412/959
Ræstitæknar Tollstjóri Reykjavík 201412/958
Sérfræðingur Umhverfisstofnun Reykjavík 201412/957
Sérfræðingur Hagstofa Íslands, fyrirtækjasvið Reykjavík 201412/956
Lektor í samskiptafræði Háskóli Íslands, heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201412/955
Lýðheilsu- og íþróttakennari Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ Mosfellsbær 201412/954
Eftirlitsmaður Vinnueftirlitið, fyrirtækjaeftirlit Egilsstaðir 201412/953
MST þerapisti Barnaverndarstofa Reykjavík 201411/911
Rafvirki Landspítali, viðhaldsdeild Reykjavík 201412/952
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Austurlands Neskaupstaður 201412/951
Læknakandídatar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201411/900
Skrifstofumaður Landspítali, öryggisdeild Reykjavík 201412/950
Sjúkraþjálfarar Landspítali, sjúkraþjálfun Reykjavík 201412/949
Sérhæfður starfsmaður Landspítali, sjúkraþjálfun Grensási Reykjavík 201412/948
Embætti héraðsdómara Innanríkisráðuneytið Reykjavík 201412/947
Sjúkraliði HSS, hjúkrunardeild Víðihlíð Grindavík 201412/946
Framh.skólakennari, efnafræði Menntaskólinn á Tröllaskaga Ólafsfjörður 201412/945
Hjúkrunardeildarstjóri Landspítali, speglunardeild Reykjavík 201412/944
Hjúkrunarfræðingur Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201412/943
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild BUGL Reykjavík 201412/942
Forðafræðingur Íslenskar orkurannsóknir Reykjavík 201412/941

BAKARI ÓSKAST
Bláa kannan – kaffihús í miðbæ Akureyrar óskar eftir 
bakara / Konditora í 100% starf

Viðkomandi þarf að vera stundvís, samviskusamur og 
áreiðanlegur.
Góður í mannlegum samskiptum og geta unnið undir álagi.

Þeir sem hafa áhuga vinsamlega sendið umsóknir til:
Bláa kannan, Hafnarstræti 96, 600 Akureyri eða á net-
fangið: blaakannan@internet.is

Nánari upplýsingar í síma: 461 4600

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Starf hjúkrunardeildarstjóra á speglunardeild Landspítala er 
laust til umsóknar. Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá  
1. febrúar 2015 eða eftir nánara samkomulagi, til 5 ára, sbr. 
2.ml., 5.mgr., 9.gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007.

Hjúkrunardeildarstjórinn er yfirmaður hjúkrunar á deildinni, 
stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi um málefni hjúkrunar. 
Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri aðgerðasviðs.

Á deildinni fara fram speglanir á meltingavegi, holsjárómanir, 
myndhylkisrannsóknir og berkjuspeglanir, ýmist í greiningar- eða 
meðferðarskyni. Nánari upplýsingar um starfsemi deildarinnar 
má finna á heimasíðu spítalans, www.landspitali.is.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Þróun hjúkrunar á deildinni
 » Stuðla að þekkingarþróun í hjúkrun með því að hvetja til 
rannsókna og nýta rannsóknarniðurstöður

 » Ábyrgð á gæða- og öryggismálum deildarinnar
 » Markvisst umbótastarf og þróun verkferla með skilvirkni 
að leiðarljósi

 » Tryggja að rekstur og starfsmannamál deildarinnar séu  
í samræmi við fjárhagsáætlun

Hæfnikröfur
 » Hjúkrunarfræðimenntun og íslenskt hjúkrunarleyfi
 » A.m.k. 5 ára starfsreynsla
 » Framhaldsnám í hjúkrun æskilegt
 » Reynsla í stjórnun er æskileg
 » Jákvætt viðmót og góð hæfni í mannlegum samskiptum
 » Frumkvæði og metnaður til að ná árangri 

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, 
kennslu og vísindavinnu auk þess sem umsækjendur eru 
beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. kynningarbréfi 
með rökstuðningi fyrir hæfi og sýn á starfið. 

 » Umsóknir verða sendar til stöðunefndar hjúkrunarráðs 
Landspítala. Viðtöl verða höfð við umsækjendur og 
byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og 
innsendum gögnum.

 » Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast 
Þórgunni Hjaltadóttur, mannauðsráðgjafa aðgerðasviðs, 
C10, Landspítala Fossvogi.

 » Upplýsingar veita Þórgunnur Hjaltadóttir, 
mannauðsráðgjafi, netfang torghjal@landspitali.is,  
sími 825 5136 og Alma D. Möller, framkvæmdastjóri, 
netfang almam@landspitali.is, sími 543 1000.

Hjúkrunardeildarstjóri 
speglunardeildar
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Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Rekstrarsvið Landspítala auglýsir laust til umsóknar starf rafvirkja 
á viðhaldsdeild. Starfshlutfall er 100%. 

Húsnæði LSH er um 140 þúsund fermetrar á fjöldamörgum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Húsnæðið er mjög fjölbreytt, 
allt frá skrifstofuhúsnæði yfir í mjög sérhæfð rými sem hvergi eru 
nema á sjúkrastofnunum. Í húsnæðinu er fjöldi tæknikerfa, allt 
frá almennum húskerfum yfir í sérhæfð kerfi fyrir sjúkrastofnanir. 

Helstu verkefni og ábyrgð 
Viðhaldsdeildin sér um viðhald alls húsnæðis Landspítala auk 
þess að vinna að margs konar breytingum. Verkefnin eru því 
fjölbreytt og krefjandi og oft unnin við aðstæður sem markast 
af þeirri þjónustu sem spítalinn veitir. 

Hæfnikröfur
 » Sveinspróf í rafvirkjun
 » Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 » Geta sinnt daglegri stjórn samstarfsmanna í  
afmörkuðum verkefnum

 » Góð tölvukunnátta æskileg 
 » Lipurð í mannlegum samskiptum  

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 100%.
 » Upplýsingar veitir Jens Hjaltalín Sverrisson, rekstrarstjóri, 
jensh@landspitali.is, sími 543 1785.

VIÐHALDSDEILD  
Rafvirki 

Umhyggja • Fagmennska • Öryggi • Framþróun

Laun samkvæmt samningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra. Sótt er um starfið 
rafrænt á; www.landspitali.is, undir „laus störf“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um ráðningu hefur verið tekin. Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum. 

Laust eru til umsóknar starf skrifstofumanns á Öryggisdeild. 
Starfshlutfall er 75%. Ráðið verður í starfið frá febrúar 2015.  
Í starfinu felst útgáfa auðkenniskorta, veiting aðgangsheimilda 
og umsjón/úthlutun fataskápa í búningsklefum spítalans. 
Vinnutími 09:30 -15:30 virka daga. 

Leitað er að jákvæðum einstaklingi sem er tilbúinn að takast 
á við krefjandi verkefni. Markmiðið er að veita góða og skjóta 
þjónustu.

Helstu verkefni og ábyrgð 
 » Útgáfa auðkenniskorta
 » Veiting aðgangsheimilda
 » Myndatökur fyrir auðkenniskort
 » Skráning, úthlutun og umsjón með fataskápum  
í búningsklefum.

Hæfnikröfur
 » Rík þjónustulund og jákvæðni
 » Hæfni í mannlegum samskiptum
 » Íslensku- og enskukunnátta
 » Tölvukunnátta

Nánari upplýsingar
 » Umsóknarfrestur er til og með 12. janúar 2015.
 » Starfshlutfall er 75%.
 » Upplýsingar veita Viktor Ellertsson, mannauðsráðgjafi, 
netfang viktore@landspitali.is, sími 543 1517 og Pálmi 
Þór Ævarsson, deildarstjóri, netfang pamiaev@landspitali.is, 
sími 543 1806.

Skrifstofumaður í aðgangsstýringu 
og úthlutun fataskápa

Eimskip  |  Korngörðum 2  |  104 Reykjavík  |  Sími  525 7000  |  www.eimskip.is

Starfssvið
• Samskipti og þjónusta við viðskiptavini
• Mannaforráð
• Rekstur
• Önnur tilfallandi störf

Menntunar- og hæfniskröfur
• Lyftararéttindi
• Íslenskukunnátta
• Enskukunnátta nauðsynleg
• Færni í mannlegum samskiptum
• Almenn tölvukunnátta
• Góð þjónustulund og jákvæðni
• Skipulagsfærni og hæfni til að vinna undir álagi
• Nákvæm/sjálfstæð vinnubrögð
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
• Reynsla og þekking á sjávarútvegi og    
 vöruhúsarekstri er kostur

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur 
Guðmundsson rekstrarstjóri í síma 825-2166. 
Umsjón með ráðningunni hefur Helga Björnsdóttir, 
mannauðsdeild Eimskips, í síma 525 7364,
netfang hbjo@eimskip.is.

Við hvetjum áhugasama til að sækja um á heimasíðu félagsins, www.eimskip.is

Tekið er á móti umsóknum til og með 28. desember 2014.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.
 

þjónustustjóri í frystigeymslu 
eimskips í sundahöfn
Öflugur og ábyrgur einstaklingur óskast til framtíðarstarfa í frystigeymslu Eimskips í Sundahöfn. 
Frystigeymslan er 3000 tonn og felst starfsemin aðallega í móttöku, geymslu og afgreiðslu á frystum afurðum 
til inn- og útflutnings. Helsta ábyrgðarsvið þjónustustjóra er daglegur rekstur og stjórnun frystigeymslunnar. 
Fyrir réttan aðila er því í boði fjölbreytt, áhugavert og krefjandi starf sem fylgja margvísleg tækifæri. 
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www.tskoli.is

Skólaliði óskast 
við Tækniskólann

Áhugasamir sendi inn umsókn ásamt ferilskrá  
á gsi@tskoli.is merkt „Skólaliði“ fyrir 4. janúar 2015.

Starfssvið skólaliða er fjölbreytt þjónusta við nemendur 
og starfsfólk skólans. Meðal verkefna er að hafa umsjón 
með ræstingu og viðhaldi, sem og að huga að öryggi 
nemenda og húsnæðis.

Staða félagsráðgjafa  
hjá Mosfellsbæ

Auglýst er laus til umsóknar staða félagsráðgjafa  
við barnaverndar- og ráðgjafardeild  fjölskyldusviðs  
Mosfellsbæjar. 

Barnaverndar- og ráðgjafardeild er önnur tveggja deilda 
fjölskyldusviðs samkvæmt nýju skipuriti. Helstu verkefni 
deildarinnar eru barnaverndarmál, félagsleg ráðgjöf, 
fjárhagsaðstoð, forvarnir og fræðsla. Í Mosfellsbæ búa 
um 9.500 íbúar og eru börn og unglingar fjölmennur 
aldurshópur.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám í félagsráðgjöf og starfsréttindi í greininni  
 er skilyrði.
• Framhaldsmenntun er kostur.
• Þekking og reynsla af vinnu við barnavernd  
 og félagsþjónustu er skilyrði.
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að tileinka sér nýjungar.
• Góð alhliða tölvukunnátta.

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.  
Gott væri ef umsækjandi gæti hafið störf í janúar.

Umsókn ásamt ferilskrá og kynningarbréfi með  
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skal send á netfangið 
mos@mos.is. Öllum umsóknum verður svarað.

Nánari upplýsingar veitir Berglind Ósk B. Filippíudóttir 
deildarstjóri barnaverndar- og ráðgjafardeildar. 
Netfang bof@mos.is og sími 525-6700.

Laun eru skv. kjarasamningi Félagsráðgjafafélags 
Íslands og Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Í samræmi við jafnréttisstefnu Mosfellsbæjar eru karlar 
jafnt sem konur hvattir til að sækja um starfið.

Tæknimaður
Multivac A/S á Íslandi selur og þjónustar Multivac 
pökkunarvélar ásamt því að vera sölu og þjónustuaðili 
hjá mörgum leiðandi vélaframleiðendum í matvælaiðnaði 
sem eru í samstarfi við Multivac á heimsvísu. 

Við leitum að sérhæfðum tæknimanni, helst með 
menntun í rafvirkjun, vélfræði eða sambærilegum iðnaði. 
Umsækjandi þarf helst að hafa 2-4 ára starfsreynslu í 
rafvirkjun og/eða viðhaldsvinnu við framleiðsluvélar. 

Viðkomandi þarf að vera metnaðarfullur og lausna-
miðaður með góða þjónustulund. Nauðsynlegt er að 
umsækjandi hafi gott vald á enskri tungu í ræðu og riti. 

Starfið felur í sér mikil samskipti við viðskiptavini og 
vinnu á vettvangi. Þjónustan er talsvert sérhæfð og í 
upphafi er unnið í nánu samstarfi við aðra starfsmenn 
félagsins, bæði hér heima og erlendis. Viðkomandi þarf 
að vera tilbúin að ferðast því starfsþjálfun fer að hluta til 
fram erlendis.

Í boði er starf hjá metnaðarfullu alþjóðlegu fyrirtæki í 
stöðugri framþróun. Áhugasamir sendið starfsumsókn 
og ferilskrá á magnus.sigurdsson@is.multivac.com

Kaldrananeshreppur auglýsir  
laust starf á leikskólanum  

Drangsnesi. 
Leikskólakennaramenntun æskileg.
Allar upplýsingar í síma 451 3277

Norlandair auglýsir eftir flugmönnum til starfa á Twin Otter   
og flug  á B200 King Air með aðsetur á Akureyri.

Umsóknir  óskast sendar á skj@norlandair.is eigi síðar en 22. desember 201 . 
.

Hæfniskröfur
• Gilt Atvinnuflugmannsskírteini 
• Gild Blindflugsáritun (IR)
• Gild fjölhreyflaáritun (MEP)
• Hafa lokið námskeiði í áhafnasamstarfi (MCC)
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Lágmarkstímakröfur flugmanns eru 500 heildarflugstundir 

Eftirfarandi þarf að fylgja umsókninni  
• Afrit af flugskírteini
• Afrit af heilbrigðisvottorði
• Afrit af sakavottorði
• Afrit af einkunnum bóklegs atvinnuflugnáms
• Sundurliðun á flugtímum og afrit af síðustu 100 klst. úr loggbók
• Ferilskrá (CV)

Norlandair er flugfélag á Akureyri.  Félagið leggur áherslu 
á leiguflug á Grænlandi ásamt því að sinna áætlunarflugi  
frá Akureyri til Vopnafjarðar, Þórshafnar, Grímseyjar og 
Constable Pynt á Grænlandi. 

www.gardabaer.is

AÐSTAÐA FYRIR 
SJÚKRAÞJÁLFARA OG 
TENGDA STARFSEMI

Garðabær auglýsir hér með eftir 
umsóknum frá áhugasömum aðilum til 
að koma að nýtingu á nýrri aðstöðu fyrir 
sjúkraþjálfun á Ísafold, hjúkrunarheimili 
og þjónustumiðstöð í Garðabæ. 
Sjúkraþjálfari hjúkrunarheimilisins nýtir 
aðstöðuna að hluta. 

Aðstaðan er 215m² að stærð og skiptist 
í vel búinn tækjasal, hreyfisal, tvö 
meðferðarherbergi og búningsklefa. 

Húsnæðið verður til sýnis fimmtudaginn 
18. desember milli kl. 13:00 – 15:00 og 
þriðjudaginn 6. janúar milli kl.13:00 – 
15:00. 

Áhugasamir geta sótt sér kynningar- 
gögn á heimasíðu Garðabæjar, 
www.gardabaer.is. Skila skal 
umsóknum til Þjónustuvers Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, 210 Garðabæ eigi síðar en 
9. janúar 2015 kl. 12:00. 

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Leikskólar 

· Leikskólakennari á Læk

· Sérkennari eða þroskaþjálfi í Fífusali

Grunnskólar

· Starfsfólk í dægradvöl í Vatnsendaskóla

· Íþróttakennari við Vatnsendaskóla

· Forfallakennari í Kársnesskóla

· Þroskaþjálfi í Hörðuvallaskóla

· Skólaliðar og dægradvöl í Hörðuvallaskóla

Velferðarsvið

· Starfsfólk á heimili og hæfingarstöð fyrir  
 fatlað fólk

· Starfsmenn á heimili fatlaðs fólks

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst  www.kopavogur.is 
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HRAFNISTA
Reykjavík 

 

I 
Kópavogur  I  Reykjanesbær

Upplýsingar veita:

Katrín S. Óladóttir
katrin@hagvangur.is

Kristín Guðmundsdóttir
kristin@hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og 
með 5. janúar nk.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilskrá og kynningarbréf þar 
sem gerð er grein fyrir hæfni í starfið 
og ástæðu umsóknar.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Almennur rekstur skrifstofu 
• Fjármálaumsjón, almennt bókhald og uppgjör
• Gerð fjárhagsáætlana og eftirfylgni
• Gerð samninga (vegna styrkja og samstarfsverkefna) 
• Mat á fjárhagsáætlunum og öðrum þáttum tengdum 
   undirbúningi styrkja
• Önnur tilfallandi verkefni

Hlutastarf kemur til greina. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum ríkisstarfsmanna. Næsti yfirmaður er forstöðumaður. Kvikmyndamiðstöð Íslands  
hefur aðsetur að Hverfisgötu 54 í Reykjavík. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af rekstri og umsýslu fjármála
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
• Gott vald á íslenskri tungu og ensku 

Skrifstofu- og fjármálastjóri

Kvikmyndamiðstöð Íslands stuðlar að framleiðslu, dreifingu og kynningu á íslenskum 
kvikmyndum. Kvikmyndamiðstöð vinnur einnig að eflingu kvikmyndamenningar á Íslandi 
og því að treysta tengsl á milli íslenskra og erlendra kvikmyndagerðaraðila.  
www.kvikmyndamidstod.is

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

www.hagvangur.is
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Umsækjendur eru beðnir um að senda inn umsókn á heimasíðu Matís www.matis.is/atvinna.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Nánari upplýsingar veita Magnea G. Karlsdóttir í síma 422 5088 eða magneag@matis.is og Jón H. Arnarson í síma 422 5076 
eða jon.h.arnarson@matis.is.

Matís vill ráða drífandi og duglegan sérfræðing til starfa hjá fyrirtækinu í Reykjavík

Matís ohf. Vínlandsleið 12
113 Reykjavík

s. 422 5000
www.matis.is

Starfssvið
Efla starfsemi Matís á sviði vinnslutækni og þróa ný atvinnu- 
tækifæri. Vinna að  framgangi verkefna og rekstri smærri 
verkefna og verkþátta.

 Í starfinu felst m.a.:
•  Hönnun og þróun á vinnsluferlum matvæla
•  Verkefni sem snúa að meðhöndlun og vinnslu matvæla 
•  Verkefni sem taka á gæðum matvæla
•  Verkefni á sviði kælingar, kælitækni og dreifingar matvæla, 

að miklu leyti sjávarfang
•  Vinna með öðrum sérfræðingum Matís að skilgreiningu 

og rekstri rannsóknaverkefna 

Hæfniskröfur  
•  Háskólamenntun í verkfræði eða tæknifræði, framhalds-

menntun er kostur
•  Frumkvæði, sjálfstæði og vandvirkni í vinnubrögðum
•  Gott vald á íslensku og ensku, í mæltu máli og rituðu
•  Lipurð í mannlegum samskiptum og metnaður til að ná 

árangri í starfi 

Starfshlutfall er 100% til tveggja ára en möguleiki á fram-
lengingu.

Umsóknarfrestur er til og með 5. janúar 2015

Drífandi og duglegur sérfræðingur…

Matís er þekkingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í matvælum og líftækni. Hjá Matís starfa rúmlega 100 manns á níu stöðum á 
landinu. Hlutverk Matís er að auka verðmætasköpun með því að efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, bæta 
lýðheilsu, tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu auðlinda með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu. 

Barnaverndarstofa

STARF ÞERAPISTA Í FJÖLKERFAMEÐFERÐ

Fjölkerfameðferð (Multisystemic Therapy – MST) er gagnreynd meðferð 
með fjölskyldum unglinga með alvarlegan hegðunarvanda og /eða 
vímuefnavanda sem annars þyrftu vistun utan heimilis. Meðferðin fer 
fram á heimili og í nærsamfélagi fjölskyldunnar í samstarfi við skóla og 
aðra lykilaðila. MST miðar að því að draga úr vandanum með því að efla 
bjargráð foreldra og bæta samheldni og samskipti í fjölskyldu. Aðgengi 
er að meðferðaraðilum (þerapistum) í síma allan sólarhringinn.

Laus er til umsóknar staða MST þerapista. Um er að 
ræða fullt starf. Umsækjendur skulu hafa lokið  
háskólaprófi á sviði heilbrigðis- eða félagsgreina og  
hafa góða faglega þekkingu og reynslu af með- 
ferðarvinnu. Þerapistar starfa undir stjórn sálfræðings 
sem er handleiðari og teymisstjóri, eftir meðferðar-
reglum og aðferðum MST, í samstarfi við erlendan  
MST sérfræðing. Í byrjun fá starfsmenn 5 daga  
grunnþjálfun í MST og reglulega þjálfun í framhaldi.

Nánari upplýsingar um starfið og ráðningarskilyrði er að 
finna á Starfatorgi (www.starfatorg.is)

Við úrvinnslu umsókna um störfin gildir mat Barna- 
verndarstofu á hæfni og eiginleikum umsækjenda. 
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum opinberra 
starfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til og með föstudeginum  
19. desember n.k.  
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir 
nánara samkomulagi. Allar umsóknir gilda í sex mánuði 
frá lokum umsóknarfrests ef starf losnar að nýju.  
Nánari upplýsingar eru veittar hjá Barnaverndarstofu  
í síma 530 2600  (www.bvs.is). 
Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík eða á netfangið bvs@bvs.is.

Skólamatur leitar að jákvæðum, sveigjanlegum 
og barngóðum einstaklingi til starfa 
í skólamötuneyti í Garðabæ.

Vinnutíminn er frá kl. 9:00 -14:00 alla virka daga.

Umsóknir og fyrirspurnir berist 
á fanny@skolamatur.is 
fyrir 17. desember.

MÖTUNEYTI

Hollt, gott og heimilislegt

skolamatur@skolamatur.is
 skolamatur.is  I  Sími 420 2500

Bifvélavirki óskast
Óskum eftir vönum bifvélavirkja við almennar viðgerðir.
Hæfniskröfur: Íslenskumælandi. Góða enskukunnátta.  

Hafa gott vald á bilanagreiningu á rafmagni. 
Reyklaus vinnustaður.

Verkstæðið sérhæfir sig í almennum viðgerðum á  
Skoda, Volkswagen, Mitsubishi og Audi. 

Upplýsingar veitir Atli Vilhjálmsson á netfanginu:  
betribilar@simnet.is eða í síma: 568-1411 á vinnutíma  og 897-1852

Viltu vaxa með okkur?
Okkur vantar skemmtilegt og drífandi fólk á saumastofuna okkar.

Kjóla/klæðskerameistari 

Kjóla/klæðskerasveinn
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ÚTBOÐ 
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í: 

„Endurgerð Tryggvagötu 2015“.
Verklok eru 1. ágúst 2015.

Verkið felur í sér endurgerð á Tryggvagötu, þverun hennar 
yfir Austurveg (þjóðveg 1) og áfram til suðurs á um 200m 
löngum kafla. Skipta skal um jarðveg í götunni og endurnýja 
allar lagnir þ.m.t. fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og 
fjarskiptalagnir. Leggja skal burðarlög og malbik, ásamt 
kantsteinum, gangstéttum og hraðahindrunum.

Helstu magntölur eru:
- Gröftur   6.800 m3
- Fleygun    1200 m3
- Neðra burðarlag  6.800 m3
- Fráveitulagnir   590 m
- Hitaveitulagnir  340 m
- Vatnsveitulagnir  300 m
- Malbikun   2.300 m2

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með  
miðvikudeginum 17. des. 2014. Þeir sem hyggjast gera tilboð 
í verkið skulu hafa samband við Auði Guðmundsdóttur í síma 
4801500, eða með tölvupósti á audurg@arborg.is. Gefa þarf 
upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fær viðkomandi í 
kjölfarið send útboðsgögn í tölvupósti. Tilboðum skal skilað 
til framkvæmda-og veitusviðs Árborgar, Austurvegi 67,  
fyrir kl:11:00 miðvikudaginn 14. janúar 2015, en þá verða þau 
opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Framkvæmda og veitusvið Árborgar

Rangárþing ytra

Verðlaunaafhending vegna hugmyndasam-
keppni um deiliskipulag og hönnun á Land-

mannalaugasvæðinu
Sveitarfélagið Rangárþing ytra, í samvinnu við Umhverfis-
stofnun og Félag íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA), efndi 
til samkeppni um skipulag og hönnun Landmannalauga-
svæðisins. 

Dómnefnd hefur nú lokið störfum sínum og munu  niðurstöð-
ur verða kynntar  miðvikudaginn 17. desember n.k. kl. 17.00 í 
húsakynnum Rangárþings ytra að Suðurlandsvegi 1-3, Hellu, 
2. hæð. Veitt verða verðlaun fyrir vinningstillögu. 

Um forvalssamkeppni var að ræða þar sem 4 teymi unnu 
hvert að sinni tillögu. Þær verða hengdar upp til sýnis og 
kynningar.

Ferðaþjónustuaðilar, fagfólk, fjölmiðlar og áhugafólk er hvatt 
til að koma og fagna þess¬um mikilvæga áfanga sem nú 
hefur náðst.

f.h. verkkaupa
Ágúst Sigurðsson,

Sveitarstjóri Ranárþings ytra

Innkaupadeild

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Strandblakvöllur í Laugardal,   
    útboð nr. 13368
 
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Til leigu
Laxdalshús á Akureyri

Laxdalshús er elsta 
hús bæjarins, byggt 
1795. Akureyrarbær 
eignaðist húsið 1942. 
Það var friðað árið 
1978 og endurbyggt 
í upphaflega mynd. 
Laxdalshús er af 
svokallaðri dansk-
íslenskri húsagerð eins og fyrstu húsin sem byggð voru á 
Akureyri. Húsið var reist sem íbúðarhús en hefur þjónað 
hlutverki veitingareksturs, skrifstofuhúsnæðis og sýninga-
halds undanfarin ár. Stærð hússins er 134 m²  og við það 
stendur 18 m²  skúr. 

Áhugasamir skili hugmyndum sínum um notkun á húsinu  
til Fasteigna Akureyrarbæjar í Ráðhúsinu að Geislagötu 9,  
4. hæð fyrir 14. janúar 2015.  

Nánari upplýsingar í síma 460 1128 
eða í gegnum netfangið dora@akureyri.is

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2014/2015 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 652, 4. júlí 2014

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu 

nr.1067/2014 í Stjórnartíðindum.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:

Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 

stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 29. desember 2014.

Fiskistofa, 12. desember 2014.

Reykjavíkurborg    s. 411 11 11 
Ráðhús Reykjavíkur    Skrifstofa eigna og atvinnuþróunar

Jarðvegsframkvæmdir á Hlíðarendareit hefjast á næsta 
ári. Á framkvæmdatíma næstu 4 – 6 ár er gert ráð 
fyrir að flytja þurfi á brott allt að 500.000 rúmmetra 
af jarðvegi, einkum mómold. Inn á svæðið verður flutt 
burðar- og fyllingarefni.  

Til að leysa þetta verkefni með vistvænum og hag-
kvæmum hætti er óskað eftir samstarfi um útvegun og 
flutning á efni inn og út af svæðinu.  Annars vegar við 
þá sem geta útvegað burðarhæft efni í undirfyllingar 
og hins vegar við þá sem geta tekið við efni til jarð-
vegsfyllingar t.d. í hljóðmanir, garða, golfvelli o.fl. 

Allir kostir koma til greina hvað varðar magn og teg-
undir efna og verður öllum svarað. Valkostum verður 
stillt upp eftir hagkvæmi og tímaröð.  

Nánar á reykjavik.is/hlidarendabyggd  

Samstarf um
 jarðvegsskipti

Jarðvegsframkvæmdir
Velferðarsvið

Tilkynning frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar

Greiðsla fjárhagsaðstoðar 
frá Reykjavíkurborg

 

Klettás 17
210 Garðabær
Fallegt 6 herbergja raðhús

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 49.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
LÆKKAÐ VERÐ!

RE/MAX LIND KYNNIR: Mjög falleg og vel skipulagt 6 herbergja (4-5 svefnherbergi) raðhús við Klettás
17  í Ásahverfi Garðabæjar.

Lind

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

gv@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

699-3702

Save the Children á Íslandi
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| RAÐAUGLÝSINGAR | 

AUGLÝSING UM TILLÖGU AÐ NÝJU 
SVÆÐISSKIPULAGI- HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 2040

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins auglýsir, skv. 24. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006, tillögu að nýju svæðisskipulagi höfuðborg-
arsvæðisins - Höfuðborgarsvæðið 2040.  Nýtt svæðisskipulag 
mun leysa af hólmi Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 - 
2024 og svæðisskipulag fyrir vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu 
frá 1998.

Höfuðborgarsvæðið 2040 er stefnumótandi áætlun um þróun  
höfuðborgarsvæðisins til ársins 2040. þar eru sett fram leiðar-
ljós, markmið og aðgerðir um þau viðfangsefni sem snerta 
sameiginleg hagmunamál sveitarfélaganna.

Skipulagstillagan liggur nú frammi til sýnis ásamt umhverfis-
skýrslu, fylgiritum og ábendingum Skipulagsstofnunar,  á 
skrifstofu SSH, Hamraborg 9 Kópavogi, hjá Skipulagstofnun, 
Laugavegi 166 í Reykjavík og á skrifstofum allra sveitarfélaga  
á höfuðborgarsvæðinu til og með 2. febrúar 2015.

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu SSH, www.ssh.
is/2040.  Þar er einnig að finna myndbandskynningu.   
Opnir kynningafundir verða auglýstir síðar.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að 
gera athugasemdir við svæðisskipulagstillöguna. Frestur til að 
skila inn athugasemdum rennur út í lok mánudagsins 2. febrúar 
2015. Skila skal skriflegum athugasemdum til skrifstofu SSH 
Hamraborg 9, 200 Kópavogi eða á netfangið ssh@ssh.is

Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

ÚTBOÐ
Útboð 15761 - Stækkun Norðurbyggingar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar til austurs.  
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum til að 
taka þátt í opnu útboði vegna stækkunar Norðurbyggingar Flugstöð-
var Leifs Eiríkssonar til austurs. 
  
Verkið felst í jarðvinnu, burðarvirki, þaki og ytri frágangi á stækkun 
norðurbyggingar til austurs um ca 10m á einni hæð með kjallara. Um 
bráðabirgðabyggingu er að ræða með undirstöðum sem hugsaðar 
eru til frekari stækkunar hússins. 
  
Verki skal að fullu lokið 28.04.2015. 
  
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg 
á vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is, miðvikudaginn 17. desember nk. 
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar 
sem þau verða opnuð 09. janúar 2015, kl. 11.00 að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska

ÚTBOÐ
Útboð 15760 -  Breytingar á brottfararsal 

Norðurbyggingar Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf. óska eftir áhugasömum aðilum til að 
taka þátt í opnu útboði vegna breytinga á brottfararsal Norðurbyggingar 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar. 
  
Verkið felst í að útvega og setja upp 4000kg vörulyftu og skal verki lokið 
eigi síðar en 30.04.2015. 
  
Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða aðgengileg á 
vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is  miðvikudaginn 17. desember nk. 
Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík þar sem 
þau verða opnuð 15. janúar .2015, kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóð-
endum sem þess óska. 
 

Opið hús sunnudaginn 14. des. 2014. kl. 12 - 12:30

Dísarás 8 
Glæsilegt raðhús með tvöföldum bílskúr  

Hulduland 
Endurnýjuð 2ja í nýklæddu húsi 

Helluvað 
Glæsileg 4ra herb. íbúð 

Andrésbrunnur 
Falleg íbúð m.sólpalli. 

Stigahlíð 
3ja herb. 83 fm íbúð á 2- hæð  

Þórðarsveigur 24 
Góð 3ja+bílskýli. Lítil milligjöf. 

Friggjarbrunnur 
Falleg 2ja herb. 80,1 fm. í lyftuhúsi 

Nýkomið í einkasölu glæsi- 
legt alls 214 fm raðhús 
m.tvöföldum sérstæðum 
bílskúr á eftirsóttum stað 
skammt frá Elliðárdalnum 
og Árbæjarlauginni. 
Húsið er mikið endurný-
jað innan sem utan + 
lóð að framan. 5 svefnherbergi, arin í stofu, gott nýl. eldhús og bað 
m.nuddkari+sturtu. Gestasnyrting. Mjög gott skipulag. Glæsileg 
nýstandsett lóð+bílaplan framanvið húsið. Verð 57,6 millj. Uppl. veitir 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Nýkomin í einkasölu  
glæsileg 58 fm 2ja herb. 
íbúð á jarðhæð í litlu 
fjölbýli á frábærum stað 
í Fossvogi. Verið er að 
klára að klæða húsið utan. 
Nýlegt þakjárn (alusink). 
Íbúðin nær algerlega endurnýjuð að innan nýlega, hurð útí garð. Laus 
strax. Verð 23,9 millj. Ingólfur Giss. lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@
valholl.is

Í einkasölu glæsileg 
4ra herb. 108,8 fm íbúð í 
nýlegu húsi við Helluvað  
í Reykjavík. Þrjú herb., 
fallegt eldhús og baðher-
bergi, þvottahús innan 
íbúðar. Góð sameign og 
glæsilegt útsýni.  
Verð 33,8 milj.  Allar frekari upplýsingar veitir Heiðar í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

Nýkomin um 94 fm íbúð á 
2.hæð (jarðhæð bakatil) 
með afgirtum timbursól-
palli útaf stofu í lyftuhúsi á 
góðum stað í Grafar- 
holti. Þvottaherb. í íbúð. 
Góðar innréttingar og 
skipulag. Gott stæði fylgir í 
3ja bíla bílskúr (innangengt úr sameign). Verð 28,9 millj.  
Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Í einkasölu mikið 
endurnýjuð og falleg 3ja 
herb. 83 fm, íbúð á 2- hæð.  
Endurnýjað eldhús og 
bað og falleg gólfefni á 
allri íbúðinni.  Tvö rúmgóð 
herbergi og bjartar stofur.  Sameign í góðu ástandi, með sér geymslu 
og sameiginlegu þvottahúsi í kjallara.  Verð 29,8 milj. Allar frekari 
upplýsingar veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Nýleg falleg 85 fm íbúð á 
jarðhæð m.sérinngangi 
í góðu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Góðar 
innréttingar, parket, þvot-
tahús í íbúð, nýr afgirtur 
suðvestur timbursólpallur. Verð 27,5 m. Áhvílandi:ca. 24,6 m. íbúðar-
lán. Uppl.veitir Ingólfur Giss. lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

Í einkasölu glæsileg 80,1 
fm, 2ja herb. íbúð í nýlegu 
lyftuhúsi með stæði í 
bílageymslu, við Friggjar- 
brunn í Úlfarsárdal.  
Þvottahús með glugga, 
rúmgott baðherb. með 
sturtu.  Fallegt eldhús 
með eyju og rúmgott herbergi með stórum skápum.  Stæði í lokaðri 
bílageymslu með geymslu við hliðina.  Verð 26,9 milj, allar uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

OPIÐ HÚS

LAUS

NÝTT Í SÖLU

Heiðar  
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 588-4477

Lögg.fast.SaliHótel til leigu 
- Arnarholt á Kjalarnesi

Til leigu í stuttan eða langan tíma - viku til 10 ár - hótel á 
Arnarholti, 116 Reykjavík.  Hægt er að leigja hluta eignarinnar.  
Um er að ræða 4 tveggja herbergja hótelíbúðir, 4 herbergi 
með baðherbergjum og 26 herbergi sem hafa sameiginlega 
baðherbergi, eldhús, þvottahús og sameign.  Góð skrifstofu- 
og starfsmannaaðstaða.  Í sameiginlegum rýmum er gert ráð 
fyrir líkamsrækt, gufubaði, sjónvarps- og billiardherbergi, 
fundar- og matsölum og svo mætti lengi telja. Öflugt eldhús.  
Húseigandi leitar að samstarfsaðilum og/eða rekstraraðilum 
allra eignarinnar eða hluta hennar.  Stórkostlegir möguleikar 
í boði, sem sem hersaga, minjasaga, huldusaga og fleira.  
Stutt í golfvöll og sjó, stór útisvæði, tjaldstæði, hestar og 
fleiri dýr.  Glæsilegt útsýni. 

Fasteignin og svæðið er sýnis áhugasömum eftir 
samkomulagi.  Hafið samband við Stefán í 8976121 eða 
stefan@fylkirehf.is eða eirikur@fylkirehf.is 

Til sölu rúmgóð 5 herbergja íbúð í þessu vinsæla hverfi. Íbúðin er á tveimur 
hæðum. Efri hæð: Eldhús með nýlegri HTH innréttingu og stofa eru í einu rými. 
Hjónaherbergi og barnaherbergi. Baðherbergi er nýlegt. Neðri 
hæð: Tvö rúmgóð herbergi, þvottahús og gesta wc. Nánari 
upplýsingar veita: 

Sveinn í s: 899 8546 og Helgi sölufulltrúar  895 1999 

sveinn@nyttheimili.is / helgi@nyttheimili.is
Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Stangarholt 34 - Reykjavík 
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 14.DES. kl 15:00-15:30 

Opið
hús

Hlíðasmári 8  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

Til sölu glæsileg 3 herbergja íbúð í hinu vinsæla Sjálandshverfi  í Garðabæ. 
Íbúðin er vel skipulögð með fallegum innréttingum. Eldhús og stofa í einu 
rými. Hjónaherbergi og barnaherbergi með skápum. Þvottahús innan íbúðar. 
Útgengt á suð-vestur sólpall. Sér stæði í bílageymslu. 

Nánari upplýsingar veita: 

Sveinn í s: 899 8546 og Helgi sölufulltrúar  895 1999 

sveinn@nyttheimili.is / helgi@nyttheimili.is
Reynir Erlingsson
lögg fasteignasali 
gsm:820-2145

Strandvegur 12 – Garðabæ 
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUD 14.DES. kl 14:00-14:30

Opið
hús

Hlíðasmári 8  201 Kópavogur  sími: 414-6600
Reynir Erlingsson lögg.fasteignasali     nyttheimili@nyttheimili.is

13. desember 2014  LAUGARDAGUR12
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Opið hús sunnudaginn 14 .desember milli kl 14:30 og 15

Úlfarsbraut 96 
Stórglæsilegar íbúðir aðeins tvær af sjö óseldar.

OPIÐ HÚS

Valhöll fasteignasala og Þórunn Pálsdóttir s:773-6000 kynna: 
Stórglæsilegar íbúðir  aðeins tvær af sjö óseldar.
Einstök staðsetning neðst í dalnum við opið svæði og Úlfarsá
Hönnun og handbragð í sérflokki.
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgja.
 
Íbúð 101.  4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð,  samtals 130,6 fm
Einstök tengsl við dalinn og náttúruna.  Stór stofa með gólfsíðum 
gluggum sem snúa niður í dalinn.  15,8 fm sérnotaflötur  og 12,8 fm 
suðursvalir. Stórglæsileg eldunareyja, sér þvottahús innan íbúðar. 
Verð 44,9 M.
 
Íbúð 301. Glæsilegt 3-4ra herbergja penthouse á þriðju hæð,  
samtals  128,5 fm  Tilkomumikil opin stofa með aukinni lofthæð og 
stórum þakglugga. 16,2 fm  suð-austur svalir úr stofu og svalir úr 
hjónaherbergi.  Sér þvottahús innan íbúðar. Geymsla bæði innan 
íbúðar og á fyrstu hæð.
Verð 44,9 M.

Þórunn
Pálsdóttir 
s: 773-6000
Sölufulltrúi
verkfr.MBA
thorunn 
@valholl.is

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 588-4477

Lögg.fast.Sali

Falleg og mikið uppgerð efri sérhæð ásamt bílskúr. Stórar og bjartar 
stofur með glæsilegu útsýni. Frábær staðsetning við Laugardalinn. 
Stutt í skóla, heilsurækt, íþróttir, o.fl. Suðursvalir. Nýjir gluggar og 
gler í ölllu húsinu. Sprunguviðgert og málað árið 2013. Eignin verður 
sýnd sunnudaginn 14.desember milli kl. 13:00 og kl. 14:00.
V. 53,5 m. 8467

Mjög vel staðsett 265 fm raðhús með innbyggðum bílskúr á þessum 
eftirsótta stað. Nýlegt eldhús, arinn í stofu, suðurgarður með verönd 
út frá stofu og svalir.
Eignin verður sýnd sunnudaginn 14. desember milli kl 14:00 og 
14:30 og mánudaginn 15. desember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 73,9 m. 8414

Laugarásvegur 73 104 Rvk. íbúð merkt 02-01.

 Frostaskjól 97 - 107 Rvk.

OPIÐ HÚS

sunnudag

OPIÐ HÚS

sun. og mán.

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

44,4 millj.Verð frá:

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir í litlu fjölbýli 

við Úlfarsbraut 96 

Húsið stendur neðst í dalnum við opið svæði

Álklætt hús með ál/tré gluggum 

Sérsmíðaðar innréttingar með graníti á borðum 

Öllum íbúðum skilað fullbúnum 

með plankaparketi 

Stæði í bílageymslu

Íbúðir frá 128,5-129,1 fm 

Úlfarsbraut 96
útsýnisíbúðir 

OPIÐ HÚS
sunnudag 14. desember 

frá kl.13:00-13:30

AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING

Agnar Agnarsson Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  // domusnova.is 

Eignin skiptist í kjallara, tvær hæðir og ris og er birt stærð samtals 387fm. Umtalsverðar 
endurbætur hafa átt sér stað á eigninni undanfarin ár, m.a. pípulögn, raflögn, gólfefni o.fl.

Í dag er rekið gistiheimili í húsinu og getur allt innbú og rekstur fylgt með í kaupverði.

Fasteignin getur einnig hentað sem glæsilegt einbýlishús. Sérinngangur getur verið  
í kjallarann sem býður upp á aukaíbúð þar.  

Enn fremur gæti eignin skartað sem glæsilegt skrifstofuhúsnæði með 12 lokuðum skrifstofum.

Eignin getur verið laus eftir nánara samkomulagi.

Skólabrú 2 
til sölu

Allar frekari upplýsingar  
veitir Agnar í síma 820-1002 
eða agnar@domusnova.is

Fasteignin er byggð 1912 eftir teikningu Rögnvalds Ólafssonar og  
að margra dómi talið vera meðal fallegustu húsa Reykjavíkur í dag.

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Holtsvegur - Urriðaholti Garðabæ

Glæsilegar íbúðir að Holtsvegi 23-25 í 
Garðabæ.  Glæsileg sýningaríbúð.  Íbúðunum 
fylgir stæði í bílageymslu, aðgengi og 
frágangur til fyrirmyndar. Einstakt útsýni 
yfir náttúruparadísina í Urriðaholtinu, þar 
eru gönguleiðir umhverfis vatnið og inn í 
Heiðmörkina. Í boði eru 3ja og 4ra herbergja 
íbúðir. 

Verð frá: 28.500.000

3
herb.

78,5
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

 

Þóra      
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Austurkór 65 - 203 Kópavogur

Borg Fasteignasala kynnir 4ra herbergja íbúðir 
98-103 fm. Nýjar og glæsilegar útsýnis íbúðir. 
Glæsilegar íbúðir á fallegum stað - stutt í Heiðmörk. 
Stórglæsilegt útsýni til vesturs yfir borgina. 

- Tilbúar til afhendingar -

Íbúðirnar afhendast fullbúnar fyrir utan 
gólfefni í stofu og herbergjum:  Gott skipulag.

Verð frá: 38.000.000

4
herb.

Frá 
115m2.

Margrét
Fasteignasali

 691 3555
margret@fastborg.is

 Vindakór 5-7 - 203 Kópavogur 

Nýlegt fjögurra hæða lyftuhús 

Rúmgóðar og smekklegar fullbúnar íbúðir
Sér inngangur af lokuðum svalagangi eða lóð
Merkt stæði í lokuðum bílakjallara (1-2)
Stórar svalir eða sérnotareitur á lóð
Fjölþætt þjónusta fyrir alla aldurshópa og góð 
tenging við náttúru.

126-
213m2.

Opið hús þriðjudaginn 16. des. kl 17:30 - 18:00

Hrólfsskálamelar

Opið hús miðvikudaginn 17. des. kl 17:30 - 18:00

Vandaðar og glæsilegar íbúðir að Hrólfsskálamel 10-18 á Seltjarnar-
nesi.  Glæsileg fulllbúin sýningaríbúð á annari hæð, þar sem útsýnið 
er glæsilegt til austurs yfir borgina. Öllu íbúðum fylgir stæði í bíla-
gaeymslu, sem er sérstaklega rúmgóð með góðu aðgengi.  3ja metra 
lofthæð + háar innihurðir.  Stutt í einstaklega fallegar gönguleiðir og 
göngufæri í alla helstu þjónustu.  Sjón er sögu ríkari.

Sölumenn Borgar Fasteignasölu s.  860-1155

Verð: 44.000.000

Opið
hús

Opið
hús

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Brandur
Sölumaður
 897 1401

Skerjabraut 3

Glæsileg íbúð að Skerjabraut 3 með frábæru 
útsýni í allar áttir. Íbúðin er skráð 137 fm á 
tveimur hæðum með svölum á hvorri hæð sem 
snúa til suðurs, aðrar svalirnar eru 34,6 fm 
þaksvalir.  Í húsinu að Skerjabraut 3 verða 6 íbúðir, 
húsið er í byggingu og verður tilbúið til afhendingar 
haustið 2015. Glæsileg íbúðf á þessum vinsæla 
stað á Seltjarnarnesi. 

Verð: 54.900.000

Þóra      
Fasteignasali

 777 2882

Sigurður Fannar
Sölumaður
 897 5930

Kópavogstún 12

Vandaðar og fullbúnar íbúðir – til afhendingar 
í apríl 2015.

Húsið er 3ja hæða steinsteypt fjölbýlishús með 
bílakjallara, lyftu og sér inngangi af svölum eða 
beint af jarðhæð. Vandað hefur verið við efnis-
val og hönnun en íbúðirnar afhendast fullbúnar 
að utan sem innan.
www.motx.is

Verð: 49.900.000

Frá 135-
152m2.

Þóra
Birgisdóttir 
Fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Sölumaður

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Sölumaður

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Sölumaður

 897 5930

Hildur
Birkisdóttir   
Sölumaður

 663 4539    

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Margrét 
Gunnarsdóttir    
Fasteignasali

 691 3555      

Stefán Páll 
Jónsson      
Sölumaður

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansenl      
Fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Fasteignasali

 897 9030      

Bryndís 
Alfreðsdóttir
Skrifstofustjóri

 519 5500  

Stefán 
Jóhann
Fasteignasali

 864 8808 

 4-6
 herb
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Brynhildur Björnsdóttir, skrá-
setjari sögu Kramhússins í til-
efni af þrjátíu ára afmæli þess, 
hefur verið viðloðandi húsið frá 
unglingsaldri. „Ég tók mér hlé 
í um áratug en byrjaði svo af 
fullum krafti í byrjun árs 2009, 
ómöguleg í baki og öll í steik. Það 
er skemmst frá því að segja að 
leikfimin í Kramhúsinu læknaði 
mig en þetta var í fyrsta skipti 
sem ég prófaði leikfimi hjá stofn-
andanum, Hafdísi Árnadóttur. 
Tímarnir hjá henni eru engu líkir. 
Hún blandar saman ballett, jóga, 
pilates, tai chi, rúmbu, samba, 
tangó, cha cha cha og einhverri 
tækni sem hún ein kann og er 
ótrúlega góð fyrir allt mögulegt,“ 
útskýrir Brynhildur. 

VARÐ AÐ SEGJA SÖGU HÚSSINS
Hafdís er íþróttakennari í grunn-
inn og kenndi lengi vel við leik-
listaskólann. „Henni fannst íþrótt-
ir svo leiðinlegar að hún byrjaði 
að kynna sér alls konar dans og 
hefur hann fengið að blómstra 
í Kramhúsinu í gegnum tíðina,“ 
segir Brynhildur. Tímarnir sem 
Brynhildur hefur sótt eru fyrir 
konur á öllum aldri og gerir hver 
eins og hún getur. „Svo er Hafdís 
alltaf að segja okkur sögur og mér 
fannst að einhver ætti að skrá-

setja þær. Þegar kom í ljós í fyrra 
að stórafmæli stæði fyrir dyrum 
ákvað ég að láta til skarar skríða.“

FÓLK KEMUR TIL AÐ NJÓTA SÍN
Brynhildur segir mikið frum-
kvöðlastarf hafa verið unnið í 
Kramhúsinu og hefur Hafdís lagt 
sig fram um að kynna hina ýmsu 
dans- og hreyfilist fyrir lands-
mönnum. „Um tíma kom varla sá 
útlendingur til Íslands, sem kunni 
eitthvað í dansi, að hann væri 
ekki farinn að kenna í Kramhús-
inu.“ Hún segir sérstöðu hússins 
margvíslega. „Þótt fólk sé hingað 
komið til að stunda líkamsrækt 
þá fer hér fram gríðarlegt gras-
rótarstarf á sviði danslistar og 
annarrar listsköpunar auk þess 
sem hér hefur ávallt verið unnið 
öflugt barnastarf. Þessu fannst 
mér þurfa að gera skil. Það sem 
mér finnst þó allra best er að fólk 
kemur hingað til að vera en ekki 
til að verða; mjórri, sterkari eða 
hvað það nú er, þó það gerist auð-
vitað samhliða. Það kemur til að 
njóta stundarinnar og njóta sín.”

Bókin er að sögn Brynhildar 
byggð þannig upp að fyrst er 
farið yfir sögu Hafdísar og sögu 
hússins. „Síðan eru þarna viðtöl 
við fulltrúa þess helsta í húsinu, 
tangósins, afrósins, leikfiminnar, 

jógans, leiklistarinnar og barna-
starfsins. Megnið af sögunni 
hefur hingað til verið í munnlegri 
geymd en auk þess segir ógrynni 
ljósmynda sína sögu. Ljósmynd-
arinn Spessi er myndritstjóri 
bókarinnar. Hann hefur bæði 
tekið myndir og valið úr fjölda 
mynda sem hinir ýmsu ljósmynd-
arar hafa tekið í Kramhúsinu í 
gegnum tíðina. Þá hefur Tómas 

Jónsson, grafískur hönnuður, 
lagt sitt af mörkum til bókarinnar 
en hann hefur séð um frumlegar 
og skemmtilegar auglýsingar 
fyrir Kramhúsið frá upphafi.“

UPPSKERA VETRARINS
Í dag verður hin árlega jólagleði 
Kramhússins haldin í Tjarnarbíói. 
Þar fá áhorfendur að sjá uppskeru 
vetrarins hjá iðkendum. Fjöl-

breytnin er gríðarleg og þykir sýn-
ingin hin allra mesta skemmtun.  
Hjá sumum er hún órjúfanlegur 
hluti aðventunnar. „Þarna verða 
Bollywood-dansar, magadansar,  
afródansar, hip hop, breik, afró, 
balkandansar og hinir ýmsu gjörn-
ingar,“ segir Brynhildur.

Barnasýningin hefst klukkan 
14 og fullorðinssýningin klukkan 
20. ■ vera@365.is

IÐKENDUR KOMA TIL AÐ VERA
JÓLAGLEÐI Í DAG   Dans- og listasmiðjan Kramhúsið fagnar 30 ára afmæli í ár. Af því tilefni var ákveðið að skrásetja sögu hússins 
og kom bókin Kramhúsið – orkustöð i miðbænum út fyrir skemmstu. Árleg jólagleði Kramhússins verður haldin í Tjarnarbíói í dag 
en auk þess hefur verið ákveðið að teygja á afmælisárinu og halda yfirlitssýningu í febrúar á næsta ári.

MIKIÐ FRUMKVÖÐLASTARF
Hafdís Árnadóttir, stofnandi Kramhúss-
ins, hefur lagt sig fram um að kynna hina 
ýmsu dans- og hreyfilist fyrir landsmönn-
um í gegnum tíðina.

GLEÐIN VIÐ VÖLD „Í Kramhúsið kemur fólk til að vera en ekki verða. Það kemur til að 
njóta stundarinnar,” segir Brynhildur. MYNDIR/SPESSI

FJÖLBREYTTIR DANSSTÍLAR
Tangóinn hefur lengi verið viðloðandi 
Kramhúsið. 

30 ÁRA 
SAGA Hægt 
er að panta 
bókina í síma 
551-5103 eða 
senda póst 
á bryndis@
kramhusid.is

facebook.com/CommaIceland

Minnum á jóladagatal 

comma, vinningar alla 

daga til jó
la.

Ponchin koma í svörtu, bláu, gráu og drapplituðu 
eins og á mynd.

Poncho verð aðeins 7.990 kr.

Smáralind
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Við byrjuðum á að prófa að búa 
til brjóstsykur heima fyrir átta 
árum. Þá var Emma okkar fjög-

urra ára en gat samt hjálpað okkur 
og fannst það ofsalega spennandi. 
Síðustu fjögur árin höfum við hins 
vegar búið til brjóstsykur og annað 
góðgæti í góðra vina hópi,“ segir Ása 
og bendir á að brjóstsykursgerðin sé 
afar skemmtilegt samvinnuverkefni. 

Í ár var fjölskyldan aftur ein á 
báti. „Við eignuðumst tvíburadætur 
í sumar og þær eru enn það litlar að 
við erum varla húsum hæf. Við ákváð-
um því að vera bara í rólegheitum 
hér heima,“ segir Ása glaðlega. Þau 
hjónin eiga því fjögur börn í allt. „Já, 
litla dúllan í restina varð að tveimur 
dúllum,“ segir hún hlæjandi en bætir 
við að þrátt fyrir upphaflegt sjokk 
hafi verið mun minna mál að eiga 
tvíbura en þau héldu.

EKKERT VESEN
Brjóstsykursgerðin er einföld að mati 
þeirra hjóna. „Það eina sem þarf er 
desilítramál og sykur,“ segir Eyþór 
glettinn en Ása bætir við; „Maður 
þarf þrúgusykur og sykur, pott og silí-
konmottu til að setja brjóstsykurinn 
á. Auk þess bragðefni og hitamæli,“ 
telur hún upp og áréttir að start-
kostnaðurinn í þennan heimilisiðnað 
sé ekki mikill.

„Við kaupum þrúgusykurinn og 
bragðefnin á vefsíðunni slikkeri.is 
sem sérhæfir sig í þessu. Þar er líka 
hægt að kaupa alla fylgihluti og fá 
leiðbeiningar og uppskriftir,“ segir 
Eyþór.

Þau eru beðin að lýsa ferlinu í gróf-
um dráttum. „Við blöndum saman 
sykri og þrúgusykri í pott með smá 
vatni. Látum sjóða þar til blandan 
nær 158 gráðum. Þá slekkur maður 
undir og leyfir hitanum að hækka upp 
í 165 gráður. Þá er blöndunni hellt á 
silíkonmottu, eða stórt silíkonbök-
unarform eins og ég nota, og litar- 
og bragðefnum blandað saman við. 
Fyrst er þetta hrært með stórum 
spöðum og síðan hnoðað. Þetta tekur 
enga stund og er ekkert vesen,“ lýsir 
Ása.

SKRÍTNIR MOLAR SKEMMTILEGIR
Ása og Eyþór segja krakka hafa mjög 
gaman af brjóstsykursgerðinni þó 
vissulega þurfi að passa þau vel með-
an verið er að hita sykurinn. „Þegar 
blandan er hæfilega köld fá þau að 
klippa deigið niður í hæfilega búta,“ 

segir Eyþór. „Skemmtilegast finnst 
þeim samt að ákveða hvaða bragð 
eigi að vera af brjóstsykrinum,“ segir 
Ása en ýmsar skrítnar samsetningar 
hafa orðið til í gegnum tíðina. „Við 
höfum prófað alls konar vitleysu, 
blöndum saman bragðtegundum og 
fáum þannig brjóstsykur sem fæst 
hvergi annars staðar,“ segir hún. Innt 
eftir skrítnasta molanum segja þau 
líklegt að það hafi verið sá með pipar-
kökubragðinu. „Það virkaði ekki vel,“ 
segir Eyþór og hlær.

HLAUP OG KARAMELLA
Tegundirnar urðu heldur færri í ár en 
undanfarin ár enda í nógu að snúast 

með fimm mánaða tvíbura. „Í ár gerð-
um við tvær tegundir, annars vegar 
karamellu-piparmintu og hindberja.“

Iðulega gerir fjölskyldan líka 
karamellu og hlaup á sama tíma og 
brjóstsykurinn.

„Innihaldsefnin eru mjög svipuð í 
brjóstsykrinum og hlaupinu og því til-
valið að gera þetta tvennt samhliða. 
Við klippum hlaupblönduna niður 
og sykurhúðum. Þannig verður þetta 
ægilega gott,“ lýsir Ása

Hvað verður svo um allt þetta 
sætmeti? „Bæði borðum við þetta 
heima en látum líka poka fylgja með 
jólapökkunum.“

 ■ solveig@365.is

LITRÍKIR MOLAR Í ELDHÚSINU
BRJÓSTSYKURSGERÐ  Eyþór Árnason og Ása Óðinsdóttir hafa undanfarin ár búið til brjóstsykur á aðventunni. Þau segja ferlið 
sáraeinfalt og að krakkarnir hafi sérstaklega gaman af, sérstaklega að blanda saman hinum ólíklegustu bragðtegundum. Umfangið 
var þó minna við brjóstsykursgerðina í ár enda fæddust þeim hjónum tvíburar í sumar og því í nógu að snúast.

FJÖLSKYLDAN Eyþór og Ása með börnum sínum Emmu 12 ára, Ara Ævari 6 ára, Guðrúnu Árnýju og Ernu Óðnýju fimm mánaða. MYND/STEFÁN

Jurtate, piparkökur og jólaglaðningur. 
Allir velkomnir. 
Aðgangur kr. 700 - frítt fyrir félagsmenn

Dagskrá:
Gamli maðurinn og nútíminn - Bjarni Þórarinsson, rágjafi.

Falleg jólalög -  Bryndís Guðnadóttir mezzosópran syngur falleg jólalög.

                                   Meðleikari á píanó, Þórunn Sigurðardóttur.

Hugvekja um kærleikann - Tolli Morthens, myndlistamaður.

Slökun - Anna Ingólfsdóttir, jógakennari.

Þriðjudagskvöldið 16. desember kl. 20:00
Náttúrulækningafélag Reykjavíkur heldur í aðdraganda jólanna
Kærleiks- og kyrrðarstund  í Laugarneskirkju við Kirkjuteig 105, Rvk.

Berum ábyrgð á eigin heilsu

Kærleiks og kyrrðarstund
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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 
byrjað á breytingaskeiðinu fyrir 
sjö árum. „Ég hef verið á þremur 

tegundum af hormónalyfjum, þurfti oft 
að skipta um tegundir. Ástæðan fyrir því 
var sú að lyfin hentuðu 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 
sakaði 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 
Femarelle ef konur vilja ná betri líðan á 
breytingaskeiðinu.“

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 Káradóttir sem á 
þeim tíma var að byrja á breytingaskeið-
inu en vildi ekki nota hormóna. „Ég fann 
fyrir hitakófum, fótaóeirð, skapsveiflum, 
líkamlegri vanlíðan og vaknaði 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 fóta-
óeirð 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 breytingaaldr-
inum prófi Femarelle og get ekki ímyndað 
mér hvernig mér liði í dag ef ég hefði ekki 
kynnst þessu dásamlega undraefni.“

Virkni Femarelle 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 
einkennum sem 
voru lýsandi fyrir 
breytingaskeiðið 
en samt er ég 
bara 42 ára,“ 
segir Selma Björk 
Grétarsdóttir. 

„Ég fann fyrir 
svefn truflunum, 
verkjum um 
líkamann og skap-
sveiflum. Það var 
alveg ótrúlega 
fljótt 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 
Femarelle, því 
að skapið hefur 
lagast og verkirn-
ir minnkað. Mér 
líður mun betur 
og er sáttari með 
sjálfa mig.“  

LOKSINS VERKJALAUS
„Mig langar að deila með ykkur reynslu 
minni af notkun Femarelle,“ segir Eva 
Ólöf Hjaltadóttir. „Mér hafði ekki liðið 
nógu vel í svolítinn tíma, ég er á lyfjum 
við sykursýki og vegna veikinda í skjald-
kirtli. Ég hafði þyngst vegna lyfjanna og 
svo hef ég einnig verið með gigt og haft 

verki vegna þess. Mér fannst 
óþægilegt að 
vera of mikið 
innan um fólk, 
var orðin svolítið 
þunglynd af van-
líðan. Mér fannst 
ekki gott að vera 
í hávaða og var 
því mjög mikið 
að einangrast frá 
félagslífi. Vegna 
sykursýkinnar 
og skjaldkirtils-
sjúkdómsins hef 
ég svitnað 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 
hvernig mér leið, 
vildi geta tekið 
meiri þátt í lífinu. 
Ég las umfjöllun 
um Femarelle og 

leist vel á að prófa náttúrulega og horm-
ónalausa 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 vikulega,“ 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
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Hið manngerða jólatré sem flýtur á 
lóninu Rodrigo de Freitas í Ríó de 
Janeiro hefur verið reist árlega í 

desember frá því árið 1996 og er tendrun 
þess orðin þriðji stærsti ferðamannavið-
burður borgarinnar á eftir kjötkveðjuhá-
tíðinni og nýársgleðinni á Copacabana-
ströndinni.

Jólatréð er 85 metra hátt, vegur 542 
tonn og er smíðað úr málmi. Stærsta 
tryggingarfélag Brasilíu sá um smíðina 
þetta árið en þemað í skreytingum trésins 
voru árstíðirnar fjórar. Um 3,1 milljón 
ljósa lýsa upp tréð sem breytir stöð-
ugt um lit og skreytingar. Þannig er það 
skreytt laufum fyrir haustið, snjókornum 

fyrir veturinn, blómum til að endurspegla 
vorið og gullborðum sem eiga að tákna 
sumarið.

Við afhjúpun trésins á dögunum var 
haldin gríðarmikil flugeldasýning sem 
um hundrað þúsund manns mættu til að 
horfa á. Búist er við að yfir milljón manns 
muni líta mannvirkið augum áður en ljós 

þess verða slökkt á þrettándanum, þann 
6. janúar.

Heimsmetabók Guinnes hefur skráð jóla-
tréð í Ríó sem stærsta fljótandi jólatré heims. 
Til samanburðar má nefna að jólatréð fræga í 
Rockefeller Centre í New York er 22,5 metrar 
að hæð og er skreytt 30 þúsund ljósum. Þess 
má þó geta að það tré er ekta grenitré.

STÆRSTA FLJÓTANDI JÓLATRÉ HEIMS
LJÓSAFLÓÐ  Yfir hundrað þúsund manns fylgdust með í byrjun mánaðarins þegar kveikt var á risastóru jólatré á Rodrigo de Freitas-
lóninu í Ríó de Janeiro í Brasilíu. Viðburðurinn er orðinn þriðji stærsti ferðamannaviðburður borgarinnar.

SKRAUTLEGT Jólatréð í Ríó de Janeiro er 85 metra hátt, smíðað úr málmi og vegur 542 tonn. Þemað í skreytingunum í ár voru árstíðirnar fjórar. NORDICPHOTOS/AFP

Íslendingar tengja meðal annars 
hangikjöt, hamborgarhrygg, laufa-
brauð og malt og appelsín við jólin. 
Aðrar þjóðir hafa sína eigin hefðir 
þegar kemur að mat og drykk yfir 
jólahátíðina. Dæmigerður jólamatur 
í Tékklandi er fiski- eða baunasúpa 
ásamt steiktum fiski, þá yfirleitt 
vatnakarfa. Fiskurinn er borinn 
fram með kartöflusalati sem yfirleitt 
er útbúið deginum áður svo það 

bragðist enn betur. Stollen-jólakakan hefur verið fastur hluti jólahalds 
Þjóðverja frá 15. öld. Hún inniheldur meðal annars þurrkaða ávexti, rús-
ínur, valhnetur, möndlur og ýmis krydd eins og kardimommur og kanil 
auk þess að vera þakin flórsykri. Ríkulega skreytt piparkökuhús eru 
einnig algeng á heimilum Þjóðverja yfir jólahátíðina. Ungverjar borða 
gjarnan ýmsar útgáfur af fiskisúpum og fylltir kálbögglar eru vinsælir 
á borðum landsmanna. Þeir innihalda gjarnan kjöt, grænmeti, grjón og 
ýmis krydd. Það er sumar hjá nágrönnunum í Ástralíu og Nýja-Sjálandi 
um jólin. Þar grilla margir sjávarrétti, pylsur og kjúkling yfir jólin 
og vegna hitans snæða landsmenn gjarnan kalkún og 
svínakjöt kalt og þá gjarnan með trönuberjasósu, 
salati og ristuðu grænmeti. Frændur okkar 
Norðmenn bera gjarnan ákavíti á borð 
yfir jólin með ýmsum bragðteg-
undum. Gufusoðnar eða steiktar 
jólapylsur eru mikið borðaðar 
en þær eru gjarnan bragðbættar 
með þurrkuðum engifer, negul, 
sinnepsfræjum og múskati. 

ÓLÍKUR JÓLAMATUR
 Öll lönd eiga sínar hefðir þegar kemur að jólamat. 

SÍGILDUR RÉTTUR Stollen-jólakakan hefur lengi verið hluti jólahald Þjóðverja.

UNGVERSKT Fylltir kálbögglar sjást 
gjarnan á borðum Ungverja yfir jólin. 

ÓLÍKAR 
BRAGÐTEGUNDIR 
Ákavítið er alltaf jafn 

vinsælt í Noregi.

    JÓLA
 VERÐ-
SPRENGJAN    
  ER HAFIN!

50%
Grensásvegi 8 - Sími 553 7300

Opið mán-fim 12–18, fös 12–19, lau 12–17

PEYSUR, BUXUR, BOLIR, LEGGINGS, 
TOPPAR, KJÓLAR, SKYRTUR, 
TÖSKUR, SKART OG FLEIRA

GG GS

AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM 
FATNAÐI

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ, GERÐU 
DÚNDUR KAUP FYRIR JÓLIN



Verslun:  Laugavegur 45 /  Sími:  519 66 99  /  Vefverslun:  www.myconceptstore.is 
 

Fallegar Jólagjafir 

Plötuspilari 
39.900,- 

Rains Töskur frá 
12.900,- 

Glerbox frá  
4.900 

Púði 60x60 
19.900,- 

Marshall Headphone 
24.900,- 

Rúmföt  
14.900,- 

Loðkragar frá  
10.900,- 

Teppi 
14.900,- 

Úrval af bókum 
 

Viðarúr frá  
25.900,- 

Rains Regnkápur frá 
 15.500,- 

Marshall  hátalari 
99.900,- 

Mikið úrval af 
skartgripum 

Úrval af hnöttum Lesgleraugu 
 7.500,- 

Fallegir loftbelgir 
 



MERCEDES-BENZ Ml 250 bluetec 
4matic. Árgerð 2012, ekinn 20 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.900.000. 
Rnr.990950.

 SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2011, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000. Rnr.210573.

TOYOTA Land cruiser 120 vx. 
Árgerð 2007, ekinn 149 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.790.000. 
Rnr.990783.

Kia cee‘d LX 1.6 disel beinsk.. Árgerð 
2011, ekinn 88 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.991080. 4 ár eftir 
af verksmiðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

VANTAR BÍLA Á SKRÁ ! 
 HAGSTÆÐ SÖLULAUN 2,9 % !
20% ELDRI BORGARA AFSLÁTTUR 
! 20 ÁRA REYNSLA - LÖGGILTUR 
BIFREIÐASALI SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT Í 
SÍMA 554-6700, Á HEIMASÍÐUNNI EÐA 
Á STAÐNUM. Verið velkomin - Kveðja Ási

Bílagallerí bílasala
Fiskislóð 16, 101 Reykjavík

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

laugardaga í des.
www.bílagallerí.is

Ford Transit Árgerð 2011. Ekinn 
99þ.km. Beinsk. Er á staðnum. Verð 
2.190.000kr án VSK. Raðnúmer 
156640. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

VW Passat basic line/skutbíll. Árgerð 
2005, ekinn 109 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Sumar + Vetrardekk Verð 990.000. 
Jólatilboð 690.000.- Stgr Rnr.336961.

Toppbílar
Kletthálsi 2, 110 Rvk.

Sími: 587 2000
www.toppbilar.is

Toyota Yaris Terra, árg. 5/2005, ek 
149þkm, bensín, beinskiptur, Góður 
bíll og gott eintak, Ásett verð 780þ.kr, 
Er á staðnum hjá okkur,

BMW 520D M-SPORT F1 2014 ek 
3 þkm, sjsk Hlaðinn aukabúnaði - 
M-Sport - Alcantara sport innrétting 
- Þessi er rosalegur, er á staðnum. Verð 
9800 þús, raðnr 119425.

Hyundai I30 Classic2 5/2014 ek 21 
þkm, beinsk, dísel, ásett verð er 2990 
þús , er á staðnum, raðnr 151504.

Kia Ceed EX New 1,6 12/2012 ek 53 
þkm sjsk, dísel, ásett verð er 3390 þús 
, er á staðnum, raðnr 119359.

Renault Clio Authentic 6/2014 ek 
20 þkm, bensín, beinsk ásett verð er 
1990 þús, er á staðnum, raðnr 119434.

Renault Clio Dynamic 5/2014 ek 22 
þkm, sjsk, dísel, ásett verð er 2990 
þús, er á staðnum, raðnr 210009.

Suzuku Swift GLX 5/2014 ek 26 þkm 
sjsk, bensín, ásett verð er 2890 þús, er 
á staðnum, raðnr 151679.

Renault Megane 6/2014, ek 20 þkm, 
beinsk, dísel ásett verð er 3090 þús, er 
á staðnum, raðnr 151506.

Toyota Yaris Terra 5/2014 ek 23 þkm 
, dísel, beinsk, ásett verð er 2890 þús, 
er á staðnum, raðnr 210007.

VW Polo Trendline 4/2013 ek 65þkm, 
dísel , beinsk, tilboð 1750 þús, er á 
staðnum, raðnr 151473.

Kia Picanto LX 4/2013 ek 42þkm 
beinsk, bensín, tilboð 1550 þús, er á 
staðnum, raðnr 151472.

VW Passat Comfortline 4/2013 ek 
43þkm, dísel, sjsk, ásett verð er 3990, 
er á staðnum, raðnr 119384

VW Golf Comfotline 4/2013 ek 60þkm, 
dísel beinsk, ásett verð er 2890 þús, er 
á staðnum, raðnr 151185.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

2015 NÝJIR DODGE RAM 
3500

 Nýtt útlit og flottari innrétting, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið, erum að 
taka niður pantanir, Verð frá 9.350þkr 
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

 Bílar til sölu

TILBOÐ 690.Þ 100% LÁN
Mazda 3 árg 2004 ek. 192.þ km 
sjálfskiptur skoðaður 2015 ný nelgd 
vetrardekk allt nýtt bremsum ásett 
verð er 1090.þ fæst á 690.þ stgr engin 
skipti. 100% visa lán. uppl. í 896-5290

Ford Focus árg 03 1,6 vél station 
beinskift ek159 þús ný kúpling ný 
tímareim vetrardekk góður bíll. Verð 
aðeins 480 þús gsm 8927852

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.

Ljósgrár Skoda Octavia 4x4 diesel 
beinskiptur skráður 04.2008, ekinn 
131 þús. til sölu. Ásett verð 2,1 
millj. og engin skipti nema um sé 
að ræða sams konar 1 til 2ja ára bíl. 
Upplýsingar í síma 867-1384.

RAV 4
Bíll í toppstandi, árg. ‚98, ek. 205 þús. 
Margt endurnýjað, nýleg dekk. V. 320þ. 
Uppl. í s. 898 6869.

Til sölu Toyota Rav árg. ‚05, ek. 150þ. 
Sjsk., nýsk., ný dekk. Tilboðsv. 1 millj. 
S. 893 5517.

TOYOTA DIESEL - EKINN 
74000 KM

Einstaklega flottur Landcruiser 100, 
2006, Dick Ceber dekk. Ásett verð 
7.450 þús. Engin skipti. Uppl. í s. 847 
3622.

LÆKKAÐ VERÐ! BMW X3 
DÍSEL

BMW x3 2.0D ek. 125 þ.km. 150 
hö, dísel, leðuráklæði, hiti í sætum, 
reyklaus, smurbók ofl. Nýjar bremsur, 
diskar og klossar. Hefur að mestu verið 
ekið milli landshluta. í góðu standi, sér 
ekki á leðrinu. Ásett verð 2,8. nú 2.3 
mkr. stgr. uppl. í s. 6607308.

Mazda 5 Sport, árg. 2008, ssk, ek. 80þ., 
krókur, filmur, 7 manna, sumar- og 
vetrardekk. Skiptiverð 2.490 þ. Tilb. 
2.150 þ. stgr. Ath skipti. S. 779 9304.

Renault Master, 17.12.07 20m3 
kassi og lyfta. Ekinn aðeins 39 þús. 
Sjálfskiptur minnaprófsbíll. Verð 
3.200.000 + vsk Uppl.í síma 615-5005

 250-499 þús.

ÓDÝR DÍSELBÍLL
Isuzu Trooper árgerð 99, ek. 211 þús. 
mikið yfirfarinn bíll, ný tímareim, ný 
túrbína, nýskoðaður, ásett verð 690 
þús. Tilboð 360 þús. Uppl. í 778-3911

GÓÐUR SPARIBAUKUR
Renault megane 1.4 árg 03, ek 230 
þús. Nýleg tímareim, Góð heilsársd. 
Mjög góður bíll! Ásett verð 590 þús. 
Tilboð 290 þús. Uppl. Í 775-6511

KEYRÐUR AÐEINS 93 ÞÚS - 
TILBOÐ 490 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 490 ÞÚS 
möguleiki á 100% visa s.841 8955

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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 500-999 þús.

4X4 SJÁLFSKIPTUR 
GULLMOLI!

MMC Outlander 4x4. árg ‚05. ek 
aðeins 114þús, ssk. glæný vetrardekk. 
ný sko, nýleg tímareim. hiti í 
sætum,gott eintak. ásett v:1.290þús. 
Tilboðsverð 990þús stgr. vísalán í boði. 
s:659-9696

DÍSEL SPARIBAUKUR
Peugeot 307 Disel. árg ‚05. ek.167þús 
km. bsk. 5dyra. nýleg vetrardekk. 
ótrúlega sparneytinn og góður bíll. 
Ásett verð 1.290þús. Tilboðsverð 
aðeins 890þús. 100% vísaláni í boði. 
uppl í s:659-9696

EK.46 ÞÚS - SJÁLFSKIPTUR - 
TILBOÐ !

FORD FIESTA FIESTA TREND 2007 
keyrður aðeins 46 þús frá upphafi, 
sjálfskiptur,góð nýleg vetrardekk, eyðir 
litlu, topp eintak, ásett verð 1390 þús 
TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 100% 
láni s.841 8955

GÓÐUR SPARIBAUKUR Á 
599 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 599 ÞÚS 
möguleiki á visaláni í 36 man s.841 
8955

690.000.- VÍSALÁN Í BOÐI!
Chevrolet Lazetti station. árg ‚07. 
ek. 141þús km. bsk. sk ‚15. mjög 
rúmgóður og sparneytinn bíll. ásett 
verð 890þús. Tilboðsverð aðeins 
690þús stgr. 100% vísalán í boði. 
s:659-9696

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Fjórhjól

KYMCO 700 700EXI HJÓLI
Öflug götuskráð fjórhjól hlaðin 
aukabúnaði. Eigum einnig til Linhai 
fjórhjólin bæði traktorsskráð og 
götuskráð. Frábær tæki í leik eða starf. 
VDO. Borgartún 36. S: 588 9747 www.
vdo.is

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR 
 BÍLAPARTASALA

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka 
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

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

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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

Húsasmiðir geta bætt við sig 
verkefnum. Uppl. í s. 663 4457

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Spái í Tarot og bolla tek heim og í 
gegnum síma. Ein af þeim bestu. 
Trúnaður. Kristín s. 8979002.

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki og tónerar í flesta 
prentara, Hagkaup Smáralind, 
Fjarðargata 11 Hf og í síma 517-0150

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Leikfimirimlar & óhefðbundnar 
jólagjafir www.oskarsson.is S. 566-
6600

Borðtennisborð, fótboltaspil og fleira 
sniðugt í jólapakkann. www.oskarsson.
is S. 566-6600

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

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

til sölu
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 Til sölu

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

JÓLAVÖRUR
Mikið úrval frábært verð Slár í mikklu 
úrvali frá 6.990,- Pallíettutoppur 
5.990,- Ný sending af stretch 
gallabuxum stærðir 34-50 verð 7.990,- 
margir litir Erum á facebook Súpersól 
Hólmaseli 2 Seljahverfi 567-2077 
587-0077 Opið 10-22 alla virka daga 
Laugardaga 12-18

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.

 Sjónvarp

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

 Verslun

BÆTIR KYNLÍFIÐ OG 
KONUR FÁ MIKLU MEIRA 
ÚT ÚR SAMFÖRUM MEÐ 

WE-VIBE
Vinsælasta unaðstæki meðal para 
mörg ár í röð. Allar flottustu vörurnar 
fáanlegar Millifærsla - greiðslukort - 
netgíró. www.hush.is

HEIMILIÐ

 Antík

Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum klukkum 
og úrum. Guðmundur Hermannsson 
úrsmíðameistari. S. 554 7770 & 691 
8327. www.ur.is ur@ur.is

 Fatnaður

Til sölu ónotaður síður minnkapels, 
stærð 40-42, verðmetinn á 900þ. selst 
á 750þ.kr. Uppl. í S.860 2740.

HEILSA

 Heilsuvörur

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

 Dýrahald

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Flug

EINKAFLUGMANNSNÁM Í 
 FLUGSKÓLA ÍSLANDS - 

HEFST 12. JANÚAR
Láttu drauminn rætast! Fyrsta skrefið 
í átt að atvinnuflugmanni. Kvöldskóli 
- nám með vinnu. - Skemmtileg 
upplifun og frelsi - fylgir fluginu. 
Skráðu þig núna! Skráning á www.
flugskoli.is.

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. S. 893 1560 og 587 
0102, Páll Andrésson.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 47.500 á mán. Rent a 
room price from 47.500 kr. per 

month.
gsm 824 4535 

leiga@leiguherbergi.is

Óskað er eftir barngóðri manneskju 
til að gæta þriggja ára drengs í 
Þorlákshöfn af og til vegna vaktavinnu 
móður. Drengurinn sækir leikskóla. 
Leiguherbergi í laun með aðgangi að 
baði, eldhúsi, þvottahúsi og interneti. 
Uppl. í s. 770 2291.

- HEIL HÚSEIGN TIL LEIGU -
Húseign með 10 góðum herbergjum 
á svæði 111 til leigu full búin. Leigist 
í heilu lagi. Áhugasamir vinsamlega 
sendi fyrirspurn á karl.ragnars@gmail.
com

Rúmgóð 2ja herb. íb. í Kópavogi laus 
strax. Leigist með húsg. og vönduðum 
rafmagnstækjum. Uppl. í S. 692-8112.

 Geymsluhúsnæði

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

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingastaður óskar eftir starfsfólki 
í fullt starf og hlutastarf. Allar frekari 
uppl. í s. 787 0101

 Atvinna óskast

Bílstjóri með öll meiraprófsréttindi, 
ADR og vinnuvélaréttindi óskar eftir 
vinnu. Á ferilskrá. Sími 611-2294. 
omarw@talnet.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

skemmtanir

Sköt

skötuveisla

Klettás 17
210 Garðabær
Fallegt 6 herbergja raðhús

Stærð: 188,4 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2002

Fasteignamat: 49.700.000
Bílskúr: Já

Verð: 59.900.000
LÆKKAÐ VERÐ!

RE/MAX LIND KYNNIR: Mjög falleg og vel skipulagt 6 herbergja (4-5 svefnherbergi) raðhús við Klettás
17  í Ásahverfi Garðabæjar.

Lind

Hannes Steindórs
Lögg. fasteignasali

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

gv@remax.is

RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is

699 5008

699-3702

fasteignir
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Guðsteinn 
Bjarnason
gudsteinn@frettabladid.is

H átt í tíu milljónir 
Sýrlendinga hafa 
flúið heimili sín 
frá því átökin þar 
hófust  snemma 
árs 2011. Þetta eru 

meira en 40 prósent allra íbúa 
landsins. Um þrjár milljónir eru 
farnar til nágrannalandanna en 
hinir eru á vergangi innanlands.

Sameinuðu þjóðirnar segja 
að aldrei fyrr hafi jafn margir 
jarðar búar þurft á neyðarað-
stoð að halda. Mest munar þar 
um ástandið í Sýrlandi, Suður-
Súdan, Írak og Mið-Afríkulýð-
veldinu.

Mikið vantar upp á að hjálpar-
stofnanir á vegum Sameinuðu 

þjóðanna og annarra fái nægi-
lega fjármuni til að standa 
straum af aðstoð við allt þetta 
fólk.

„Alls er talið að um 78 millj-
ónir manna þurfi á aðstoð að 
halda og við stefnum að því að 
bregðast við þörfum 57 millj-
óna þeirra,“ sagði Valerie Amos, 
framkvæmdastjóri mannúðar- 
og neyðarstarfs Sameinuðu þjóð-
anna. Til þess telja Sameinuðu 
þjóðirnar sig þurfa 16,4 millj-
arða dala, eða meira en 2.000 
milljarða króna.

„Ef við lítum á þetta ár, þá 
höfum við til þessa fengið 
9,4 milljarða dala. Með því fé 
komum við í veg fyrir hungurs-
neyð í Suður-Súdan, við komum 
mataraðstoð til milljóna Sýr-
lendinga í hverjum mánuði, við 
útveguðum milljónum Íraka 
lyf og við útveguðum matvæli 
handa 930 þúsund manns í Mið-

Afríkulýðveldinu,“ sagði hún á 
blaðamannafundi í vikunni.

Hún sagði þjóðir heims standa 
frammi fyrir stærri vanda en 
nokkru sinni og á sama blaða-
mannafundi sagði Antonio 
Gut erres, flóttamannafulltrúi 
Sameinuðu þjóðanna, að hin 
gríðarlega aukning vandans 
sýndi hve flókinn hann sé orð-
inn og erfiður viðureignar.

Nú hafa 28 lönd samþykkt að 
taka við hundrað þúsund flótta-
mönnum frá Sýrlandi, til viðbót-
ar þeim hundrað þúsund flótta-
mönnum þaðan sem áður hafa 
fengið inni í öðrum löndum. 
Þetta er í raun lítill hluti vand-
ans.

„Heimurinn á nágrannalönd-
unum mikla skuld þakklætis að 
gjalda, sem við munum líklega 
aldrei ná að endurgjalda,“ sagði 
Guterres í vikunni.

 gudsteinn@frettabladid.is

Vandinn aldrei verið meiri
Sameinuðu þjóðirnar sendu í vikunni frá sér áskorun til þjóða heims um að veita fé til neyðarhjálpar handa 78 milljónum 
manna, sem hafa orðið illa úti vegna átaka og hamfara víða um heim. Aldrei fyrr hafa svo margir þurft á hjálp að halda.

© GRAPHIC NEWS
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Áskorun Sameinuðu þjóðanna
Mannúðarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna skorar á þjóðir heims að leggja 

fé til neyðaraðstoðar handa nærri 60 milljónum flóttamanna. 
Á næsta ári þarf meira en 2.000 milljarða til að sinna brýnustu þörfunum.

FJÖLDI ÞEIRRA SEM EIGA AÐ FÁ MANNÚÐARAÐSTOÐ Á NÆSTA ÁRI (Í MILLJÓNUM)

Viðbragðsáætlanir SÞ ná 
til þessara landa

Svæðisbundnar viðbragðs-
áætlanir SÞ eru í þessum löndum
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FJÁRMÖGNUNARÞARFIR 
fyrir 2015 (í milljörðum króna)
     Neyðarástand í 
fjórum löndum - 
Sýrlandi, Suður-Súdan, 
Írak og Mið-Afríkulýð-
veldinu - kallar á 70 
prósent alls þess 
fjármagns, sem þörf 
er fyrir.
* Að undanskildu Sahel-svæðinu 
og Djíbútí (lýkur á næsta ári)

Heimild: Mannúðarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna (OCHA)

Sýrland: 
893

Suður-Súdan: 310
Írak: 149
Mið-Afríkulýðveldið: 
112
Súdan: 124
Sómalía: 99

Palestína: 87

Austur-Kongó: 87 
Jemen: 74

Heildar-
fjármögnun

2034

FLÓTTAMANNABÚÐIR Í TYRKLANDI  Kúrdar frá Sýrlandi í flóttamannabúðum í bænum Suruc, rétt norðan landamæra Sýr-
lands. NORDICPHOTOS/AFP

Á LEIÐ TIL ÚRÚGVAÍ  Fjölskylda frá Sýrlandi komin til borgarinnar Trípolí í Líbanon. Þau hafa fengið hæli í Úrúgvaí ásamt rúm-
lega 100 öðrum sýrlenskum flóttamönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

BJARGAÐ Á FLÓTTA  Nærri 350 flóttamönnum var í september bjargað af skipi út 
af ströndum Kýpur. Þessi hópur kom að mestu frá Sýrlandi. NORDICPHOTOS/AFP

ANTONIO MANUEL DE OLIVEIRA OG VALERIE AMOS  Flóttamannafluttrúi 
Sameinuðu þjóðanna ásamt framkvæmdastjóra mannúðar og neyðarstarfs 
Sameinuðu þjóðanna á blaðamannafundi í Genf í vikunni, þar sem þau kynntu ákall 
Sameinuðu þjóðanna til hjálpar flóttamönnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP



Fram að jólum gefum við boðskort fyrir tvo í Bláa Lónið með 
húðvörupakkanum Einstakur Ljómi. Gjafaaskjan inniheldur 
þörungakrem, kornahreinsi og þörungamaska sem endurnæra 
húðina og færa henni aukinn ljóma. 

Þetta tilboð fæst í eftirtöldum verslunum okkar:
Verslanir Blue Lagoon - Laugavegi 15 - Grindavík - Flugstöð,
Hreyfing & Blue Lagoon Spa, Sérvöruverslanir Hagkaups,
Lyfja - Smáralind - Smáratorgi - Lágmúla, Lyf og Heilsa Kringlunni, 
Duty Free komuverslun -  Leifsstöð

www.bluelagoon.is

Boðskort fyrir tvo 
í Bláa Lónið
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„Mér finnst hrikalega gaman að 
pakka inn og reyni að vera tíman-
lega í því. Ég hef alltaf verið í 
þannig vinnu að annríkið er mikið 
í desember. Þess vegna byrja ég 
snemma að kaupa gjafir og það 
finnst mér líka skemmtilegt,“ segir 
Ragnhildur Anna Jónsdóttir sem á 
og rekur fyrirtækið Jónsdóttir&co. 
Oft kveðst hún vera með eitthvert 
þema í skreytingunum. „Núna eru 
rauðir og hvítir pakkar, svo verður 
kannski eitthvað annað á næsta 
ári,“ segir hún. „En ég kaupi ekki 
allt til innpökkunarinnar í einu, 
heldur á alltaf eitthvað sem ég get 
byggt á. Það er árvisst að kíkja á 
jólin í IKEA og þá freistast ég til 
að kaupa eitthvað. Við systurnar 

fórum þangað fyrir jólin 2007 og 
sá leiðangur dugði okkur í mörg ár, 
langt fram í kreppu. Ég hefði mátt 
vera aðeins skynsamari því ég 
valdi fjólubláan og flúraðan 
pappír en systir mín var 
aðeins skynsamari og 
hófstilltari í lita-
vali.“ 

Ragnhild-
ur Anna segir 
skreytingar ekki 
þurfa að kosta mikið 
annað en hugkvæmni. 
Borðana með tölunni 24 
kveðst hún til dæmis fá 
ódýra í B. Ingvarsson þar 
sem hún kaupi þvottaleiðbein-
ingar inn í fötin sem hún fram-

leiði. „Þetta er stærðarmerking inn 
í föt,“ upplýsir hún „Svo ef ég gef 

eitthvað matarkyns finnst mér 
alltaf skemmtilegt að 

raða því í mandar-
ínukassa, bara 
eins og hann 

kemur 
fyrir.“

Rauðir og hvítir pakkar í ár
Ragnhildur Anna Jónsdóttir leggur alúð í umbúnað jólagjafanna. Hún geymir 
skreytingarefni milli ára og afrakstur jólaleiðangurs í IKEA 2007 entist langt fram í kreppu. 

Ég hef lengi reynt að 
vanda mig við að 
pakka inn mínum gjöf-
um en breyti svolítið 
til ár frá ári,“ segir 
Tinna Eik Rakelar-

dóttir. „Áherslan er á að hafa 
pakkana smekklega og fallega. 

Þar sem ég þekki auð vitað þá 
sem fá gjafirnar hugsa ég til 
hvers og eins viðtakanda og 
reyni að hafa skreytinguna 
pínu persónubundna, þannig að 
hverjum og einum finnist sinn 
pakki fallegur.“ 

Tinna Eik kveðst geyma 
skreytingarefni milli ára og 
miða að því að nýta afganga. 
„Ég á alltaf eitthvað til og bæti 
svo inn í á milli, aðallega í 
IKEA, Tiger og Söstrene Grene. 
Hvíta pappírinn sem ég pakka 
inn í núna fékk ég samt í Sví-

þjóð, þannig að ég flutti hann 
inn. Hann er flottur, en svolítið 
þunnur. Af því að lítið er eftir 
af honum tímdi ég ekki að hafa 
tvær umferðir nú eins og ég hef 
alltaf gert, heldur tók bók sem 
er mér er ekki mikilvæg og reif 
úr henni blaðsíður sem ég fóðra 
með. Þess vegna sést smá letur í 
gegn. Spurð hvort hún hafi ekki 
getað notað Fréttablaðið svarar 
Tinna Eik: „Ég fann enga síðu 
sem var bara með texta og vildi 
ekki hafa myndir með!“ 

Reyni að hafa pakkann 
persónubundinn

Þegar Tinna Eik Rakelardóttir pakkar inn gjöfum hugsar hún til hvers 
viðtakanda fyrir sig. Hún fórnaði bók til að nota sem fóður. 

INNPÖKKUNIN ER LEIKUR Í HÖNDUM TINNU EIKAR 

Gunnþóra 
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

DÚLLAR VIÐ INNPÖKKUNINA  Ragnhildur Anna nýtur þess að gefa fallega pakka.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

TILBÚNIR  
Talnabandið 

með dagsetningunni 
er í raun stærðarmerking 

inn í föt.

Yfir brúnan maskínupappír límir 
Tinna Eik hvítan renning um miðju 
pakkans, ýmist á lang- eða þverveginn. 

Mislit snúra er krossbundin um pakk-
ann með slaufu og endum. Spotti af 
silfurbandi er krullaður.

Græn gervigrein með rauðum berjum 
er bundin við slaufuna. Merkisspjaldið 
er í stíl við pappírinn.

Sá sem þennan pakka hlýtur getur 
örugglega hrósað happi. Ef hann tímir 
þá að opna hann.

SÝNISHORN  Nokkrir pakkar til reiðu enda nálgast jólin óðfluga. FLOTTUR  Hvíti pappírinn var á þrotum, því setti Tinna Eik örk úr bók undir.
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JÓLABARN 
„Áherslan er á 

að hafa pakkana 
smekklega,“ segir 

Tinna Eik.



VERÐ .....9.995 VERÐ .....9.995

VERÐ ...1.870

VERÐ ... 7.995

HRÆRIVÉL + BÖKUNARSETT 

Settið inniheldur 
5 vönduð og 
viðloðunarfrí 
KitchenAid 

bökunarform.

SeSSetttttiðiðið
5 5 vövö
viviiv ðlððlððl
KiKiK tt

bbbböbööböb kk

H

HVÍT

LITUÐ
Fjöldi lita

FULLT VERÐ ....104.980
( Hrærivél 84.990 + bökunarsett 19.990 )

TILBOÐSVERÐ ...84.990

FULLT VERÐ ... 107.980
( Hrærivél 87.990 + bökunarsett 19.990 )

TILBOÐSVERÐ .. 87.990

ÞESSI 
GAMLA 
GÓÐA

ÍSLENSKA PÖNNNUKÖKU
PANNAN

TRISTAR
VÖFFLUJÁRN

EKTA 
BELGÍSKAR

VERÐ ÁÐUR ....9.995 
JÓLATILBOÐ ...5.995 VERÐ ÁÐUR ...14.995 

JÓLATILBOÐ ....9.995

BABYLISS 
HÁRBLÁSARI 

2300W

VERÐ ÁÐUR .....5.995 
JÓLATILBOÐ ....4.995

8 BOLLA 
KRÓM

VVVVEEVEVEVEEEVEVVEVEV RÐRÐÐRÐÐRÐRÐRÐRRÐRÐÐ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÐÐUÐUÐÐUÐUÐUÐUÐUÐURRRRR.....55.5.5
JÓJÓLALATITILBLBOÐ 4

8888 BOBOO
KRKR

PRESSU
KANNA 

JÓLABÚÐIN ÞÍN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

EXIDO 
BLANDARI 

700W

ÖFLUGUR 
MYLUR KLAKA

VERÐ ÁÐUR ... 9.995 
JÓLATILBOÐ .. 7.995

GUFUSLÉTTIR
ALGJÖR SNILLD

ALDREI 
VERIÐ LÉTTARA
AÐ SLÉTTA ÚR 

FLÍKUM

VERÐ ÁÐUR ....9.995 
JÓLATILBOÐ ...7.995

GEORGE FOREMAN
HEILSUGRILLIN

Ný lína með 
losanlegum 
plötum

FÆST NÚ 
HJÁ OKKUR!

Hágæða hnífalína frá 
KAI í Japan. KAI hefur 
framleitt hnífa í yfir 
100 ár. Pure Komachi 
2 hnífarnir eru með 
litaðri „non-stick“ húð.

PURE KOMACHI 2

VERÐ FRÁ 2.995 TIL 4.495

VEGLEGUR KAUPAUKI

VERÐ ÁÐUR ....5.995 
JÓLATILBOÐ ...4.495

TRISTAR 
SALT- OG 

PIPARKVÖRN

2 SAMAN 
Í PAKKA

20%

33%
40%

VERÐ ÁÐUR ...13.995 
TILBOÐ .........11.995

VERÐ ÁÐUR .....5.995 
TILBOÐ ...........3.995

Remington 
SLÉTTUJÁRN SILK

5 ára ábyrgð!

WEBER 
KJÖTHITA
MÆLIR

20%

20%

20%

Þráðlaus - stafrænn

VERÐ ÁÐUR ...11.995 
TILBOÐ ...........9.495

EVA SOLO 
KARAFLA

Margir 
litir!

Dolce Gusto
YFIR 30 GERÐIR 

AF TE, KAFFI 
OG KAKÓ!

STÓR KAUPAUKI

ROSENTHAL 
JÓLAKÚLUR

33%

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

JÓLASVEINAR

EVA SOLO 
HITAKANNA

VERÐ FRÁ 17.995 TIL 32.995

ENTERTAINMENT

FULLT VERÐ ...18.995 
TILBOÐ .........15.995

64sm2 grillflötur

EMAN
LLINNN

FAMILY

FULLT VERÐ ...16.995 
TILBOÐ .........13.995

51sm2 grillflötur

COMPACT

FULLT VERÐ ... 13.995 
TILBOÐ ......... 11.995

38sm2 grillflötur

Babyliss Curl Secret
Krullujárn

VEGLEGUR 
KAUPAUKI

Macintosh, box undir kaffikylki 
og 4 kaffikrúsir samtals að 

verðmæti 8.480 fylgja Dolce 
Gusto meðan birgðir endast.

VERÐ ...19.995



10 HLUTABRÉF TWITTER
Verð hlutabréfa Twitter féll um tæp 
85% á þessu ári. Hjá venjulegu 
fyrirtæki væri þetta dauðadómur 
en ekki í heimi samfélagsmiðla. 
Notendafjöldi er dýrmætari gjald-
eyrir en tekjur. Því miður hefur 
fjölgun notenda staðið í stað hjá 
Twitter. Horfurnar? Sé mið tekið af 
sögunni eru þær jákvæðar. Facebook 
gekk brösulega á hlutabréfamarkaði í 
upphafi en er í hæstu hæðum í dag. 
Hver veit?

9 SNJALLÚRIÐ
2014 átti að vera ár snjallúrsins. 
Nokkrar athyglisverðar frumgerðir 
litu dagsins ljós á síðasta ári–  Sam-
sung, LG og Sony kynntu formlega 
snjallúr til leiks og fyrirtækin héldu 
áfram að dæla út snjallúrum sem 
enginn virtist hafa áhuga á. Risarnir 
hafa ekki náð sér á strik og sprotinn 
Pebble með úrið Steel er enn vinsæl-
astur. Mögulega getur Apple bjargað 
þessu með Apple Watch á næsta ári 
en það er lítið tilefni til bjartsýni.

8 MICROSOFT KINECT
Þetta hefur verið erfitt ár hjá Micro-
soft. Stjórnendaskipti og hræðileg 
byrjun á leikjatölvu-stríðinu við Sony. 
Hinn uppfærði Kinect-skynjari átti 
upphaflega að fylgja með Xbox One-
leikjatölvunni og dró með sér 12.000 
kr. verðmiða. Kinect, sem í raun er 
stórkostleg græja, var nauðsynlegur 
fylgihlutur Xbox 360-leikjatölvunnar. 
Árið 2014 varð ljóst að enginn vildi 
auga Microsoft í stofunni hjá sér.

7 IOS 8.0.1
Þetta var erfitt ár hjá Apple. Nýtt 
stýrikerfi iPhone beinlínis drap 
símana og þeir sem þustu á iTunes 
til að fá meina sinna bót fengu í 
staðinn uppfærslu sem gerði illt 
verra. Apple fór í neyðarham og dró 
uppfærsluna til baka. Birti aðra og 

allt féll í ljúfa löð. Fyrirtækið gerði 
lítið úr vandamálinu, þetta hafði víst 
bara áhrif á 40 þúsund manns.

6 TILRAUNASTARFSEMI 
FACEBOOK

Fyrir utan sálfræðilegar  tilraunir 
á notendum sínum þá reyndi 
Facebook fyrir sér í smáforritum. 
Fyrirtækið kynnti þrjú öpp til leiks, 
Rooms, Paper og Slingshot. Ekkert 
af þessum smáforritum hefur notið 
vinsælda (Paper er reyndar ansi 
myndarlegt app). Í hinu stóra 
samhengi eru forritin smávægileg 
fjárfesting fyrir Facebook. Mögulega 
eru þau vitnisburður um listrænt og 
hugmyndafræðilegt gjaldþrot sam-
félagsmiðlarisans.

5 „SVONA TÖLUM VIÐ EKKI“ 
MEÐ FRAMKVÆMDASTJÓRA 
MICROSOFT

Satya Nadella, nýr framkvæmdastjóri 
Microsoft, hefur gert margt gott 
fyrir fyrirtækið. Markmið hans er að 
vinna gegn stöðnun Microsoft. Til 
að ná því markmiði er mikilvægt að 
sleppa því að tala niður til kvenna. 
Nadella sagði á árinu að konur ættu 
ekki að sækjast eftir launahækk-
unum, þetta sagði hann á ráðstefnu 
kvenna í tölvuiðnaðinum (ekki 
djók). Frekar ættu þær að treysta á 
kerfið til að sjá um þær (kerfi sem 
mismunar konum). Nadella ítrekaði 
síðar að honum hefði skjátlast.

4 AMAZON BRENNUR
Netverslunarrisinn kynnti loks snjall-
síma til leiks. Hann kostaði álíka 
mikið og iPhone og var í alla staði 
frekar lélegt raftæki. Hann stóð sig 
þó þokkalega vel í að vera framleng-
ing á vefverslun Amazon. Flestir eru 
sammála um að Amazon hafi ekki 
gert nóg í að undirstrika eiginleika 
símans. Stjórnarformaðurinn Jeff 

Bezos, verandi Jeff Bezos, er stað-
ráðinn í að selja Amazon Fire-snjall-
símann. „Fylgist með,“ sagði hann á 
dögunum.

3 CANDY CRUSH
Sænski tölvuleikjarisinn King, sem 
á heiðurinn af Candy Crush, átti 
hræðilegt ár. Fyrir utan það að reyna 
að fá einkaleyfi á orðinu Candy þá 
var hlutafjárútboð fyrirtækisins 
hörmung. Bréfin voru upphaflega 
seld á verðinu 22,50$ á opnunardegi 
og stóðu í 19$ í lok dags. Sem sagt, 
allir töpuðu (verðið er í kringum 
17$ í dag). Eins og með Twitter og 
Facebook þá segir fyrsti dagur á 
markaði ekki alla söguna.

2 ICLOUD
Tekjur af sölu iPhone halda áfram 
að heilla en Apple þurfti engu að 
síður að takast á við erfið vandamál. 
Öryggismál iCloud vekja sérstaka 
athygli. Nektarmyndir af Jennifer 
Lawrence, Kate Upton og fleirum 
láku úr skýinu. Apple var harð-
lega gagnrýnt fyrir öryggismál en 
fyrirtækið sagði friðhelgi notenda 
örugga. Á endanum voru skilmálar 
og stillingar efld.

1 GÖGNIN ÞÍN
Þú áttir erfitt ár í netheimum. Þú 
kynntist ormum, vírusum og þjófum 
á borð við Regin, Heartbleed og 
Shellshock. Tölvurefir af öllum 
toga komust yfir gögn tugmilljóna 
einstaklinga um allan heim. Brotist 
var inn hjá fjölmörgum fyrirtækjum 
þar sem netvarnir voru af skornum 
skammti JP Morgan, Home Depot, 
Snapchat og nú síðast Sony. Það 
versta við þetta allt er að við neyt-
endur berum sökina. Við framseljum 
persónuupplýsingar viljug, oft til 
fyrirtækja sem gæti ekki verið 
meira sama um netöryggi (lesist: 
Snapchat). - khn

ÞAÐ VERSTA Í TÆKNI 
2014: ÞÚ TAPAÐIR
Í nýsköpun eru mistökin mörg. Hin vísindalega aðferð krefst mistaka og 
sem slík eru þau göfug. Það þýðir ekki að við getum ekki skemmt okkur 
yfir þessum mistökum. Hérna eru stærstu flopp ársins í tækniheiminum. 
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GÖGNIN

AMAZON 
FIRE 

MICROSOFT 

TWITTER 

GAGNAVER

APPLE

ENDOMONDO 
Endomondo reiknar kílómetrafjölda, tíma, 
kaloríur og þetta helsta sem maður þarf til 
að æfa sig fyrir hlaup.

CRAZY HELIUM BOOTH 
Maður getur breytt andlitinu og rödd sinni 
og sent afmæliskveðjur sem feitur ljótur 
hamstur. Mér finnst þetta grín einhvern 
veginn ekki verða þreytt.

DRIVE 
Ég gæti ekki farið í gegnum daginn án þess 
að skoða þetta forrit. Nota það mikið í 
minni vinnu sem útvarpskona. Við Sverrir 
hendum hugmyndum að viðtölum og 
umræðuefnum í þáttinn þarna inn.

TULIPOP 
Benjamín sonur minn elskar þetta stafa-
forrit, mjög svo skemmtilegt og fróðlegt.

Giljagaur
Í S L E N S K  H Ö N N U N 

O G  R I T S N I L L D
Í  Þ Á G U  F A T L A Ð R A  B A R N A

O G  U N G M E N N A

Sölutímabil 5. - 19. desember
Casa - Kringlunni og Skeifunni 

Epal - Skeifunni, Hörpu og Leifsstöð  •  Hafnarborg – Hafnarfirði

Kokka - Laugavegi  •  Líf og list Smáralind

Kraum - Aðalstræti og Garðatorgi  •  Litla jólabúðin - Laugavegi

Módern - Hlíðarsmára  •  Scintilla – Skipholti

Þjóðminjasafnið - Suðurgötu  •  Blómaval - um allt land

Húsgagnahöllin - Reykjavík og Akureyri

Blóma og gjafabúðin - Sauðárkróki

Póley - Vestmannaeyjum  •  Valrós – Akureyri 

www.jolaoroinn.is

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

UPPÁHALDS 
ÖPPIN8

Ósk 
Gunnarsdóttir
þáttar-
stjórnandi 
á FM957

3G 9:41 AM

A-Remote Viber Drive

IMDB Shazam Endomondo Crasy helium 
Booth

Endomondo

Tulipop

SHAZAM
Allir tónlistarunnendur þurfa að hafa þetta forrit 

í símanum sínum. Ef ég heyri gott lag og veit 
ekkert hvaða lag það er þá tek ég upp vin minn 

Shazam og hann gefur mér allar upplýsingar. 

IMDB 
Áður en maður horfir á ræmu þá er alltaf gott 

að sjá hvaða einkunn hún fær á IMDb.

VIBER 
Ég á fjölskyldu og vini sem búa erlendis og 

með Viber þá hringi ég frítt í þau. Símreikning-
urinn snarlækkaði eftir að ég náði í þetta forrit.

A REMOTE 
Apple TV-fjarstýringin er alltaf að týnast á mínu 

heimili enda er hún pínkulítil. Þá er gott að 
geta notað símann sem Apple TV-fjarstýringu. 
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Allt sem þarf til að gera jólin að þínum
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a.25-50% AFSLÁTTUR
Gildir 10.-14. desember

ENN MEIRA 

afsláttur af

pottum og 

pönnum

afsláttur af

lömpum og 

skermum

Ljúffengar vöfflur og kaffi verða í boði í 
öllum verslunum BYKO fyrir viðskiptavini 
á laugardaginn kl. 13 - 15.

afsláttur af
glösum

JÓLA STEMNING

Laugardagur 13. desember
13:00-15:00 Sirkus Íslands skemmtir í Breiddinni. 
13:00-14:00  Jólasveinarnir koma í Breiddina.
14:30-15:30 Jólasveinarnir koma á Grandann. 

Sunnudagur 14. desember
13:00-14:00  Jólasveinarnir koma í Breiddina.
15:30-16:30 Jólasveinarnir koma á Grandann. 

afsláttur af

smáraf-
tækjum

.is
.
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TIL JÓLA!

LIFANDI 

JÓLATRÉ
Timbursala Breidd, 

Granda og Selfossi



– fyrst og   fremst

ódýr!

JólalæriKrónunnar

1699kr.
kg

Hátíðarlambalæri a la orange  
án mjaðmabeins
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FORRÉTTIR
Í ÚRVALI

3998kr.
kg

Verð áður 4998 kr. kg
Ungnautalund, frosin nýsjálensk

20%
afsláttur

Kokkarnir
Cumberland- eða rauðlauksósa   599 kr.

Graflax-, gráðosta-, hunangs/estragon- 
eða grænpiparsósa   499 kr.

998kr.
stk.

Skosk rjúpa, hamflett, frosin

ÍS
L

ÍS
L

ÍS
L

ÍS
L

ÍS
L

ÍS
LE

NS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENSKTKTKTKTKTKT

ÍS
LE

NSKT

1398kr.
kg

Krónu hamborgarhryggur

729kr.
kg

Verð áður 859 kr. kg
Krónu ferskur heill kjúklingur

15%
afsláttur

1199kr.
kg

Verð áður 1598 kr. kg
Esju sænsk jólaskinka

25%
afsláttur

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum



Nýtt tilboð
alla daga til jóla

Fylgstu með nýjum tilboðum daglega á kronan.is og sparaðu stórt alla daga til jóla

24%
afsláttur

g j g g g p g j

GJAFAKORT KRÓNUNNAR
Jólagjöfin sem nýtist öllum

Þú velur upphæð

að lágmarki

5.000 kr.

Pantaðu gjafakortið á Kronan.is

Gjafakortin frá okkur eru 
afgreidd í fallegum umslögum  

og eru hagnýt gjöf fyrir alla!

699kr.
kassinn

Klementínur, 2,3 kg

v

1
nr.

2999kr.
pk.

Dove gjafakassi, 5 hlutir

v

2
nr.

Ostahúsið
Ostakarfa nr. 1 2999 kr.

Ostakarfa nr. 2 3795 kr.

, 2,3 kg, 2,33 kgkg

399kr.
kg

Rauð jólaepli

AÐEINS
Í DAG

13.
DESEMBER

899kr.
stk.

Verð áður 1190 kr. stk.
Emmess ískaka 
með jarðarberjafyllingu og kransakökubotni

Sjá opnunartíma verslana Krónunnar á www.kronan.is
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Það var alveg nýtt form 
fyrir mér að skrifa 
barnabók og ég var alls 
ekki viss um að lesend-
urnir myndu fylgja með, 
en það hefur gengið alveg 

sæmilega,“ segir Ármann Jakobs-
son höfundur Síðasta galdrameist-
arans sem er ein fimm bóka sem 
tilnefndar eru í barna- og unglinga-
bókaflokki Íslensku bókmennta-
verðlaunanna.

Ármann er prófessor í íslensk-
um bókmenntum fyrri alda við 
Háskóla Íslands og sækir efnivið 
í Síðasta galdrameistarann í þann 
sjóð. „Ég hef alltaf verið hrifinn 
af menningarlegum bókmennt-
um sem byggjast á langri tilvísun 
í eldri bókmenntir. Þar má nefna 
verk eins og Gunnlaðarsögu eftir 
Svövu Jakobsdóttur, svo við tökum 
íslenskt dæmi, en líka útlendar 
sögur um Ágústus, Tíberíus og Nóa 
til dæmis. Ég hef lesið talsvert af 
slíkum bókmenntum og finnst það 
oft mjög áhugavert þegar menn 
taka gamla sögu, snúa upp á hana 
og skoða út frá breyttu gildismati. 

Þessi saga mín er aðallega byggð á 
Hrólfs sögu kraka þar sem gildis-
matið er mjög framandlegt fyrir 
okkur. Þar ríkir mikið karlasam-
félag og ég er í raun og veru að 
skrifa alveg gegn því. Hugmyndin 
hjá mér var alltaf sú að endurtúlka 
hver væri góður og hver vondur í 
þeim átökum sem lýst er í sögunni, 
en þó vildi ég auðvitað ekki snúa 
því alveg við og gera það banalt. 
Allar persónurnar hafa einhverja 
kosti og einhverja galla, það er ekki 
alltaf tekin afgerandi afstaða í sög-
unni heldur bent á aðra túlkunar-
möguleika.“

Bægifótur hefndi sín
Hvers vegna ákvaðstu að beina 
þessari sögu að börnum? „Þetta var 
gamalt efni, ég átti örstutt upphaf 
að sögunni síðan áður en mér datt 
í hug að skrifa Glæsi sem ég hafði 
lagt til hliðar. Svo lenti ég í því að 
snúa á mér fótinn og lá heima með 
bægifót um hríð, það var meira 
að segja kenning í fjölskyldunni 
að Bægifótur hefði hefnt sín fyrir 
Glæsi, en ég sem sagt var heima, 
innilokaður uppi á fjórðu hæð, og 
mátti ekkert gera þegar ég fann 
þetta upphaf í tölvunni og ætlaði í 
fyrstu bara að henda því. Fór samt 
að lesa það sem ég hafði skrifað og 
fannst það í fyrsta lagi betra en 

ég hélt og í öðru lagi sá ég strax 
hvernig ég gæti lagfært það. Síðan 
varð ferlið ekki stöðvað og ég skrif-
aði alla söguna á nokkrum dögum 
en ég hef auðvitað snurfusað hana 
heilmikið síðan því maður heldur 
alltaf áfram að hugsa um söguna.“

Ármann segir atburðarás Síð-
asta galdrameistarans setta inn í 
miðja Hrólfs sögu kraka, rétt fyrir 
Skuldarbardaga og hann sé yfirvof-
andi í gegnum söguna. „Svo er það 
auð vitað gömul brella sem ýmsir 
barnabókahöfundar hafa notað 
á undan mér að taka nútímalega 
hugsandi persónu og setja hana í 
miðjuna á fornum heimi þar sem 
fólk hugsar öðruvísi. Sagan fjallar 
að miklu leyti um sannleikann, 
hvað sé satt og hvað logið, blekk-
ingu og veruleika og sögurnar sem 
fólk segir. Því meira sem ég hugsaði 
um það því ánægðari varð ég með 
það sem efni í barnasögu. Ég held 
að börn hafi gott af því að heyra að 
eitthvað er ekki endilega satt bara 
af því að einhver segir það.“

Finnst þér það vera meira atriði í 
barnasögu en fullorðinsbók að það 
sé einhver boðskapur? „Nei, mér 
finnst þurfa að vera einhvers konar 
boðskapur í öllum sögum. Boðskap-
ur er reyndar vandræðaorð, það er 
dálítill predikunarkeimur af því, 
en sögur þurfa alltaf að eiga eitt-

hvert erindi. Auðvitað er gott að 
sögur séu í og með afþreying en 
hún getur þá verið erindi líka. Mér 
finnst ekki áhugavert að skrifa 
sögu um miðaldir nema maður hafi 
sjálfur mjög skýra sýn á hana og 
viti hvað maður vill gera með hana. 
Ef bara væri verið að herma eftir 
gömlu sögunum þá held ég að það 
myndi ekki rata til lesendanna.“

Ekki viss um að hitta í mark
Hvaða aldurshóp hafðirðu í huga 
sem lesendur sögunnar? „Ég var 
raunar ekki mjög viss um það á 
meðan ég var að skrifa en mér 
hefur sýnst krakkar á aldrinum 
tíu til ellefu ára taka mjög vel við 
sögunni og yngri börn sem eru 
vanir lesendur taka henni líka 
vel. Ég prófaði söguna á tveimur 
sex ára börnum, sem höfðu fylgst 
með Merlin í sjónvarpinu, til að 
byrja með og þau kveiktu strax á 
efninu. Augljóslega skilur sex ára 
barn söguna á allt annan hátt en 
tíu ára barn en það gerir bara ekk-
ert til ef það hefur gaman af henni. 
Mér finnst mikilvægt að sögur geti 
virkað á fyrir marga lesendahópa.“

Það virðist vera mikill áhugi á 
miðaldasögum um þessar mundir, 
kanntu einhverja skýringu á því? 
„Sá áhugi hefur held ég aldrei dofn-
að. Auðvitað hefur fantasían verið 

sterk undanfarið enda er hún þægi-
legt form að skrifa inn í. Þar ríkja 
ákveðnar reglur, ég er til dæmis 
með þrjár þrautir í minni sögu 
sem er klassísk brella til að knýja 
sögur áfram. En ég held raunar að 
það sé líka talsverð eftirspurn eftir 
raunsæju efni fyrir börn og ung-
linga þótt ég sé ekki eins viss um 
að framboðið á því sé fyrir hendi. 
Þetta skiptir mig kannski ekki öllu 
máli, ég bara átti þessa sögu og 
fannst hún geta gengið upp þótt 
ég væri alls ekki viss um að hitta í 
mark með henni, það er alltaf svo-
lítið óljóst.“

Síðasti galdrameistarinn virð-
ist heldur betur hafa hitt í mark og 
Ármann viðurkennir að það hafi 
komið honum á óvart. „Ég er mjög 
ánægður með viðtökurnar. Mig 
skorti svolítið sjálfstraust til að 
skrifa fyrir börn og hafði á tíma-
bili miklar efasemdir um framtak-
ið. Þegar maður er vanur að skrifa 
fyrir fullorðna er það töluverð nýj-
ung að skrifa fyrir börn, maður er 
óviss um hvort lesendahópurinn 
muni fylgja með. Rithöfundar sitja 
auðvitað alltaf uppi með þessar efa-
semdir; þeir hafa skrifað það sem 
þeim finnst skemmtilegt og áhuga-
vert en finnst einhverjum öðrum 
það? Bókin stendur og fellur með 
því.“

Boðskapur er vandræðaorð
Ármann Jakobsson er tilnefndur til Íslensku bókmenntaverðlaunanna fyrir sína fyrstu barnabók, Síðasta galdrameistarann. 
Hann segist hafa haft efasemdir um hvort hann kynni að skrifa fyrir börn og er að sjálfsögðu ánægður með viðtökurnar.

Friðrika 
Benónýsdóttir 
fridrikab@frettabladid.is
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ÁRMANN JAKOBSSON 
 „Ég held að börn hafi 
gott af því að heyra 
að eitthvað er ekki 
endilega satt bara af því 
að einhver segir það.“

Starfsmenn Bjarts ráku upp stór augu við tiltekt í 
kjallarageymslu forlagsins á dögunum. Meðal þess 
sem þar dúkkaði upp voru þrjú eintök af fyrstu 
útgáfunni af Harry Potter, en Bjartur var svo 
snemma á ferðinni með galdrastrákinn að í þessu 
fyrsta kasti var hann með sína eigin kápu og sína 
eigin mynd af söguhetjunni. Þegar að fyrstu endur-
prentun kom var JK Rowling-veldið að verða til og 
þá var búið að samræma útlitið á bókunum um allan 
heim. Safnarar vita af þessari einstæðu kápu og fær 
Bjartur reglulega fyrirspurnir hvaðanæva að 
um fyrstu útgáfuna sem var löngu uppseld. 
Eintökin þrjú eru nú vandlega læst inni 
í peningaskáp samsteypunnar og nefnd 
hefur verið skipuð til þess að ákvarða 
næstu skref.   - fsb

Fundu fj ársjóð í geymslunni
Lesið verður úr 
þeim níu bókum 
sem eru tilnefndar 
til Fjöruverð-
launanna, bók-
menntaverðlauna 
kvenna, í Hann-
esarholti klukkan 
12 í dag. Meðal 
þeirra sem lesa 
eru Guðrún Eva 
Mínervudóttir, 
Lóa Hlín Hjálmtýs-
dóttir og Elísabet 

Jökulsdóttir sem allar eru tilnefndar í 
flokki fagurbókmennta.

Allir eru velkomnir á viðburðinn.

Níu tilnefndar í 
Hannesarholti

FÆRT TIL 
BÓKAR

SÖGUR 
Á GÓÐRI 

 SIGLINGU
Sögur útgáfa má 

vel við una þessa 
dagana. Ljónatemj-

ari Camillu Läck-
berg er í fyrsta sæti 

hjá Eymundsson 
og æviminningar 

Jóhönnu Kristjóns-
dóttur, Svarthvítir 

dagar, næstmest 
selda ævisagan það 

sem af er vertíðinni.

!

Ljóðabækur rjúka út í bókaflóðinu og 
hafa bækur Þórarins Eldjárns, Tautar 
og raular, og Gerðar Kristnýjar, Drápa, 
nú verið endurprentaðar, en slíkt er 
ekki algengt þegar ljóðabækur eiga í 
hlut. Ljóðið ratar sannarlega til sinna.

Ætli það séu 
ljóðajól?



Tilboðin gilda 13. - 14. des. 2014

www.netto.is 
Mjódd · Salavegur · Hverafold · Grandi · Höfn · Grindavík  

 Reykjanesbær · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss · Akureyri 

„Verk Yrsu standast samanburð við það sem best geristí glæpasögum samtímans, hvar sem er í heiminum.“ TIMES LITERARY SUPPLEMENT
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Djúpt djúpt inni í þéttustu 
skógum Nýja-Sjálands, í 
austurhlíðum Ruahine-
fjallgarðsins sem liggur 
upp af og meðfram austur-
strönd Norðureyjar, þar 

djúpt inni í skóginum, svo djúpt að 
menn þurfa nánast að klóra sig gegn-
um þétt gróðurþykknið og í fjarska 
heyrist drynjandi harðtaktur hinna 
hörkulega bardagamanna Maóría sem 
æfa sig fyrir dans og stríð í senn, og 
dimmt dularfullt væl vekur grun um 
að kannski leynist enn í myrkviðunum 
fáeinir hinna fjögurra metra háu en 
ófleygu móa-fugla sem sumir halda 
að éti jafnvel menn þegar þeir verða 
soltnir, en þarna djúpt í skóginum, þar 
hafa nokkrir fölleitir menn daprir á 
svip nú rutt svolítið rjóður og eru að 
reisa sér skýli og vísi að sögunarmyllu, 
og einn hefur komið upp skilti og málað 
á það nafn á þessum stað sem þeir ætla 
að koma sér upp: Danavirki stendur 
þar, og þeir tala dönsku …

Nei nei nei
Það er löngu búið að ryðja skógana 
kringum Danavirki, eða Dannevirke 
eins og staðurinn heitir á Nýja-Sjá-
landi. Maóríarnir búa allir í húsum 
núorðið og fara ekki lengur í stríð, það 
er löngu búið að sanna að móa-fugl-
inn sé útdauður fyrir hundruðum ára. 
Ruahine-fjöll gnæfa enn í vestri en allt 
í kringum staðinn þar sem þetta svo-
nefnda virki reis fyrst, þar er nú blóm-
legt en svolítið syfjulegt landbúnaðar-
hérað, akrar og búfénaður, þetta er sex 
þúsund manna bær, einu sinni var hann 
í þjóðbraut eftir að búið var að ryðja 
mesta skóginn, þá unnu menn hér hörð-
um höndum við að koma upp járnbraut, 
en nú er búið að loka brautarstöðinni 
og lestin milli Wellington og Napier 
kemur ekki lengur við í Dannevirke.

Fyrstu mannvirkin reist um árið 500
Dönsku sjónvarpsþættirnir 1864 vöktu 
þó nokkra athygli hér á landi um dag-
inn. Og þeir rifjuðu upp tilvist Dana-
virkis fyrir þeim sem höfðu gleymt 
því, það er að segja hins upprunalega 
Danavirkis. Það var lengst af talið hafa 
verið reist fyrst á víkingaöld, reyndar 
ekki einn virkisstaður til að byrja með, 
heldur nokkrir langir garðar, sums 
staðar skurðir á milli, og lágu þessi 
mannvirki nokkurn veginn alla leiðina 
milli Eystrasalts og Norðursjávar, svo 
menn drógu þá eðlilegu ályktun að um 
hefði verið að ræða virkisgarða sem 
danskir víkingar komu upp til að verj-
ast árásum germanskra ættbálka af 
þýsku heiðunum.

Nú er reyndar talið að upprunalega 
hafi þetta kannski frekar verið sam-
göngumannvirki, eins konar frumdrög 
að Kílarskurði sem opnaður var 1895. 
Og nýjustu rannsóknir gefa til kynna 
að fyrstu mannvirkin hafi verið reist 
löngu áður en hinn eiginlegi víkinga-
tími hófst, sum um árið 500, önnur 
jafnvel eldri. En með tímanum var 
orðið Danavirki þó fyrst og fremst 
notað um einn tiltekinn virkisstað, 

sem Danir fóru að lokum að líta á sem 
útvörð ríkis síns gagnvart Germönum 
eður Þjóðverjum.

Vaxandi þjóðernisstefna 
Hvar Danmörk endaði og Þýskaland 
tók við var lengi allmjög á reiki, það 
átti einmitt eftir að verða ein aðal-
ástæða þess hörmulega stríðs sem 
sjónvarpsþættirnir 1864 fjölluðu um. 
Danska konungsættin kom laust fyrir 
1500 frá þýska hertogadæminu Olden-
burg, skammt vestan Hamborgar, og 
næstu aldirnar höfðu Danakóngar 
margvísleg ítök í héruðunum Slés-
vík og Holstein sunnan hinnar eigin-
legu Danmerkur, þar sem þeir voru 
hertogar. Stundum vildu þeir meiri 
ítök; Kristján IV. fór í herferð suður í 
lönd 1625 og ætlaði að verða stórkarl 
í Þýskalandi en fór háðulegar hrak-
farir og Dönum varð ljóst að þeim var 
líklega ekki ætlað að verða stórveldi í 
Evrópupólitíkinni. 

Er kom fram á 19. öld hafði vaxandi 
þjóðernisstefna hins vegar hleypt nýju 
blóði í Dani. Það voru ekki bara Íslend-
ingar sem gerðust uppteknir af þjóð-
erni sínu og sérstöðu og glæstri menn-
ingu bæði að fornu og nýju. Danir tóku 
líka að tútna heilmikið út af nýrri trú á 
eigin mátt og megin. Og það olli vand-
ræðum í hertogadæmunum Slésvík og 
Holstein.

Í þá daga var Þýskaland sundrað í 
ótal ríki misjafnlega stór en samruna-
ferli var þó hafið og til var samband 
þýsku ríkjanna. Slésvík og Holstein til-
heyrðu þýska sambandinu en voru þó í 
raun hluti Danmerkur líka vegna þess 
að dönsku kóngarnir voru þar æðstu 
pótintátar. Með aukinni þjóðernis-
hreyfingu 19. aldar tóku íbúar her-
togadæmanna að skilgreina sig ýmist 
sem Dani eða Þjóðverja og fór ekki á 
milli mála að meirihluti þeirra taldi 
sig Þjóðverja, nema íbúar nyrðri hluta 
Slésvíkur sem flestir voru Danir.

Árið 1848 kom til stríðs um yfirráð 
yfir hertogadæmunum milli Danmerk-
ur og Prússlands sem var þá í óða önn 
að verða langöflugast þýsku ríkjanna 
og hafði reyndar lengi verið svo, en nú 
voru Prússar farnir að stefna mark-
visst að því að sameina öll þýsku 
ríkin undir sínum fræga járnhæl. Af 
ýmsum ástæðum fóru Danir með sigur 
af hólmi í þessu stríði, þeir börðust 
vissulega knálega en Þjóðverjar gengu 
á hinn bóginn vart til leiks af heilum 
hug og flest stórveldi Evrópu vildu líka 
halda aftur af þeim. Árið 1851 var því 
samið um frið og Danir héldu yfirráð-
um sínum yfir hertogadæmunum.

Monrad líklega með geðhvarfasýki
Árið sem stríð sjónvarpsþáttanna 
var háð, þá voru aðstæður hins vegar 
breyttar. Danir höfðu fyllst ofsatrú 
á sjálfa sig eftir sigurinn í stríðinu 
fimmtán árum fyrr og vildu nú setja í 
stjórnarskrá ákvæði sem gera myndu 
Slésvík og Holstein að ævarandi hlut-
um danska ríkisins, þótt þau væru enn 
sem fyrr í þýska ríkjasambandinu. Í 
raun mátti hver maður segja sér að 
þetta gætu Þjóðverjar aldrei látið bjóða 
sér, enda kvöddu þeir út her og nú voru 
Prússar ekki einir á ferð, heldur höfðu 
Austurríkismenn með sér. Danir höfðu 
sem sé komið upp á móti sér tveimur af 
fimm helstu stórveldum meginlands-
ins, en hin þrjú voru Bretland, Frakk-
land og Rússland.

Í sjónvarpsþáttunum 1864 vakti 
athygli að forsætisráðherra Dana og 
sá sem hratt þeim að endingu út í þetta 
stríð var sýndur nánast sem geggjaður 
fáráðlingur, Ditlev Monrad að nafni, 
biskup var hann að tign. Sannleikurinn 
mun vera sá að sú mynd var ekki nema 
örlítið ýkt, Monrad var í raun og veru 
afar vanstilltur maður og hefur líklega 
þjáðst af geðhvarfasýki, hann sveiflaðist 
ofsalega milli oflætis og þunglyndis og 
í einu oflætiskastinu lét hann hjá líða að 
semja um frið við Þjóðverja og Austur-
ríkismenn meðan hann hafði enn mögu-
leika á. Auðvitað var stríðið samt alls 
ekki honum einum að kenna, Danir voru 
almennt uppfullir af eldmóði og ráðnir 
í að helga sér hertogadæmin að eilífu, 
meira að segja Holstein, þar sem allir 
vissu að íbúarnir gátu ekki beðið eftir 
að sameinast Þýskalandi.

Það flækti málið að nýr kóngur hafði 
aðeins fáeinum mánuðum fyrir upphaf 

FLÆKJUSAGA
Illugi Jökulsson Fór að 

kynna sér þann hluta 
sögu Danmerkur sem 

fjallað var um í sjón-
varpsþáttunum 
1864 og komst 

að því sér til 
undrunar að 
einn þráður 

sögunnar 
endaði í 
þéttum 
skógum 

Nýja-
Sjálands.
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DRAUMURINN UM DANAVIRKI 

stríðsins sest í hásæti Danmerkur, Krist-
ján IX., en hann hafði verið kallaður til 
kóngs af því Friðrik VII. var barnlaus. 
Kristján gat að langfeðgatali fundið 
danska kónga meðal forfeðra sinna, en 
var þó í raun miklu frekar þýskur her-
togasonur. Af þessum ástæðum hafði 
Kristján ekki mikið að segja um ríkis-
stjórnina þegar stríðið hófst en æsinga-
menn eins og Monrad gátu farið sínu 
fram.

Nú. Eins og skýrt kom fram 
í sjónvarpsþáttunum marg-
nefndu trúðu Danir því 
statt og stöðugt að hið 
gamla Danavirki, sem 
nú taldist til Holstein, 
yrði sá brimbrjót-
ur sem allar sókn-
ir Þjóðverja myndu 
brotna á. Í þjóðernis-
æði sínu sáu þeir fyrir 
sér hetjulega vörn her-
sveita sinna í Danavirki 
og að lokum yrði sóknar-
þungi Þjóðverja þorrinn, 
og þeir myndu neyðast til að 
semja um áframhaldandi yfirráð 
Dana yfir hertogadæmunum. 
En það fór allt á annan veg. 
Dönsku herforingjarnir 
vissu vel að það væri óðs 
manns æði að reyna að 
verja Danavirki, hið 
„óvinnandi vígi“ yrði 
einfaldlega líkkista 
danska hersins ef það 
yrði reynt. Og í byrj-
un febrúar 1864 flúði 
danski herinn því frá 
Danavirki, og var það 
ægilegt áfall fyrir Mon-
rad og Dani almennt.

Bismarck vildi ekkert með
Dani hafa
Í staðinn reyndi danski herinn að verjast 
þar sem heitir Dybböl en í orrustu í apríl 
beið hann algjöran ósigur. Hrakfarir 
Dana voru algjörar og landið varnar -
laust. Prússneski herinn brunaði mót-
spyrnulaust yfir Jótland og bjó sig undir 
að gera innrás á Fjón og Sjáland. Hinn 
nýi kóngur Kristján IX. gerði Þjóðverj-
um í leyni það fáheyrða tilboð að Danir 
skyldu ganga í þýska ríkjasambandið ef 
þeir fengju að halda hertogadæmunum. 
Slíkt tilboð var auðvitað bara landráð 
og ekkert annað, en Bismarck kanslari 
Prússa hafnaði boðinu. Hann kvaðst ekk-
ert vilja með Dani hafa, þó hertogadæm-
in ætlaði hann að eignast. Monrad var 
hins vegar genginn af göflunum, æpti og 
öskraði og krafðist þess að öllum friðar-
umleitunum yrði hafnað og Kaupmanna-
höfn varin til síðasta manns. Kóngurinn 
varð að lokum að setja Monrad af og var 

hann þá gjörsamlega úrvinda af æsingi 
og vonbrigðum.

Hann bölvaði Dönum í sand og ösku og 
fannst þeir hafa svikið sig, lýsingarnar á 
reiðilestrum hans í garð Dana sem ekki 
vildu berjast til síðasta blóðdropa minna 
skelfilega mikið á lýsingar af Adolf Hitl-
er sem heimtaði 1945 að þýska þjóðin 
fórnaði lífinu fyrir sig.

En nú var saminn friður og urðu 
Danir að láta hertogadæmin af 

hendi. Í atkvæðagreiðslu eftir 
fyrri heimsstyrjöld lýstu 

íbúar í norðurhluta Slés-
víkur hins vegar þeim 
vilja sínum að sam-
einast Danmörku að 
nýju og varð það úr. 
Og hefur síðan verið 
kyrrt á þessum slóð-
um og ekki framar 
barist um Danavirki.

En það er af Monrad 
að segja að niðurbrot-

inn maður ákvað hann að 
flytjast yfir hálfa jörðina og 

settist að á Nýja-Sjálandi, þar 
sem hann ætlaði að boða kristindóm 

og kærleika trú Maóríum. En þá 
kom tvennt á daginn. Í fyrsta 

lagi uppgötvaði hinn við-
kvæmi Monrad að 

hafi herprúðir Prúss-
ar verið ógnvekj-
andi, þá voru stríðs-
menn Maóría hálfu 
verri í hans augum, 
tattúeraðir á allan 
skrokkinn, söngl-
andi sína hörkulega 

stríðssöngva. Einmitt 
um þær mundir sem 

Monrad mætti til leiks á 
Norðureyju voru Maóríar á 

stríðsbuxunum gegn ásælni Evr-
ópubúa og uppgjafapólitíkus og biskup 
úr Danmörku hafði ekki andlegt þrek til 
að standa þar í móti. Og í öðru lagi hafa 
Maóríar kannski komist að raun um að 
kristindómur vanstillts stríðsæsinga-
manns frá því hinum megin á hnettin-
um hafði lítið að segja þeim.

Monrad sneri heim aftur og náði 
reyndar seint og um síðir að stilla sitt 
stríða geð, hann settist meira að segja 
á þing aftur. En arfleifð hans í heim-
inum felst kannski í tvennu: hinu yfir-
gefna Danavirki í Holstein í Þýskalandi, 
og svo Dannevirke á Norðureyju en sá 
bær var stofnaður af dönskum útlögum 
sem fluttust að tilvísan hans til Nýja-
Sjálands og fóru að ryðja skóg. Og lítill 
vafi er á að nafnið var valið af honum. 
Hvernig ber svo að líta á það? Sem hinn 
síðasta virðingarvott við drauminn 
sem dó við Danavirki, eða kaldrifjaðan 
brandara?  

  Hafi 
herprúðir 

Prússar verið 
ógnvekjandi, 

þá voru 
stríðsmenn 

Maóría hálfu 
verri í augum 

Monrads, 
tattúeraðir á 
allan skrokk-

inn, söngl-
andi sína 

hörkulega 
stríðssöngva. MONRAD 
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Smáratorgi, Kópavogi
Opið alla daga frá 11-18
Laugardaga: 11-18
Sunnudaga: 12-18

Vínlandsleið 6, Grafarholti 
Opið virka daga: 11-18
Laugardaga: 11-16
Sunnudaga: 13-17

50-90% AFSLÁTTUR

Stígvél 
Stærðir: 25-36

Verð áður: 6.995 kr

 Verð nú: 3.497 kr

Spariskór
Stærðir: 25-36

Verð áður: 4.995 kr

Verð nú: 2.497 kr

Ecco Siberia kuldaskór
Stærðir: 36-41

Verð áður: 27.995 kr

Verð nú: 13.997 kr

 Hælaskór
Stærðir: 36-41

Verð áður: 8.995 kr

Verð nú: 4.497 kr

Ecco golfskór
Stærðir: 40-47 
Verð áður: 26.995 kr

Verð nú: 13.497 kr

Converse
Stærðir: 27-31

Verð áður: 10.995 kr

Verð nú: 5.497kr

Herraskór
Stærðir: 40-46

Verð áður: 9.995 kr

Verð nú: 4.997kr

Fóðraðir kuldaskór
Stærðir: 23-36

Verð áður: 7.995 kr

Verð nú: 3.997 kr

Spariskór Ecco Siberia kuldaskór

E lf kó
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„Jæja þá, sudoku gáta,“ sagði Kata glottandi. „Nú er ég orðin svo góð í að

leysa sudoku að við skulum koma í kapp um hver verður fyrstur til að leysa

hana,“ bætti hún við. Konráð horfði á gátuna. „Allt í lagi,“ sagði hann.

„Til er ég.“ Lísaloppa var líka góð í að leysa sudoku gátur svo hún var alveg 

til í keppni. „Við glímum öll við hana og þá kemur í ljós hversu klár þú ert 

orðin,“ sagði hún. „Allt í lagi,“ sagði Kata. „En ég vara ykkur við, ég er orðin 

mjög klár,“ sagði hún montin.

Heldur þú að þú getir leyst þessa sudoku gátu hraðar en Kata?

Hún Sigrún Ylfa 
Guðmundsdóttir 6 ára, 
sem á heima í Silkeborg í Danmörku, 
sendi okkur þessa skemmtilegu mynd 
af bangsa að fljúga í blöðruloftbelg frá 
Danmörku til Íslands. 

Nokkur börn úr sjöunda bekk 
í Grundaskóla á Akranesi voru 
króuð af og spurð út í markað-
inn sem haldinn var í skólanum 
á miðvikudaginn til styrktar 
bágstöddum börnum í Malaví. 

Krakkar, hvað var á þessum 
markaði? „Við vorum með alls 
konar hluti sem krakkar í skól-
anum hafa búið til.“

Hvað gerðuð þið sjálf? „Við 
prjónuðum hitt og þetta, smíð-
uðum smáhluti, perluðum jóla-
skraut, bjuggum til jólakonfekt. 
Aðrir árgangar bjuggu til jóla-
kort, spil, könglakörfur og margt 
fleira.

Mættu margir í vonda veðrinu 
til að kaupa af ykkur? „Já, ótrú-

lega margir, það var hreinlega 
fullt hús. Við seldum allt sem við 
bjuggum til.“

Hvað gerið þið við ágóðann? 
„Allur ágóðinn rennur til söfn-
unar vegna Malaví. Nemenda-
félag Grundaskóla lagði fram til-
lögu árið 2000 eða 2001 um að 
nemendur og starfsmenn stæðu 
saman að söfnun fyrir jólin til 
þeirra sem verst stæðu í heimin-
um. Í staðinn hætti skólinn með 
stofujól og pakkagjafir innan 
skólans.“

Finnst ykkur alveg sjálfsagt að 
fá ekki pakka á litlu jólunum? 
„Já. Okkar pakkar fara til þeirra 
sem þurfa miklu meira á þeim 
að halda en við. Við eigum allt 
og því þurfum við ekkert.“

Fylgist þið eitthvað með börn-
unum í Malaví? „Nei, kannski 
ekki börnunum sjálfum. Við 
vitum samt fullt um Malaví og 
skólana sem við styðjum. Fram-
lög Grundaskóla fram til þessa 
hafa farið til að styrkja fátæk-
ustu börnin í Chiradzulu og 
Mwanza sem mörg eru munað-
arlaus vegna alnæmis. Skóla-
gjöldin þeirra eru greidd, þau 
fá skólabúninga og skólavörur. 
Rauði kross Íslands hefur stað-
fest að framlög Grundaskóla 
hafi skipt sköpum í lífi þúsunda 
einstaklinga.“ 

Langar ykkur að fara einhvern 
tíma til Afríku?  „Já, flest okkar 
langar þangað þegar við verðum 
kannski örlítið eldri.“

Við eigum allt og því 
þurfum við ekkert
Í Grundaskóla á Akranesi hefur skapast sá siður að nemendur og starfsmenn 
gefa ekki hver öðrum jólagjafi r heldur sameinast um stóra jólagjöf til fátækra 
barna í Malaví. Árlegur jólasöfnunarmarkaður var í vikunni.

ÖLL Í 7. BEKK  Gylfi, Ísak, Selma, Niko, Matthildur og Kaja.  MYND/SIGURÐUR ARNAR SIGURÐSSON

Giljagaur var annar
með gráa hausinn sinn.
Hann skreið ofan úr gili
og skaust í fjósið inn.

Hann faldi sig í básunum
og froðunni stal
meðan fjósakonan átti
við fjósamanninn tal.

Jóhannes úr Kötlu

Jólasveinn númer tvö

Ný og spennandi saga um kurteisa 
bjarnarhúninn Paddington. 

Prýdd myndum úr nýrri bíómynd um 
þennan sívinsæla bangsa.

Paddington er 
kominn á kreik

Tilvalin fyrir

jólasveinana!
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Laufabrauð er þunn og stökk hveitikaka 
sem er mikilvægur hluti íslenskra jóla 
og þorrans. Í laufabrauðið er skorið 
allavega mynstur, en aðallega hið 
fléttaða laufamynstur sem laufa-
brauðið er kennt við. 

„Það á að gefa börnum 
brauð að bíta í á jólunum,“ 
segir í vísunni enda var 
brauð lengi fágætt á Íslandi 
vegna lélegs innflutnings 
á mjöli. Því var brauð á 
meðal alþýðumanna fremur 
hátíðarmatur og laufa-
brauðið fer í þann flokk. 
Fyrst er minnst á laufabrauð 
í orðabók Jóns Ólafssonar frá 
Grunnavík frá fyrri hluta 18. 
aldar þar sem segir að laufabrauð 
sé sælgæti Íslendinga. Laufabrauð 
er einnig nefnt í elstu matreiðslubók 
sem kom út hér á landi árið 1800. 

Ýmis skrautbrauð voru til í öðrum löndum en 
þó þekkjast ekki algjörar hliðstæður íslenska laufabrauðsins. Sérstaða þess 
er hve næfurþunnt það á að vera og telja margir að það sé vegna korn-
skortsins. 

FRÓÐLEIKURINN LAUFABRAUÐ 
Hluti af jólamatnum frá 18. öld

Þunnt vegna kornskorts 
SKORIÐ ÚT  Í laufabrauðið er skorið fléttað laufamynstur sem laufabrauðið er kennt 
við. 

KROSSGÁTA
LÁRÉTT  
1. Berja mann í hvelli við ómannað útibú  (9)
10. Herða fjötrana, þótt teygjanlegir séu (10)
11. Skemmtikrafturinn gleymir ekki varnarlið-

inu (11)
13. Hin sjúklega löngun í fjötra truflar svefn  (10)  
14. Ákveðnir hlutar af heildinni eru smáskorpur 

(9)
15. Slengi gaddi í þá sem mesta vitið hafa (8) 
16. Aur var að mér otað fyrir mat (7) 
17. Ég fæ kið ef þið þaggið ruglið niður (5)
18. Hlaupa um í Evuklæðum með þunnan 

skráp og glæran (8)
19. Losið um hamfarirnar (7) 
21. Fjallkonan bakar kex (4)
23. Þessi sauður er öllum til ama en enginn sér 

í gegnum hann (8)
25. Engin þjótum við með óverunum (9)
28. Fornsaga um bréfabindi? (4)
29. París féll að fótum hennar forðum daga/

hlaust af því eitt heljarstríð/hún var enda 
ægifríð (6) 

31. Í gististofu þakinni skán liggur sá rotvarði (12)
32. Þungmálmsflekkur þyngir færið (6)
33. Áttar sig er afturbeygðar birtast (6)
34. Stuttur, líka í spuna (7) 
35. Innbyrti alisvín og var snupruð fyrir (6)
40. Er matarmatur forsenda þess að vinna fyrir 

mat? 
42. Rangur reikningur hljómar illa (8)
46. Keflið núllar ruglið (6)
47. Iðrasekkirnir VG, Sam- og Alþýðufylkingin 

(8)
48. Fínasti náungi, þessi yfirmaður (8)
49. Getirðu tekið lýsi stenstu þessa raun (13)

LÓÐRÉTT 
1. Vinna tilfærslu ómaga (14)
2. Brýst enn frá hokri með aumingja (17)
3. Frjóvga konur skv. leiðbeiningum, panta svo 

spagettí og trúðaís (9)
4. Sunna var alltaf fullkomlega óskiljanleg þegar 

Máni var fyrir henni (9)
5. Eru þessi egg úr eyðimerkurlúðu eða fiðurfé? (10)
6. Segir tónskeið minna á velgengni keflvísku 

Bítlanna (10)
7. Sæki vatn fyrir gæfa dómara (8)
8. Glennir sig yfir gadd, birtast þá greinarmerki og 

eru hin hvössustu (9)
9. Er asmakastið svarið við hverri raun? (9)
12. Einn staflinn er fyrir munaðarlausan (9)
20. Það sem Gamli Óli skaut áður en hann lak niður 

úr hita (8) 
21. Frosin mósa leitar leiðindadrósa (7)
22. Þetta geri ég ekki í þögn heldur orgi miklu (7)
24. Vil að ég nái í skít þess sem búið er að 

bleikja (8)
26. Þar fór hinn fokdýri snafs í hundskjaft (7)
27. Sekkur vaðmáls sýnir dónaskap á dansleik (10) 
29. Bukkaþvag er býsna þunnur morgungrautur (9)
30. Samtenging hinna rödduðu önghljóða? (3)
36. Tímabil neikvæðs hagnaðar segir sá er illa þolir 

mótlætið (6)
37. Fór til að finna óbrenglaða liti regnbogans (6)
38. Hef vit fyrir afkomanda, kallið það hvað sem þið 

viljið (6)
39. Ég er fátækur, það er ekki fullkomið (5)
41. Kem matnum alltaf í tinkrús (5) 
43. Skoða bekkjarrós með stækkunargleri (4)
44. Hvern hefði grunað óðar um slíka brenglun? (4)
45. Ferð á tíðum (3)

VEGLEG VERÐLAUN

LAUSNARORÐ
Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er raðað rétt saman birtast algjörlega 
misheppnuð viðskipti. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 17. desember 
næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „13. desember“.

Vikulega er dregið er úr inn-
sendum lausnarorðum og fær 
vinningshafi eintak af bókinni 
Tommi Teits Undraheimurinn 
minn eftir L. Pichon frá 
Forlaginu. Vinningshafi síðustu 
viku var Ásdís Ívarsdóttir, 
Akureyri.

Lausnarorð síðustu viku var
R J Ú P N A V E I Ð A R

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13

14

15

16 17

18

19 20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30

31 32

33

34 35 36 37 38

39 40 41

42 43 44 45

46 47

48

49

J A K A H L A U P O H S S B
Ó A J F R Æ F L A R O K K A R A
G A R Ð A R Í K I S F G I Ý
A L L S K L Æ Ð A S K Á P I N N
R A M M L E I K I L S L A I
N E A N N Á L A S T U N G U N A
I N N A G G U R A K A G
R Ú N N A Ð U R Æ Í S K A N K A

R E K O R Ð A B Ó K A R G E R Ð
S M Á K V A B B N E Ó M L

A T S B A R Ó L U S T A U R
S K R A T T A H E R Í A L R

A R S Æ A F A R B R E I Ð I R
Á R B Í T I N N Á J N U I

A N N S Á L M A S Ö N G T
H R A U N S A N D E L D Ý F U M
E L J E I N V E L D I Ó Á
K O K K Á L A Ð I N U R I Ð I L
L A L L E I Ð I N N U I
A U R A L A U S A Ð A N Í R Æ Ð

N

L
Ef
m
næ

r 
i 

n 

tu 

Á Facebook-
síðunni 

Krossgátan er að 
finna ábendingar, til-
kynningar og leiðrétt-
ingar ef þörf krefur.

Skoðaðu úrvalið á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

Söludeildir eru opnar virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 6, sími 515 7030
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040
Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Notaðir bílar
- Brimborg 

400.000 KR. 
 

   FERÐAFJÖR 

FINNDU BÍLINN ÞINN Á
NOTADIR.BRIMBORG.IS

*Allir sem kaupa notaðan bíl af Brimborg á tímabilinu 1. nóvember 2014 til og með 22. desember 2014 fara í pott. Einn heppinn vinningshafi  
  verður svo dreginn út 23. desember 2014 og fær hann 400.000 kr. gjafabréf frá WOW air.  Athugið á ekki við um umboðssölubíla.

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

* GJAFABRÉF FRÁ WOWair

NOTAÐIR BÍLAR
Vertu með!

Hvert myndir 
þú fara?

Í MIKLU ÚRVALI

     Tilboð: 3.160.000 kr.
Ford Kuga Titanium S RVZ65
Skráður apríl 2012, 2,0TDCi dísil, beinskiptur
Ekinn 81.000 km. 
Ásett verð: 3.590.000 kr.

     Tilboð: 2.950.000 kr.
Ford Focus Trend Edition ORK29
Skráður nóvember 2013, 1,0i bensín, beinskiptur
Ekinn 16.000 km. 
Ásett verð: 3.090.000 kr.

     Verð: 1.050.000 kr.
Toyota Avensis Sol DP114
Skráður júní 2006, 1,8i bensín, beinskiptur
Ekinn 134.000 km. 
Ásett verð: 1.190.000 kr.
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Lárus Halldór Grímsson, tónskáld og 
skólastjóri Skólahljómsveitar Vestur- 
og Miðbæjar, fagnar stórafmæli í dag 
en hann er fæddur 13. desember árið 
1954 og er því sextugur í dag. 

Lárus Halldór fagnar afmælinu með 
vinum og samstarfsfólki sem hann 
býður til veislu í kvöld. „Það verður 
partí, þetta verður svona aðallega með 
núverandi og fyrrverandi samstarfs-
fólki og fjölskyldu.“ En hann tekur 
afmælinu fagnandi enda ekkert annað 
í stöðunni að hans sögn.

Allur gangur er á því hvort Lárus 
Halldór heldur upp á afmælið en þegar 
stórafmæli er í vændum er tilefni til 
þess að fagna.

„Þetta verður nú svona stærra í 
sniðum núna. Það verða þarna marg-
ar hljómsveitir sem ég hef verið að 
spila með í gegnum tíðina. Við ætlum 
að rifja upp gamla takta félagarnir,“ 
segir Lárus Halldór, sem var í óðaönn 
við undirbúning afmælisins.

Lárus Halldór hefur í gegnum tíðina 
spilað með fjölmörgum hljómsveitum. 
Sem dæmi má nefna hljómsveitina 
Þokkabót sem vakti mikla athygli fyrir 
þýðingu á laginu Litlir kassar eftir 
Peter Seeger. Lagið er á fyrstu plötu 
hljómsveitarinnar, Upphafið, sem kom 
út árið 1974. Auk þess var Lárus Hall-
dór meðlimur í Eik, Þursaflokknum og 
MX-21 ásamt Bubba Morthens. 

Lárus Halldór hefur komið víða við 
á tónlistarsviðinu en auk þeirra hljóm-
sveita sem hann hefur leikið með hefur 
hann samið mikið efni fyrir sjónvarp, 
kvikmyndir og leikhús. 

Fyrstu skrefin í tónlistinni tók 
hann í skólahljómsveitinni sem hann 
stjórnar nú sjálfur en þar hóf hann 
nám á þverflautu tíu ára gamall. Árið 
1971 hóf Lárus Halldór áframhald-

andi tónlistarnám við Tónlistarskól-
ann í Reykjavík. Síðar lá leið hans til 
 Hollands í skólann Institut voor sono-
logi í Utrecht og lauk námi þaðan árið 
1984 en hélt áfram störfum við stofn-
unina að námi loknu.

Lárus Halldór er, líkt og áður sagði, 
skólastjóri við Skólahljómsveit Vest-
ur- og Miðbæjar og tók við starfi 
skólastjóra árið 1994 auk þess sem 
hann kennir á þverflautu, klarínett og 
saxófón. „Ég var í þessari skólahljóm-
sveit sjálfur og tók við henni af Páli 
 Pampichler Pálssyni,“ segir Lárus 
Halldór og bætir við að honum finn-
ist gaman að starfa með unga fólkinu í 
hljómsveitinni. gydaloa@frettabladid.is

Rifj ar upp gamla takta 
Lárus Halldór Grímsson heldur upp á sextugsafmælið með fj ölskyldu og samstarfs-
félögum. Fjöldi hljómsveita sem hann hefur leikið með í gegnum tíðina mun taka þátt.

STÓRAFMÆLI  Lárus Halldór Grímsson fagnar sextugsafmælinu með samstarfsfólki og fjöl-
skyldu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Þetta verður nú 
svona stærra í 

sniðum núna. Það 
verða þarna margar 
hljómsveitir sem ég 

hef verið að spila 
með í gegnum 

tíðina. Við ætlum að 
rifja upp gamla takta 

félagarnir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug vegna andláts og útfarar 

sambýliskonu minnar og ættmóður okkar,

STEINUNNAR ÞORSTEINSDÓTTUR 
NENNU

Háaleitisbraut 37, Reykjavík, 

er lést miðvikudaginn 19. nóvember sl. á gjörgæsludeild 
Landspítalans í Fossvogi. Sérstakar þakkir til Viðars 
Magnússonar gjörgæslulæknis, starfsfólks deildanna E6  
og A6 Landspítala í Fossvogi, starfsfólks Heimahlynningar  
í Háaleitishverfi og þá sérstaklega Dagnýjar Jóhannsdóttur.

Geir Ragnar Gíslason
Arnlín Þuríður Óladóttir Magnús Rafnsson
Óli Jón Ólason Guri Hilstad Ólason
Elín Sigríður Óladóttir Heimir Heimisson
Guðrún M. Ó. Steinunnardóttir Guðni Kristinsson
Þorsteinn Gísli Ólason Halla Björk Magnúsdóttir
Ágúst Ólason

ömmubörn og langömmubörn.

Systir okkar og frænka,

NÍNA ÍSBERG
andaðist mánudaginn 8. desember  
á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. Útför 
hennar fer fram frá Fossvogskirkju 
þriðjudaginn 16. desember kl. 15.00.

Ásta Ísberg
Arngrímur Ísberg
systkinabörn og aðrir aðstandendur.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýju við 
andlát og útför

ÞORVALDAR HEIÐDAL JÓNSSONAR
fyrrum bónda á Tréstöðum,

Víðilundi 16a, Akureyri.

Kærar þakkir til starfsfólks Aspar- og 
Beykihlíðar og þakklæti til þeirra sem 
heimsóttu hann og reyndu að stytta honum 
stundirnar.

Þórunn Jóhanna Pálmadóttir
börn, tengdabörn, afa- og langafabörn stór og smá.

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990

Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Alhliða útfararþjónusta 

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður 
Rúnarsson

Elís 
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

PÁLL M. AÐALSTEINSSON
bifreiðastjóri,

lést á heimili sínu miðvikudaginn 3. desem-
ber. Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 

Björn S. Pálsson Hrafnhildur Njálsdóttir
Anna Lilja Pálsdóttir Arnþór Ævarsson
Sæmundur Pálsson Elín Einarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Davíð
Ósvaldsson
útfararstjóri

Óli Pétur
Friðþjófsson
útfararstjóri 551 3485 • www.udo.is

Ástkær móðir okkar, dóttir og systir,

BERGLIND EIÐSDÓTTIR
Foldahrauni 42, Vestmannaeyjum,

sem andaðist 6. desember, verður 
jarðsungin frá Landakirkju  
laugardaginn 20. desember kl. 14.00.

Alexander Freyr Brynjarsson
Engilbert Egill Stefánsson
Sigurborg Engilbertsdóttir
Marín Eiðsdóttir

MERKISATBURÐIR
1545  Kirkjuþingið í Trent hefst. Kaþólska kirkjan ákveður á 
þinginu að berjast gegn umbyltingu í trúarmálum.
1643 Orrustan um Alton í enska borgarastríðinu hefst.
1939 Orrustan um River 
Plate, fyrsta sjóorrustan í 
síðari heimsstyrjöldinni, 
hefst.
1959 Erkibiskupinn Makar-
ios er kjörinn fyrsti forseti 
Kýpur.
1974 Evrópuríkið Malta 
verður lýðræðisríki.
1996 Kofi Annan er kjör-
inn ritari Sameinuðu þjóð-
anna.
2003 Mest sótti körfubolta-
leikur sem háður hefur verið 
fer fram í Bandaríkjunum, 
á milli Michigan-háskóla og 
Kentucky-háskóla.

Sautján ára piltur kom móður sinni til 
bjargar þennan dag árið 2011 þegar 
kviknaði í fötum hennar á heimili þeirra 
í Fagrahjalla í Kópavogi. 

Konan var að kveikja upp í svoköll-
uðum etanólarni þegar sprenging varð 
og eldur læsti sig í húsgögn og fatnað 
konunnar. Sonurinn náði að slökkva 
í logandi fötum hennar áður en hún 
brenndist meir en raunin varð. Hann 
hringdi á slökkvilið og náði móður sinni 
út úr húsinu sem skemmdist mikið í 
brunanum. Greiðlega gekk að ráða niður-
lögum eldsins.

Konan sem var á sextugsaldri var flutt á 
slysadeild Landspítalans þar sem gert var 
að sárum hennar. Verstu brunasárin voru 
á hægri hönd hennar og hluta af andliti. 

ÞETTA GERÐIST: 13. DESEMBER 2011

Bjargaði móður sinni úr bruna



Nýjar vörur frá

peysur
kápur 
kjólar 

Opið 
til 22 í kvöld og
sunnudag 13-18

Klapparstígur 40 • 101 Rvk • 571 4010

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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is 
eða hringja í síma 512 5000.

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

HALLDÓR BJARNI ÞÓRHALLSSON
húsasmíðameistari,

Grundargerði 4,
Reykjavík,

lést þriðjudaginn 9. desember.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 19. desember kl. 13.00.

Guðbjörg Bergsveinsdóttir
Bergsveinn Halldórsson Eygló Aðalsteinsdóttir
Þórhallur Halldórsson Margrét Guðmundsdóttir
Rúnar Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri

JÓHANNES S. PÁLSSON
frá Furubrekku,

Staðarsveit,
Arnarheiði 13 A, 

Hveragerði,

lést á hjúkrunarheimilinu Ási, Hveragerði,  
26. nóvember sl. Útförin hefur farið fram í kyrrþey.

Ástríður G. Jóhannesdóttir Gunnlaugur Björnsson
Gísli J. Gíslason    
Hólmfríður Skaftadóttir
Guðmundur Svavarsson Hrafnhildur Gunnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

EYSTEINN LEÓ JÓNSSON
Látraseli 11,
Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans 
fimmtudaginn 11. desember.  
Útförin verður auglýst síðar.

Sigríður Guðmunda Jónsdóttir
Jóhanna Eysteinsdóttir Pétur Steinn Sigurðsson
Jón Björn Eysteinsson Margrét Káradóttir
Sigrún Eysteinsdóttir Hlynur Geir Guðmundsson
Sigríður Eysteinsdóttir Sigurður Gunnar Markússon

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,  
systir, mágkona og amma,

GUÐLAUG BÁRA ÞRÁINSDÓTTIR
Hátúni 12, Reykjavík,

lést á Landspítala í Fossvogi sunnudaginn 
7. desember. Hún verður jarðsett frá 
Grafarvogskirkju miðvikudaginn  
17. desember kl. 13.00. Þeim sem vildu 
minnast hennar er bent á Sjálfsbjargarheimilið.

Guðrún Árný Árnadóttir Jens Jóhannsson 
Óskar Þór Þráinsson Anna Guðmundsdóttir 
Ásthildur Bára
Árni Björn 
Gunnar Alex

Kær eiginmaður, stjúpfaðir, tengdafaðir, afi, 
bróðir, mágur og frændi,

JÓN SKÚLI SIGURÐSSON
lést 3. desember sl. Útförin hefur farið fram 
í kyrrþey að ósk hins látna. Sérstakar þakkir 
til alls starfsfólks á líknardeild LSH  
í Kópavogi fyrir góða umönnun.

Með þakklæti fyrir veitta samúð og kærleik.
Tatiana Trofimova
Kristina Trofimova
Júlía Trofimova Óskar Ingi Óskarsson
Elísabet Olga og Katrín Lilja Óskarsdætur
Bernt H. Sigurðsson Jónína K. Kristjánsdóttir
Harald Sigurðsson
Agnar Már Sigurðsson  Guðbjörg Ágústsdóttir
og fjölskyldur.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, 
langamma og langalangamma,

PÁLÍNA MAGNÚSDÓTTIR
frá Reykjum í Fnjóskadal,

lést á dvalarheimilinu Hlíð 4. desember. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju  
18. desember kl. 13.30.

Guðmundur Hafsteinsson Karítas Erla Jóhannesdóttir
Sólrún Hafsteinsdóttir Sigurður B. Jónsson
Lára Hafsteinsdóttir Fjölnir Sigurjónsson
Gunnar M. Guðmundsson Erna H. Gunnarsdóttir
Þóra K. Guðmundsdóttir Magnús Hallur Sævarsson
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

JÓN AUÐUNN VIGGÓSSON
málarameistari,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þann  
3. desember. Útför hans verður gerð  
frá Langholtskirkju þriðjudaginn  
16. desember kl. 11.00.

Steinn Auðunn Jónsson Ásgerður Sverrisdóttir
Dagbjört Nanna Jónsdóttir Sigurberg Jónsson
Þórunn Jónsdóttir Haraldur Helgason
barnabörn og barnabarnabörn.

Haldið verður upp á það á mánudaginn 
klukkan 11 að tíu þúsundasti nemand-
inn tekur sæti á Skólaþingi. 

Skólaþingi var komið á fót í nóvem-
ber 2007. Þar með var komið til móts 
við áhuga skólafólks á að koma með 
nemendur í vettvangsferðir á Alþingi. 
Hver heimsókn tekur um tvær og hálfa 
klukkustund með stuttu hléi.

Nemendur úr efstu bekkjum 70 

grunnskóla hafa nú heimsótt Skóla-
þing. Þar fara þeir í hlutverkaleik og 
fylgja í stórum dráttum reglum um 
starfshætti Alþingis.

Nemendurnir fá tækifæri til að setja 
sig í spor þingmanna með því að leiða 
til lykta fyrir fram ákveðin málefni 
sem fyrir þá eru lögð á þingflokks-
fundum, nefndarfundum og þingfund-
um. Jafnframt hlusta þeir á og meta 

rök sérfræðinga sem kallaðir eru til að 
veita þingmönnum ráðgjöf og meta rök 
þeirra. Þannig eiga þeir að fá innsýn í 
sambandið milli atburða í samfélaginu, 
skoðanamyndunar, pólitískra ákvarð-
ana og starfa Alþingis. Síðan eiga þeir 
að komast að lýðræðislegri niðurstöðu 
með því að meta rök og álit annarra og 
taka afstöðu.

- gun

Fá innsýn í störf Alþingis 
Tíu þúsundasti grunnskólanemandinn tekur sæti á Skólaþingi Alþingis á mánudaginn 
og mun forseti Alþingis fagna þeim tímamótum sérstaklega. 

Á ÞINGI  Nemendur Vatnsendaskóla á þingflokksfundi Hagsældarflokksins. 

„Við erum að fljúga til London Gat-
wick flugvallar og erum á leiðinni til 
Brighton að versla inn jólagjafirnar 
og njóta þess að ganga um bæinn. 
Við erum búin að vera saman í sjö ár 
og höfum aldrei komist í frí saman 
áður, svo það má segja að þetta sé 
stór stund hjá okkur,“ sagði Gunn-
hildur Blöndal sem var milljónasti 
farþegi flugfélagsins WOW air. Hún 
var á leið úr landi í gær ásamt manni 
sínum Björgvini Viktori Þórðarsyni. 
Hún fékk af þessu tilefni gjafabréf 
fyrir tvo úr hendi Skúla Mogensen, 
stofnanda og forstjóra WOW air, og 
kvaðst ætla að skella sér með Björg-
vini til Dyflinnar næsta sumar. 

 „Ég er mjög stoltur af því að í 
dag skulum við fljúga með millj-
ónasta gestinn okkar og afar þakk-
látur fyrir þær móttökur sem við 
höfum fengið bæði hér innanlands 
og erlendis frá fyrsta degi,“ sagði 
Skúli. „Það er magnað að hafa flogið 
með þrefaldan fjölda íslensku þjóð-
arinnar frá fyrsta flugi okkar fyrir 
tveimur og hálfu ári. Fyrsta árið 
flugu um 110 þúsund farþegar með 
WOW air og árið 2013 um 415 þús-
und.“   -gun

Milljónasti farþeginn 
Gunnhildur Blöndal tók við gjafabréfi  frá fl ugfélaginu WOW air í gær í tilefni þess að hún 
var milljónasti farþeginn sem fl aug með félaginu frá stofnun þess árið 2012.

VIÐ AFHENDINGUNA  Gunnhildur og Björgvin Viktor voru að stinga af til Brighton þegar 
þau fengu gjafabréfið.







Bónusgjafakortið fæst 
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1
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SPAKMÆLI DAGSINS

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

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.

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

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

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

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

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

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

LÁRÉTT
2. beygðu, 6. líka, 8. meðal, 9. stormur, 
11. í röð, 12. þrykk, 14. ról, 16. óreiða, 
17. berja, 18. einkar, 20. tveir eins, 
21. eins.
LÓÐRÉTT
1. rusl, 3. þófi, 4. flík, 5. þakbrún, 
7. sveppur, 10. ílát, 13. tangi, 
15. drepa, 16. flan, 19. í röð.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. viku, 6. og, 8. lyf, 9. rok, 
11. rs, 12. prent, 14. kreik, 16. rú, 
17. slá, 18. all, 20. ll, 21. sama. 

LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. il, 4. kyrtill, 
5. ufs, 7. gorkúla, 10. ker, 13. nes, 
15. kála, 16. ras, 19. lm.

Hlustaðu.

Megi Guð fara ving jarnlega 
með þig. Frá frú Joyce 

Philip. Nafnið mín er 
frú Joyce Philip. Ég er 

giftur herra Joshua Philip 
þangað til hann dó árið 

2012. Við vorum gift í 
ellefu ár án barna.

Þegar maðurinn
minn dó lét hann

eftir sig....

500 milljónir króna í banka hér
í Tógó. Læknir minn segir að

ég lifi ekki lengur en 6 mánuði 
vegna krabbameins og 

hjartavandamála.
Þessir peningur eru fastar

í bankanum. Vegna ástandinu 
mínu þarf ég hjartagóður

maður til að nota
þennan peningur.

Mig vantar einhverjum til að 
nota þennan peningur frá mað-
urinn minn vegna þess að ég á 
ekki barn til að erfa peningur. 

Þegar ég fæ svar þitt skal 
ég strax tala við minn banki í 

Tógó. Þú þarft bara að láta mig 
fá eina milljón til að leysa út 
peningur úr banka. Guð blessi 

         þig. Frú Joyce Philip.

Eðlilega. 
Hún er 

frá Tógó.

Hvað gerist núna? 
Fæ ég allan þennan 
pening? Íslenskan 
hennar er reyndar 
ekkert góð.

Og er
með 

krabbamein. 

Það 
líka.

Hei, þú lést 
lækka á 

þér eyrun.
Ha?

Það er búið 
að klippa 

þig, snyrta 
og raka.

Og?

Þetta er 
bara hár.

Það er eins og að setja 
sveltandi manni „Þetta 

er bara 400 gramma 
steik með bernaise, 
frönskum og bjór af 

krana.“

Kýrin segir 
MUUU.

Öndin segir 
BRA BRA.

Mamma segir: 
Ég elska þig

Pabbi segir...

Skoðum 
öndina 
aftur.

„Verið hamingjusöm fyrir þetta augnablik. Þetta augnablik 
er ævin ykkar.“ 

Omar Khayyam

Vladimir Kramnik (2769) hafði hvítt 
gegn Hikaru Nakamura (2775) í 2. 
umferð London Chess Classic sem 
fram fór í fyrradag.
Hvítur á leik

39. Hg8+! Ke7 (39...Kxg8 40. Rh6+ og 
41. Rxf5) 40. Bg5+ Bf6 41. De2+ og 
svartur gafst upp enda allt að hrynja. 
www.skak.is Friðriksmót Lands-
bankans–  sterkasta hraðskákmót 
ársins í dag kl. 13.
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Það var kominn tími á þessa bók, ég 
átti orðið mikið efni sem hefur safn-
ast upp gegnum árin,“ segir Hrafn-
kell Sigurðsson myndlistarmaður 
um tilurð bókarinnar Lucid sem 
Crymogea gefur út í dag og inni-
heldur allar þekkt ustu myndrað-
ir hans. „Ég geri alls konar verk,“ 
heldur Hrafnkell áfram. „En í þess-
ari bók eru eingöngu ljósmyndaverk 
og hún spannar tíma bilið frá 1996 
til dagsins í dag. Tvær myndarað-
irnar eru frá 2014 og sú nýjasta er 
sú sem ég sýndi í Galleríi i8 í ágúst 
síðastliðnum, myndir af bóluplasti í 
djúpu, tæru vatni.“

Hrafnkell lærði myndlist í Maas-
tricht og London og vann verk 
í ýmsa miðla, hvað var það sem 
heillaði hann sérstaklega við ljós-
myndunina? „Mér finnst hún allt-
af hálfgerður galdur, þessi tækni,“ 
segir hann. „Ég er alltaf jafn hug-
fanginn af ljósmyndatækninni. Svo 
er það líka þessi beina leið sem 
heillar. Kannski er það bara óþolin-
mæði hjá mér en ég hef ekki þolin-
mæði til þess að standa við trönur í 
marga mánuði. Með þessari aðferð 
get ég séð myndina fyrr. Ekki samt 
strax, ég stekk ekki bara út í móa, 
smelli af og myndin er komin. 
Þetta kostar mikinn undirbúning 
og oft mikla eftirvinnslu líka. Síð-
asta serían sem ég gerði tók til 
dæmis eitt og hálft ár í undirbún-
ingi og tvo mánuði í eftirvinnslu.“

Hrafnkell var á árum áður 
þekktur sem söngvari hljómsveit-
arinnar Oxmá, hefur hann alveg 
sagt skilið við tónlistina? „Já, ég 
hætti að syngja áður en ég fór 
í nám út til Hollands, var harð-

ákveðinn í því að hætta í rokkinu 
og einbeita mér að myndlistinni, 
en við skulum ekki útiloka neitt í 
því efni.“

Meðal verka Hrafnkels eru 
vídeó verk þar sem hann hefur 
lagt áherslu á hljóð, brýst ekki 
tónlistar maðurinn í honum út þar? 
„Ég hef átt náið og gott samstarf 
við tónlistarmenn í þeim verkum, 
jú, þannig að það má segja að það 
tengist því að vinna með tónlist.“   

Bókin Lucid kemur út á Íslandi 
í dag og mun koma út í Evrópu og 
Bandaríkjunum í upphafi árs 2015. 
Allur texti er á ensku sem Hrafn-
kell segir hafa ráðist af markaðn-
um. „Það er reyndar pínu leiðin-
legt gagnvart þeim sem ekki lesa 
ensku, það hefði verið gaman 

ef hún væri líka til á íslensku. 
Kannski opnast sá möguleiki 
seinna. Ég vona það.“  

Útgáfufagnaður fyrir Lucid 
verður haldinn í Galleríi i8 frá 
klukkan 16 til 18 í dag og þar 
verður bókin til sölu auk þess sem 
hún verður fáanleg í bókaversl-
unum frá og með deginum í dag.  
 fridrikab@frettabladid.is 

Hugfanginn af
ljósmyndatækninni
Bókin Lucid sem inniheldur ljósmyndaraðir myndlistarmannsins Hrafnkels 
 Sigurðssonar frá tímabilinu 1996 til 2014 kemur út hjá Crymogeu í dag. 

HRAFNKELL SIGURÐSSON  „Ég stekk ekki bara út í móa og smelli af og myndin er komin.“ FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

 Kannski er það bara 
óþolinmæði hjá mér en 

ég hef ekki þolinmæði til 
þess að standa við trönur 

í marga mánuði. Með 
þessari aðferð get ég séð 

myndina fyrr.

Jólin eru (í) Ekkisens nefnist 
jólasýning í listarýminu Ekki-
sens á Bergstaðastræti 25B en 
þar verður haldin stór samsýn-
ing á myndlist ungra listamanna 
og annarri snilld dagana 13. til 
22. desember. Slagorð sýningar-
innar er „Njótum myndlistar um 
jólin!“.

Í tilkynningu frá Ekkisens 
segir að jólasýningar mynd-
listar manna séu orðnar að 
árlegum viðburði sem rétt eins 
og jólabókaflóðið boði komu 
jólanna. Þá sé orðið löngu tíma-

bært að myndlist öðlist stærri 
sess í jólagjöfum Íslendinga og 
deili honum til jafns við bók-
menntirnar. 

Sýningin verður opnuð klukk-
an 14 í dag og verður opin frá 
klukkan 14 til 18 í dag og á morg-
un. Nánari opnunartímar verða 
auglýstir síðar. 

Jólin komin í Ekkisens
Samsýning ungra listamanna í listarýminu.

JÓLALJÓS  Útilistaverk við Ekkisens á 
Bergstaðastræti 25B. 

Karlakórinn Fóstbræður  heldur 
í dag jólatónleika í Norður ljósum 
í Hörpu. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 17 og á efnisskránni 
verða íslensk og erlend jólalög. 
Einsöngvari er Auður Gunnars-
dóttir sópran en einsöngvarar 
koma einnig úr röðum kórmanna. 
Við píanóið er Steinunn Birna 
Ragnars dóttir. Stjórnandi er Árni 
Harðarson. 

Þetta er í fyrsta sinn sem kórinn 

heldur sjálfstæða tónleika í Hörpu, 
en gengið hefur verið frá samningi 
milli Fóstbræðra og Hörpu um að 
vortónleikar kórsins verði í Hörpu 
í náinni framtíð.

Karlakórinn Fóstbræður er sá 
karlakór Íslands sem á lengstan 
samfelldan starfsaldur að baki, en 
kórinn hefur starfað samfellt frá 
haustinu 1916, og því eru það ófá 
jólin sem Fóstbræður hafa sungið 
sig inn í hjörtu landsmanna.

Fóstbræður í Hörpu
Jólatónleikar Karlakórsins Fóstbræðra eru í dag.

KARLAKÓRINN FÓSTBRÆÐUR  Kórinn hefur starfað samfellt frá haustinu 1916.

Alger gullmoli

Umsóknarfrestur 15. janúar kl. 16:00

Þróunarsjóður
námsgagna

SÝNISHORN AF MYNDUNUM Í BÓKINNI  Þessi myndaröð heitir Snjófjöll.
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➜  Slagorð sýningarinnar 
er „Njótum myndlistar 

um jólin!“



„Ofboðslegur  
   brillians“

1. PRENTUN UPPSELD

2. PRENTUN Á ÞROTUM

3.  PRENTUN VÆNTANLEG

KOLBRÚN  
BERGÞÓRSDÓTTIR
KILJAN

„… nálgast fullkomnun.“ 
Þ Ó R U N N  H R E F N A  S I G U R J Ó N S D Ó T T I R  /  F R É T T A T Í M I N N

„Skyldulesning … telst til tíðinda og er 
örugglega ein af bestu skáldsögum ársins.“

K O L B R Ú N  B E R G Þ Ó R S D Ó T T I R  /  M O R G U N B L A Ð I Ð

„… ein af stórtíðindum 
      bókavertíðarinnar …“ 

E G I L L  H E L G A S O N  /  K I L J A N

„... marglaga og óvænt. Og fyndin, 
alveg ógeðslega fyndin.“ 

K R I S T J Á N  G U Ð J Ó N S S O N  /  D V

„... markar honum ótvírætt sess sem 
einum eftirtektarverðasta og  

frumlegasta höfundi sinnar kynslóðar.“
F R Í Ð A  B J Ö R K  I N G V A R S D Ó T T I R  /  V Í Ð S J Á

„Þetta er besta bók sem ég hef  
lesið í mörg, mörg, mörg ár.“

A U Ð U R  H A R A L D S  /  V I R K I R  M O R G N A R

„Mjög skemmtileg, roknasprettir …“
S I G U R Ð U R  G .  V A L G E I R S S O N  /  K I L J A N

„Bráðskemmtileg bók.“
E G I L L  H E L G A S O N  /  K I L J A N
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„Sígild jólalög og klassísk balletttónlist 
er í forgrunni á jólatónleikum Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands að þessu sinni 
og sem endranær verður hátíðleikinn 
í fyrirrúmi,“ segir Margrét Ragnars-
dóttir, markaðs-og kynningarstjóri Sin-
fóníunnar. Hún segir á þriðja hundrað 
manns koma fram á fernum tónleikum 
þar í dag og á morgun, klukkan 14 og 16, 
báða dagana. Þeir verða túlkaðir á tákn-
máli. „Þarna verður flutt úrval innlendra 
og erlendra jólalaga sem koma öllum í 
hátíðar skap,“ lofar Margrét. 

Fyrir utan Sinfóníuhljómsveit Íslands 
koma fram nemendur úr Listdans-
skóla Íslands, krakkar úr Skólahljóm-
sveit Árbæjar og Breiðholts, Stúlknakór 
Reykjavíkur, táknmálskórinn Vox Sign-
um og Bjöllukór Tónlistarskóla Reykja-
nesbæjar. Einsöngvarar eru Hulda Björk 
Garðarsdóttir og Kolbrún Völkudóttir.

Kynnir er trúðurinn Barbara sem mun 
á sinn einlæga og óviðjafnanlega hátt 
tendra ljós í hverju tónleikahjarta.

Um tónsprotann heldur Bernharður 
Wilkinson.

 - gun

Hátíðleikinn 
verður í 
fyrirrúmi
Jólatónleikar Sinfóníunnar eru 
fastur viðburður í lífi  margra 
fj ölskyldna á Íslandi. Fernir 
tónleikar verða í Eldborgarsal 
Hörpu nú um helgina.

LJÓSBERAR  Stúlknakór Reykjavíkur kom líka fram á tónleikunum 2012.

„… í sögunni eru margir  

drepfyndnir hlæja-upphátt-kaflar  

og allskonar skemmtilegar vanga- 

veltur um lífið og tilveruna.“ 

ÞÓRDÍS GÍSLADÓTTIR 

DRUSLUBÆKUR OG DOÐRANTAR

„... bók af því tagi sem  

gæti kannski bjargað heilli  

kynslóð frá ólæsi.“ 

EIRÍKUR ÖRN NORÐDAHL 

STARAFUGL

„… einkar skemmtileg söguhetja,  heilsteypt, trúverðug og bráðskörp stelpa … og fyrirtaks sögumaður.“ ÁRNI MATTHÍASSON / MORGUNBLAÐIÐ

DREPFYNDIN SAGA 

FYRIR UNGLINGA Á  

ÖLLUM ALDRI!

2. PRENTUN VÆNTANLEG

ólæs
ORÐDAHL

UGL

TILNEFNING



Í JÓLAPAKKANN 
FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA
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EINFALT AÐ 
SKILA EÐA SKIPTAKILA EÐAK

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

A SKIEÐA
er 7. j jajanann.. 22200115.

Skilafrestur bóka er 7. jan. 2015

Stoltur dreifingaraðili 
Disney í yfir 30 ár

Einnig fáanleg á  Einnig fáanleg á  

Einnig fáanleg á 
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Þegar Hekla Björt bauð mér að 
sýna í Geimdósinni ákvað ég að 
nota lítinn myndbút sem varð til 
þegar ég skoðaði aftökustað Agnes-
ar Magnúsdóttur og Friðriks Sig-
urðssonar í Vatnsdalnum. Það var 
á hráslagalegum degi síðasta vor. 
Myndatakan var mjög tilviljana-
kennd en reyndist fanga vel ömur-
leikann við staðinn.“ Þannig byrjar 
Arna Valsdóttir myndlistarkona að 
segja frá sýningu sem hún er þátt-
takandi í og verður opnuð í dag í 
Geimdósinni við Kaupvangsstræti 
á Akureyri. Svo heldur hún áfram: 
„Hekla lagði til ljóð sem er hressi-
leg tjáning nútímakonu og ég gerði 
upptöku þar sem hún flytur það. 
Mér fannst heillandi að láta þessi 
tvö verk hittast eins og kona úr for-
tíð hitti nútímakonu svo ég bræddi 
þessi tvö myndskeið saman. Þetta 
er svona kvennasamtal.“ 

Arna tekur fram að hún og Hekla 

séu hvor af sinni kynslóð. „Ég er 
á sextugsaldri og Hekla Björt á 
þrítugsaldri og ég kenndi henni 
við myndlistardeild Verkmennta-
skólans. Mér finnst aðdáunarvert 
hvernig hún hefur rekið Geimdós-
ina inni á sinni vinnustofu en nú 
er hún að missa plássið. Hún hefur 
verið með metnaðarfullar sýningar 
þar og þessi viðburður okkar er sá 
 sautjándi og síðasti í Geimdósinni á 
einu ári. Hún er líka skáld og hefur 
alltaf lagt eitt ljóð til hvers lista-
manns sem er þá hluti af sýning-
unni. Oft hafa listaverkin svo tengst 
ljóðinu.“ 

Arna tekur fram að allir séu 
hjartanlega velkomnir í Dósina í 
síðasta sinn. Hún og Hekla muni 
meðal annars bjóða upp á ljóðasúpu 
og brauð og einhvern ljúfan vökva 
í glasi. „Gleðin hefst klukkan átta 
og lifir þar til glóðin lognast út af.“ 
 gun@frettabladid.is

Samtal kvenna 
úr fortíð og nútíð
Vídeóverk Örnu Valsdóttur, Agnes, blandast við ljóð Heklu Bjartar Helga-
dóttur, Kæra Ljóðsdóttir, á sýningu í Geimdósinni í Listagili Akureyrar.

Ekki láta þér bregða, þeir koma 
þessir dagar …
Dagarnir sem byrja á síðdegi og 
enda á kaldri súpu
spegilmyndin hörfar, fölnuð ást 
safnar ryki
og þú starir fram hjá sjónvarpinu 
í úlpu
Það snjóar inn um gluggann og 
hjartað er úr ösku
og þú vilt eyða þeim í rúminu,
með einhverjum að yrkja um … 
og ekki um einhvern sem drap í 
glóð í hjartanu, 
heldur einhvern sem klæðir sig 
brosandi í úlpu
hitar súpuna og situr með þér.

➜ Upphaf ljóðsins 
Kæra Ljóðsdóttir 

LISTAKONURNAR   Hekla Björt og Arna eru með sameiginlega sýningu í Geimdósinni.  MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Sunnudagsleiðsögn verður í Listasafni Íslands við 
Fríkirkjuveg á morgun klukkan 14 þar sem þrír 
góðir gestir spjalla um verk á sýningu valinna 
verka úr safneign Listasafnsins.

Að þessu sinni mun Jón Karl Helgason, pró-
fessor við Íslensku- og menningardeild Háskóla 
Íslands, fjalla um Njál eftir Nínu Sæmundsson, 
Sveinn Yngvi Egilsson, prófessor við Íslensku- og 
menningardeild Háskóla Íslands, fjalla um mál-
verk eftir Eggert Pétursson, og Tinna Gunnlaugs-
dóttir þjóðleikhússtjóri mun fjalla um gjöf Lista-
safnsfélagsins á verkinu Málverk eftir Auguste 
Herbin til Listasafns Íslands, sem einnig er til 
sýnis í safninu. - fsb

Sunnudagsleiðsögn í Listasafni
Þrír góðir gestir fj alla um verk úr safneign Listasafns Íslands í safninu. 

EINN AF 
ÞREMUR
 Jón Karl 
Helgason, 
prófessor við 
Íslensku- og 
menningar-
deild Háskóla 
Íslands, fjallar 
um Njál 
eftir Nínu 
Sæmunds-
son. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjö nemendur myndlistardeildar 
Listaháskóla Íslands, þau Berglind 
Erna Tryggvadóttir, Daníel Perez 
Eðvarðsson, Elísabet Birta Sveins-
dóttir, Gísli Hrafn Magnús son, 
Katrín Helena Jónsdóttir, Krist-
ín Helga Ríkharðsdóttir og Oskar 
Gísli Petzet, sýna í dag í Bíói Para-
dís afrakstur fimm vikna nám-
skeiðs um tilraunakennda kvik-
myndagerð. 

Útgangspunktur námskeiðs-
ins var að nemendur gerðu stutta 
kvikmynd með vísi að söguþræði. 

Verkin sem sjá má eru gífurlega 
fjölbreytt; draumkenndar sýnir 
um lífið og dauðann í bland við 
grín, heimildaskráningu og mynd-
skreytingar á sannsögulegum 
atburðum. 

Á önninni hafa nemendur verið 
að fást við ýmsa tímatengda miðla; 
samhliða kvikmyndatækninni 
hafa þeir unnið með gjörninga, 
hljóð og myndbandsinnsetningar. 

Þorbjörg Jónsdóttir kenndi á 
námskeiðinu og Sigurður Guðjóns-
son var umsjónarmaður þess.

Draumkenndar sýnir um lífi ð og dauðann
Sjö nemendur myndlistardeildar Listaháskóla Íslands sýna verk í Bíói Paradís í dag klukkan 15.

TILRAUNA-
KENND KVIK-
MYNDALIST
 Stilla úr verki 
Berglindar Ernu 
Tryggvadóttur, 
einu sjö verka 
sem sýnd verða 
í dag.

opið á aðventu

Bókmenntaverðlaun  
Tómasar Guðmundssonar  2015   

Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óprentuðu handriti að ljóðabók, 
frumsömdu á íslensku, til að keppa um Bókmenntaverðlaun Tómasar Guð-
mundssonar sem verða til úthlutunar á síðari hluta árs 2015. 

Verðlaun að upphæð 700 þúsund krónur verða veitt fyrir eitt handrit. 

Þriggja manna dómnefnd metur verkin; Páll Valsson formaður og Ragnhildur 
Pála Ófeigsdóttir tilnefnd af menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar 
og Bjarni Bjarnason tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands. 

Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags 
sem hann ákveður. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert þeirra verka sem 
borist hafa fullnægi þeim kröfum sem hún telur að gera verði til verðlau-
naverka, má fella verðlaunaafhendingu niður það ár. Handritum sem keppa 
til verðlaunanna þarf að skila merktum dulnefni, en nafn og heimilisfang fylgi 
með í lokuðu umslagi. 

Handrit berist í síðasta lagi 1. júní 2015. 

Utanáskrift: 
Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar  

b.t. Signýjar Pálsdóttur, skrifstofustjóra menningarmála, Menningar- og 
ferðamálasviði Reykjavíkurborgar, Vesturgötu 1, 2. hæð, 101 Reykjavík. 

Hjörtur Marteinsson hlaut Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar 2014. Aðrir sem 
áttu handrit í keppninni eru beðnir að vitja þeirra á skrifstofu Menningar- og ferðamálasviðs 
Reykjavíkurborgar sem fyrst eða fyrir 1. febrúar 2015.  Einnig er unnt að fá handrit send í 
póstkröfu. Gefa þarf upp dulnefni. Aðeins var opnað umslag með nafni vinningshafa.

Finnur Arnar tekur á móti gest-
um í sýningarsal Listasafns 
Reykjanesbæjar í Duushúsum 
klukkan 14 í dag og fjallar um 
sýningu sína Ferð. Finnur Arnar 
á að baki langan og fjölbreyttan 
feril á vettvangi íslenskra sjón-
lista. Myndbandslistaverk eftir 
hann hafa verið sett upp á helstu 
sýningarstöðum landsins, ein sér 
eða í samfloti við verk unnin í 
aðra miðla.

Þess má geta að þetta er í 
fyrsta sinn sem haldin er sérstök 
sýning á vídeólist í húsakynnum 
safnsins.

Finnur með 
leiðsögn



Í INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA, AKUREYRI OG SELFOSSI

ÞÚ FÆRÐ GÓÐAR
JÓLAGJAFIR

25%
AFSLÁTTUR AF 

SKÍÐA- OG BRETTA-
PÖKKUM*

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FIM. 10 - 18. FÖS. 10 - 19. LAU. 11 - 18. SUN. 13 - 17.
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INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.
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17.990

STIGA STÝRISSLEÐI 
Stýrissleði með bremsum sem læsast 
ekki. Litur: Svartur.

XTM MERINO 
Buxur og hálfrennd peysa, 100% 
áströlsk Merino ull. Hentar vel sem 
fyrsta lag. Dömu- og herrastærðir.

7.990

8.990

BUXUR:

PEYSA:

XTM MERINO 
100% áströlsk Merino ull. Hentar vel 
sem fyrsta lag. Barnastærðir.

5.490
BUXUR:

5.990
PEYSA:

NIKE BRASILIA  
Íþróttataska með hólfi fyrir skó. 
Litur: Svört. Stærðir: M.

SKLZ PRO MINI HOOP  
Körfuboltaspjald með bolta. 
Hurðafesting sem auðvelt er að festa.

SKLZ TRAINER ROLLER  
Nuddrúlla með myndum, 60 cm löng, 
sem hentar fyrir allan líkamann.

SKLZ TRAINER BALL  
Æfingabolti úr tveggja laga gúmmí 
sem eykur endinguna og þolir þrýsting. 
16 skýringarmyndir eru á boltanum 
sem eykur notagildið til muna.

POLAR M 400  
Hlaupaúr með GPS mæli, púlsmæli, 
hreyfimæli, skrefamæli, æfingadagbók og 
mörgu fleira.

ENERGETICS YOGA  
Jógamotta. Litur: Blá. SKLZ TRAINERMAT  

Æfingadýna, 60 x 180 cm, 6 mm þykk. 
24 skýringarmyndir af æfingum eru á 
annarri hlið dýnunnar.

7.990

7.990

6.990

6.990
4.990

8.490

ETIREL RAGGSOCKA
Ullarsokkar 2 pör í pakka. Litir: Svartir/
gráir, bleikir/gráir: Barnastærðir: 23/26, 
27/30. Fullorðinsstærðir: 36/39, 40/45.

1.490

5.990
10.990

4.990

1.290
BARNA:

FULLORÐINS:

Barna-
skíðahjálmar
VERÐ FRÁ:

Fullorðins-
skíðahjálmar
VERÐ FRÁ:

Fullorðins-
skíðagleraugu
VERÐ FRÁ:

VANDAÐAR 
GJAFIR SEM 
NÝTAST VEL

ALLT 
FYRIR

SPORTIÐ!

34.990
Fullt verð: 39.990

Jólatilboð

MIKIÐ ÚRVAL 
AF GLERAUGUM 

OG HJÁLMUM 2.690

Barna-
skíðagleraugu

VERÐ FRÁ:
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HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
13. DESEMBER 2014 

Tónleikar
16.00 Sænska félagið á Íslandi stendur 
fyrir Lúsíuhátíð með tónleikum í Sel-
tjarnarnesskirkju á laugardag. Stjórnandi 
kórs og hljómsveitar er Maria Cederborg 
sem kallar saman hóp barna og full-
orðinna á hverju hausti til að undirbúa 
Lúsíuhátíðina. Að loknum tónleikum 
er tónleikagestum boðið upp á kaffi, 
piparkökur og lussekatte sem er sænskt 
jólabrauð. Miðaverð er 3.000 krónur og 
eru allir velkomnir. Frítt er á tónleikana 
fyrir börn yngri en tólf ára. 
17.00 Styrktartónleikar til Fjölskyldu-
hjálpar í húsi Ásatrúarfélagsins. Hljóm-
sveitin Hrafnagaldur spilar fyrir gesti. 
1.000 krónur inn.
17.00 Hjónin Úní og Jón Tryggvi, sem 
saman kalla sig UniJon, bjóða til nota-
legrar jólastemningar í Níu heimum í 
Kópavogi.
17.00 Þýski organistinn Christian 
Schmitt heldur tónleika í Akureyrarkirkju. 
Schmitt hefur leikið með öllum helstu 
sinfóníuhljómsveitum Evrópu og er nú 
um stundir sérstakur orgelráðgjafi Fíl-
harmóníusveitar Berlínar. 
17.00 Sveinn Guðmundsson heldur tón-
leika í Jógasal Ljósheima á fjórðu hæð 
Borgartúns 3. 
17.00 Árlegir aðventutónleikar Karlakórs 
Reykjavíkur í Hallgrímskirkju.
17.00 Jólatónleikar í Grafarvogskirkju. 
Kór Grafarvogskirkju og Vox Populi 
syngja jóla- og helgilög. Sérstakur gestur 
tónleikanna er Svavar Knútur. Undir-
leikur: Kjartan Valdimarsson og Gunnar 
Hrafnsson. Stjórnendur: Hákon Leifsson 
og Hilmar Örn Agnarsson.
17.00 Karlakórinn Fóstbræður halda 
jólatónleika í Norðurljósum Hörpu. Ein-
söngvari er Auður Gunnarsdóttir sópran, 

en einsöngvarar koma einnig úr röðum 
kórmanna. Við píanóið er Steinunn Birna 
Ragnarsdóttir. Stjórnandi er Árni Harðar-
son. 3.000 krónur inn.
18.00 Trio Kalinka er í jólaskapi og hefur 
sett saman fjöbreytta og skemmtilega 
jóladagskrá með íslenskum og rúss-
neskum jólalögum og sálmum. Tríóið 
treður upp í Garðakirkju en aðgangseyrir 
á tónleikana er 2.000 krónur og frítt fyrir 
börn yngri en 18 ára. 
19.00 Vetrarpartý í Hafnarhúsinu. Á 
kvöldinu koma fram Claptone frá Þýska-
landi, húskettirnir Wildkats frá Skotlandi 
og Íslendingarnir Sísí Ey, KSF og DJ Ghozt.
21.00 Hugh Cornwell, fyrrverandi 
söngvari pönksveitarinnar The Stranglers, 
treður upp á Gauknum. 3.500 krónur inn.
21.00 Ghostigital og Finnbogi Pétursson 
flytja Teygjanlegan sannleik í Mengi. 
2.000 krónur inn.
21.00 Kött Grá Pje og Cryptochrome 
troða upp á Húrra. 1.500 krónur inn.
22.00 Hljómsveitin Brother Grass treður 
upp á Café Rósenberg.
22.00 Þröstur og Heiðar gáfu út hina 
mögnuðu plötu Um jólin fyrir síðustu 
jól og ætla þeir að flytja öll lögin af 
plötunni í Bæjarbíó. Þeim til halds og 
traust verður hið magnaða band Það 
sem úti frýs sem fæstir ættu að kannast 
við. 500 krónur inn.
23.00 Ingvar Grétarsson og félagar leika 
og syngja á Ob-La-Dí-Ob-La-Da.

Leiklist
13.00 Barnaleikrit í Bókasafni Kópa-
vogs. Sýningin Þegar Trölli stal jólunum, 
leikræn sögustund með lifandi tónlist, 
fyrir alla krakka. Sýnd í Lindasafni, 
Núpalind 7 kl. 13.00 og í Aðalsafni 
Hamraborg 6a kl. 15.00. Ókeypis 
aðgangur, allir velkomnir meðan hús-
rúm leyfir.

Opið hús
11.00 ÍSHÚS HAFNARFJARÐAR býður 
gestum og gangandi velkomin að 
Strandgötu 90 í Hafnarfirði. Saman-

stendur af fjórtán verkstæðum og 
vinnustofum iðnaðar- og listamanna, 
keramik hönnuða og myndlistafólks. 
Vandað handverk og heitt á könnunni.

Kvikmyndir
15.00 7 (stuttmyndir) FRÍTT Í BÍÓ er 
röð stuttmynda eftir sjö unga mynd-
listamenn sem verða frumfluttar í 
Bíó Paradís. Verkin sem sýnd verða 
eru eftir nemendur á öðru ári við 
Myndlistardeild Listaháskóla Íslands 
sem einbeita sér að tímatengdum 
miðlum. Listamennirnir eru Berglind 
Erna Tryggvadóttir, Daniel Perez 
Eðvarðsson, Elísabet Birta Sveins-
dóttir, Gísli Hrafn Magnússon, Katrín 
Helena Jónsdóttir, Kristín Helga Rík-
harðsdóttir og Oskar Petzet.
19.00 Frumsýning á einstaklings-
verkefni Þórdísar Nadiu í Lista-
háskólanum. Ævisaga Nadiu sögð út 
frá hennar eigin minningum, minn-
ingum sem henni hafa verið sagðar 
og minningum sem hún bjó til. Frítt 
inn.

Opið Hús
14.00 Opið hús í Ásatrúarfélaginu. 
Síðasti fyrirlestur Emils Hjörvars, rit-
höfundar og bókmenntafræðings. Kaffi, 
meðlæti og spjall.

Bækur
16.00 Ævar Þór Benediktsson, Bryndís 
Björgvinsdóttir, Ármann Jakobsson og 
Steinunn Jóhannesdóttir munu lesa 
úr nýútkomnum barnabókum í gamla 
lestrarsal Safnahússins.

Leiðsögn
14.00 Finnur Arnar með leiðsögn um 
sýningu sína FERÐ í Listasafni Reykjanes-
bæjar. Heitt súkkulaði og piparkökur.

Myndlist
14.00 Jólasýning í listarýminu Ekkisens 
á Bergstaðastræti 25B. Þar verður haldin 
sölusýning á myndlist og fleiru.
15.00 Arna Gná Gunnarsdóttir og Ásdís 
Spanó opna myndlistarsýninguna Ófyrir-
séð í Listasal Mosfellsbæjar.

16.00 Annadóra Theódórsdóttir opnar 
myndlistarsýningu í Gallerí Smíðar og 
Skart, Skólavörðustíg 16A. Til sýnis verða 
nýjar olíumyndir málaðar á striga.
20.00 Arna Valsdóttir og Hekla Björt 
Helgadóttir sýna í Geimdósinni í Kaup-
vangsstræti á Akureyri verk þar sem þær 
stefna vídeóverki Örnu, Agnes, saman 
við ljóð Heklu Bjartar, Kæra Ljóðsdóttir.

Markaðir
12.00 Flóamarkaður til styrktar Konukoti, 
Eskihlíð 4, Skógarhlíðarmegin.
13.00 Hönnunardeild LHÍ heldur jóla-
markað á Loft Hostel. Hönnun frá ungum 
hönnuðum til sölu. Í dag verða Júlíanna 
Ósk Hafberg, Christopher Thor Cleland, 
Dóra Haraldsdóttir, Iona Sjöfn, Erla Anna 
Ágústsdóttir og Rakel Tómasdóttir með 
bása.
13.00 Helgi Þórsson og Beate Stormo 
halda jólabasar í Populus tremula á 
Akureyri. Til sölu verða meðal annars 
jólatré, kjólar, greinar, hálsmen, myndlist, 
töskur og alls konar heimaræktað dót.

HVAÐ? 
HVENÆR? 
HVAR?
14. DESEMBER 2014 

Tónleikar
16.30 Aðventuhátíð Kórs Átthagafélags 
Strandamanna verður haldin í Bústaða-
kirkju.
17.00 Árlegir aðventutónleikar Karlakórs 
Reykjavíkur í Hallgrímskirkju. Verða 
einnig klukkan 20.00.
17.00 Jólasöngvar og sálmar í kyrrlátum 
jazzútsetningum. Þeir Karl Olgeirsson 
píanóleikari, Andrés Þór gítarleikari og 
Jón Rafnsson kontrabassaleikari munu 
annast hljóðfæraleik. Tónleikarnir verða í 
Fríkirkjunni í Hafnarfirði en í Fríkirkjunni 
í Reykjavík klukkan 20.00. 2.000 krónur 
inn. 
20.00 Jólatónleikar Breiðfirðingakórsins 
verða haldnir í Neskirkju. Sérstakur 
gestur á tónleikunum verður barnakór 
Ísaksskóla sem mun syngja nokkur lög.
20.00 Jólatónleikar Samkórs Reykjavíkur 
í Fella- og Hólakirkju. Stjórnandi Guð-
rún Árný Guðmundsdóttir. Píanóleikur 
Arnhildur Valgarðsdóttir. Boðið upp á 
hressingu að tónleikum loknum. 2.000 
krónur inn en frítt fyrir grunnskólabörn í 
fylgd með fullorðnum. 
20.00 Jólatónleikar Breiðfirðingakórsins 
í Neskirkju. Barnakór Ísakssksóla syngur 
með. Fjölbreytt og hátíðleg dagsskrá. 
2.500 krónur inn en frítt fyrir 14 ára og 
yngri.
21.00 KIRA KIRA treður upp á lowercase 
nights kvöldi á Húrra.
21.00 Hljómsveitin Brother Grass treður 
upp á Café Rósenberg.

Leiklist
14.00 Leikhúsið 10 fingur 
mun sýna leikrit um jóla-
guðspjallið í Gerðubergs-
safni. Sýningin er falleg 
og skemmtileg útfærsla 
á jólaguðspjallinu þar 
sem brúður eru í aðalhlut-
verki en mikil áhersla er lögð 
á þátttöku áhorfenda.

Síðustu Forvöð
14.00 Síðasti sýningar dagur 
sýninganna UMRÓTs og 

VEGFERÐar í Listasafni Árnesinga. Guð-
rún Tryggvadóttir myndlistarmaður mun 
leiðbeina við gerð jólaskrauts úr fundnu 
efni, jólasveinar koma í heimsókn og kl. 
16 er komið að jólasögum í umsjá Njarðar 
Sigurðssonar sagnfræðings.

Kvikmyndir
15.00 Ballettmyndir sýndar í MÍR-
salnum, Hverfisgötu 105. Sýndur verður 
ballettinn Sheherazade, tónlist eftir 
Nikolaj Rimskíj-Korsakov og brot úr 
Hnotubrjótnum við tónlist Tsjaíkovskíjs. 
Flytjendur listamenn Marinskíj-óperu- og 
ballettleikhússins í Pétursborg. Aðgangur 
ókeypis.

Bókmenntir
21.00 Aðventuupplestrar á Gljúfrasteini. 
Þeir höfundar sem koma fram eru þau 
Borgar Jónsteinsson, Gerður Kristný, Hall-
dór Armand Ásgeirsson, Kristín Steins-
dóttir og Sigurbjörg Þrastardóttir.

Dansleikir
11.00 Sameiginlegt jólaball Árbæjarkirkju 
og Fylkis verður haldið sunnudaginn í 
safnaðarheimili Árbæjarkirkju að lokinni 
fjölskylduguðsþjónustu. Jólasveinarnir 
líta inn með glaðning fyrir börnin. Öll 
börn velkomin.
13.00 Jólaball á Heimilislegum sunnu-
dögum á Kex Hostel þar sem Stúfur og 
bræður hans halda uppi fjörinu. Nanna 
Kristín Magnúsdóttir leikkona semur 
jólasögu með börnunum, Jólaævintýrið 
okkar.

Tónlist
17.00 Andrea Jónsdóttir leikur og kynnir 
lög af hljómplötum á Ob-La-Dí-Ob-La-Da.

Leiðsögn
14.00 Jón Karl Helgason, Sveinn 

Yngvi Egilsson og Tinna Gunn-
laugsdóttir, Þjóðleikhússtjóri, 
munu fjalla um verk á sýningunni 
Listasafn Íslands 1884-2014–  
Valin verk úr safneign.

14.00 Inga Lára Baldvins-
dóttir verður með loka-
leiðsögn um sýninguna 

Svipmyndir eins augna-
bliks. Ljósmyndir Þor-
steins Jósepssonar.

Upplýsingar um 
viðburði sendist á 

hvar@frettabladid.is

An Anthology of the Writings  of the Novelist, Essayist, and Humorist

Thórbergur Thórdarson
Translated by HALLBERG HALLMUNDSSON

and JULIAN MELDON D’ARCY

Of Icelandic Nobles 
& Idiot Savants 

Reykjavík 2014

Also published by BRÚ:

The funniest chapters from the writ-

ings of Mr. Thórdarson, along with 

the most daring, as for example his 

letter to a Nazi from the year 1933. 

The Poetry of Egill Skallagrímsson, 

Hallgrímur Pét urs son, Jónas Hall-

grímsson, Stephan G. Stephans-

son, Einar Benediksson, Davíð 

Stefánsson, Tómas Guðmundsson, 

Jón Dan, Kristján frá Djúpalæk, 

Jón úr Vör, Einar Bragi, Ragnar Ingi 

Aðalsteinsson, Sigurður Pálsson,  

Steinunn Sigurðardóttir, Ísak 

Harðarson, Jónas Þorbjarnarson 

and many more. 

Of Icelandic Nobles  is 217 pages 

and Potpourri  is 243 pages

Translations and  
biographies by 
Hallberg Hallmundsson

Of  Icelandic 
Nobles & Idiot 
Savants
An Anthology of the  
Writings of the Novelist,  
Essayist, and Humorist

Thórbergur 
Thórdarson

Translated by 
Hallberg Hallmundsson  
and Julian Meldon D'Arcy

Distributed by Forlagið – JPV.              The books are available in all of the bigger bookshops

A Potpourri of 
Icelandic Poetry
Through Eleven Hundred Years
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FACEBOOK VIKUNNAR FJÁRSVELTIR LISTAMENN OG KÖNGULNAG

Heimsmet og hamingja á 
tónlistarverðlaunum

HEIMSMETHAFAR Strákarnir í One Direction komust í Heimsmetabók Guinness fyrir afrek sitt að koma öllum sínum plötum 
beint í fyrsta sæti Billboard. NORDICPHOTOS/GETTY

KLIKKAÐUR KJÓLL Söngkonan Pixie 
Lott stal senunni í þessum frábæra kjól.

MYNDARLEGUR Plötusnúðurinn Calvin 
Harris lét sig ekki vanta.

MÆTTI HRESS Breski tónlistar-
maðurinn Labrinth var kátur í sumar-
legum jakkafötum.

GÓÐUR VIÐ AÐDÁENDUR Söngvarinn Ed Sheeran stillti sér upp með aðdáendum 
og tók með þeim sjálfsmynd. Hann tileinkaði þeim líka verðlaunin sem hann fékk 
fyrir lag ársins, Sing.

BUDAPEST-GAURINN  Tónlistar-
maðurinn George Ezra sem á eitt 
vinsælasta lagið í haust, Budapest.

STÓRGLÆSILEG SAMAN Þau Paloma 
Faith og Sir Tom Jones stilltu sér upp 
fyrir ljósmyndara, en þau tóku saman 
Beach Boys-lagið God Only Knows á 
hátíðinni.

MESTI TÖFFARINN Söngkonan Ellie 
Goulding var töff í dragt.

Verðlaunahátíðin BBC 
Music Awards var haldin 
í fyrsta sinn í London 
í fyrrakvöld. Stærstu 
sigurvegararnir voru 
þeir Ed Sheeran og 
 Pharrell Williams, sem 
því miður komst ekki 
þar sem hann var við 
upptökur á þættinum 
The Voice, og fl utti hann 
þakkarræðu í gegnum 
gervihnött. Strákabandið 
One Direction fékk 
Billboard-verðlaun 
fyrir það afrek að koma 
öllum fj órum plötunum 
sínum beint í fyrsta sæti 
á vinsældalistanum í 
Bandaríkjunum, en það 
er eitthvað sem engin 
hljómsveit hefur gert 
áður. Á hátíðinni kom 
fram fj öldi listamanna 
en ásamt fyrrnefndum 
tók Coldplay lagið Sky 
Full of Stars og þeir þrír 
meðlimir sem eft ir eru í 
Take That tóku lagið. 

Sala á vínylplötum er á  mikilli 
uppleið en samkvæmt Wall 
Street Journal voru næstum átta 
 milljón plötur keyptar á árinu. 
Það er 49% aukning í sölu frá því 
í fyrra.

Sú plata sem seldist mest var 
önnur sólóplata Jack White úr 
White Stripes, Lazaretto. Hún 
hefur selst í 75.700 eintökum sem 
gerir hana að mest seldu vínyl-
plötunni síðan Vitalogy með Pearl 
Jam kom út árið 1994.

Fast á hæla Lazaretto fylgja 
AM með Arctic Monkeys, Turn 
Blue með The Black Keys, Born 
to Die með Lana Del Rey og 
Morning Phase með Beck.

Mest seldu vínyl-
plötur ársins

Fleiri hljómsveitir hafa verið 
tilkynntar á Andkristnihátíð-
ina, langlífustu þungarokks-
hátíð landsins sem fer fram 21. 
desember á Gauknum, en það eru 
sveitirnar Úrhrak, Naðra, Mann-
virki og Carpe Noctem. Ásamt 
þeim koma fram Svartidauði, Sin-
mara, Abominor og Misþyrming.

Af þeim sveitum sem koma 
fram á hátíðinni hafa tvær þegar 
gefið út breiðskífur hjá erlend-
um fyrirtækjum en þröngskífa 
Svartadauða, Synthesis of Whore 
& Beast, er væntanleg og sömu-
leiðis plöturnar Söngvar Elds 
og Óreiðu með Misþyrmingu og 
Opus Decay með Abominor.

Andkristni var í byrjun óbeint 
svar við Kristnihátíð sem haldin 
var á Þingvöllum árið 2000. 
 - þij

Sveitir bætast 
við á Andkristni

SVARTIDAUÐI  Koma fram ásamt fleiri 
satanistum.  MYND/XIII CONCERT PHOTOGRAPHY

JACK WHITE  Rokkarinn átti mest seldu 
vínylplötuna á þessu ári. 

Haukur S. 
Magnússon 
9. desember 
„Todmobile 

Vs. Genesis Vs. Sinfóníu-
hljómsveit Norðurlands, 
segirðu?“

Kolfinna 
Kristófers-
dóttir 
4. desember 

„Fór í sund, var rukkuð 
barnagjald, so I got that 
going for me.“

Snorri 
Ásmundsson 
11. desember
„Eitt það óréttlátasta varðandi 

þennan blessaða myndlistarsjóð þótt 
fátækur sé er að söfnin sem eru ekki þekkt 
fyrir að greiða listamönnum laun fyrir 
sýningar skuli sækja um fjármagn í sjóðinn 
í samkeppni við fjársvelta myndlistarmenn 
þrátt fyrir að þau séu á fjárlögum.“

Diljá 
Ámundadóttir 
11. desember
„Þetta reddast ehf. 

óskar eftir því að einstaklings-
fyrirtæki á höfuðborgarsvæð-
inu taki sig saman og verði 
með sameiginlegan jólavina-
leik.“

Blaz Roca 
12. desember
„hver ætlar að gefa 
mér jólagjöf? rosa 

vont að fá allt í einu gjafir á að-
fangadag frá liði og vera ekkert 
búinn að mixa slíka fyrir við-
komandi það er alveg óþolandi 
og lætur mig naga köngul yfir 
hátíðarnar.“

LÍFIÐ
13. desember 2014  LAUGARDAGUR
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Hljómsveitin Geislar hefur sent frá sér sína 
fyrstu plötu, Containing the Dark. Meðlimir 
sveitarinnar eru Styrmir Sigurðsson, Sig-
ríður Thorlacius, Magnús Trygvason Elias-
sen, Ómar Guðjónsson, Óskar Guðjónsson 
og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson. 

„Ég hef þekkt Ómar og Óskar lengi. Svo 
kynntumst við Maggi í tónlistarskóla FÍH. 
Við spiluðum fyrst saman á tónleikum í 
skólanum og síðan voru allir frekar kátir og 
glaðir og til í að gera eitthvað meira,“ segir 
Styrmir aðspurður, en platan tók tvö ár í 
vinnslu.

Hann hefur lengi starfað sem kvik-
myndagerðarmaður en spilaði á sínum 

yngri árum með hljómsveitum á borð við 
Pax Vobis og Grafík. „Síðan fór ég seint og 
um síðir aftur í tónlistarnám og útskrifaðist 
út djasspíanódeildinni í FÍH fyrir tveimur 
árum.“

Styrmir segist eiga erfitt með að lýsa 
tónlist Geisla. „Þetta er allt vaðandi í ein-
hverri melankólíu. Það er verið að sækja 
í gamlar hefðir og nostalgíu og vinna með 
það á skapandi og skrítinn hátt og búa til 
eitthvað nýtt og skemmtilegt úr því,“ segir 
hann. „Við erum að reyna að vera trú okkar 
sándi og okkar stemningu. Þetta liggur ein-
hvers staðar á milli Radiohead og Louis 
Arm strong.“  - fb

 Það er verið að 
sækja í gamlar 

hefðir og nostalgíu 
og vinna með það á 

skapandi og skrít-
inn hátt.

Leikkonan Keira Knightley á von 
á sínu fyrsta barni með eigin-
manni sínum, rokkaranum James 
Righton. Talsmaður bresku 
stjörnunnar hefur staðfest tíð-
indin. Vangaveltur hafa verið 
uppi um óléttuna vikum saman í 
bresku pressunni.

Knigthley og Righton, sem er 
meðlimur The Klaxons, gengu í 
hjónaband í lágstemmdri athöfn í 
Frakklandi í maí í fyrra. Knight-
ley, sem er 29 ára, var tilnefnd 
til Golden Globe-verðlaunanna í 
fyrradag fyrir hlutverk sitt í The 
Imitation Game. Daginn áður var 
hún tilnefnd til Screen Actors 
Guild-verðlaunanna fyrir hlut-
verk sitt í sömu mynd.

Á von á fyrsta 
barninu sínu

BARN Á LEIÐINNI  Keira Knightley og 
rokkarinn James Righton eiga von á 
sínu fyrsta barni.  NORDICPHOTOS/GETTY

Hljómsveitin Geislar vinnur með gamlar hefðir
Geislinn Styrmir Sigurðsson hefur lengi starfað sem kvikmyndagerðarmaður. Útskrifaðist úr FÍH fyrir tveimur árum.

GEISLAR  
Hljómsveitin Geislar hefur 
gefið út sína fyrstu plötu. 

Rebel Wilson er nálægt því að 
tryggja sér hlutverk í gaman-
myndinni Ghostbusters 3. 
 Ástralska leikkonan varð heims-
fræg fyrir hlutverk sín í Brides-
maids og Pitch Perfect.

Leikstjóri Bridesmaids, Paul 
Feig, mun einnig leikstýra Ghost-
busters 3 þar sem konur verða í 
aðalhlutverkunum. „Við höfum 
hist en hver veit?“ sagði Wilson 
um fund sinn með Feig í við-
tali við Matt Lauer. „Ég myndi 
leika í Ghostbusters ókeypis. Ég 
ætti kannski ekki að segja þetta í 
beinni útsendingu í sjónvarpi.“

Talið er að Sandra Bullock 
og Melissa McCarthy, sem léku 
saman í The Heat, fari með hlut-
verk í Ghostbusters 3. 

Gæti leikið í 
Ghostbusters 3

REBEL WILSON  Nálægt því að tryggja 
sér hlutverk í gamanmyndinni Ghost-
busters 3.  NORDICPHOTOS/GETTY
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Jennifer Aniston vill endurinn-
rétta piparsveinaíbúð unnusta síns, 
Justins Theroux, í New York vegna 
þess að það er alltof langt síðan 
hún gerði eitthvað slíkt.

Aniston og Theroux hafa verið 
trúlofuð síðan í ágúst 2012. Þau 
eiga hús í Bel Air í Kaliforníu og 
búið er að taka það í gegn. Pipar-
sveinaíbúðin er næst á dagskrá. 
„Ég elska þetta,“ sagði hún um 
innanhússhönnun. „Þetta er fínt 
áhugamál, þannig séð. Ég á erfitt 
með að sitja kyrr og því er gaman 
að gera eitthvað svona. Ég hef ekk-
ert gert síðan júní,“ bætti hún við í 
léttum dúr. 

Breytir íbúð 
unnustans

TRÚLOFUÐ  Aniston og Theroux 
trúlofuðu sig í ágúst árið 2012.

Adam Levine, söngvari Maroon 
5, vill eignast sautján börn með 
eigin konu sinni Behati Prinsloo. 
Hann vill eignast stóra fjölskyldu 
með Prinsloo, fyrirsætu hjá Vict-
oria ś Secret, en gerir sér grein 
fyrir að það verði ekki á næstunni.

„Ég vil örugglega sautján. Er 
það ekki temmilegt? Ég elska börn 
og hef gaman af krökkum sem 
koma á tökustað,“ sagði hann en 
Levine er dómari í sjónvarpsþætt-
inum The Voice. Hann bætti við í 
samtali við E! News að barneignir 
væru fyrirhugaðar í framtíðinni 
en vissi ekki hvenær.

Vill eignast 
sautján börn

ADAM LEVINE  Söngvarinn vill eignast 
helling af börnum með eiginkonu sinni 
Behati Prinsloo.

Allt stefnir í að ilmvatn söngkon-
unnar Beyoncé, Rise, verði vinsælasta 
stjörnuilmvatnið í Bretlandi á þessu 
ári. Búist er við að það seljist yfir 750 
þúsund flöskur þar í landi árið 2014. 
Talið er að hún þéni tæpar 300 millj-
ónir króna á þeirri sölu.

Næstvinsælasta ilmvatnið er That 
Moment frá strákabandinu One Direc-
tion en talið er að um 450 þúsund 
flöskur seljist af því. Ilmvötn frá Che-
ryl Fernandez-Versini, Nicki Minaj og 
Katy Perry komust einnig á topp-tíu 
listann, ásamt ilmvötnum frá Rihönnu, 

Victoriu Beckham, Taylor Swift og 
Lady Gaga.

„Þetta hefur verið gott ár fyrir ilm-
vötn stjarnanna. Þetta snýst allt um 
poppstjörnur,“ sagði Rakesh Aggarwal, 
ilmvatnssérfræðingur hjá Escentual.
com. „Þessi góða sala þýðir að ilmvötn-
in þeirra eru álíka vinsæl og ilmvötn-
in frá stóru spilurunum á markaðnum, 
hönnuðunum. Beyoncé er í níunda sæti 
yfir mestu söluna yfir allt og það er stór-
merkilegt,“ sagði hún. „Flestar stjörn-
urnar fá í kringum 400 krónur af hverju 
seldu ilmvatnsglasi.“

Beyoncé á vinsælasta stjörnuilmvatnið í Bretlandi
Búist er við að af ilmvatni söngkonunnar vinsælu, Rise, seljist 750 þúsund fl öskur, þegar árið 2014 verður á enda runnið. 

NICKI MINAJ  Bandaríska 
söngkonan er í fjórða sæti 
með ilminn Minajesty.

BEYONCÉ  Söngkonan vin-
sæla hefur slegið í gegn með 
ilmvatninu sínu Rise. 

SALA TÍU VINSÆLUSTU
ILMVATNA STJARNANNA

Beyonce - Rise - 750.000
One Direction - That Moment - 450.000
Cheryl Fernandez - Versini - Storm Flower - 
320.000
Nicki Minaj - Minajesty - 310.000
One Direction - You & I - 240.000
Katy Perry - Killer Queen - 230.000
Rihanna - Rogue - 120.000
Victoria Beckham - Intimately Beckham - 80.000
Taylor Swift - Taylor - 50.000
Lady Gaga - Eau de Gaga - 23.000
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„Tónleikarnir með Stranglers 
á Íslandi árið 1978 þjófstörtuðu 
pönksenunni hér. Þeir sem hituðu 
upp fyrir ykkur voru Halli & Laddi 
og síðan einhver íslensk progg-
sveit. Það voru engar nýbylgju- 
eða pönksveitir hér,“ sagði bassa-
leikarinn og Utangarðsmaðurinn 
Jakob Smári Magnússon í sam-
tali við Bubba Morthens og Hugh 
Cornwell, fyrrverandi söngvara 
the Stranglers í gær. 

Cornwell treður upp á Gaukn-
um í kvöld en Fréttablaðið náði að 
smala saman þessum gömlu pönk-
urum í spjall um lífið og tilveruna. 

„Þegar ég sá tónleikana með 
ykkur árið 1978 fékk ég þessa 
mögnuðu tilfinningu og hugsaði: 
„Vó! Þeir eru hættulegir, þetta er 
alvöru! Það vantaði „attitúdið“ og 
hættuna í tónlistarsenuna, þann-
ig að þegar við byrjuðum í Utan-
garðsmönnum vorum við harðir á 
þessu. Það var eins og mæður og 
feður segðu krökkunum sínum: 
„Ekki fara og sjá þessa gaura,“ 
segir Bubbi fullur nostalgíu.

Cornwell gerði sér ekki grein 
fyrir því hversu mikil áhrif hljóm-
sveit hans hafði haft á þróun 
íslensku tónlistarsenunnar þar til 
nú. „Það var eins og þegar Ramo-
nes komu til Englands,“ segir 
Bubbi. „Stranglers höfðu gríðarleg 
áhrif á íslensku tónlistarsenuna. 
Ef þú pælir í því þá komu Strang-
lers, síðan við og síðan Björk og alls 
kyns hlutir út úr þessu. Það var 
eins og að kasta steini í vatn og sjá 
bylgjurnar. Þið höfðuð meiri áhrif 
en þið gætuð ímyndað ykkur.“

En hvernig kom til hugmyndin 
um að fara til Íslands á þessum 
tíma? „Núna vilja allir koma hing-
að en á þessum tíma var það alls 
ekki raunin,“ segir Bubbi. 

Cornwell segir það hafa verið 
sniðugum umboðsmönnum að 
þakka. „Umboðsmennirnir okkar 

voru mjög klárir en þarna vorum 
við nýbúnir að klára plötuna Black 
and White. Þeir stungu upp á því 
að fara til Íslands út af plötunni, 
sem var svarthvít rétt eins og 
Ísland, með snjóinn og myrkrið og 
allt það,“ segir Cornwell. 

Á þessum tímapunkti í samtal-
inu brýst rokkarinn Smutty Smiff 
inn en hann er einmitt að flytja 
Cornwell inn. „Ég elska þetta! 
Þetta er eins og að sjá aðalsmenn 
pönksins samankomna! Það er 
fyndið þetta með söguna, hvernig 
þú hugsar ekkert um hana á meðan 
allt á sér stað. Þegar þú varst að 
spila ber að ofan, Bubbi, lítandi 
út eins og Iggy Pop, og þegar Joe 
Strummer og Sid Vicious voru að 
horfa á mig spila – þá hugsuðum 
við ekkert um að þetta yrði hluti 
af tónlistarsögunni.“ 

Cornwell segir þá skemmtilega 
sögu. „Við vorum að hita upp fyrir 
Patti Smith á sínum tíma. Þarna 
var Joe Strummer, sem þá var í 
hljómsveitinni 101ers. Hann kom 
baksviðs til mín eftir tónleikana, 
faðmaði mig með tárin í augun-
um og sagði: „Hugh, mig langar 
að vera í hljómsveit eins og þú!“ 
Vikuna eftir það stofnaði hann The 
Clash.“    
          thorduringi@frettabladid.is

Þjófstörtuðu pönk-
senunni á Íslandi
Hugh Cornwell, fyrrverandi söngvari Stranglers, og Utangarðsmennirnir Bubbi 
og Jakob Smári tóku spjallið í tilefni af tónleikum Cornwells á Gauknum í kvöld.

PÖNKIÐ LIFIR  Bubbi, Cornwell og Jakob, með húðflúr af einkennisdýri Stranglers, 
Rattus Norvegicus.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Stranglers höfðu 
gríðarleg áhrif á íslensku 

tónlistarsenuna. Ef þú 
pælir í því þá komu 

Stranglers, síðan við og 
síðan Björk.

Bubbi Morthens

„Við vorum heima hjá mér eitt kvöldið að leggja 
höfuðið í bleyti og það kom upp í umræðuna hvað 
maður hefur oft týnt stökum vettlingi,“ segir 
Karen Bergljót Knútsdóttir, ein þeirra sem standa 
fyrir Alþjóðlegum degi einmana vettlingsins. „Við 
ákváðum að gera eitthvað svona samfélagslega 
skemmtilegt sem myndi ekki snúast um peninga 
eða hagnað, svo að fólk gæti komið saman.“

Aðstandendur dagsins munu koma saman í dag 
klukkan 13.00 við gatnamót Skólavörðustígs og 
Laugavegar til að para saman eins eða líka vett-
linga. „Hugmyndin er sú að koma með körfu og 
við ætlum að bjóða fólki, ef það á staka vettlinga 
eins og margir eiga, að koma þá með þessa vett-
linga, setja þá í körfuna og mögulega finna hinn 
týnda vettling.“

Karen segir að þó nokkrir séu búnir að melda 
sig og að hugmyndin sé að gera þetta árlega. „Við 
fengum svo góð viðbrögð en við vorum búin að 
ákveða að gera þetta hvort sem við fengjum góð 
viðbrögð eða ekki,“ segir Karen og hlær. - þij

Para saman týnda vettlinga
Alþjóðlegur dagur einmana vettlingsins er í dag. Menn geta fundið týndan vettling.

FENGU GÓÐ VIÐBRÖGÐ  Karen segir hugmyndina vera að 
halda þetta árlega.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dansparið efnilega Harpa Stein-
grímsdóttir, 15 ára, og Kristinn 
Þór Sigurðsson, 14 ára, náðu þeim 
árangri um seinustu helgi að ná 
fjórða sæti á opnu heimsmeistara-
móti í samkvæmisdönsum í París. 

„Þetta er í rauninni ótrúlega 
góður árangur því það hefur bara 
gerst þrisvar í sögu Íslands í dans-
heiminum að íslenskt danspar 
fari í úrslit á heimsmeistaramóti,“ 
segir Lind Einarsdóttir, móðir 
Hörpu.

Harpa og Kristinn keppa í flokki 
14-15 ára. „Þetta er mjög sterkur 

hópur sem þau kepptu í og 60 pör 
hófu keppni. Þarna voru gríðar-
lega sterkir dansarar eins og eitt 
par sem vann International-keppn-
ina, sem er ein stærsta danskeppni 
heims. Þannig að þetta var rosa-
lega sterk keppni í þeirra aldurs-
hópi,“ segir Lind.

Kristinn og Harpa eru í Dans-
íþróttafélagi Hafnarfjarðar. „Þau 
hafa dansað saman í eitt og hálft 
ár og síðan þau byrjuðu á því er 
búið að ganga alveg ótrúlega vel. 
Þau hafa farið mjög langt á erlend-
um mótum,“ segir Lind.  - þij

Efnilegt danspar í úrslitin í París
Harpa Steingrímsdóttir og Kristinn Þór Sigurðsson lentu í fj órða sæti um helgina.

HARPA OG KRISTINN  Hafa dansað 
saman í eitt og hálft ár. 
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leggur af stað 
í dag kl. 16.00!

Jólalest Coca-Cola fer í sína 
árlegu hringferð laugar-

daginn 13. desember með 
tilheyrandi ljósadýrð og 

jólatónum. Þetta verður 19. 
skiptið sem Jólalestin ekur 
um Höfuðborgarsvæðið og 
gleður íbúa og vegfarendur. 

Fylgstu með ferð 
Jólalestarinnar á coke.is

#Jolalestin
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AUKA

AFSLÁTTUR AF ÖLLU20%
 1.990 kr.  =  1.590 kr.
 3.990 kr.  =  3.190 kr.
 5.990 kr.  =  4.790 kr.
 7.990 kr.  =  6.390 kr.
 9.890 kr.  =  7.990 kr.
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BAKÞANKAR 
Kolbeins Tuma
Daðasonar

Berglind er heilbrigðisstarfsmaður í 
Berlín sem kemst að því 1. desember 

að það er búið að setja hana á vakt á Þor-
láksmessu og aðfangadag. Yfirmaðurinn 
sýnir engan skilning. Jólafrí á Íslandi er 

úr sögunni. Mamman spyr í einfeldni 
á Skype hvort það sé ekki hægt að 
breyta vöktunum. „Ég nenni ekki að 
ræða þetta við þig,“ segir Begga pirr-
uð við mömmu sína (sem hún elskar 
auðvitað samt meira en nokkuð 
annað í heiminum).

FLESTIR lesendur kannast væntan-
lega við söguþráðinn að ofan enda úr 

jólaauglýsingu Icelandair. Í hvert 
einasta skipti sem ég sé aug-
lýsinguna fæ ég vænan kökk í 
hálsinn. Jafnvel að vökvi auk-
ist í augum? Tár? Jú, gott ef 
það hefur ekki meira að segja 
komið fyrir. Tilfinningaklám 
í þriðja veldi en það svín-
virkar.

BEGGA gerir auðvitað það 
besta í stöðunni. Sendir gjaf-
ir heim til fjölskyldunnar 

og kaupir eitthvað sem gæti mögulega 
bragðast eins og malt og appelsín. Auð-
vitað virkar það ekki frekar en aðrar til-
raunir Íslendinga erlendis til að finna 
staðgengil fyrir íslensku matvöruna sem 
þeir sakna svo ægilega mikið. Hvað þá 
þegar kemur að jólunum!

ÞAÐ kemur ekkert í staðinn fyrir rjúp-
una, jólaölið, laufabrauðið, Nóakonfektið 
og allan munaðinn sem vonandi flestir 
Íslendingar geta leyft sér að japla á yfir 
hátíðarnar. Þú finnur mögulega efnivið 
í þokkalegan jafning, equalizer er enska 
heitið ef einhver var að pæla, með kart-
öflunum en hangikjötið finnurðu ekki.

AÐ vera einmana Íslendingur í fjarlægu 
landi á aðfangadag hlýtur að vera mar-
tröð fleiri en Beggu okkar. Jafnvel þótt 
gæjarnir í næstu íbúð séu örugglega bestu 
skinn og ætli að halda partí. Þess vegna 
held ég að maður þurfi að vera gerður úr 
stáli til að fella ekki tár á því augnabliki 
þegar mamma, pabbi og litli bróðir birt-
ast óvænt í dyragættinni. Annað hvort það 
eða ég þarf að fara að fjölga heimsóknum 
mínum til sálfræðings.

Einn í Berlín á aðfangadag
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ASK IN YOUR CINEMA FOR DETAILS

FROM THE 
MOSCOW

STAGE
ONLY IN CINEMAS

—
SUNDAY

DECEMBER 7
[TIME]

BALLET
IN CINEMA

la
bayadère

MINKUS / GRIGOROVICH

SVETLANA ZAKHAROVA & MARIA ALEXANDROVA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA EGILSHÖLL

EMPIRE NEW YORK POST

ÁLÁLFAFABAB KKK

HOLLYWOOD REPORTER

EMPIRE

EMPIRE

ROLLING STONE

Jólamyndin 2014

Jólamyndin 2014

Miðasala á: 

- EMPIRE

EXODUS 3D  KL.  4.45** – 5.45* – 9* 
EXODUS 2D  KL. 3** – 4* – 9**
MOCKINGJAY – PART 1  KL. 3* – 6.15** – 8 – 10.40* – 11 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 3** – 5 – 5.30** – 8 – 10.30 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 3 – 5.30 
NIGHTCRAWLER  KL. 8 – 10.30* – 10.40**
HOBBIT 3D FORSÝNING  KL. 8** 

EXODUS 3D  KL. 1 – 4.30 – 8 – 11 
EXODUS 2D  KL. 8 – 11 
EXODUS 3D LÚXUS  KL. 1* – 4.30 – 8 – 11 
BIG HERO 6 2D  KL. 1 – 3.15 – 5.30 
BIG HERO 6 3D  KL. 2 – 4.30 
MOCKINGJAY – PART 1  KL. 8 – 10.45 
MÖRGÆSIR ÍSL TAL 2D  KL. 1 – 3.15 
DUMB AND DUMBER TO  KL. 5.30 – 8 – 10.30 

JÓLAMYNDIN Í ÁR

* BARA LAUGARDAGUR     ** BARA SUNNUDAGUR

Allir borga barnaverð
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 Það hefur tekið 
mann tíma að venjast 

nýrri rútínu en þetta er 
allt að koma.

Þórir Ólafsson

Tölvutek • Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 • Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900 • www.tolvutek.is

NÝR BÆKLINGUR STÚTFULLURAF SPENNANDI JÓLAGRÆJUM
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ERU LENT Í TÖLVUTEK

 Á ENN BETRA VERÐI
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Í DAG 10-18 OG 

SUNNUDAG 13-18 

KOMINN Í BLÁTT  Þórir Ólafsson hefur lítið spilað vegna hnémeiðsla að undan-
förnu en segir meiðslin vonandi smávægileg. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þórir sem var sjálfur 25 ára gamall 
þegar hann samdi við Lübbecke.

„Stundum finnst mér að sumir 
leikmenn æði út allt of snemma. 
Það er ekki alltaf nóg að eiga eitt 
gott tímabil hér heima og oft er það 
betra að taka 2-3 ár í viðbót til að 
halda áfram að þroskast og vaxa 
sem leikmaður. Ef menn eru svo þar 
að auki að glíma við meiðsli þykir 
ekki gott að fara út í enn sterkari 
deild þar sem álagið er meira. Það 
er því að mörgu að huga og þá á ekki 
að hugsa bara um að koma sér út 
sem fyrst sama hvað,“ segir hann.

Þórir segir að það sé allt til staðar 
hér á Íslandi fyrir unga leikmenn til 
að dafna, líkt og dæmin hafi sannað 
undanfarin ár. „Við erum með góða 
þjálfara á Íslandi enda mikill áhugi á 
þeim í Evrópu. Aðstaðan er líka fín. 
Það er mikil handboltakunnátta á 
Íslandi sem hefur skilað sér í því að 
árlega koma upp flottir leikmenn.“

Sjaldnar heima hjá mér
Þóri bauðst að vera áfram í Póllandi 
þegar hann og fjölskylda hans voru 
búin að ákveða að halda heim á leið. 
Miklar breytingar fylgdu þeirri 
ákvörðun en Þórir segist ánægður 
með að hafa komið heim.

„Helsta breytingin er að ég er 
mun minna heima hjá mér en áður. 
Atvinnumenn æfa 1-2 sinnum á 
dag og eru svo heima hjá sér þess á 
milli en nú er maður í vinnu frá átta 
til fjögur og keyrir svo á æfingu í 
bænum. Það hefur tekið mann tíma 
að venjast nýrri rútínu en þetta er 
allt að koma. Það var alveg ljóst að 
breytinga var þörf og ég er ánægð-
ur með að vera kominn heim.“ 
 eirikur@frettabladid.is

SPORT 13. desember 2014  LAUGARDAGUR

HANDBOLTI Þórir Ólafsson sneri 
aftur heim í íslenska handbolt-
ann í sumar eftir níu ára dvöl sem 
atvinnumaður, fyrst í Þýskalandi og 
svo Póllandi þar sem hann varð þrí-
vegis meistari með stórliði Kielce. 
Þórir komst einnig í undan úrslit 
Meistaradeildar Evrópu vorið 2013 
og hefur verið fastamaður í íslenska 
landsliðinu undanfarin ár.

Þórir, sem býr nú og starfar á 
Selfossi, ákvað að ganga til liðs við 
Stjörnuna og kann þar vel við sig.

„Þetta er auðvitað mikil breyt-
ing og eitt og annað sem maður var 
vanur úr atvinnumennskunni sem 
ekki er til staðar hér, sem eðlilegt 
er. Svo er fullt af nýjum leikmönn-
um sem maður þekkti ekki. Það er 
gaman að fá að takast á við nýja 
deild og takast á við þá áskorun að 
sanna sig upp á nýtt í íslenskum 
handbolta,“ segir Þórir.

Þrátt fyrir að vera í næstneðsta 
sæti Olísdeildar karla eru aðeins 
þrjú stig upp í liðin í 5.-6. sæti 
deildarinnar. Þórir segir að úrslitin 
mættu ef til vill vera betri en að það 
sé góður stígandi í liðinu.

„Þar að auki erum við með afar 
skemmtilegan hóp leikmanna í 
Stjörnunni. Við leyfum okkur að 
fagna hverjum sigri vel og innilega 
áður en við snúum okkur svo að 
næsta leik. Það er afar góður mór-
all í hópnum,“ segir hann.

Minni gæði í leikjunum
Þórir segir að deildin hafi breyst 
mikið síðan hann hélt utan til 
Þýskalands árið 2005. „Það voru 
fleiri útlendingar í deildinni þá og í 
minningunni finnst mér að það hafi 
verið fleiri eldri leikmenn en eru nú. 
Það gerir það að verkum að gæðin 
í leikjunum eru ekki alltaf mjög 
mikil sem sést best á því að það er 
oft lítið skorað og að liðin eiga oft í 
erfið leikum með sóknarleikinn. En 
það er fullt af flottum leikmönnum 
í deildinni en það hefur reynst erfið-
ara að halda þeim hér heima,“ segir 

Sumir æða út allt of snemma
Hornamaðurinn Þórir Ólafsson kann vel við sig hjá Stjörnunni eft ir níu ára dvöl í atvinnumennsku í Þýska-
landi og Póllandi. Hann segir að margt hafi  breyst í íslenskum handbolta síðan hann hélt utan árið 2005.

Þórir hefur verið fastamaður í íslenska landsliðinu síðustu árin en hann 
veit ekki hvort hann hlýtur náð fyrir augum Arons Kristjánssonar lands-
liðsþjálfara þegar lokahópurinn fyrir HM í Katar verður valinn.

„Maður veit auðvitað aldrei hvað þjálfarinn er að hugsa og það getur vel 
verið að hann vilji gera breytingar nú. Það er eitthvað sem maður stjórnar 
ekki en ég verð auðvitað klár ef hann telur að ég geti hjálpað liðinu og að 
það séu not fyrir mann,“ segir Þórir. Hann er ekki búinn að ganga frá því 
við sinn yfirmann að fá frí frá vinnu á meðan HM stendur yfir í Katar í 
næsta mánuði. „Ég ætla að byrja á því að sjá hvort maður kemst í hópinn. 
En ég held að það ætti ekki að verða mikið mál að fá frí,“ segir hann í 
léttum dúr.

➜ Ekki búinn að fá frí í vinnunni fyrir 
HM í Katar í janúar

FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohnsen spilar væntanlega sinn fyrsta leik eftir 
endurkomuna til Bolton í ensku B-deildinni í fótbolta í dag þegar liðið tekur á 
móti Ipswich á Macron-vellinum. Leikurinn verður í beinni útsendingu á Stöð 
2 Sport 3.

Mikið hefur verið gert úr endurkomu Eiðs hjá Bolton enda vann hann hug 
og hjörtu stuðningsmanna liðsins þegar hann spilaði þar árin 1998-2000. 
Andlit hans verður úti um allt á vellinum í dag þar sem hann prýðir forsíðu 
leikskrár leiksins.

Svo gæti farið að Eiður Smári verði í byrjunarliðinu, en hann var fenginn 
til liðsins bæði vegna hæfileika sinna og til að hjálpa því í gegnum meiðsla-
vandræði. Neil Lennon, knattspyrnustjóri Bolton, verður án framherjans Craigs 
Davies og miðjumannsins Marks Davies. Því eru ágætur líkur á að Eiður komi 
við sögu í leiknum.

„Við höfum Eið. Hvort að hann byrjar leikinn eða ekki verðum við bara að 
bíða og sjá til með,“ sagði Lennon á blaðamannafundi fyrir leikinn. Leikur 
Bolton og Ipswich hefst klukkan 15.00 og útsending tíu mínútum fyrr. - tom

Forsíðudrengurinn í byrjunarliðinu?

ENDURKOMA  Eiður spilar væntanlega 
sinn fyrsta leik í dag.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FÓTBOLTI Eftir vonbrigðin yfir að 
falla úr leik í Meistaradeildinni 
í miðri viku gæti Liverpool ekki 
fengið betri leik til að létta lund 
stuðningsmanna sinna en á sunnu-
daginn þegar liðið heimsækir erki-
fjendur sína í Manchester United.

Sigur á Old Trafford myndi 
fyrirgefa margt af því sem gerst 
hefur síðustu vikur, en auðvitað 
gæti það snúist upp í andhverfu 
sína með tapi. Þá yrði vond vika 
enn þá verri. Að falla úr leik í 
Meistaradeildinni og tapa gegn 
United í sömu vikunni er eitthvað 
sem erfitt er að sætta sig við.

Bæði United og Liverpool eru 
taplaus í fimm síðustu leikjum 
sínum. Lærisveinar Louis van 
Gaal eru búnir að vinna fimm í 
röð í deildinni þótt það hafi ekki 
verið gefinn mikill afsláttur 
af sumum þeirra. Liverpool er 
reyndar ósigrað í fimm síðustu 
leikjum í öllum keppnum, en tvö 
jafntefli í Meistaradeildinni og 
annað markalaust gegn Sunder-
land hefur ekki glatt marga á 
Anfield undanfarnar vikur.

Meiðslavandræði United hætta 
ekki og verður liðið án Chris 
Smalling, Phil Jones, Luke Shaw 
og Daley Blind. Þá staðfesti stjór-
inn að Ángel Di María verður 
ekki með í leiknum sem ætti að 
kæta Liverpool-menn. Balotelli 
gæti verið orðinn heill og klár í 
slaginn. Honum hefur oft gengið 
ágætlega gegn United.  - tom 

Vond vika getur 
orðið verri

FJARVERANDI  Ángel Di María verður 
ekki með United.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FJÁLSAR FH-ingurinn Þórdís Eva Steinsdóttir heldur áfram að 
gera það gott. Þórdís bætti nú síðast Íslandsmetið í flokki fjórtán 
ára og yngri í þrístökki þegar hún stökk 11,38 metra á fyrsta 
jóla Coca-Cola-móti FH. Þórdís Eva bætti þá met Örnu Stef-
aníu Guðmundsdóttur frá árinu 2009 um fimm sentí-
metra. Á síðastliðnum mánuði hefur Þórdís Eva þar með 
sett Íslandsmet í 200 metra hlaupi, í 1.500 metra hlaupi 
og í þrístökki eins og fram kemur á heimasíðu FRÍ.

Þórdís Eva hljóp 200 metrana á 25,32 sekúndum 15. 
nóvember og bætti síðan tvö met Anítu Hinriksdóttur 
í 1.500 metra flokki (í flokki 14 og 15 ára) með því að 
koma í mark á 4:43,23 mínútum. Þórdís er þar með búin 
að bæta met í þremur ólíkum greinum á einum mánuði og 
hefur alls sett meira en 40 aldursflokkamet á árinu. 

Met í þremur ólíkum greinum 
á einum mánuði



BÓKAKYNNING

Sjáið fleiri
bækur frá Óðinsauga á

www.facebook.com/odinsauga

Fjársjóðskistan: Sígild ævintýri
Sagnasafnið inniheldur 8 sígild 
ævintýri eftir höfunda á borð við Hans 
Christian Andersen og Grimmsbræður. 
Þessi fallega ævintýrabók er 
eiguleg gjöf sem fylgir börnum til 
fullorðinsáranna. Tryggðu þér eintak. 

Gummi fer í fjallgöngu
Þetta er fjórða bókin í bókaröðinni 
um þá félaga Gumma og Rebba 
sem lenda í spennandi og stundum
hættulegum ævintýrum í sveitinni 
hjá afa og ömmu. Sögurnar um 
þá Gumma og Rebba eru með
fjölbreyttan orðaforða.
Þær henta einkar vel foreldrum sem 
vilja efla orðaforða og málskilning 
barna sinna.

Sögustund
Fimm skemmtilegar barnasögur í 
einni veglegri gjafabók. Frábærar 
myndskreytingar prýða sögurnar 

í bókinni sem henta börnum á
aldrinum 2-8 ára.
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 Stundum er breyt-
inga þörf í fótboltanum. 

Ég breytti til og er 
ánægður.

Gylfi Þór Sigurðsson,
leikmaður Swansea.

Eiríkur Stefán
Ásgeirsson
eirikur@frettabladid.is

Swansea 2012
18 leikir (17 í 
byrjunarliði).
1.494 mínútur.
83 mínútur að 
meðaltali í leik.
7 mörk / 3 stoðsendingar.
149,4 mínútur á milli marka eða 
stoðsendinga.

Tottenham 2012-2013
33 leikir (12 í byrjunarliði).
1.235 mínútur.
37,4 mínútur að meðal-
tali í leik.

3 mörk / 4 stoðsendingar.
176,4 mínútur á milli 
marka eða stoðsendinga.

Tottenham 2013-2014
25 leikir (14 í byrjunarliði).
1.278 mínútur.
51,1 mínúta að meðaltali 
í leik.
5 mörk / 0 stoðsendingar.
255,6 mínútur á milli 
marka eða stoðsendinga.

Swansea 2014
15 leikir (15 í 
byrjunarliði).
1.266 mínútur.
84,4 mínútur að 
meðaltali í leik.
2 mörk / 8 stoðsendingar.
126,6 mínútur á milli marka eða 
stoðsendinga.

Frammistaða Gylfa Þórs Sigurðssonar í ensku úrvalsdeildinni síðan 2012

.

Í TOTTENHAM
 Gylfi Þór var 
keyptur frá 
þýska liðinu 
Hoffen-
heim árið 
2012 eftir 
góða 
frammi-
stöðu sem 
lánsmaður 
hjá Swansea. 
Þar fékk 
hann hins 
vegar 
sjaldan að 
spila sína 
stöðu.

Í SWANSEA
 Sneri aftur til 
Wales í sumar en 
Ben Davies og 
Michel Vorm fóru 
frá Swansea til 
Tottenham í skipt-
um fyrir Gylfa. Á 
meðan Davies og 
Vorm hafa lítið 
sem ekkert spilað 
í Lundúnum hefur 
Gylfi blómstrað 
sem einn besti 
miðjumaður 
deildarinnar fyrir 
áramót.

FÓTBOLTI „Þetta snýst ekki um 
hvernig ég spila gegn Tottenham. 
Þetta snýst um hvernig ég spila 
fyrir Swansea allt tímabilið. Það er 
það sem hvetur mig áfram,“ sagði 
hinn hógværi Gylfi Þór Sigurðsson 
í viðtali við enska fjölmiðla fyrir 
leik sinna manna í Swansea gegn 
Tottenham á Liberty Stadium á 
sunnudag. „Það er markmið mitt 
að vinna alla leiki – hvort sem það 
er gegn liðum sem ég hef áður spil-
að með eða ekki.“

Ummæli Gylfa Þórs koma ekki á 
óvart enda velur hann orð sín vel í 
viðtölum við fjölmiðla, hvort sem 
er hérlendis eða í Englandi. Hann 
lætur verkin tala inni á vellinum 
og skilaboðin sem hann hefur sent 
Tottenham í haust eru skýr – „þið 
létuð mig spila í rangri stöðu“.

Gylfi hefur áður sagt að hann 
hafi aldrei verið hrifinn af því að 
spila á vinstri kantinum, líkt og 

hann gerði svo oft hjá Tottenham. 
Hann nýtur sín á miðjunni, helst 
fyrir aftan fremsta sóknarmann, 
enda hefur samvinna hans við 
Wilfried Bony verið eitruð á fyrstu 
mánuðum tímabilsins. Gylfi hefur 
lagt upp alls átta mörk í haust, þar 
af mörg fyrir Bony sem er marka-
hæsti leikmaður Swansea með sjö 
mörk.

Það er sama hvaða tölfræði er 
skoðuð þegar frammistaða Gylfa 
hjá Tottenham er borin saman við 
frammistöðu hans hjá Swansea. 
Velska félagið hefur vinninginn 
í öllum þáttum. Mest áberandi er 
að Gylfi hefur á tveimur hálfum 
tímabilum (vorið 2012 og haustið 
2014) átt þátt í fleiri mörkum (tíu í 
bæði skiptin) en á hvoru tímabilinu 
hans hjá Tottenham (sjö í fyrra 
skiptið, fimm í það síðara).

Gylfi Þór hefur verið byrj-
unarliðsmaður í öllum fimmtán 
deildar leikjum Swansea til þessa í 
ár og þarf bara þrettán mínútur á 
sunnudag til að komast yfir þann 
mínútufjölda sem hann náði með 
Tottenham í fyrra. Gylfi er þegar 
búinn að slá við mínútufjölda fyrra 

tímabils síns í Lundúnum. Hann 
hefur blómstrað á miðjunni hjá 
Swansea og gefið næstflestar stoð-
sendingar allra leikmanna í ensku 
úrvalsdeildinni í ár (átta talsins) 
en aðeins Cesc Fabr egas hefur 
gefið fleiri (ellefu).

Lykillinn að öllu saman er að 
Gylfi er að spila í sinni stöðu. Stöð-
unni sem hann fékk aðeins að spila 
í sex byrjunarliðsleikjum af 26 alls 
á árunum tveimur hjá Tottenham. 
Enda mátti sjá á samfélagsmiðlum 
eftir flutning Gylfa í suðurhluta 
Wales í sumar að margir stuðn-
ingsmanna Tottenham sáu eftir 
honum. En forráðamönnum liðs-
ins má vera nú ljóst að Gylfi var á 
þeim árum sem hann var í Lund-
únum vannýttur.

Það má hins vegar ekki gera lítið 
úr þeirri staðreynd að Gylfi fékk 
dýrmæta reynslu af því að spila 
í stórum leikjum, svo sem Lund-
únaslag gegn Arsenal, og í Evr-
ópukeppni. Þá æfði hann og spilaði 
með mörgum gríðarlega öflug-
um leikmönnum, þeirra á meðal 
Gareth Bale sem nú er á mála hjá 
Real Madrid.

„Þetta var tími sem ég naut 
virkilega, þrátt fyrir að það hafi 
líka verið nokkrir erfiðir mán-
uðir. Stundum er breytinga þörf 
í fótboltanum. Ég breytti til og er 
ánægður,“ sagði Gylfi.

Fá lið hafa verið betri á heima-
velli í ensku úrvalsdeildinni en 
Swansea, þrátt fyrir að hafa tapað 
síðustur leikjum sínum á Liberty 
Stadium. Liðið byrjaði tímabilið 
frábærlega en hefur verið að fær-
ast niður töfluna í síðustu leikjum. 
Gylfi og félagar hans eru þó í átt-
unda sæti og því engin ástæða til 
að örvænta enn. Sigur á Totten-
ham væri þó kærkominn og myndi 
sjálfsagt kæta okkar mann sér-
staklega, þótt hann myndi senni-
lega ekki viðurkenna það opinber-
lega.

Ljótur andarungi hjá Spurs–  
fallegur svanur hjá Swansea
Gylfi  Þór Sigurðsson mætir um helgina sínu gamla félagi er Swansea tekur á móti Tottenham. Að öllu 
óbreyttu fer hann yfi r 1.300 spilaðar mínútur í deildinni í ár en því náði hann hvorugt árið í Lundúnum.

KLÁR Í SLAGINN  Gylfi Þór Sigurðsson skoraði sigurmark Swansea gegn Manchester United í sínum fyrsta leik með félaginu eftir að hann sneri til baka og hefur síðan þá 
ekki litið um öxl. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

KÖRFUBOLTI Þær eru baráttuglað-
ar stelpurnar í toppliði Snæfells í 
Dominos-deild kvenna. Snæfells-
liðið hefur unnið 11 af fyrstu 12 
deildarleikjum sínum í vetur, þar 
af þá átta síðustu.

Baráttugleði leikmanna liðsins 
kristallast ekki síst í tölfræðinni 
yfir sóknarfráköst. 

Ekkert lið í deildinni hefur 
nefnilega tekið fleiri sóknarfrá-
köst(Snæfell er með 23 fleiri en 
næsta lið) og þótt liðið eigi ekki 
leikmann á topp þrjú yfir flest 
sóknarfráköst er það sameigin-
legt átak sem er að skila liðinu 22 
sóknarfráköstum í leik. 

Það eru alls sjö leikmenn Snæ-
fellsliðsins sem taka tvö fráköst 
eða fleiri að meðaltali. Allar 
eru þessar sjö á meðal 22 efstu í 
sóknar fráköstum eftir tólf fyrstu 
umferðirnar.

Hólmarar eiga meira að segja 
einn til viðbótar á listanum því 
Unnur Lára Ásgeirsdóttir, sem 
er úr Stykkishólmi en spilar með 
Breiðabliki, er í 10. sæti listans 
með 2,92 að meðaltali í leik. - óój

FLEST SÓKNARFRÁKÖST Í LEIK 
HJÁ SNÆFELLI Í VETUR:

1. Kristen Denise McCarthy  4,50

2. Hugrún Eva Valdimarsdóttir   3,82

3. Hildur Sigurðardóttir   2,67

4. María Björnsdóttir   2,25

5. Gunnhildur Gunnarsdóttir  2,17

6. Helga Hjördís Björgvinsdóttir  2,09

7. Berglind Gunnarsdóttir  2,08

Allar að taka 
sóknarfráköst

BARÁTTUGLAÐAR  Berglind Gunnars-
dóttir hjá Snæfelli er hér búin að ná 
frákasti.   

HANDBOLTI Róbert Aron Hostert, 
leikmaður Mors-Thy í dönsku 
úrvalsdeildinni í handbolta, hefur 
verið orðaður við lið í þýsku 1. 
deildinni að undanförnu.

„Ég hef heyrt orðróm um 
áhuga þýskra liða en ekkert 
þeirra hefur talað við mig. Á 
meðan það er ekkert fast í hendi 
þá held ég bara áfram að virða 
minn samning við Mors-Thy þar 
sem mér líður vel,“ sagði Róbert 
Aron Hostert við hbold.dk.

„Ég veit samt af því að þýsk lið 
hafa talað við umboðsmanninn 
minn. Ég vil samt leggja áherslu 
á það að ég ætla mér að klára 
samning minn við Mors-Thy og 
hann gildir í eitt og hálft ár til 
viðbótar. Ég er samt ánægður 
með að heyra af þessum áhuga,“ 
sagði íslenski leikstjórnandinn.

Forráðamenn Mors-Thy Hånd-
bold hafa ekki heyrt frá neinu 
þýsku liði. „Róbert hefur spilað 
mjög vel að undanförnu. Það væri 
því eðlilegt ef einhver félög hafa 
áhuga á honum,“ sagði Johannes 
Søndergård, yfirmaður hjá Mors-
Thy Håndbold.  - óój

Stendur við 
samninginn

FER EKKI STRAX  Róbert ætlar að vera 
áfram í Danmörku.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL



leitar eftir aðstoð þinni með landsátakið 

JÓL Á GÖTUNNI

VIÐ ERUM HÉR EF ÞÚ ÞARFT Á OKKUR AÐ HALDA

Þjónustusími Götusmiðjunnar er opinn alla virka daga milli 10.00 og 17.00

Að undanförnu hefur samfélagið misst allt of mörg ungmenni í blóma lífsins 
í kjölfar vímuefnaneyslu og fjöldi fjölskyldna glímir nú við harðan veruleika 
tengdum þessum heimi. Þörf á einföldum bráðaúræðum er aðkallandi! 

Þú getur stutt okkur með því að:

Kaupa 
verndarengilinn

Greiða valgreiðslu 
í heimabanka

Hringja í síma:
908 1133

1.500 kr. 
færast á næsta 
símareikning

Götusmiðjan svarar þörfinni með söfnun fyrir rekstri og uppbyggingu:

Fyrir ungmenni í vímuefnavanda.

ÚTIDEILDARNEYÐARATHVARFS ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR

800 1133
Gjaldfrjáls neyðarsími Götusmiðjunnar:

fyrir ungmenni á götunni - opinn 24/7.
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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

11.40 The Extra Man 
13.25 That‘s My Boy 
15.20 Cowgirls‘N Angels 
16.50 The Extra Man 
18.35 That‘s My Boy 
20.30 Cowgirls‘N Angels 
22.00 Hansel & Gretel: Witch Hunter 
23.35 Margaret 
02.05 Don‘t Be Afraid of the Dark 
03.45 Hansel & Gretel: Witch Hunter 

14.00 Frumkvöðlar 14.30 Panorama 15.00 
Fyrirtækjaheimsókir 15.30 Stormað 16.00 Hrafnaþing 
17.00 433 17.30 Gönguferðir 18.00 Björn Bjarnason 
18.30 Tölvur og tækni 19.00 ABC barnahjálp 19.30 
Frá Haga í maga 20.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 
21.00 Auðlindakistan 21.30 Suðurnesjamagasín 22.00 
Hrafnaþing 23.00 Kling Klang 23.30 Eldhús meistaranna

08.00  PGA Tour 2014
12.00  Golfing World 2014
12.50 PGA Tour 2014
16.50  Golfing World 2014
17.40 PGA Tour 2014
21.40  PGA Tour Latinoamerica
22.05  PGA Tour 2014 - Highlight
23.00 Golfing World 2014

08.20 WBA - Aston Villa  
10.00 Middlesborough - Derby
11.40 Chelsea - Hull
13.20 Man. Utd. - Liverpool  BEINT 
15.50 Swansea - Tottenham  BEINT
18.00 Arsenal - Newcastle  
19.40 Man. Utd. - Liverpool  
21.20 Swansea - Tottenham
23.00 Bolton - Ipswich
00.40 Leicester - Man. City 

08.15 Flensburg - Fuchse Berlin
09.30 Barcelona - PSG  
11.10 Roma - Man. City
12.50 Meistarad. - Meistaramörk
13.35 Chicago - Cleveland
15.25 Champions Revealed - 2014 
San Antonio Spurs  
16.10 Fuchse Berlin - RN Löwen  BEINT
17.40 Meistarad. Evrópu - fréttaþáttur
18.10 Getafe - Barcelona
19.50 Real Sociedad - Athletic 
Bilbao  BEINT
21.50 Fuchse Berlin - RN Löwen
23.10 UFC Now 2014  
00.00 Real Sociedad - Athletic Bilbao 

17.15 Strákarnir 
17.45 Friends
18.10 2 Broke Girls
18.35 Modern Family
19.00 Two and a Half Men
19.25 Viltu vinna milljón?
20.15 Suits
21.00 The Americans
21.50 The Tunnel
22.40 Sisters
23.30 The Tudors
00.25 Viltu vinna milljón? 
01.15 Suits
02.00 The Americans
02.45 The Tunnel
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
11.35 The Talk
12.20 The Talk
13.05 Dr. Phil
14.25 Dr. Phil
15.05 Gordon´s Ultimate Christmas 
15.55 Red Band Society 
16.40 Survivor 
17.25 Parks & Recreation 
17.50 Growing Up Fisher 
18.15 Jane the Virgin 
19.00 The Biggest Loser–  Ísland 
19.50 Solsidan
20.10 Red Band Society 
21.00 Law & Order: SVU 
21.45 The Affair 
22.35 Hannibal
23.20 Hawaii Five-0 
00.05 CSI 
00.50 Law & Order: SVU 
01.35 The Affair 
02.25 Hannibal
03.10 The Tonight Show
04.00 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnatími Stöðvar 2 
12.00 Nágrannar 
13.20 Nágrannar 
13.50 Stelpurnar
14.20 Hátíðarstund með Rikku
14.50 Á fullu gazi
15.20 Um land allt
15.55 Eldhúsið hans Eyþórs
16.30 60 mínútur
17.20 Eyjan
18.10 Jóladagatal Skoppu og Skrítlu
18.23 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Sportpakkinn
19.15 Ástríður
19.40 Sjálfstætt fólk
20.20 Rizzoli & Isles
21.10 Hreinn Skjöldur
21.40 Homeland  Fjórða þáttaröð þess-
arra mögnuðu spennuþátta þar sem við 
höldum áfram að fylgjast með  Carrie 
Mathieson, starfsmanni bandarísku 
leyniþjónustunnar. 
22.35 Shameless  Fjórða þáttaröðin af 
þessum bráðskemmtilegu þáttum um 
skrautlega fjölskyldu. Fjölskyldufaðirinn 
er forfallinn alkóhólisti, mamman löngu 
flúin að heiman og uppátækjasamir 
krakkarnir sjá um sig sjálfir.
23.35 60 mínútur 
00.25 Eyjan
01.15 Daily Show: Global Edition
01.40 The Newsroom
02.35 Rush
03.20 Spanglish 
05.30 Fréttir 

14.55 The Carrie Diaries 
15.40 The Amazing Race
16.25 Are You There, Chelsea?
16.50 Last Man Standing
17.15 Man vs. Wild
18.00 Bob‘s Burgers
18.25 X-factor UK
20.00 X-factor UK
22.05 The League
22.30 Fringe
23.15 The Goodwin Games
23.40 The Glades
00.25 The Vampire Diaries
01.10 X-factor UK
02.45 X-factor UK
04.50 The League
05.15 Fringe
06.00 Tónlistarmyndbönd frá Bravó 

07.00 Ljóti andarunginn og ég  07.25 Latibær 
 07.47 Tommi og Jenni  07.54 Tommi og 
Jenni08.00 Dóra könnuður08.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar08.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 08.55 Rasmus Klumpur og félagar  09.00 Áfram 
Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveins  09.45 
Elías09.55 UKI  10.00 Ofurhundurinn Krypto 
 10.22 Kalli á þakinu10.47 Töfrahetjurnar11.00 
Ljóti andarunginn og ég  11.25 Latibær11.47 
Tommi og Jenni11.53 Tommi og Jenni12.00 
Dóra könnuður12.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar12.45 Doddi litli og Eyrnastór12.55 
Rasmus Klumpur og félagar  13.00 Áfram Diego, 
áfram! 13.24 Svampur Sveins  13.45 Elías  13.55 
UKI14.00 Ofurhundurinn Krypto  14.22 Kalli á 
þakinu  14.47 Töfrahetjurnar15.00 Ljóti andar-
unginn og ég  15.25 Latibær  Frábær15.47 Tommi 
og Jenni15.53 Tommi og Jenni16.00 Dóra könn-
uður16.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar16.45 
Doddi litli og Eyrnastór  16.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 
Svampur Sveins  17.45 Elías17.55 UKI18.00 
Ofurhundurinn Krypto  18.22 Kalli á þakinu18.47 
Töfrahetjurnar19.00 Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu19.10 Elías og Fjársjóðsleitin20.25 Sögur 
fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
12.05 Munaðarleysingjar í náttúrunni
12.55 Hraðfréttir
13.15 Studíó A
13.55 Djöflaeyjan
14.25 Hrein og bein
15.25 Hrúturinn Hreinn
15.35 Ævintýri Merlíns
16.20 Best í Brooklyn
16.45 Saga af strák
17.10 Táknmálsfréttir
17.20 Stella og Steinn
17.30 Jesús og Jósefína
17.50 Jólasveinarnir
18.00 Stundin okkar
18.25 Basl er búskapur
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Landinn
20.15 Orðbragð
20.50 Þerrið aldrei tár án hanska 
 Áhrifamikil sænsk þáttaröð í þremur 
hlutum. Ástir og átök samkynhneigðra 
karlmanna í skugga alnæmis. Líf ástfang-
inna vina tekur átakanlegum breyting-
um þegar sjúkdómurinn nær útbreiðslu 
í Stokkhólmi og ungir menn fara að 
veikjast. Aðalhlutverk: Adam Lundgren, 
Adam Pålsson, Björn Kjellman. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi barna.
21.55 Skelfilega hamingjusamur 
 Margverðlaunaður, danskur spennutryllir. 
Saklaust yfirbragð smábæjar reynist tál-
sýn ein. Aðalhlutverk: Jakob Cedergren, 
Lene Maria Christensen og Kim Bodnia. 
Leikstjóri: Henrik Ruben Genz. Atriði í 
myndinni eru ekki við hæfi ungra barna.
23.35 Úr launsátri
00.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

KOL RESTAURANT  ·   SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 40  ·  SÍMI 517 7474 ·   KOLRESTAURANT.IS

 JÓLA-
STEMNINGIN

 ER Á KOL
…og matseðillinn er kominn í léttan jólabúning
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SUNNUDAGUR Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 21.10
Hreinn Skjöldur 
Íslenskur gamanþáttur með 
Steinda, Sögu Garðars og 
Pétri Jóhanni í aðalhlut-
verkum. Söguhetjan Skjöldur 
lendir í nýjum ævintýrum í 
hverjum þætti.

Bylgjan kl. 10.00
Sprengisandur

Að venju er Sprengi-
sandur á dagskrá 

Bylgjunnar og 
að þessu sinni 
eru gestir Sigur-
jóns Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, 

Árni Páll Árnason, 
Ólafía B. Rafns-

dóttir og 
Þorsteinn 

Víglunds-
son.

Sjálfstætt Fólk
STÖÐ 2 KL. 19.40 Vandaður íslenskur 
þáttur í umsjá Jóns Ársæls en hann 
heldur áfram að taka hús á áhuga-
verðum Íslendingum sem hafa sögur 
að segja. Gestur Jóns að þessu sinni er 
Helga Guðrún Johnson.

Jóladagatal Skoppu og 
Skrítlu
STÖÐ 2 KL. 18.10 Bestu vinir barnanna, 
þær Skoppa og Skrítla, opna nýjan 
glugga í nýju jóladagatali á hverjum degi 
frá og með 1. desember og fram að jól-
um á Stöð 2. Lúsí og Bakari Svakari láta 
sig ekki vanta í fj örið ásamt Snæfi nni 
snjókarli sem tekur lagið.

X-Factor UK úrslit
STÖÐ 3 KL. 18.25 Í þessum lokaþætti 
kemur í ljós hver stendur uppi sem 
sigurvegari í þessari stærstu söngkeppni 
heims. Af því tilefni er öllu tjaldað til 
og söngatriðin eru stórbrotin og öll um-
gjörð hin glæsilegasta. Fram koma Ed 
Sheeran, Demi Lovato, One Direction 
og fl eiri.



Í tilefni hátíðanna renna 10% af sölu á Aðventufötum KFC 
með Hot Wings eða kjúklingabitum, til Samhjálpar, 
Mæðrastyrksnefndar og Fjölskylduhjálpar Íslands.
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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

Jennifer Lawrence
„Mér líkar vel að þurfa að hafa fyrir 
hlutunum, ég er mjög kapp-
gjörn. Ef eitthvað 
virðist erfi tt eða 
ómögulegt vekur 
það áhuga minn.“
Leikkonan Jennifer Lawrence 
fer með eitt af aðalhlutverk-
um í kvikmyndinni The 
Hunger Games: Catching 
Fire sem leikstýrt er 
af Francis Lawrence. 
Myndin er sýnd 
á Stöð 2 í kvöld 
klukkan 22.10.

Bylgjan kl. 18.55
Partývaktin með 
Ásgeiri Páli
Taktu Ásgeir Pál 
með þér í partíið. 
Hann sér um stuðið 
og tónlistina. Sím-
inn hjá honum er 
567-1111. 

17.00 Kling Klang 17.30 Eldhús meistaranna 
18.00 Hrafnaþing 19.00 Kling Klang 19.30 
Eldhús meistaranna 20.00 Hrafnaþing 21.00 433 
21.30 Gönguferðir 22.00 Björn Bjarnason 22.30 
Tölvur og tækni 23.00 ABC barnahjálp 23.30 Frá 
Haga í maga 00.00 Hrafnaþing á Vestfjörðum 

10.40 Mary and Martha 
12.15 Broadcast News 
14.25 The Other End of the Line
16.15 Mary and Martha
17.50 Broadcast News 
20.05 The Other End of the Line  
22.00 Diana  
23.55 Rush 
02.00 The Paperboy
03.50 Diana

08.05 PGA Tour 2014
11.05 PGA Tour 2014
14.05 PGA Tour 2014 - Highlights
15.00 PGA Tour 2014
18.00 PGA Tour 2014
22.00 PGA Championship 2014 

08.50 Messan
09.25 Stoke - Arsenal
11.05 Match Pack
11.35 Messan  
12.10 Middlesborough - Derby  BEINT
14.20 Enska úrvalsdeildin - upphitun
14.50 Chelsea - Hull  BEINT
17.00 Markasyrpa
17.20 Arsenal - Newcastle  BEINT
19.30 Leicester - Man. City
21.10 Bolton - Ipswich  
22.50 Sunderland - West Ham
00.30 Crystal Palace - Stoke  
02.10 Burnley - Southampton

09.15 Liverpool - Basel  
10.55 Galatasaray - Arsenal
12.35 Meistarad. - Meistaramörk  
13.30 Evrópudeildarmörkin  
14.20 La Liga Report
14.50 Getafe - Barcelona  BEINT
16.55 Almería - Real Madrid
18.35 NBA Rising  
19.00 Chicago - Cleveland  BEINT
22.05 Flensburg - Fuchse Berlin
23.20 Open Court 401 - NBA 50
00.10 UFC Now 2014 
01.00 UFC Fight Night: Dos Santos 
vs. Miocic  BEINT

14.50 Premier League  Bein útsending 
frá leik West Bromwich Albion og Aston 
Villa í ensku úrvalsdeildinni.
18.05 Strákarnir 
18.35 Friends
19.00 2 Broke Girls
19.25 Modern Family 
19.50 Two and a Half Men
20.15 Without a Trace
21.00 The Americans
21.45 Derek
22.10 Fringe
22.55 Suits
23.40 The Tunnel
00.30 Without a Trace
01.15 The Americans
01.55 Derek
02.20 Fringe
03.05 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

06.00 Pepsi MAX tónlist
12.00 The Talk
12.45 The Talk
13.30 The Talk
14.15 Dr. Phil
14.55 Dr. Phil
15.35 The Biggest Loser 
16.20 The Biggest Loser 
17.05 The Voice  Bandarískur raunveru-
leikaþáttur þar sem leitað er að hæfi-
leikaríku tónlistarfólki. Í þessari þáttaröð 
verða Gwen Stefani og Pharrell Williams 
með þeim Adam Levine og Blake Shel-
ton í dómarasætunum. 
18.35 The Voice 
19.20 Dogs in the City
20.10 Emily Owens M.D
21.00 The Mob Doctor 
21.45 Four Christmases  Frábær róm-
antísk gamanmynd fyrir alla fjölskyld-
una. Reese Witherspoon og Vince 
Vaughn leika par sem ætlar að heima-
sækja fjölskylduna um jólin.  
23.15 Vegas
00.00 Unforgettable
00.45 Scandal 
01.30 Hannibal
02.15 The Tonight Show
03.00 The Tonight Show
03.45 Pepsi MAX tónlist

07.00 Barnaefni Stöðvar 2 
10.00 Skoppa og Skrítla enn út um 
hvippinn og hvappinn
10.10 Ávaxtakarfan–  þættir 
10.25 Kalli kanína og félagar
10.45 Batman: The Brave and the bold 
11.10 Teen Titans Go
11.35 Big Time Rush 
12.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Logi
14.35 Sjálfstætt fólk
15.20 Heimsókn
15.45 Modern Family
16.15 ET Weekend
17.05 Íslenski listinn
17.40 Sjáðu 
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
18.55 Sportpakkinn
19.15 Svínasúpan
19.45 Lottó 
19.50 The Big Bang Theory 
20.20 Stelpurnar
20.45 Matchmaker Santa   
22.10 The Hunger Games:  Catching 
Fire
00.40 Admission 
02.25 The Iceman
04.10 Save Haven 
06.05 Stelpurnar

12.55 Welcome To the Family
13.20 The Carrie Diaries 
14.05 Wipeout 
14.50 Útsending frá leik Burnley og 
Southampton í ensku úrvalsdeildinni.
16.55 Baby Daddy
17.20 One Born Every Minutes  UK
18.10 American Dad
19.00 X-factor UK
20.15 X-factor UK
21.05 Raising Hope
21.30 Longmire
22.15 Revolution
22.55 Allen Gregory
23.20 The League
23.45 Fringe
00.30 X-factor UK
01.40 X-factor UK
02.25 Raising Hope 
02.50 Longmire
03.35 Revolution
04.20 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveins 
 07.45 Elías 07.55 UKI  08.00 Ofurhundurinn Krypto 
 08.22 Kalli á þakinu 08.47 Ævintýraferðin  09.00 
Ljóti andarunginn  09.25 Latibær 09.47 Tommi og 
Jenni 09.54 Tommi og Jenni  10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 10.45 Doddi litli  10.55 Rasmus 
Klumpur  11.00 Áfram Diego, áfram!  11.24 Svampur 
Sveins  11.45 Elías 11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn 
Krypto  12.22 Kalli á þakinu 12.47 Ævintýraferðin 
 13.00 Ljóti andarunginn  13.25 Latibær 13.47 
Tommi og Jenni  13.53 Tommi og Jenni  14.00 Dóra 
könnuður  14.24 Mörgæsirnar  14.45 Doddi litli 
 14.55 Rasmus Klumpur  15.00 Áfram Diego, áfram! 
 15.24 Svampur Sveins  15.45 Elías 15.55 UKI  16.00 
Ofurhundurinn Krypto  16.22 Kalli á þakinu  16.47 
Ævintýraferðin 17.00 Ljóti andarunginn  17.25 
Latibær  17.47 Tommi og Jenni 17.53 Tommi og 
Jenni 18.00 Dóra könnuður 18.24 Mörgæsirnar 
18.45 Doddi litli 18.55 Rasmus Klumpur  19.00 
Jóladagatal Skoppu og Skrítlu 19.10 Litla stóra 
Pandan 20.35 Sögur fyrir svefninn

07.00 Morgunstundin okkar
10.30 Landinn
11.00 Útsvar
12.05 Orðbragð
12.35 Kiljan
13.20 Hringborðið
14.00 Geðveik jól 2014
14.45 Loftkastalar
16.15 Landakort
16.20 Landakort
16.30 Ástin grípur unglinginn
17.15 Teitur
17.25 Jesús og Jósefína
17.45 Vasaljós  Vasaljós er þáttur fyrir 
krakka um krakka sem krakkar fá að 
stjórna.
18.10 Jólasveinarnir  Íslenskt jóla-
dagatal.  
18.20 Táknmálsfréttir
18.30 Hraðfréttir
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.35 Veðurfréttir
19.40 Ævintýralegir varðmenn  Vönd-
uð fjölskyldu- og ævintýramynd frá 
2012. Þegar hætta steðjar að taka jóla-
sveinninn, páskakanínan, tannálfurinn 
og fleiri góðir félagar höndum saman til 
að vernda sakleysi barna um allan heim. 
21.20 Fríið  Rómantísk gamanmynd 
frá 2006. Tvær konur sem eiga í vand-
ræðum út af karlmönnum hafa vista-
skipti, kynnast heimamanni og verða 
ástfangnar. 
23.35 Flugfrömuðurinn
02.20 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

ÆVAR ÞÓR BENEDIKTSSON,  LEIKARI OG RITHÖFUNDUR
Þessa dagana er ég að fylgja 
eft ir metsölubókinni Þinni eigin 

þjóðsögu, sem kom út í haust. 
Þriðja upplagi verður dreift  
núna um helgina og ég verð 
á fullu að lesa upp úr 
henni á hinum ýmsu 
stöðum fram að jólum. 
Stærstur hluti af því 
efni sem ég horfi  á er í 
gegnum tölvuna, en ég 
fer oft  í bíó og svo slakar 
maður auðvitað reglulega 
á fyrir framan sjónvarpið.

1Studio 60 on 
the Sunset Strip
Þetta eru gamlir 

þættir eft ir Aaron 
Sorkin (West Wing, 
Social Network) og 
eru gersamlega brillí-
ant. Samtölin hröð og 
skemmtileg og leikar-
arnir brjálæðislega 
góðir.

2 Whiplash
Þessi mynd á eft ir 
að vinna nokkra 

Óskara. Ein besta 
mynd ársins og hún 
var bara sýnd í örfáa 
daga hérna á Íslandi. 
Bíó Paradís stóð sig 
í stykkinu og smellti 
henni í sýningu núna í 
byrjun mánaðarins. 

3 Ævar vísinda- 
maður–  2. sería
Það er verið að 

leggja lokahönd á 
nýju vísindaþættina 
mína sem fara í loft ið 
27. desember á RÚV. 
Það þarf auðvitað að 
skoða hvert einasta 
smáatriði og fara vel 
yfi r allt. 

FLIP snagi 5.950 kr.

CONCEAL 
ósýnilega hillan

Lítil 2.950 kr.
Stór 3.950 kr.

BLACK TIE
bindahengi
2.450 kr.

TEKK COMPANY
KAUPTÚN 3
SÍMI 564 4400
VEFVERSLUN Á WWW.TEKK.IS

Opið mánudaga til laugardaga kl. 11-18
og sunnudaga kl. 13-18

Fallegar jólagjafir
   frá Umbra

BOW-DRESS
skartgeymsla

2.950 kr.

HANGIT hengi fyrir 
myndir og minnismiða
4.950 kr.

BIRDIE snagi 
3 fuglar í pk. 

3.950 kr.

PANE 
myndarammi 

3.450 kr.

SLIDE IT
skarthengi
5.950 kr.

NUMBRA
veggklukka
9.950 kr.

BOHO
klútahengi

Tilboðsverð
1.950 kr.

Áður
2.950 kr.

LAUGARDAGUR Á HVAÐ ERTU AÐ HORFA? 



Verð: 2.900/stkVerð: 2.900//sttkk
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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.

A
R

W
A

1
4

PI
PA

PI
PA

PI
PAIP
A

IP
APIPPPIPIPIPPIPIPIPIPIPIPIPPPPPPPPPPPPPPPPP

Sími: 4
Opið a

Vetrarkort í Bláfjöll og Skálafell

„Ég vil þakka 
föður mínum 
fyrir að klippa 
ekki á vængina 
mína og leyfa 
mér að fljúga.“ 
MALALA 
YOUSAFZAI ÞEGAR 
HÚN TÓK VIÐ 
NÓBELSVERÐLAUN-
UNUM Í NOREGI Í 
VIKUNNI.

„Þetta er á sama tíma erfiðasta og 
fallegasta verkefni sem ég hef tekið 
að mér,“ segir Ásta Kristjánsdóttir 
ljósmyndari, en hún í samstarfi við 
Barnaheill opnar sýninguna Óskir 
Íslenskra barna í Smáralind í dag. 
Sýningin er gjöf frá Barnaheillum 
til barna á Íslandi í tilefni af 25 ára 
afmæli barnasáttmálans. 

„Mig langaði til að vekja athygli 
fólks á því að hér í okkar samfélagi 
búa allt of mörg börn við ofbeldi, 
fátækt og vanrækslu sem er algjör-
lega óásættanlegt. Við Íslendingar 
þurfum að breyta þessu saman því 
að öll börn eiga rétt á vernd gegn 
ofbeldi og rétt á að njóta umönn-
unar,“ segir Ásta.

Ljósmyndirnar byggja á reynslu-
sögum íslenskra barna úr samtím-
anum sem hefur verið brotið á og 
óskum þeirra um betra líf. Mynd-
irnar eru allar sviðsettar eða leikn-
ar af öðrum börnum. 

„Óskirnar eru oft barnslegar og 
óraunhæfar en fallegar því að hug-
myndaflugið getur komið barni í 
gegnum erfiðleika. Óskhyggjan er 
leið barna til gleyma þeim aðstæð-
um sem þau búa við og með barns-
legri einlægni reyna þau þannig að 
gera lífið betra,“ segir hún. 

Undirbúningur verkefnisins 
hefur staðið yfir í marga mánuði 
og segir Ásta mikla vinnu á bak við 
sýninguna, en allir sem að henni 
stóðu gáfu vinnuna sína. „Ég vann 
náið með Barnaheill og Barnahúsi, 
fékk innsýn í heim barnanna og sá 
hversu mikil neyðin er. Það kom 
mér á óvart hve mörg börn búa 
við fátækt á Íslandi, en um 12.000 
börn eiga á hættu að búa við fátækt 
samkvæmt skýrslu Evrópuhóps 
Barnaheilla. Vandamálið er líka 
að fátækt er svo mikil skömm í 
okkar þjóðfélagi að börn þora ekki 
að segja frá ef ekki er til matur 
heima hjá þeim,“ segir hún. 

Bæði erfi ðasta og 
fallegasta verkefnið
Ásta Kristjánsdóttir opnar ljósmyndasýninguna Óskir íslenskra barna í 
Smáralind í samstarfi  við Barnaheill í tilefni 25 ára afmælis barnasáttmálans.

ANDLEGT 
OFBELDI 
 Setning sex 
ára íslenskrar 
stelpu sem hefur 
upplifað andlegt 
ofbeldi. Hennar 
ósk er að verða 
prinsessa svo 
enginn geti talað 
niður til hennar 
framar. „Það 
er líka hægt að 
lemja börn með 
orðum. Það er 
mjög sárt!“ 
MYNDIR/ÁSTA 
KRISTJÁNSDÓTTIR

Á sýningunni er óskatré og geta 
börn komið og skrifað sína ósk og 
sett í fuglahús. „Ég hvet foreldra 
til að fara með börn á sýninguna, 
ræða málin og skrifa ósk á miða 
sem má ekki vera efnisleg. Ætli það 
sé ekki hollt að hugsa um eitthvað 
óefnislegt í kringum jólin. Þetta 
hvetur vonandi fólk að tilkynna 
um barn sem býr við ofbeldi, van-
rækslu eða annað og þau börn sem 
þekkja vandamálin á myndunum 
leiti sér hjálpar og umræðan í sam-
félaginu opnist meira,“ segir Ásta. 
 adda@frettabladid.is

 Óskirnar 
eru oft 

barnslegar og 
óraunhæfar 

en fallegar 
því að hug-

myndaflugið 
getur komið barni í 
gegnum erfiðleika.

Ásta Kristjánsdóttir ljósmyndari

„Hugmyndin kviknaði þegar við áttuðum okkur á því 
að okkar sameiginlega vandamál var að við fengum 
ekki mikið fyrir að selja okkar hönnun í umboðssölu,“ 
segir Jóna Kristín Snorradóttir kjólaklæð skeri, sem 
ásamt Halldóru Eydísi skóhönnuði og Þorgerði Kjart-
ansdóttur skartgripahönnuði opnaði verslunina Jöklu 
á Laugavegi 94 í gær.

„Við erum allar búnar að vera með þessa hug-
mynd í maganum lengi en eftir að við kynntumst á 
Handverki og hönnun þá ákváðum við bara að kýla á 
þetta,“ segir Jóna, en ásamt þeim eru sjö aðrir hönn-
uðir sem selja vörur í versluninni, alls níu konur og 
einn karlmaður. 

„Það skemmtilega við þetta er að stór hluti af 
hópnum er utan af landi og býr þar enn, þannig að við 
skiptum vöktunum á milli okkar. Ég bý sjálf á Sel-
fossi, önnur í Grindavík, þriðja í Vestmannaeyjum og 
svo eru tvær að norðan,“ segir hún. 

Þeir hönnuðir sem selja í versluninni eru Jóna 
Kristín Snorradóttir JK design, Halldóra Eydís skó-
hönnuður, Júlía Þrastar dóttir, gullsmiður djulsdesign, 
Áslaug Guðfinna Friðfinnsdóttir keramik, Brynja 
Gunnarsdóttir, barnavörurnar Agú, Togga með hand-
gerða blúnduskartgripi, Erna Jónsdóttir keramik, 

Ásdís Loftsdóttir, fatahönnuður Black Sand, Helma 
Þorsteinsdóttir, Helma art, og Pálmi Einarsson með 
trégeislaskurð.  - asi

Hönnuðir af öllu landinu sameinast
Verslunin Jökla opnaði í gær en að henni standa tíu hönnuðir af öllu landinu.

SPENNAN-
DI TÍMAR 
 Þær Jóna 
Kristín, 
Halldóra og 
Togga reka 
verslunina 
Jöklu. 

 Það skemmtilega við þetta er að 
stór hluti af hópnum er utan af landi og 

býr þar enn.
Jóna Kristín Snorradóttir 

kjólaklæðskeri

YRSA HYLLT AF
SUNDAY TIMES
Breska vikublaðið The Sunday Times valdi 
fyrr á árinu fimmtíu bestu glæpasögur og 
þrillera síðustu fimm ára. Um seinustu 
helgi vildi blaðið minna lesendur sína á 
þetta mál til að auðvelda þeim jólainn-
kaupin og –lesturinn og birtu því listann 
aftur í blaðinu. Í því skyni voru sér-
staklega dregnir fram rithöfundarnir 

Yrsa Sigurðardóttir og breski 
rithöfundurinn John le Carré. 
Horfðu á mig eftir Yrsu var 
á listanum en gagnrýnendur 
Sunday Times kölluðu hana 

„harða og afar áhrifamikla 
skáldsögu, sem færist á 
enn hærra plan þökk sé 
einstaklega frumlegu 
þema og sögusviði“. - þij

„Þeir voru bara aðeins að tékka 
á búðinni okkar. Þeim leist mjög 
vel á enda versluðu þeir slatta hjá 
okkur,“ segir Guðmundur Jörunds-
son, fatahönnuður og eigandi JÖR, 
en tískuhönnuðurinn heimsfrægi 
John Galliano kom í verslunina 
hans í fyrradag ásamt kærasta 
sínum, Alexis Roche, og ritstjóra 
bandaríska tímaritsins Vogue. 
  Eyddu þeir félagar góðum 
klukkutíma í versluninni, skoðuðu 
frumgerðir af fyrri línum og tylltu 
sér svo niður í kaffi og spjölluðu 
við starfsfólk. Voru þeir einstak-
lega viðkunnanlegir og alveg 
 lausir við alla stjörnustæla. 
  Ásamt því að heimsækja versl-
unina fór Guðmundur með þá í 
Hörpuna. „Vinur minn bað mig að 
fara með þeim á söfn og sýna þeim 
borgina. Þeir voru mjög hrifnir af 
Hörpunni og einnig Ásmundar-
safni,“ segir Guðmundur. Auk þess 
kíktu þeir í Bláa lónið í gær.

 Galliano var nýlega ráðinn til 
tískuhússins Maison Martin Mar-
giela og verður fyrsta lína hans 
fyrir merkið sýnd í London þann 
12. janúar á næsta ári, samkvæmt 
frétt bresku síðunnar The Bus-
iness of Fashion. 
  Ekki er vitað hversu lengi þeir 
muni dvelja á landinu eða hvort til-
gangur heimsóknarinnar er við-
skiptalegs eðlis eða eingöngu til 
ánægju.  - asi

Galliano verslaði í Jör
Tískuhönnuðurinn John Galliano er staddur hér á 
landi ásamt kærasta sínum og ritstjóra Vogue.

 Þeir voru 
bara aðeins 

að tékka á 
búðinni 

okkar. Þeim 
leist mjög vel 

á enda 
versluðu þeir slatta 

hjá okkur.

JOHN GALLIANO  Hinn heimsfrægi tískuhönnuður verslaði hjá Guðmundi á 
Laugaveginum ásamt kærasta sínum og ritstjóra bandaríska Vogue.

MUNDI OG VINIR VINNA 
AÐ TÖLVULEIK
Íslenska tölvuleikjafyrirtækið Klang sem 
er í Berlín vinnur nú að tölvuleiknum 
ReRunners. Klang var stofnað af Oddi 
Snæ Magnússyni og félögunum Ívari 
Emilssyni og Guðmundi Hallgrímssyni 
fatahönnuði, betur þekktum sem Munda 
Vonda. Í ReRunner geturðu keppt við 
vini þína en heimurinn er svokallaður 

„open world“ leikur, þar sem 
leikmenn geta ráfað frjálsir 
um heiminn. „Leikmaðurinn 
þarf að sigra í keppnum og 
vinna sér inn fúlgur til að 
fjármagna leiðina áfram, yfir 

eyðimerkur og höf, út í geim og 
lengra,“ segir á Facebook-

síðu leiksins. - þij

GLEÐI Á BISTRÓ 
Útgáfuveldið Bjartur & Veröld og aug-
lýsingastofan Dynamo Reykjavík héldu 
hina árlegu jólagleði starfsmanna á 
veitingastaðnum Bistro á Laugavegi 
í gærkvöldi. Fyrirtækin hafa verið 
nágrannar á Bræðraborgarstígnum um 
árabil og mynda, ásamt ljósmyndur-
unum Sigurjóni Ragnari og Sigfúsi 
Má, þetta sambýli, sem mjög mörgum 

finnst sannkallað réttnefni. 
Guðrún Vilmundardóttir, 
útgefandi hjá Veröld, var 
að sjálfsögðu á staðnum 
og Bjarni Þorsteinsson 
útgáfustjóri var veislu-
stjóri kvöldsins og kynnti 

gestina, sem allir hafa 
raunar þekkst um 

árabil, til leiks.  - jhh
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20%
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30%
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af öllum
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Kaffi
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alla helgina

VIENNA glös
6 stk. í pk.
Verð frá 5.900 kr.

20%
afslátt
af öllu

 standlöm

he

ffr

af öllum vörum
úr jólalínu
Habitat

30 
%

afsl.

Handklæðasett *
4.900 kr.

Fullt verð 6.345 kr.

*3 stk. í setti

4
FuFFF llt

*
Margir litir

Jólatrésskraut
Tilboðsverð frá
315 kr.

Jólastjarna 
Tilboðsverð 2.065 kr.

ETAH salt og pipar
Tilboðsverð 
2.730 kr. settið 

ETAH skál
Tilboðsverð 
1.925 kr. stk.

DOILEY
Tebolli m/undirskál 
Tilboðsverð 1.540 kr.

DOILEY
kanna
Tilboðsverð 
1.050 kr.

DOILEY diskur
Tilboðsverð 
kökudiskur 1.750 kr.
matardiskur 2.450 kr.

TREPIED
standlampi
15.600 kr.
Áður 19.500 kr. 

Lampaskermur
Tilboðsverð 
7.920 kr. 

Allir fá þá eitthvað fallegt … 
ut
frá

ETAH
Tilbo

Hreindýr
Hæð: 60cm
Tilboðsverð 

8.750 kr.
Áður 12.500 kr.

SLOT jólatré
Tilboðsverð 

3.340 kr.

Vienna
glös

6 stk. í pakka
Margar tegundir

WILBO sófi
3ja sæta sófi 156.000 kr.
2ja sæta sófi 140.000 kr.

20% 
afsláttur 

Wilbo
sófi

Til í 
fjórum 
litum



JÓLATILBOÐ

147.920
180X200 CM

JÓLATILBOÐ

111.120
140X200 CM

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

JÓLATILBOÐ

69.900
120X200 CM

JÓLATILBOÐ

135.920
160X200 CM

JÓLATILBOÐ

79.900
KRÓNUR

TVENNUTILBOÐ

18.900
SÆNG+KODDI

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G



SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G
SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

JÓLATILBOÐ

375.955
2X80X200 CM
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MIÐASÖLUSÍMI 528 5050

 

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Lóa Hlín 
Hjálmtýsdóttir 
Hún var tilnefnd til Fjöruverðlaunanna, 
bókmenntaverðlauna kvenna á Íslandi, 
í flokki fagurbókmennta fyrir bók sína 
Lóaboratoríum. Bókin er myndasögubók og 
kom því tilnefningin mörgum skemmtilega 
á óvart. 

Mér þykir óskaplega vænt um Lóu 
mína. Hún er svo sjarmerandi, 
skemmtileg og heilsteypt manneskja. 
Hún er traust, alveg pottþétt. Hún 
hefur alltaf verið með mikinn húmor 
og byrjaði að teikna 
pínulítil. Hún var 
ekki með þennan 
kaldhæðnislega 
húmor þá en hann 
þróaðist. Það hefur 
alltaf verið stutt í 
hláturinn hjá henni.
Anna Kristín 
Kristjánsdóttir, 
móðir 

Lóa er rosalega greind manneskja. 
Hún er mjög fyndin og næm mann-
eskja og þar af leiðandi góð í að 

greina fólk og að stæður. 
Hún er þar að auki frá-

bær vinnufélagi og 
góður vinur. 

Árni Vilhjálmsson, 
vinur og hljóm-

sveitarfélagi í 
FM Belfast 

Lóa Hlín er dásamleg og fyndnasta 
manneskja sem ég þekki og hef 
nokkurn tímann kynnst á ævinni. Ég 
man þegar ég var 12 ára og 
við vorum að kynnast 
og ég lá í gólfinu af 
hlátri. Hún er fyndn-
ari en myndirnar 
hennar, ef það er 
hægt. Hún er 
dásamleg og ofboðs-
lega góð vinkona. 
Svanhvít Tryggva-
dóttir, vinkona 
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